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   5102تقرير مجلس اإلدارة  

 السادة مساهمي البنك السعودي الفرنسي  
 -وبركاته :السالم عليكم ورحمة هللا 

 
   م1025يسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم عن السنة المالية 

 
 التأسيس( 2)

بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك  م2311يونيو  4هـ الموافق 2231جمادى الثاني  21بتاريخ  12م/الملكي بموجب المرسوم  -شركة مساهمة سعودية  -تأسس البنك السعودي الفرنسي 
 2020012201يعمل بموجب السجل التجاري رقم و ،م 2311ديسمبر  22هـ الموافق 2231محرم  2وقد بدأ البنك أعماله رسمياً بتاريخ ، والسويس في المملكة العربية السعوديةاالندوشين 
غ عدد موظفي ويبل ،( في المملكة العربية السعودية1024كما في  فرعاً  11فرعاً ) 12حاليا التي يبلغ عددها م من خالل شبكة فروعه و2313سبتمبر  5هـ الموافق 2420صفر 4بتاريخ 
أنواع الخدمات وكافة  ولة كافة االعمال والخدمات المصرفية واصدار سندات القروضامزتتمثل أهداف البنك في و 0(1024كما في نهاية  موظفاً  2,015موظفـاً ) 20101حاليا  البنك

 .معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلةالسالمية إلمتوافقة مع الشريعة االمنتجات وال
 .المملكة العربية السعودية - 22554الرياض  50000ب : صحي المربع  – (االمعذر سابقطريق الملك سعود )إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:  
 
   ملكية البنك( 1)

 -:يمتلك البنك الشركات التابعة التالية 

 نشاط الشركة نسبة التملك راس المال اسم الشركة

التعامل بصفة اصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واالدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في  %011 مليون لاير  500 السعودي الفرنسي كابيتال
 .تعامل االوراق المالية

شاحنات ( والمعدات  ،دراجات نارية ، التأجيري لألصول من المركبات )سيارات  التمويل %011 ون لايريمل 200 التأجيريالسعودي الفرنسي للتمويل 
 .وللشركةالثقيلة واآلليات والشراء والتسجيل والبيع لهذه األصول 

شراء  ،تلكات العقارية واألراضي من خالل منتجات االجارة والمرابحة متمويل الم %011 الف لاير 500 سكن لتمويل العقارات
 .القيام بعمليات االستثمار لحساب الشركة ،العقارات واألراضي 

 .اعمال وكيل التأمين %011 الف لاير 500 21الفرنسي و ألعمال السعودي الفرنسي

 
٪ إضاافية فاي ساوفينكو 50اساتحوذ البناك علاص حصاة  .لاير(ملياون  100الباالغ )لياانز الساعودي الفرنساي للتاأمين التعااوني إ٪ من رأس مال شركة 21.5 البنك السعودي الفرنسي  يمتلككما 

وافق مساهمو سوفينكو السعودي الفرنسي علص تصفية الشركة بعد وقد  ،٪ في الشركة200٪ في حقوق الملكية( ليحقق بذلك نسبة مساهمة 50السعودي الفرنسي )سابقا شركة زميلة مع حصة 
للتمويال لساعودي الفرنساي شاركة اتم تحويل أعمال التمويل اإلستهالكي وصافي الموجاودات المتعلقاة بهاا لو جميع اإللتزامات القانونية المتعلقةاالنتهاء من نقل الموجودات والمطلوبات وتسوية 

الساعودي  بالكامال للبناك مملوكاه ،التاأجيريتحويلها من شركة مساهمة محدودة إلص شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسامها إلاص شاركة الساعودي الفرنساي للتماويلي وم 1025خالل العام  والتأجير
السععودية للخعدمات  الشاركةالص امتالكه حصصااً فاي  باإلضافة ،مليون لاير 10% من رأس مالها البالغ 20.3تبلغ ( ةسعودية للمعلومات االئتمانية )سمال حصص في الشركةكذلك و. الفرنسي

وهاذه الشاركة تحات التصافية حاليااً بعاد أن تام  الشاركة الساعودية لتساجيل األساهمو ،مليعون ل 52% من رأس مالها البالغ 2 السعودية سابقاً()شركة الشيكات السياحية  المالية المساندة "ساند"

  .وتداولة المالي هيئة السوق صـا إلــتحويلها بما لها وما عليه
  

 .ما عدا شركة سوفينكو وفق ما سبق ذكره أعاله السعودية شأه في المملكة العربيةوجميع الشركات المذكورة أعاله شركات قائمة ومن
 
سعودي  مليون لاير 141.1 برأسمال قدره وهي شركة مساهمة تم تأسيسها في سوريا ،و السعودي الفرنسيـرأسمال بنك بيم % من11يمتلك حيث  ،لدى البنك استثمارات في شركات زميلةو

وقد سعودي  مليون لاير 251.1براس مال قدره  ،بيروت –وهي شركة مؤسسة في لبنان  ،% من رأس مال بنك بيمو لبنان2022كما يمتلك البنك  ،م04/02/1004وقد بدأ أعماله بتاريخ 
في بنك بيمو السعودي السعودي الفرنسي  البنك حصهتباع كافة اإلجراءات النظامية والتعاقدية إلتمام بيع اعلماً بأنه يتم حالياً  ،م2/1/1002تمت مساهمة البنك السعودي الفرنسي اعتباراً من 

علص بيع حصته في  أن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أتخذ قراراً باإلجماعبم عبر نظام تداول 10/22/1022علص ما تم االعالن عنه بتاريخ  وبنك بيمو لبنان بناءً  ،اسوري –الفرنسي 
إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي  مجالسويعتبر البنك السعودي الفرنسي غير ممثالً في  ،%20.22% وحصته في بنك بيمو لبنان البالغة 11ة والبالغ، سوريا –بنك بيمو السعودي الفرنسي 

شركة صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة  كما يمتلك البنك ،وتم إبالغ شركائه الرئيسيين بنك بيمو لبنان بهذا القرار ،م10/22/1022اعتباراً من  ،لبنان وكذلك بنك بيمو ،سوريا –
   .٪ وتعمل في جزر الكايمن200بنسبة 

 
 ( النمو2)

كأحد المؤسسات  ،ومكنه من أن يتبوأ مركزاً متقدماً  ،مما أسهم في دعم مركزه المالي وموقعه الريادي في السوق السعودي ،نمواً متواصال علص مر السنواتالسعودي الفرنسي حقق البنك 
 أحكام الشريعة اإلسالمية في مجالكما أن البنك قد قطع شوطاً كبيراً في تطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع  ،والمؤهلة تماما لمواجهة تحديات المستقبل المالية الحديثة والفاعلة

 .المنتجات والخدمات المصرفية للشركات واألفراد وخدمات االستثمار والخزينة
 
   -حقق البنك ما يلي : 22/21/1025خالل االثنص عشر شهراً المنتهية في ( 4)
 

 22/21/1025 البيان
 ()مليون لاير

22/21/1024 
 )مليون لاير(

 النسبة %

 24.13 20520 40020 الدخلصافي 

 1.12 50110 00132 العمليات دخلاجمالي 

 0014 20121 40055 ةالعموالت الخاص دخلصافي 

 1.01- 2110111 2120114 الموجودات

 21.12- 450201 110212 االستثمارات

 5.31 220.542 2120442 محفظة القروض والسلف

 1.42- 2450115 2420152 ودائع العمالء

 ---- 1031 2025 ربح السهم
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   1024و ديسمبر 22/21/1025كما في  قائمة المركز المالي الموحدة (5) 
 م1024  م1025 الريـاالت السعوديةبآالف 

    الموجودات 
 20,013,841  301010114 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 2,008,673  2002020205 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 45,102,281  1102100302 إستثمارات، صافي
 116,540,684  21204410105 قروض وسلف، صافي

 330003  2000420 استثمار في شركات زميلة
 605,076  0320213 ممتلكات ومعدات، صافي

 4,407,279  500320545 موجودات أخرى

 إجمالي الموجودات
21201140112  188,776,903 

    
    المطلوبات وحقوق الملكية

    
    المطلوبات

 3,863,482  205510241 األخرىأرصده للبنوك والمؤسسات المالية 
 145,275,245  24201520045 ودائع العمالء

 9,131,067  001210113 سندات دين وصكوك
 4,035,772  001230233 مطلوبات أخرى

 162,305,566  25001400410 إجمالي المطلوبات

    
    حقوق الملكية
 12,053,572  2100520511 رأس المال

 303230104  2003110215 إحتياطي نظامي
 982,857  3110151 إحتياطي عام 

 592,944  (200340133) إحتياطيات أخرى
 2,251,660  201100041 أرباح مبقاة

 012،040  1110154 توزيعات أرباح مقترحة

 26,471,337  1104120102 إجمالي حقوق الملكية

 188,776,903  21201140112 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
 
 
    1024و ديسمبر  22/21/1025( قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 0)
 

 بآالف الريـاالت السعودية
 

 م1024  م1025

 4,565,415  401150212  دخل العموالت الخاصة
 748,439  1100034  مصاريف العموالت الخاصة

 3,816,976  400550113  صافي دخل العموالت الخاصة
     

 1,291,650  202110512  دخل األتعاب والعموالت، صافي
 354,005  4040411  دخل تحويل عمالت أجنبية، صافي

 202,587  2100223   دخل المتاجرة، صافي 
 16,007  200322  دخل توزيعات أرباح  

 35,273  00001  أرباح إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  
 69,538  2040211  دخل العمليات األخرى

 5,786,036  001320431  إجمالي دخل العمليات

     
 1,062,105  201430013  رواتب ومصاريف موظفين أخرى

 156,173  2420421  إيجار ومصاريف مباني  
 125,056  2220211  إستهالك وإطفاء

 504,004  5210424  مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 320,934  2100302  مخصص خسائر اإلئتمان، صافي 
 45,500  (220150)  مخصص خسائر االستثمار، صافي

 56,722  220402  مصاريف العمليات األخرى  

 2,270,494  101010425  إجمالي مصاريف العمليات

 3,515,542  400130012  صافي دخل العمليات
 799  10202  الزميلة، صافيالشركات  الحصة في أرباح

 3,516,341  400200444  صافي دخل السنة

     
 2.92  3.35  الربح األساسي والمخفض للسهم ) بالريـال السعودي (
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   1024و ديسمبر  31/12/2015( قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 1)
 

 بآالف الريـاالت السعودية
 

 م1024  م1025

     
 3,516,341  400200444  صافي دخل السنة 

     
     الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى:

 البنود التي من الممكن إدراجها ضمن قائمة الدخل
 الموحدة في الفترات الالحقة  

 
   

 
 االستثمارات المتاحة للبيع

 
   

 168,685  (110110)  صافي التغير في القيمة العادلة 
 (35,913)  (00001)  صافي المبلغ المحول إلص قائمة الدخل الموحدة 

     
     تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 848,868  (1200110)  الجزء الفعال للتغير في القيمة العادلة 
 (657,364)  (1110335)  صافي المبلغ المحّول إلص قائمة الدخل الموحدة 

 3,840,617  102410102  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 
 
 ( وفيما يلي قائمة تبين المركز المالي وقائمة الدخل للخمس سنوات الماضية )بآالف الرياالت( 1) 

 

 1022 1021 1022 1024 1025 بأالف الرياالت السعودية

 24004130351 25101110201 21000500014 21101100302 21201140112 إجمالي الموجودات

 2001400000 1100030341 2404050242 4501020250 1104110232 واستثمارات في شركات زميلة صافي استثمارات0

 3102150041 20101150211 22202000304 22005400014 21204410105 قروض وسلف0 صافي

 10011400221 22500300414 24001400042 20102050500 25001400410 إجمالي المطلوبات

 20303020422 22505120101 22200020211 24501150145 24201520045 ودائع العمالء

 2300550211 1100100121 1201200022 1004120221 1104120102 إجمالي حقوق الملكية

 405140114 500030552 500510525 501100020 001320431 إجمالي دخل العمليات

 200510414 203300120 100500112 101100434 101010425 إجمالي مصاريف العمليات

 (200241) 20102 20212 133 10202 صافي –الحصة في )خسائر( أرباح الشركات الزميلة 

 103200341 200250220 104050515 205200242 400200444 صافي الدخل

 202210012 202050111 202020202 201200310 400550113 صافي دخل العموالت الخاصة 

 200500051 202120412 202430505 201320050 202110512 دخل األتعاب والعموالت  0 صافي 

 2510301 4550215 3510410 2100324 2100302 صافي –مخصص خسائر االئتمان 

 1110222 1150010 3510540 200010205 201430013 رواتب وما في حكمها

 10111 10011 10311 20015 20101 عدد الموظفين 
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 صافي دخل البنك للخمس سنوات الماضية( /أ1) 

 
 
 
 
 
 

 إجمالي المطلوبات للبنك خالل الخمس سنوات الماضية ( /ب1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,911 3,015 
2,406 

3,516 
4,036 
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 البنك للخمس سنوات الماضية أصول إجمالي ( /ج1)

 
 
 
 
 
 
 

 ودائع العمالء خالل السنوات الخمس الماضية (/د1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,480 157,777 170,057 

188,777 183,724 
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 صافي القروض والسلف للبنك خالل الخمس سنوات الماضية  (/هـ1)

 
 
 
 
 
 
 

 ( إجمالي حقوق المساهمين خالل الخمس سنوات الماضية/و1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,325 
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   5102تقرير مجلس اإلدارة  

    :يتألف البنك من اإلدارات التشغيلية الرئيسية التاليةو ،يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية( 3)
 
 :  ( قطاع األفرادأ/3)
 

وبارام  التمويال الساكني  ،والقاروض الشخصاية ،والبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة ،والودائع ،وحسابات التوفير ،والقروض ،والحسابات الجارية المدينة ،يشمل حسابات العمالء تحت الطلب
 .والتعامل ببعض العمالت األجنبية

 
 ( قطاع الشركات :ب/3)

 .والمنتجات المشتقةالتجارية والقروض والتسهيالت  ،والحسابات الجارية المدينة ،والودائع ،والصغيرة يشمل حسابات تحت الطلب لعمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة
 
 ( قطاع األسواق العالمية : ج/3)

 .والمنتجات المشتقة ،وعمليات التمويل ،وأسواق المال، والمحفظة اإلستثمارية، واألنشطة التجارية ،يشمل خدمات الخزينة
 
 (  قطاع خدمات الوساطة واالستثمار:د/3)

و خدمات  ،وحفظ األوراق المالية وإدارة المنتجات اإلستثمارية لألفراد وتمويل الشركات ،والمشورة ،والترتيب ،واإلدارة ،ويقوم بإدارة االستثمارات وإدارة الموجودات المتعلقة بعمليات التعامل
   .وذلك من خالل شركة السعودي الفرنسي كابيتال وخدمات الوساطة والتأمين ،الوساطة لألسهم المحلية والدولية

 
 ، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والحصة في أرباح )خسائر( الشركات الزميلة، 1024و  1025ديسمبر  22بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  تحليل( فيما يلي هـ/3)

   وصافي الدخل العائد علص مساهمي البنك للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية         

 

 
 ( التحليل الجغرافي:  /و3)

 م10240عام لوالشركات الزميلة لالشرقية" باإلضافة إلص المركز الرئيسي للبنك "0 "الغربية"0"وضح توزيع الدخل لكل منطقة حسب التوزيع اإلداري " الوسطصت الجداول التالية
 .وبعض الشركات التابعة ما عدا شركة السعودي الفرنسي كابيتال البنك
 
 
 

 قطاع الوساطة واالستثمار اإلجمالــــي
األسواق قطـــــاع 
 بآالف الرياالت السعودية قطــاع األفـراد قطـــــاع الشركــات عالميةال

       

21201140112 205110204 5500320110 22004050533 2503110131 
1025 

 إجمالي الموجودات

 استثمار في شركات زميلة  - - 2000420 - 2000420

  إجمالي المطلوبات 1104540513 0500350153 2101300525 204200251 25001400410

      

 إجمالي دخل العمليات 205000211 200510410 204050311 2100151 001320431

 الحصة في أرباح شركات زميلة0 صافي - - 10202 - 10202

 إجمالي مصاريف العمليات 200110501 1100044 1520015 1020111 101010425

 صافي دخل السنة 4210024 102210410 202010114 2210220 400200444

      
 النتائ 

 صافي دخل العموالت الخاصة  202330223 102100134 0210253 410011 400550113

 دخل األتعاب والعموالت0 صافي 2120520 1100151 (40442) 1120512 202110512

 أرباح تحويل عمالت أجنبية0 صافي 520211 - 2520035 - 4040411

 دخل المتاجرة0 صافي - - 2100223 - 2100223

 مخصص خسائر إنخفاض االئتمان0صافي 150001 2420010 - 220012 2100302

 استهالك وإطفاء 100551 110502 240211 30225 2220211

 قطاع الوساطة واالستثمار اإلجمالــــي
األسواق قطـــــاع 

 الرياالت السعوديةبآالف  قطــاع األفـراد قطـــــاع الشركــات العالمية

     1024 

 إجمالي الموجودات 14,190,365 105,680,567 66,824,672 2,081,299 188,776,903

 استثمار في شركات زميلة  - - 99,069 - 99,069

 إجمالي المطلوبات 70,327,832 75,836,737 2402020134 1,839,703 20102050500

      

 إجمالي دخل العمليات 1,419,493 2,740,813 1,263,336 362,394 501100020 

 الحصة في أرباح شركات زميلة0 صافي - - 799 - 799

 إجمالي مصاريف العمليات 1,249,599 577,286 257,821 185,788 2,270,494

 صافي دخل السنة 2030134 2,163,527 1,006,314 176,606 205200242 

      

 النتائ      

 صافي دخل العموالت الخاصة  200320132 1,960,513 709,040 53,630 201200310

 دخل األتعاب والعموالت0 صافي 211,257 777,068 (5,438) 308,763 1,291,650

 أرباح تحويل عمالت أجنبية0 صافي 54,144 - 1330102 - 2540005

 دخل المتاجرة0 صافي - - 202,587 - 202,587

 مخصص خسائر إنخفاض االئتمان0صافي 211,650 109,284 - - 320,934

 استهالك وإطفاء 79,795 25,643 10,320 9,298 125,056



 

PUBLIC 

Page 9 of 32 

   5102تقرير مجلس اإلدارة  

 االجمالي للبنك المركز الرئيسي الوسطص الغربية الشرقية  1025بآالف الرياالت السعودية      

 503110004 203010335 201010130 201010005 200210054 الدخلاجمالي 

 (201130023) (201500510) (1250023) (1130102) (2120011) )قبل المخصصات( المصاريفاجمالي 

 (2030052) (2010242) (150001) 10121 220410 المخصصات 

 203230224 5500014 204510042 200250010 1100501 الدخل الصافي

 
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

 اإلجمالي للشركة المركز الرئيسي الوسطص الغربية الشرقية 1025بآالف الرياالت السعودية       

 2100155 1010451 010010 130111 120530  الدخلاجمالي 

 (1020115) (1020115) -   -  -  المصاريفاجمالي 

 2210220 (20111)  010010 130111 120530  الدخل الصافي

  
   للبنك إجمالي الدخل

 اإلجمالي للبنك المركز الرئيسي الوسطص الغربية الشرقية  1025بآالف الرياالت السعودية      

 001310153 102200441 201200220 201310451 20053.050 الدخلاجمالي 

 (100310104) (204540135) (1250032) (1130102) (2120011) )قبل المخصصات( المصاريفاجمالي 

 (2030052) (2010242) (150001) 10121 220410 المخصصات 

 400200444 5520122 205230002 200040101 1310202 الدخل الصافي

 
 -:1025جميع القطاعات واإلدارات وفيما يلي ملخص ألعمال 

 
 ( قطاع األعمال20)
 مصرفية األفراد ( مجموعةأ  /20)

كما بدأنا رحلتنا في ، أسعار منافسةو جاذبةنتيجة تركيزها علص تلبية احتياجات العمالء وتقديم عروض  م1025عام الخالل  حاجز المليون عميلتخطت محفظة الخدمات المصرفية لألفراد 
كما قمنا بعدد من المبادرات  الذي أثبت أنه بمثابة االلتزام الذي يربط بين عمالئنا والمنت  المقّدم بشكل عام. و علص مستوى البيع بالتجزئة "كسب الوالء"كسب والء العمالء مع بدء برنام  

الفروع فضالً عن  شبكة ل إلص فهم أفضل الحتياجات العمالء، وتحسين مستوى تقديم الخدمة. وكانت ممارسة التسوق المقّنع من المبادرات الرئيسية التي غّطت كاملالبحثية، بهدف التوصّ 
مواطن القوة والضعف  تحديد في(. وتساعد هذه الدراسة NPSا رحلة لتقييم ارتباط العمالء من خالل رصد معدل رضاهم عن الخدمة عبر شبكة اإلنترنت )أيضً  دأناالمنافسين الرئيسيين. كما ب

 ء بشكل عام.تقديم الخدمات وطرح المنتجات وتحقيق رضا العمال علصتحسين قدرتنا  ولدينا 
تي ساعدتنا هو تعزيز عروضنا من منتجات الخدمات المصرفية لألفراد، حيث تمكّنا هذا العام من إطالق العديد من منتجات التجزئة الرئيسية بنجاح والم 1025من األولويات الرئيسية لعام 

 .لتعزيز قائمة المنتجات بوجه عام علص سد الفجوات
وفي مجال منتجات التمويل العقاري، فقد جرى إطالق  .فقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، األمر الذي عزز من قائمة منتجاتنا المتوام1025تم إطالق البطاقة االئتمانية اإلسالمية في يونيو حيث 

نا لتمويل منازلهم. وبفضل سعينا الحثيث لتحقيق التميز في تقديم الخدمات لعمالئنا فقد تمكّ  اً آخر اً يارخ و التّجارمنت  اإلجارة بالسعر المتغير في منتصف شهر نوفمبر مما أتاح للعمالء األفراد 
سيكون بإمكان وبذلك ، م1025وضع هذا الخيار موضع التنفيذ خالل شهر أكتوبر من عام  وأال وهو التحقق عن طريق الفيزا من بطاقات السحب اآللي، نا لعمالء اً آخر جيداً  اً من إطالق خيار

 عمالئنا استخدام بطاقات السحب اآللي لتأمين مشترياتهم عن طريق االنترنت.
برنام  صندوق التنمية العقارية للقرض المعجل، وتم اختيار لهو الفوز بمشروع صندوق التنمية العقارية  لتمويل السعوديين المؤهلين  م1025خالل  الذي تحققوكان اإلنجاز الكبير اآلخر 

عام الومن المقرر أن يوضع هذا البرنام  موضع التنفيذ خالل الربع األول من  ،دد قليل جًدا من البنوك المختارةك السعودي الفرنسي ليكون بمثابة المقدم الرئيسي لهذه الخدمة من بين عالبن
1020 . 

 م1025وبالنسبة لألصول فقد تأثرت نشاطات العام  ،%21بنسبة بلغت  NCBDالدفع المسبق لموعد التسليم   نمو ودائع م1025فقد شهد عام  م1024استمراًرا للنمو الذي تحقق عام و
اقات االئتمان وفيما يتعلق بنشاطات بط ،إال أن محفظة األداء استأنفت نموها في شهر مايو وال زالت تنمو شهًرا تلو اآلخر منذ ذلك الوقت ،بتباطؤ القطاع العقاري وفرض بعض القيود التنظيمية

بشكل ملحوظ مما يثبت أن المنتجات  م1025وأخيًرا فقد انخفضت تكلفة المخاطر في  ،نمو كبيًرا لهذا المنت  مع تحسين العروض المقدمة حيث تم تجاوز الميزانية المحددة م1025فقد شهد 
  .علص أسس متينة مؤخًرا بنيتالتي تم استحداثها 

 
 مصرفية الشركات :( / ب20) 

م 1025يعزى نمونا بشكل بارز في والقائمة، إضافة إلص تأسيس عالقات نوعية جديدة ومنتقاة.  بالعالقات مع الشركاتمجموعة الخدمات المصرفية للشركات تقدم الدعم الثابت وااللتزام 
بالنسبة للعمالء  "الخيار األول"وما زلنا نواصل استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز مركزنا باعتبارنا  ،لعمليات التمويل المنظم، حيث شاركنا في العديد من الصفقات الضخمة في مختلف القطاعات

 .المتقاطعمن الشركات، بهدف مواصلة توسيع حصتنا في السوق من خالل طرح المنتجات والحلول المبتكرة، مع استمرار التركيز علص مبادرات البيع 
 
  األعمال المصرفية :( / ج20)

من النمو المضاعف. ومع اإلعالن عن  اً جديد اً عام، نت  عنها اإليجابية في السوق إلص إمكانية ظهور فرص جيدة للنمو في قطاع الخدمات المصرفية علص المستوى المتوسط التوجهاتتشير 
واعدة للغاية في المستقبل القريب.ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات الحكومية ال عمالاأللجيل جديد من  هنالك احتماالت واردةال تزال فإنه ، مشاريع جديدة لكال القطاعين الحكومي والخاص

 إمكانيات تحقيق نمو بمستوى فوق المتوسط.في عالقاتها مع البنك، كما يتوقع استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة كشريحة نامية وملفتة مع  استرتيجياً التركيز 
 
 :األسواق العالمية ( / د20)

المصاغة بعناية تامة شّكلت مجتمعة أفضل المكونات لتحقيق نتائ   متقاطعإن توفر قدرات عالمية المستوى في مجال التنظيم وفريق من الخبراء المختصين في التداول، واستراتيجية البيع ال
وقة في مجاالت التحوط واالستثمار لقاعدة متطورة من عمالء الخزينة. وعلص الرغم من التحديات في تقديم حلول غير مسب والعمل مستمرباهرة تفوقت علص الربحية المتحققة في العام السابق. 

 م.1020عام المواصلة هذه الجهود في و للمحافظة  واالستعداد زلنا في وضع جيد من الجاهزيةإال أننا ما المستمرة في ظروف األسواق العالمية، 
 
  إدارة الثروات وكبار العمالء:( / هـ20)

. وقد تحققت هذه النتائ  الباهرة نتيجة تضافر العديد من العوامل بما في ذلك النمو في قاعدة كبيرلعب النمو االستثنائي في حجم الودائع دوًرا هاًما في تخطي عائدات السنة السابقة بهامش 
توقعات المستقبل تبشر باحتمال  م إال أن1020عام الفي مجال الوساطة الدولية والصناديق االستثمارية والمنتجات المنظمة. ومع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في  المتقاطعالعمالء وجهود البيع 

 تحقيق نتائ  إيجابية بسبب الزيادة المتوقعة في إقبال العمالء علص االستثمارات.
 
 : العمليات الشاملة( / و20)

 التقنيةمنصات التم تنفيذ العديد من المشاريع لتعزيز كما شبكة نقاط البيع للبنك.  فعاليةالتي زادت من  متقاطعإيرادات القنوات اإللكترونية بما يتجاوز الضعف وذلك بدعم من جهود البيع النمت 
زيادة استخدام القنوات اإللكترونية باعتبارها لالستمرار في ونتطلع مستقبالً القنوات اإللكترونية للبنك.  تجربة العمالء في التعامل مع وتحسينالحكومية  الجهاتالمختلفة وتلبية متطلبات مختلف 

 بديالً فعاالً من حيث التكلفة لألنشطة المصرفية التقليدية.
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 المصرفية االسالمية :( / ز20)
 نقلة تشهد التي المحلية السوق اتجاهات مع تماشًيا وذلك البنك، أموال واستخدامات مصادر مجموع من العظمص الغالبية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لألمول تمثل ستخداماتالوا مصادرال

 واصلنا فقد م، 1022 عام في بدأت التي االستراتيجية النظرة من وانطالًقا. وتجارية اجتماعية ألسباب المتوافقة مع الشريعة والخدمات المنتجات تفضيل نحو تدريجًيا البنوك توجه في نوعية
 .الجديدةو المبتكرة المنتجاتوانتشار اإلسالمية المصرفية الخدمات إطار في عملنا أنشطة تعزيز إلص تدريجًيا تهدف شاملة خمسية تنمية خطة لتنفيذ واثقة بخطص العمل

 

   ( قطاع العمليات22)

 : دائرة العمليات المصرفية( / أ 22)
تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع االستثمارية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الضوابط والتي  الجوائز يًرا من التحديات وحصدقدًرا كبم 1025ام العشهدت دائرة العمليات المصرفية في 

 من خالل اإلدراك التام لقيمة العمل الجماعي في مواجهة هذه التحديات. ،الرقابية
وكفاءة التشغيل وإدخال التحسينات علص الضوابط الرقابية بما يتالءم  الدقيقة اريعتوفير التكاليف واستكمال المشباإلضافة إلص العمالء ا دائرة العمليات المصرفية علص جودة الخدمة ورضتركز و

 مع الخطط متوسطة األجل للبنك.
 

 الجوائز والتقدير
بالقيام بتحصيل سجل للحجاج  المكلفلسعودي الفرنسي هو البنك الوحيد حيث أن البنك ا ،نحه تقدير وترخيص من وزارة الح الص  م أدى عمليات البنك السعودي الفرنسي وكفاءةتميز الخدمة  

نجاح من ترحيل بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من نظام شبكة المدفوعات باإلضافة إلص ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أثنت علص البنك السعودي الفرنسي كأول بنك يتمكن ب ،المحليين
من قبل البنوك الدولية ونتيجة لذلك فقد حصد البنك السعودي الفرنسي العديد من الجوائز تقديًرا مميزاً تقديًرا  قتأن عملية المعالجة المباشرة للمدفوعات قد ال كماالسعودية إلص نظام مدى. 

 لمجال.لجهوده في هذا ا
 

 وتوفير التكاليف: اإليرادات
تحصيل قدر كبير من صافي قيمة الرسوم. وقد تم إطالق  أدى إلصقد تنفيذ الدقيق لضوابط التسوية الدخالً قيًما من العموالت. وفي الوقت ذاته، فإن  متقاطعحققت صفقات التمويل بطريقة البيع ال

  قد أدى ترحيل البطاقات مسبقة الدفع من نظام سبان  إلص نظام مدىكما أن مما يؤكد علص استمرار قوة البنك السعودي الفرنسي في هذا المجال. م 1025عام التسعة مشاريع اكتتاب بنجاح في 
إلص ن البنك السعودي الفرنسي من زيادة محفظته بطاقات الرواتب مكّ  إصدارزيادة  باإلضافة إلص أن٪. 10إلص التوقف عن عملية شراء البطاقات البالستيكية مما حقق توفيراً في التكاليف بنسبة 
يؤدي إلص ارتفاع استخدام بطاقات الذي و (تحويل سعر صرف العملة) و (الفيزابطاقة التحقق عن طريق )أربعة أضعاف وبالتالي ازدادت الرسوم المحصلة. وقد تم إدخال خدمات جديدة مثل 

قامت إدارة البريد بالتفاوض  . وقدللبنك  لصالحمن صافي القيمة  جيدفي تحقيق مبلغ  لتسويات البطاقاتعوائد إضافية له. و ساعد تطبيق القواعد الدولية  البنك السعودي الفرنسي وتحقيق
 ٪.20والتوقيع علص عقدين جديدين، لتقديم خدمات دفع رسوم البريد وخدمات البريد السريع بتخفيض يبلغ نسبة 

 
 المشاريع: تقّدم

أكملت دائرة العمليات المصرفية بنجاح عملية التشغيل اآللي إلجراءات و تم خالل هذا العام تحقيق خطوات رئيسية لزيادة القدرة وتقليص وقت التنفيذ والتكلفة والتشغيل اآللي لمختلف العمليات.
اصيل العمليات وخفض الوقت الالزم لتنفيذ اإلجراءات واستبدال االتصاالت التقليدية بنظام )سويفت(. كما تم خطابات الضمان ألحد كبار العمالء، مما أدى إلص تحسين مستوى الدقة في تف

النقد العربي تنفيذ إجراءات التشغيل اآللي لبعض الضوابط الرقابية علص عمليات تداول العمالت األجنبية، كما تم استيفاء متطلبات مؤسسة  و بنجاح إدخال مهام جديدة علص نظام الخزينة
 حيثباإلضافة إلص ذلك، تم إنجاز عدد من المشاريع األخرى لتلبية طلبات العمالء.  الحفظ المركزي وتأمين جميع الملفات القانونية للعمالء. و فيما يخص وثائق الضمانالسعودي بنجاح 

دون  ةلحصول علص السلف النقديل مثل فرنسي بلس  الكترونية ادة من حدود االئتمان المعتمدة باستخدام قناةساعدت حملة استخدام النقد علص إيجاد عمالء جدد من حاملي بطاقات االئتمان لالستف
ة نتيجة حصول وزيادة الربحي رسوم خدمة،يترتب علص ذلك من  ومامزيد منهم الودعوة  معهمعلص إثراء العالقة القائمة  جارخدمة الترسوم رسوم إضافية. وقد عملت التعريفات الجديدة لتكلفة 

أنشطة العمل في الفروع وكسب ثقة  أدى إلص زيادةد البنك السعودي الفرنسي علص المزيد من فرص العمل. كما أن اإلصدار الفوري لبطاقات الدفع والبطاقات البالتينية المفتوحة للعمالء الجد
 لبطاقة االئتمانية اإلسالمية تشكل ميزة إضافية تضاف إلص نقاط الربح المكتسبة علص مشتريات العمالء.. كذلك فإن نقاط المكافأة الستخدام امميزةالعمالء من خالل تزويدهم بخدمات 

 
 التحسينات المتعلقة بالفعالية التشغيلية والضوابط:

 تكلفة وتوفير" سريع" برنام  في المعالجة وقت من الحد أجل من المباشر التشغيل مجال زيادة طريق عن وذلك العام، خالل التشغيل مجال في قوًيا تقدًما المصرفية العمليات دائرة حققت
 معالجة باإلمكان أصبح بحيث الجديد المقاصة بنظام( لألفراد المصرفية الخدمات مجموعة تحت سابًقا كانت التي) بعد عن المقاصة مراكز إلحاق تم وقد(. التقارير طباعة) الورق استهالك
 الرئيسي االتصاالت مركز باعتباره الدفع نظام علص التحقق خدمات تطبيق كذلك وتم. التوقيع صحة من الفوري التحقق بنظام ربطها خالل من وذلك الفور علص الشيكات وسحب إيداع عمليات

 خالل من اآللي الصراف أجهزة توفر مستويات تعزيز بغرض النقدية الخدمات وظائف في مبادرات عدة تنفيذ جرى كما. األخرى الخارجية والجهات موبايل وفرنسي ، بلس الفرنسي من لكل
 رئيسية كأداة للمخاطر االستباقية اإلدارة نظام باستخدام والمعايير القواعد في جديدة رؤى إدراج فإن كذلك. للرقابة جديدة أنظمة وإطالق خارجية بمصادر واالستعانة الوقائية، الصيانة إجراء
 إجراءات ومضاعفة  بطاقاتهم استخدام أثناء العمالء تجربة وتحسين العمليات، رفض نسبة انخفاض رأسها وعلص اإليجابية اآلثار من الكثير إلص أدى مما الرئيسية االحتيال مخاطر إدارة في

 .االحتيال مكافحة
 

 والخارجية:البرام  التدريبية الداخلية 
" الفرنسي السعودي البنك رؤية تحقيق في للمساعدة األفراد من كفاءة أكثر دفعات لتخري  الفرنسي السعودي البنك أكاديمية مع التعاون المصرفية العمليات دائرة واصلت البنك، أصول لحماية
 وعقدت. االنترنت طريق عن االلتزام علص التدريب دورات إكمال وأيضا. تدريبية بدورات لاللتحاق الموظفين مجموع من٪ 15 إرسال من المصرفية العمليات دائرة تمكنت كما". االمتياز بنك

 الخطط ووضعت الرئيسية العمل مهام من للعديد المصادقة تمت و. العمل فريق معرفة مستوى لتحسين الرئيسية العمل مجاالت في متخصص خبير قبل من العمل رأس علص التدريب دورات
 .م1025 العام في٪ 1 بنسبة السعودة معدالت ارتفعت المصرفية العمليات دائرة في الجديدة السعودية المواهب دم  خالل ومن.  1020 العام في الموارد من المزيد لتغطية

 
 إدارة استمرارية األعمال( / ب 22)

تؤدي إلص تعطيل تنفيذ من تعزيز ورفع قدرة البنك علص ضمان استمرار تقديم الخدمات في حال التعرض لحوادث كبرى أو أزمات قد  1025عام التمكنت إدارة استمرارية األعمال في 
 العمليات المعتادة في البنك السعودي الفرنسي.

الخدمة من الكوارث والتخطيط والفحص والتشغيل  تم خالل هذه الفترة تنفيذ العديد من المشاريع والممارسات التي تغطي التجهيزات األساسية في مجاالت التقنية والطاقة، ومواقع استرداد
 تياطية الجديدة المخصصة لمركز البيانات في المركز الرئيسي للبنك.التجريبي للمولدات االح

٪ من أنظمة المهمات األساسية والتطبيقات الضرورية للمحافظة علص تنظيم الوظائف الهامة. ومع ذلك، فقد نفذ البنك 10ا ما يزيد عن يضم المركز الحالي السترداد الخدمة في الكوارث حاليً 
 محطة من محطات العمل المكتبي الستئناف مهام العمل اليومية الحرجة. 250ع إقليمية السترداد الخدمة في الكوارث تضم أكثر من مواق 2السعودي الفرنسي 

 الحاالت الغير اعتيادية.ها في تنفيذ دورات التوعية والتدريب والتمارين التطبيقية، واالختبارات لضمان فهم الموظفين لألنشطة واإلجراءات التي يجب االلتزام ب 1025عام الجرى طوال 
 
 الممتلكاتإدارة ( ج  /22)

وذلك من خالل تطبيق أفضل الممارسات الهندسية إلعطاء أفضل صورة عن البنك للعمالء والجمهور بشكل عام.   ،إدارة الممتلكات هي المسؤولة عن تطوير الممتلكات العقارية العائدة للبنك
 األثاث، وتركيب الالفتات وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية. تجديدويتم تحقيق ذلك من خالل وضع معايير جديدة ل

 من المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.  بتنفيذ العديد  1025بدأت مجموعة إدارة الممتلكات في عام 
ستفادة من أماكن الخضع المركز الرئيسي للبنك لمرحلة من أعمال التجديد والتحديث ورفع مستوى ا حيثإلص جانب أنشطة الصيانة وترميم وتغيير مواقع المباني وأجهزة الصراف اآللي، 

 العمل علص النحو التالي: 
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فروع جديدة ونقل األعمال المصرفية ونقل فروع البنك  4مشاريع أجهزة الصراف اآللي في جميع أنحاء المملكة، وإعداد موقع جديد داخل مستودع السلي، وافتتاح مشروع من  212إنجاز  -
 وفرع الدمام الرئيسي الجاري بنائه. (، باإلضافة إلص الفرع الجديد في الرياض يفي كل من الخبر )فرع الدوحة( ، واألحساء )فرع الهفوف( ومكة المكرمة )فرع كد

فرع، والتجديد  25السعودي الفرنسي التي تغطي أنجزت مجموعة إدارة الممتلكات العديد من المشاريع التنموية في جميع أنحاء المملكة، ابتداء بالمرحلة األولص من مشروع الفتات البنك    -
، ومدينة الجبيل الصناعية، وسيهات، والفرع األول في الخبر ، وفرعي فلسطين والتحلية. ومبنص العليا ،من الفرع الرئيسي في الرياض فروع وفق معايير تأثيث حديثة في كل 1الكامل وتأثيث 

مشروع بما في  24وتصميم ما يزيد عن من المركز الرئيسي للبنك  2طوابق في مقر البنك بالمنطقة الغربية، وتجهيز مبنص الملحق  2كذلك تم إنجاز مشروع الترميم وإدخال التعديالت علص 
ستفادة من مساحات العمل في المباني أثناء تنفيذ مشاريع التجديد، باإلضافة إلص الموظف لتسهيل ا 120ذلك مبنص المكتب الرئيسي الجديد. وقد شملت أنشطة نقل الموظفين الرئيسية أكثر من 

 تنفيذ عدد آخر من المشاريع الصغيرة علص مدار العام.
مصاعد في المركز الرئيسي للبنك، وتجديد الدور الثامن، وتركيب مولِّد  5في تنفيذ مشروع كبير لتطوير المرافق ؛ واستبدال  1025عام العالوة علص ذلك بدأت مجموعة إدارة الممتلكات في  -

رد في الفرع الرئيسي بالمنطقة الغربية ، وتركيب مولدات ة والغربية والوسطص، واستبدال المبّ جديد لملحق المركز الرئيسي، ومولدات لمراكز استرداد الخدمة في الكوارث في المناطق الشرقي
 احتياطية إضافية في الفرع الرئيسي بالمنطقة الشرقية.

 
 المشتريات:  إدارة( / د 22)

 تعاون فعال مع خطوط األعمال وشراكة مع المزودين

تحسين العمليات سنوات بهدف ممارسة السيطرة المركزية المستقلة والتفاوض حول التزامات البنك وتحقيق الفائدة المالية للبنك السعودي الفرنسي من خالل  3المشتريات قبل  إدارةتأسست 

 والضوابط الرقابية علص أنشطة العمل.
 وإدارة قطاعات البنكالمشتريات ، مما يظهر اإليجابية القوية الناجمة عن التعاون بين مختلف  إدارةلص الضعف منذ إنشاء إ 5102ام العر المالي في يوفتارتفع إجمالي تحسين التكلفة وتحقيق ال

 وقد تحقق ذلك من خالل التركيز علص االحتياجات الحقيقية لمختلف قطاعات أنشطة العمل وتفهم واستيفاء متطلبات ونطاق المشاريع. المشتريات.
 إدارة، تقوم ذلكباإلضافة إلص و ال وتطوير الشراكات مع الموردين للحصول علص الكمية الصحيحة من المنتجات بأفضل األسعار.التفاوض الفع  ب المشتريات وم إدارةتقومن جهة أخرى 

 العديد من مبادرات التطوير. والتي أسفر عنهاالمشتريات بإدارة لجنة تحسين التكلفة بمهامها المختلفة 
 
 أنظمة المعلومات:/ هـ( 22)

 التوفيق بين علص التركيز في المعلومات لمشاريع تقنية البنك محفظة ستمرت حيث (. 1020-1024) للبنك ومدتها ثالث سنوات األجل متوسطة تنفيذ الخطة من الثاني العامم هو 1025
 ".االمتياز بنك" الفرنسي السعودي البنك وشعار واألولويات األعمال واستراتيجيات المعلومات تقنية استثمارات
المجموعة إلص تحقيق مزيد من التفاعل  كما تسعص  .لمشروع الحوكمة النض  من أعلص مستويات تحقيق مشاريعها الرامية إلص منهجية تحسين مستمر بشكلمجموعة أنظمة المعلومات تواصل 
 جارتنر مؤسسة من قبل  المجموعة الذي اختارته الحل ، حيث جرى تصنيف(PPM) المشاريع محفظة إدارة برنام  بدأت المجموعة في تنفيذ وقد. والمصالح األعمال أصحاب مع والتعاون
 .السوق إلدارة محفظة مشاريع من نوعه في حل كأفضل

 
 األعمال احتياجات لدعم االستراتيجي : التوافقمجموعة أنظمة المعلوماتالدليل الموجز ل

في الوقت  مجموعة أنظمة المعلومات وتلتزم. البنك والمبادرات المتعلقة بأعمال المشاريع ودعم لتطوير استراتيجية لتحديد سنوات ثالث مدتها خطة أنظمة المعلومات من وضع مجموعة انتهت
  ".االمتياز بنك" بشعار تلخيصها يمكن المعلومات، في مجال تقنية التشغيلية الجودة من ممكن مستوى أفضل لتحقيق طموحة أجندة بتطبيق ذاته
 

 والدقة للتغيير والجودة طريق خارطة: لتقنية المعلومات التحتية البنص
 لتقنية المعلومات وعمليات التغيير التحتية البنية أنظمة المعلومات تطوير خارطة طريق لتطوير مجموعة قررت في البنك، التنمية مبادرات مع وتماشًيا التنفيذية اإلدارة توجيهات من انطالًقا

مشروع البنية  يهدف. للتنظيم والتقنية التحتية والبنية والعمليات المعلومات لتقنية الحالية الخدمات ثغرات تحديد في الطريق خارطة من ويتمثل الهدف . تحولها رحلة في الزاوية حجر باعتبارها
مجموعة أنظمة  وقد أكملت. محددة زمنية فترة خالل لتنفيذها المبادرات من مجموعة وتطوير هذا القطاع في الممارسات أفضل تبني إلص الفرنسي السعودي التحتية والعمليات في البنك

 .1021-1020للفترة  طريق خارطة وستقوم بتحديد مرحلة التقييمالمعلومات 
 قدرات مستوى ورفعت المجموعة القديم. وقوية تولّت العمل الذي كان مسنًدا للنظام ومتطورة جديدة أنظمة شراء خالل من حضورها التقني مستوى أنظمة المعلومات رفع مجموعة واصلت
 .بالنسبة للعمالء العمل عن التوقف وتقليل وقت أمناً  أكثر األعمال مع بيانات وتيسير نظم توفّر المتزايدة وضمان األعمال متطلبات تلبيةبهدف  المعلومات لتقنية التحتية البنية
 

 تطوير دائم: المعلومات تقنية أمن
 أفضل لتحقيق مراقبة األمنية الرقابة كما تم توسيع، المعلومات والتقنيات الضرورية ألمن األدوات وضع تم الحساسة، العمالء وبيانات البنك معلومات نظم لحماية المتواصل في إطار الجهد

 األحداثعن  بهدف اإلبالغ بصورة استباقية التحتية البنية أمن مراقبة وكان من أبرز اإلنجازات في هذا المجال. المعروفة وغير المعروفة التهديدات من المعلومات لتقنية التحتية البنية ولحماية
 .التقنيات في هذا المجال أحدث من خالل تطبيق كفاءة أنظمتنا مستوى ورفع لمراقبة المنشآت المعلومات و مع إدارة أمن أنظمة المعلومات بالتعاون مجموعة تعمل .والتهديدات

 .ربح مركز إلص تكلفة مركز من االتصال مركز تحويل متعدد الوظائف، وذلك بهدف جديد اتصال مركز نظام إنجاز م1025في مطلع عام  تم
. ومرونة قوة وإمكانيات تعاونية لما يتميز به من السوق في الرائدة الحلول النظام أفضل يمثل هذا. الفرنسي السعودي البنك الستخدامه في( CRM) عمالء عالقات إدارة نظام اختيار وتم

 سوق حصة البنك في لتعزيز جديدة مبادرة اتخاذ تم ذاته، الوقت وفي. للشركات المصرفية الخدمات في التغطية وفريق العالقات مسؤولي لهذا النظام هم الرئيسيون المستخدمون وسيكون
 للتواصل مع العمالء القنوات متعدد نه  اتباع بهدف( CRM)المصرفية  عمالء التجزئة عالقات إدارة لنظام وراسخ متين حل لتنفيذ األولية المرحلة وقد بدأت الخدمات المصرفية لألفراد.

 .أجريكول كريدي وبنك الفرنسي السعودي البنك بين إمكانيات التعاون علص الحل هذا اختيار ويستند. حمالت المناسبات وإدارة
 في طاقتها تعمل اآلن بكامل تعمل عبر اإلنترنت والتي هاتف جديدةطرح شبكة  تم البيانات، لشبكة التحتية البنية وتطبيقه علص الماضي العام في المحقق نفس االستثمار وتقييم من خالل استخدام

 .بدون أية تكلفة المملكة مناطق مختلف في الموظفين بين االتصال وتضمن اإلقليمية والمكاتب الرئيسي والمركز الفروع جميع
 يمتد برنام  وهو ،(IRB)لتنفيذ منه  التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان  الالزمة والنظم األدوات تطبيقخالل  من الجديدة باللوائح لاللتزام المخاطر إدارة أنظمة المعلومات دعم مجموعة تواصل
 وغيرها من المشاريع.  المعلومات من مشاريع تقنية مشروًعا 50 نحو من ويتألف سنوات، أربع مدى علص
 

 :المراجعة الداخليةولجنة  السعودي العربي النقد بمؤسسة لجنة المراجعة االلتزام بتوصيات
والخارجية البالغ  الداخلية عمليات المراجعة الصادرة علص هامش التوصيات جميع علص يركز والخارجية الداخلية مهام المراجعة المتمثل في متابعةمجموعة أنظمة المعلومات  إن نطاق عمل

 م.1025 عام في جرى تنفيذها عملية والتي 23عددها 
الداخلية لتقنية المعلومات  والرقابة التي تعقدها إدارة المخاطر اللجان المختصة اجتماعات جميع في المراجعة علص الوجه السليم إقفال سجالت أهمية علصمجموعة أنظمة المعلومات  أكدت

 .عليه المتفق الزمني اإلطار ضمن الحسابات مراجعي إلص األدلة علص تقديممجموعة أنظمة المعلومات موظفي  بانتظام باإلضافة إلص تشجيع
 الداخلية إدارة المخاطر والرقابة الحيوية التي أجرتها فاالتصاالت واحد، وقت ومتطلبات المراجعة في والقانونية التنظيمية المتطلبات من االستجابة للعديد فيمجموعة أنظمة المعلومات نجحت  

 وإغالق أنظمة المعلومات، أدت في مجملها إلص معالجة  مجموعة المتخذة ضمن والتوصيات الرئيسية الخطر وجوانب والخارجية الداخلية المراجعةبدائرة تقنية المعلومات بخصوص نتائ  
 م.1025 عام التي تم التوصل إليها خالل النتائ  معظم

 
 / أ( المخاطر التي يواجهها أو قد يواجهها البنك  21)

 ألعمال أو توقف ألي من العمليات في مجموعة البنك السعودي الفرنسي.لم يكن هناك إعادة هيكلة أو توسع في ا 1025يؤكد البنك أنه في عام 
 .1025سيستمر علص نفس المسار المتبع في عام  1020كما أن نموذج أعمال البنك في عام 

مخاطر وهيكل للحوكمة ووظائف المخاطر المستقلة المالئمة ، كما أن لدى البنك تنظيم مناسب لل 1025إن نوع المخاطر التي سيواجهها البنك في المستقبل هي ذاتها التي واجهها في عام 
 للتعامل مع المخاطر الرئيسية وهي المخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية.
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 تتمحور المخاطر المحتملة التي قد تواجه البنك حول:

 الجهود المستمرة لتحديد المخاطر الرئيسية والقدرة علص مراقبتها باستمرار. - أ
 نظامية.المخاطر ال - ب
 المخاطر السلوكية.   - ت
 

( بوضع برنام  للمراجعة الدورية الستراتيجيات المخاطر الخاصة بقطاعات األعمال RMGلكي يتم التأكد من أنه تم تحديد المخاطر الرئيسية بشكل صحيح قامت مجموعة ادارة المخاطر )
امت مجموعة ادارة المخاطر من خالل عملية تجميع هذه االستراتيجيات بصياغة اطار "شهية المخاطرة" للبنك  مع علص مستوى االدارة العليا ولجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. وقد ق

جراءات اال( التي وافق عليها المجلس ، وتتم مراقبتها علص مستوى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بصورة ربع سنوية. كما تتم مراجعة السياسات وKRIمؤشرات المخاطر الرئيسية )
 ية بانتظام لشرائح مختلفة من محفظة القروض.بشكل دوري ، فعلص سبيل المثال كمصدر رئيسي للمخاطر النابعة من محفظة القروض االئتمانية ، يتم مراجعة معايير قبول المخاطر االئتمان

عن المستويات  1020بسعر النفط ، وحيث أنه ليس من المتوقع أن يرتفع سعر النفط بشكل كبير في عام إن أحد المصادر الرئيسية للمخاطر النظامية في المملكة العربية السعودية هو االرتباط 
ت الموافقة التي تم فقد يتم الغاء أو تأجيل المشاريع الحكومية الجديدة مما سيؤثر سلبا علص مصادر الدخل للعديد من العمالء. وبينما أن المشاريع القائمة 1025المنخفضة التي شهدها في عام 

االستحقاق أو اعادة هيكلة  التسهيالت االئتمانية علص ميزانياتها سيتم استكمالها ، فقد يواجه العمالء تأخير في حصولهم علص مبالغهم المستحقة والذي يؤدي بدوره إلص ضرورة تمديد فترة 
عنه من زيادة في أسعار الخدمات من المتوقع أن ُيخفّض بشكل ملحوظ هوامش الربح التشغيلي للصناعات الخاصة بهم. علص صعيد التكلفة : فإن االنسحاب الجزئي للدعم الحكومي وما نت  

العمالء. إن  والتراجع المحتمل للجودة االئتمانية لبعضذات االستهالك العالي للطاقة. وعالوة علص ذلك ، فإن تكلفة اقتراض العمالء يتوقع لها الزيادة علص خلفية تكلفة  أعلص لتمويل البنوك 
ت قد يكون له ما يبرره لبعض العمالء، فإنه ينبغي علص التراجع في هوامش الربح التشغيلي سوف يأثر علص غالبية العمالء. وفي حين أن تمديد مدة االستحقاق االئتماني أو اعادة هيكلة التسهيال

 من خالل اجراءات ترشيد التكاليف الخاصة بهم. 1020ية في عام غالبية العمالء أن يكونوا قادرين علص الصمود في مواجهة المخاطر النظام
موظفين بإجراءات وسياسات البنك المنصوص قد تنشأ المخاطر السلوكية من التصرفات الشخصية للموظفين والتي قد تتسبب في خسائر أو عدم تحقيق أرباح إذا كان توقيت ومدى التزام ال

دف إلص ة عن مواقف غير سليمة تتعلق بالثقافة. قامت مجموعة ادارة المخاطر مع قطاعات األعمال بوضع برنام  ثقافة المخاطر عبر البنك والذي يهعليها غير كاٍف ، وقد تنشأ أيضا نتيج
 "شهية المخاطرة" لدى البنك. تجنب نقاط الضعف السلوكية النموذجية. ويتم تحديد مؤشرات أداء رئيسية معينة للتأكد من أن السلوكيات والتصرفات المالئمة  تتماشص مع

 بشكل عام ، يرى البنك أنه في وضع جيد للتعامل مع جميع المخاطر التي تنت  عن المسار االعتيادي  لألعمال واألنشطة المصرفية.
 

 )21( السياسات والمعايير والمنهجية
شهية المخاطرة الحالي مع دم  مؤشرات إضافية للمخاطر ونطاقات التحمل. يتم اختبار مؤشرات شهية بمراجعة جوهرية لحوكمة المخاطر وإلطار  1025قام البنك السعودي الفرنسي في عام 

مة ن المجلس. ويتم التأشير علص أي انحراف عن قيالمخاطرة علص فترات ربع سنوية بمقارنة الوضع الفعلي مقابل المعايير المنصوص عليها ورفع التقارير عنها إلص لجنة المخاطر المنبثقة ع
 حول حوكمة المخاطر وشهية المخاطرة. 1025المؤشر أو نطاقات التحمل المقبولة التخاذ المزيد من االجراءات من قبل اإلدارة العليا. لقد تم تركيز اجراءات ثقافة المخاطر في عام 

 .ICAAPفي التخطيط لرأس المال ضمن اإلطار التنظيمي لـ  تم تحسين نماذج اختبارات الجهد بشكل كبير وفقا للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي الستخدامها
معايير قبول مخاطر االئتمان المنقحة لشرائح مختلفة من محفظة القروض وشركات  -من بين أمور أخرى  -بمراجعة سياسات االئتمان ودم   1025قامت دائرة مخاطر المحفظة في عام 

 القطاع االقتصادي.
تم استخدام نتائ  االختبار ودراسة التقييم لبناء نموذج كما تم التحقق من سالمة نموذج تقييم المخاطر الحالي وتطبيق االختبارات الخلفية عليه حيث ُوجدت القوة التمييزية لديه ُمرضية ، وقد 

ر نموذج تقييم مستقل للشركات الصغيرة أيضا لتلبية احتياجات شريحة الشركات المتوسطة والناشئة في جديد ومحسن لتقييم المخاطر ، ويتم التحقق من سالمته أيضا خالل العام. كما تم تطوي
 في منظومة التصنيف الجديدة كما ُتعتبر جزءاً من برنام  1020محفظة القروض. كذلك تم وضع نموذج مخصص لتقييم عمالء العقارات المدريين للدخل. وسيتم نشر كل هذه النماذج في عام 

 .IRB/مشروع 1البنك المتواصل والمتعلق بـ بازل 
الفوري للتقييم واالختبارات الخلفية السنوية. فيما يتعلق بمصرفية األفراد ، تم االنتهاء والتحقق من صحة كافة بطاقات األداء التطبيقية ، مع ملف رصد مخصص لكل منهم إلجراء الرصد 

 بما في ذلك تدريب الفروع بواسطة قطاع مصرفية األفراد. 1020لدى فريق نمذجة المخاطر لتطبيقها في عام  التزال بطاقات األداء السلوكية قيد التطوير
 يتم تحديث السياسات االئتمانية لألفراد علص أساس ربع سنوي العتمادها من قبل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.

 
 مخاطر االئتمان/أ( 21)

مجلس. تقوم دائرة مخاطر لدى لجان االئتمان بمستويات مختلفة من تفويض الصالحيات العتماد االئتمان. إن لجنة االئتمان العليا هي اللجنة التنفيذية التابعة لل تتم عملية منح واعتماد االئتمان
ذ القرارات لدى لجان االئتمان. ويعهد إلص دائرة مخاطر االئتمان ، في االئتمان بتقديم رأي مستقل حول المخاطر فيما يتعلق بطلبات االئتمان الصادرة عن قطاعات األعمال للمساعدة في اتخا

 هيكل الحوكمة ، مسؤولية إبداء الرأي حول مخاطر االئتمان.
االئتمان ، واألسقف االحترازية ثة لسياسة يسعص البنك إلص الحفاظ علص محفظة ائتمانية متنوعة وصحية ضمن إطار المؤشرات االئتمانية لشهية المخاطرة ذات الصلة، واالرشادات المحد

 .طرللقطاعات االقتصادية ، والمعايير المنقحة لقبول المخاطر والمحددة لشرائح مختلفة من محفظة القروض مع التركيز علص أهمية ثقافة المخا
لتي قدمها كل قطاع من قطاعات االعمال ، ويتم مراجعتها من قبل إدارة المخاطر تنشأ معايير قبول المخاطر من التقاء الصياغة المتعلقة بشهية المخاطرة واستراتيجيات المخاطر العادية ا

 واعتمادها علص مستوى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس كجزء من ارشادات وتعليمات السياسة.
 
 مخاطر السوق/ب( 21)

ءات المتعلقة بنشاط مخاطر السوق ، فضال عن مجموعة شاملة من حدود مخاطر السوق )جنبا إلص جنب وفيما يتعلق بمراقبة مخاطر السوق ، قام البنك بشكل واضح بتحديد السياسات واإلجرا
 .لمخاطر السوق مع اإلنذارات المنبهة من الخسائر( التي يتم مراجعتها سنويا علص األقل ، ويتم مراقبتها بشكل مستقل وبصورة يومية من قبل دائرة مخصصة

( لتقييم مواقف مخاطر السوق ويستخدم أيضا سيناريوهات VaRمحافظ  المتاجرة ، يقوم البنك ، وبصورة يومية ، بتطبيق منهجية القيمة المعرضة للخطر )من أجل إدارة مخاطر السوق في 
 الجهد لتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء علص مجموعة من االفتراضات والتغيرات في ظروف السوق.

ق ومخاطر الطرف البنك السعودي الفرنسي اتفاقيات لمستوى الخدمة مع شريكه "كريدي أجريكول" لتعزيز التعاون والمساعدة في أنشطة سوق المال )مخاطر السو وباإلضافة إلص ذلك ، فلدى
 المقابل(.

 
 المخاطر التشغيلية/ج( 21)

ة في أن تكون قادرة علص تعزيز الثقافة الشاملة للمخاطر التشغيلية ، تحسين عمليات وخدمات البنك ، ذو أهمية كبيرة من الناحية االستراتيجية إلدارة المخاطر التشغيلي 1025لقد كان عام 
 وضمان سالسة وتحسين العمليات في قطاعات األعمال. 

لتكلفة ضمن المستويات المستهدفة من شهية المخاطرة. ويتماشص تشمل األهداف الرئيسية إلدارة المخاطر التشغيلية في المقام األول إدارة وتخفيف المخاطر التشغيلية بطريقة فعالة من حيث ا
 ( وأطر أفضل الممارسات الدولية.BISالنه  مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي )بما في ذلك متطلبات الـ 

ميع أنشطة المخاطر التشغيلية )إدارة بيانات الحوادث والخسائر ، تقييم الرقابة لقد شملت واحدة من أهم االنجازات البارزة عملية نشر شاملة لنظام إدارة المخاطر التشغيلية لضمان توحيد ج
رنامجاً إلجراء تحليالت متطورة للمخاطر ، بما في ذلك والمخاطر ، رصد مؤشر المخاطر الرئيسي ، تحليل السيناريوهات ، إدارة المعالجة ، رفع التقارير الداخلية والنظامية(. كما يحدد الحل ب

 ؤ بالخسائر، تجميع المخاطر ، تحسين الضوابط الرقابية ، اختبارات الجهد والتحليالت التنبؤية ذات الصلة.التنب
األعمال.  ، لتوثيق جميع المخاطر القابلة للتطبيق من قبل عمليات قطاعات ISO 31000وعالوة علص ذلك ، فقد ُبذلت مساع لتطوير سجل المخاطر علص مستوى المجموعة ، باتباع إطار الـ  

ضوابط الرقابية مع تفاصيلها المقابلة وكذلك تصورات ويشمل المحتوى المطور قوائم لعمليات قطاعات االعمال لجهات االعمال ، المخاطر التشغيلية القابلة للتطبيق مع تفاصيلها المقابلة ، ال
 .1020ة والمخاطر عبر المجموعة وذلك لتقييم ومعالجة المخاطر التشغيلية الرئيسية في عام لتدفق العمليات. وبناء علص هذه العملية ، سيتم اجراء التقييم الذاتي للرقاب

ت ، مراجعة إنشاء دائرة إدارة مخاطر تقنية المعلومات ضمن إدارة المخاطر التشغيلية بحيث تكون المسؤولة عن إجراء تقييمات لمخاطر تقنية المعلوما 1025ويشمل إنجاز هام آخر في عام 
، منتجات وأنشطة جديدة إضافة إلص المشاريع فات/الحاالت ، تحقيقات حوادث تقنية المعلومات ، فضال عن تقديم رأي مستقل حول المخاطر المرتبطة بطلبات التغيير في تقنية المعلومات المل
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، تعزيز اجراءات تحقيقات الحوادث ، تقييم مخاطر االحتيال ، تقييم ُمفّصل للعمليات ،  الجارية لمكتب مشاريع أعمال تقنية المعلومات. باإلضافة إلص ذلك فقد كان من بين أبرز االنجازات
 عمليات تقييم الفروع ، انشاء مؤشرات المخاطر الرئيسية.

 
 : نه  التصنيف الداخليIIبازل /د( 21)

يه بموجب النه  الموحد للمخاطر االئتمانية ، السوقية والتشغيلية ووفقا لمتطلبات مؤسسة ( لدRWA، باحتساب األصول المرجحة بالمخاطر ) 1001يقوم البنك السعودي الفرنسي ، منذ عام 
 النقد.

المتقدم للخدمات المصرفية لألفراد. وذلك سوف  IRB لمحفظة الشركات و  IRBوكخطوة إلص األمام ، فقد قرر البنك السعودي الفرنسي استبدال النه  الموحد بنه  التقييم الداخلي: مؤسسة 
 IRBلنماذج رأس المال. في هذا المنظور ، فقد تم االنتهاء من مرحلة تشكيل عملية تطبيق الـ  1لحسابات رأس المال والمحور الداخلي  2يساعد البنك في المستقبل في عملية اتساق المحور 
وارشادات مؤسسة النقد. وقد تم تعيين كل من الفجوات الوظيفية والتقنية بمشروع فرعي معين ومن ثم تجميعها لدعم التخطيط والموازنة  لتحديد الفجوات النوعية والكمية وفق توجيهات

لة في ذلك جزءا ال يتجزأ من "الخطة المتوسطة األجل لعام  IRBالخاصين بتطبيق برنام  الـ    ."1020العالمي، ُمشكِّ
. أما بطاقات األداء السلوكية التي سيتم 1020المصرفية لألفراد ، فقد تم التحقق من صحة وسالمة بطاقات األداء التطبيقية ، بحيث يتم تطبيقها في أوائل عام  وفيما يتعلق بأنشطة الخدمات

 المتقدمة.   IRB، فستقوم باستكمال متطلبات الـ   1020تطبيقها في عام 
إلص ترحيل كافة النماذج القائمة للتصنيف الداخلي في  1020سوف تؤدي في عام  1025لألفراد ، فإن اختيار برنام  تصنيف جديد في عام  أما فيما يتعلق بأنشطة غير الخدمات المصرفية

 البنك إلص البرنام  الجديد.
م فرصة حقيقية لتعزيز إدارة المخاطر في البنك من خالل نشر ثقافة الذي يقد IRBومن بين مشاريع التحول األخرى التي أطلقها البنك السعودي الفرنسي في السنوات األخيرة برنام  الـ  

 متقدمة حول المخاطر لدعم النمو السليم لألعمال.
 
   والتخطيطالتمويل  ( مجموعة22)

  ،وإدارة االتصاالت وإدارة الموجودات والمطلوبات ،ودائرة التخطيط والرقابة المالية ،والرقابة المالية المحاسبةتشمل هذه المجموعة دائرة 
والمبادئ التوجيهية والتنظيمية الصادرة من قبل مؤسسة النقد ( IFRSتقوم دائرة المحاسبة والرقابة المالية بتأمين االلتزام التام واالفصاح الكامل علص ضوء معايير التقارير المالية الدولية )

لق بتنفيذ الركن الثالث من أسهمت الدائرة بشكل كبير في االنتقال من متطلبات مؤتمر بازل الثاني إلص متطلبات مؤتمر بازل الثالث بخصوص رأس المال وخاصة فيما يتع  ،العربي السعودي
  ،الضمانات الضرورية للعمليات الرئيسية للبنك وتلعب الدائرة دور الرقابة الداخلية الرئيسية كالمستوى الثاني من الرقابة وتوفير  ،متطلبات اإلفصاح األساسية

~  1024وسطـــــــة األجل ) بوضع الخطة الجديدة مت ،1022ام ـكما قامت الدائرة ع  ،تتحمل دائرة التخطيط والرقابة المالية المسؤولية في المقام األول عن إعداد الميزانية و المتابعة
وقد بنت هذه الخطة مشروعا واسع النطاق علص مستوى البنك بطريقة تعنص بالتنظيم من المستويات اإلدارية المنخفضة إلص   ،1022سبتمبر  ( التي اعتمدت من قبل مجلس اإلدارة في1020

  ،المستويات األعلص من خالل تخويل الصالحيات للمدراء بموجب هذه الخطة
كما تضع مبادئ توجيهية صارمة لضمان السيطرة علص المخاطر   ،لفائدة ومخاطر السيولة طويلة األجل للبنكتتحمل إدارة الموجودات والمطلوبات المسؤولية عن إدارة مخاطر أسعار ا

  ،الرئيسية للبنك وبقاءها ضمن الحدود
 
 :الدعاية واإلعالم إدارة / أ ( 22)

الداخلية، جرى تنفيذ عدد كبير من حمالت التوعية والدعاية ضمن شبكة البنك السعودي . ففي مجال االتصاالت 1025عام الواصلت إدارة الدعاية واإلعالم دعمها لجميع اإلدارات في 
 " الخاصة بالموظفين والتي تصدر كل شهرين.أفكار الفرنسي، باإلضافة إلص مجلة "

عديد من المعارض والفعاليات التي تم تنظيمها لمجموعتي الخدمات جرى تنفيذ حمالت الدعاية واإلعالم والتسويق لتعزيز مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات جنًبا إلص جنب مع ال
 المصرفية للشركات واألفراد داخل وخارج المملكة.

إطالق صفحات  تي تعززت معركزت إدارة الدعاية واإلعالم علص التغطية اإلخبارية وعلص الحضور اليومي في الصحافة ووسائل اإلعالم كجزء من االتصاالت الخارجية، ال 1025عام الفي 
 البنك علص مختلف منصات وبرام  التواصل االجتماعي.

مختلف إدارات البنك لتقديم الدعم في مجال التصميم  أما في مجال التصميم اإلبداعي واإلنتاج  الداخلي فقد قامت إدارة الدعاية واإلعالم بتنفيذ العديد من البرام  الداخلية والخارجية من
 لمصرفي".الوقت المحدد. وقد تم إنجاز العديد من الحمالت اإلعالنية بنجاح، خاصة بالنسبة لمجموعة الموارد البشرية مثل حملة "صوتك" وبرنام  "اوالطباعة والتسليم في 

الملصقات في العديد من األماكن واألنشطة المختلفة أيًضا، واصلت إدارة الدعاية واإلعالم دعمها إلدارة المسؤولية االجتماعية من خالل المساهمة بشكل فعال في العروض و 1025عام الفي 
 في جميع أنحاء المملكة.

ميزين، وعملت جاهدة علص نقل رؤية اإلدارة العليا لجميع وفاًءا بالوعد الذي قطعته إدارة الدعاية واإلعالم علص نفسها، فقد طبقت بنجاح مفهوم "بنك االمتياز"، حيث قامت بتكريم الموظفين المت
 .1020-1024ن لتحقيق التميز في األداء من أجل تحقيق أهداف الخطة متوسطة األجل لألعوام الموظفي

، قامت "مجلة ذا بانكر ميدل إيست" الصادرة عن هيئة سي بي آي، وهي المجلة األكثر شهرة واألوسع 1025-1024وتقديراً ألداء البنك باالستناد لمؤشرات األداء الرئيسية خالل الفترة  
 علص النحو التالي: 1025جوائز مختلفة لعام  5ا في القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، بتكريم البنك السعودي الفرنسي بمنحه انتشار

 جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية  -
 جائزة أفضل بنك متطور لخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة -
 جائزة أفضل استخدام للتقنية  -
 جائزة أفضل حساب شركات في الشرق األوسط  -
 جائزة أفضل خدمة لقطاع عمالء الشركات  -
 
 :-الموارد البشرية   مجموعة (24)

 البشريةالتحول والنقلة النوعية في الموارد 
والرسالة في  الرؤية تضمينكما تم  ،الموارد البشرية لتصبح "الخيار األول للموظفين" بالتوافق مع التوجه االستراتيجي للبنك السعودي الفرنسي ليكون "بنك االمتياز"ة تم وضع رسالة ورؤي

 كما يلي:، م1020في عام  تنفيذهاعديد من برام  رأس المال البشري المقرر مع ال ،لموارد البشرية انجازات اأبرز  ومن ،هيكل وأنشطة وبرام  الموارد البشرية
 

 الموظفين مشاركة
وقد أدى تحليل النتائ  إلص تحديد أربعة  ،٪12بمشاركة الموظفين )صوتك( مرتفعاً حيث وصل إلص  ةالخاص 1024التي تم إطالقها خالل عام  الدراسة االستقصائيةلقد كان معدل المشاركة في 

 هامة.محاور رئيسية 
وقد تم مباشرة ثالث عشرة إجراء علص مستوى  ،ورشة عمل للتخطيط لإلجراءات علص مستوى البنك  25تالها عقد  ،النتائ  مع لجنة اإلدارة العليا وأعقب تحليل النتائ  عقد جلسات مشاركة

 .م1020خالل عام  من البرام  الخاصة برأس المال البشري ويجري التخطيط للمزيد الدراسة،البنك منذ تاريخ 
 

 @ صوتك فترة االستراحة
، ترأس العضو المنتدب لقاءات مفتوحة حضرها كل من أعضاء اإلدارة العليا وكبار الموظفين في المناطق الثالث لتبادل الرأي الدافعيةصلة ومن أجل موا مشاركة الموظفينالدراسة االستقصائية حول  بعد

 ة للموظفين للتواصل وطرح األسئلة مما انعكس ايجابيا إلص حد كبير علص هذه الفعاليات.حول نتائ  الدراسة االستقصائية واإلجراءات المتخذة لتطبيقها، فضال عن إتاحة الفرص

 جوائز رأس المال البشري
السعودي الفرنسي الجوائز وشهادات  لمال البشري، فقد ُمنح البنكتماشًيا مع رؤية البنك السعودي الفرنسي وتطلعاته ليصبح "بنك التميز" وتقديًرا لجهوده في إعادة تنظيم أنشطته وبرامجه في مجال رأس ا

 : 1025التقدير التالية خالل عام 
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 أفضل فريق الستقطاب المواهب
لمواهب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لجوائز ا"لينكد إن"  من  م1025البنك السعودي الفرنسي جائزة "أفضل فريق الستقطاب المواهب" في المملكة العربية السعودية في  حصل

(MENA)  نحو االستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل االجتماعي لـ "لينكد إن" وأدوات مصادر التوظيف المبذولة الكبيرة وهو مايعكس حجم المجهودات ،م1025في نوفمبر. 
 

 نظام إدارة الجودة - ISOشهادة الـ 
في سبتمبر  ISO 9001عودي الفرنسي شهادة نظام إدارة الجودة قامت أكاديمية البنك السعودي الفرنسي بتحديث كامل برام  وأنشطة التدريب والتطوير. ونتيجة لهذه المبادرة، ُمنحت أكاديمية البنك الس

 ية السعودية التي تصل إلص هذا المستوى المرموق من التقدير.م باعتبارها األكاديمية األولص في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العرب1025

 أفضل مبادرة لتوطين الوظائف
في مجال ستراتيجية والبرام  والمبادرات التي طبقها البنك السعودي الفرنسي الم وكانت هذه الجائزة تقديًرا ل1025تلقص البنك السعودي الفرنسي جائزة "أفضل مبادرة توطين" في شهر نوفمبر من عام 

 لتزام البنك السعودي الفرنسي بالجهود واألنشطة التي يبذلها في مجال توطين واستبقاء القوى العاملة السعودية.التوطين الوظائف علص مدار العام. وهي أيضا تمثل تقديًرا 

 
 لعاملجهة العمل المتميزة 

العمل المتميزين. وتبرز هذه الجائزة استراتيجيات  جهاتم علص 1025في شهر ديسمبر لتوزيع الجوائز لعام  ا"نسيب"" في الحفل الذي أقامته جهة العمل المتميزة للعامتلقص البنك السعودي الفرنسي جائزة "
  م 1025المواهب وتعيين الموظفين طوال عام  وجذبومبادرات البنك السعودي الفرنسي المتميزة في مجاالت التوظيف 

 
 خطة السعودة
دة مع الخطة االستراتيجية ألنشطة عمل البنك، السعودي الفرنسي علص تطوير المواطنين السعوديين عبر شبكته التي تغطي جميع أنحاء المملكة. والهدف من ذلك هو تنسيق استراتيجية السعويركز البنك 

 وبالتالي ضمان استمرارية الخطة من الناحية التنظيمية.
. تم تطبيق عدد من أنشطة السعودة "نطاقات"نظام مع عززت بشكل كبير من معدالت السعودة ونتيجة لذلك فقد وصل البنك إلص المستويات المطلوبة المتوافقة  إن أنشطة السعودة التي جرى تنفيذها قد

 م .لدعم الجهود المستمرة من جانب البنك لجذب وتطوير واالحتفاظ بالشباب السعودي علص المدى الطويل من خالل تطبيق مختلف البرا

 
 التخطيط للتعاقب الوظيفي المبني علص التطوير وإدارة المواهب

دارة المواهب إلممارسات  البنك بأنشطة و، فقد قام في جذب واستبقاء وتطوير المواهب السعودية في جميع قطاعات ومستويات األعمال داخل البنك تماشًيا مع التوجه القوي للبنك السعودي الفرنسي 
لي عن طريق إطار التنقالت الخارجية ب ذات اإلمكانات العالية، وتحديد وتطوير من يتولون المناصب عبر خطط التطوير. ووضع برام  تطوير التنفيذيين والقيادات والتوظيف الدوتحديد المواهوفي 

 CA-CIBفي البنك السعودي الفرنسي  االستراتيجيمع شريكنا  باالشتراك

 
 

 إدارة األداء
ام تنفيذ نفس إجراءات إدارة األداء التي دأب متوسطة األجل يطمح البنك لتعزيز ثقافة أداء قوية تقوم علص اإلنصاف والشفافية. ومن هذا المنطلق واصل البنك السعودي الفرنسي هذا العتماشيا مع الخطة 

  علص تنفيذها طوال العام الماضي.
الموظفين. وأخيًرا، قامت اإلدارة العليا  بأداءقسم  تقييم األعمال". وبعد ذلك جرى ربط نتائ  تقييم األعمال لكل مجموعة/ بيان" باستخداموعة/قسم بتقييم أعمال كل مجم األداءفقد بدأ النموذج الجديد إلدارة 

 .والعدالة التوافقالموظفين لضمان  أداءمراجعة والتحقق من صحة مستويات الب

 
 التعلم و التطوير

 .وتنمية قدراتهم المهنية الفرنسي ليكون "بنك االمتياز" تلتزم أكاديمية البنك بتقديم برام  وحلول نوعية للتعليم وللتطوير لموظفي البنك السعودي الفرنسي لدعمتماشياً مع رؤية البنك السعودي 
 

 برنام  العمل الجماعي
 وكانت الدوافع الرئيسية وراء هذا البرنام  هي: ،البنك فيقامت أكاديمية البنك السعودي الفرنسي بإعداد وإطالق برنام  وأنشطة "العمل الجماعي"  ،في شهر مارس 

 .صوت الموظفين حول ضرورة وجود ثقافة العمل الجماعي عبر البنك السعودي الفرنسي• 
 .ي الفرنسي متوسطة المدىضرورة العمل كفريق لتحقيق خطة البنك السعود• 
 .خلق التآزر بين جميع قطاعات البنك وتعزيز البيع المتقاطع بين خطوط األعمال• 
 

 نموذج استراتيجية التعلم والتطوير )تكافؤ الفرص(:
جرت عملية التحول في التعلم والتطوير لتتناول أسلوب ونه  التعلم والتطوير متسقة مع رؤية  ،تماشياً مع التحول في الموارد البشرية واالنطالقة الجديدة ألكاديمية البنك السعودي الفرنسي 
 .البنك السعودي الفرنسي في أن يكون "بنك االمتياز" ومرتبطة بالخطة متوسطة األجل للبنك

 
 إن التركيز الرئيسي لخطط البنك السعودي الفرنسي في التعلم والتطوير هو لضمان ما يلي:

 .ومدربين ومقدمي تدريب محليين ودوليين ،األفضل في فئته محلياً  -جودة التدريب • 
 .محتوى التدريب تم تصميمه وفقا الحتياجات البنك السعودي الفرنسي -منهجية "حسب الطلب" • 
 .(TNAريبية )التدريب يتماشص مع توجه البنك السعودي الفرنسي عن طريق إجراء تحليل االحتياجات التد -الفعالية • 
 .األمر الذي سيدعم البنك السعودي الفرنسي في أن يكون "الخيار األول للموظفين" الموظفيننسعص إلص أن نكون البنك القيادي في تدريب وتطوير  –القدرة التنافسية • 
 

 استقطاب المواهب
كما أن  ،وقد تم استيفاء متطلبات توظيف قطاعات االعمال  ،المرشحين السعوديين أفضلالتزم فريق استقطاب المواهب بتقديم خدمات توظيف عالية المستوى مع التركيز علص استقطاب 

 .لتوظيف الخارجيةمصادرنا الداخلية المتجددة وقدرات االنتقاء خفضت بشكل كبير من التكاليف المتعلقة باستخدام وكاالت ا
نباً لتعطل تدريجيا إلص جداول زمنية توظيفية لتمكين البنك السعودي الفرنسي من تزويد قطاعات االعمال بمتطلباتهم من الكفاءات تسهيالً للنمو وتج م1025وقد ُترجمت خطة القوى العاملة لـ 

 .وقد انعكس تطبيق خطط التوظيف إيجابيا في الشراكة الوثيقة مع األعمال وساعد في تقليل وقت وتكلفة التوظيف ،مسار األعمال
 

 توظيف الخريجين الجامعيين ومعارض التوظيف
 وكان الغرض من ،فعالية( أو دوليا )فعاليتين( 22محليا )لقد تركزت األنشطة في توظيف الخريجين علص تحديد واستقطاب أفضل الخريجين من خالل المشاركة في معارض التوظيف سواًء 

 .ذي بانكر" -أول للموظفين واستقطاب الكفاءات السعودية الشابة لالنضمام للبنك كتوظيف مباشر أو من خالل برام  تدريب الجامعيين مثل "المصرفي خيار كهذه األنشطة تعزيز صورة البنك 
 

 II 1025 برنام  العلوم المصرفية -ذي بانكر 
وقد تم  ،م1025( في أكتوبر عام م1025) IIبرنام  العلوم المصرفية  –أطلق البنك السعودي الفرنسي برنام  "ذي بانكر"  ، 1024استمراراً في النجاح واإلنجازات التي تحققت في عام 

 . خريجاً سعودياً من الجامعات المحلية والدولية لاللتحاق في هذا البرنام 15اختيار أفضل 
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 عالقات الموظفين
الموظفين بطريقة عادلة وشفافة عبر اتباع إجراءات وقواعد تم إنشاؤها وفقا  وقضاياتم تشكيل فريق عالقات الموظفين لمعالجة شكاوى  ،نقلة النوعية في الموارد البشريةكجزء من عملية ال

يقوم فريق عالقات الموظفين بالمحافظة دوماً علص تواصل قوي مع قطاع األعمال وموظفيه لتحقيق نه   ،ألحكام قانون العمل السعودي واألنظمة والسياسات الداخلية للبنك السعودي الفرنسي
 .ل مع جميع القضايا الواردة بطريقة مهنية وسريةإيجابي في التعام

 
 المقابالت مع المستقيلين
حيث يقوم بإجراء  ، م1025تم الشروع في اجراء المقابالت مع جميع المستقيلين بدءاً من يناير  ،لموظفين حول ممارسات وعروض البنكوللحصول علص وجهات نظر ا ،لتعزيز قيمة الموظف

 .المقابالت شريك أعمال الموارد البشرية المعني
 :المواضيع الرئيسية التالية ببحثتقوم المقابالت 

 .تنظيم العمل (2
 .المكافآت والتقدير (1
 .تطوير الموظفين (2
 .العمل الجماعي والتعاون (4
 .ممارسات اإلدارة (5
 .غيرها من التعليقات واالقتراحات البناءة (0

 خصوصية الموظفين المستقيلين.لحفاظ علص بشكٍل عام مع مراعاة ابحيث يتم مراجعتها واالستفادة منها 
 

 إدارة المكافآت
 األداء الموحد استنادا إلص الرواتب

وأيضاً لضمان الترابط القوي بين المكافآت ومستوى  ،وبغية اتساق الرواتب مع الممارسات المتبعة في السوق  ،في الرواتب والمعتمدة من المجلس تماشياً مع الموازنة المخصصة للزيادات
 .فقد أجرى البنك السعودي الفرنسي دورة مراجعة الرواتب السنوية المبنية علص األداء لموظفيه في شهر أبريل ،األداء 

 
 مزايا التأمين الطبي والتأمين علص الحياة

 تعزيز مزايا التأمين الطبي في البنك• 
 ،الحوادث الشخصية  قام البنك بمراجعة سياسة التأمين الطبي الحالية وسياسة التأمين علص الحياة / ،كجزء من طموح البنك السعودي الفرنسي نحو أن يصبح "الخيار األول للموظفين"

 .تأمينية عالية المستوى لموظفي البنك السعودي الفرنسي مع الحفاظ علص معدالت أسعار تنافسيةوالتفاوض مع كبار مزودي الخدمة لتقديم مستويات خدمة وتغطية 
 
 التأمين الطبي للوالدين• 

قام البنك السعودي الفرنسي بالتفاوض مع شركة التأمين  ،رضاهمولتعزيز موقع القدرة التنافسية للبنك السعودي الفرنسي فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للموظفين لرفع مستوى  ،عالوة علص ذلك 
 .الطبي المعنية للحصول علص أسعار تنافسية للتأمين الطبي للموظفين الذين يرغبون في التغطية التأمينية لوالديهم علص نفقتهم الخاصة

 
باشرت الموارد البشرية في مشروع لتجديد  ،ع احتياجات األعمال وأفضل الممارسات في السوق تماشيا مع أهداف البنك السعودي الفرنسي لمواءمة سياسات وممارسات الموارد البشرية م

 .سياسات الموارد البشرية بالكامل
 إن مراجعة سياسة وممارسات الموارد البشرية هدفت إلص ضمان ما يلي:

 .ربط سياسة الموارد البشرية باستراتيجية األعمال• 
 .الممارسات السليمة إلدارة األفرادوضع وتطوير سياسات تدعم • 
 .خلق بيئة عمل إيجابية من خالل سياسات متوافقة ونزيهة للموارد البشرية• 
 .إشراك الموظفين في تحقيق نتائ  األعمال المخطط لها• 
 
 برنام  تكافل الغد للموظفين   / أ (24)

وفيما يلي بيان يوضح )برنام  تكافل الغد للموظفين( والحركة التي حصلت عليه خالل عام  ،برام  ومكافآت تشجيعية تعزز ثقتهم وانتماءهم للبنكيحرص البنك علص تحفيز موظفيه بتقديم 
 م:1025
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   ( مجموعة الحوكمة والرقابة النظامية والقانونية25)

ة والرقابة النظامية والقانونية كافة الشؤون التنظيمية والقانونية بالبنك، ويتولص تلك المسئولية األمين العام للبنك ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوكم تتولص مجموعة الحوكمة والرقابة النظامية
ية التحتية لاللتزام والتحكم، لتقوم بتنفيذ سياسات البنك نحو االلتزام والقانونية ، حيث تم اجراء عملية تجانس ودم  بين بعض االعمال واختصار دورة العمليات اإلدارية، وذلك بعد تطوير البن
التواصل المتبادل وتعزيز العالقات مع تلك الجهات، وتندرج تحت  بمبادئ الحوكمة وتعليماتها والتماشي بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ونظام الشركات وتسهيل

أمن المعلومات دائرة القانونية، الشئون  سكرتارية مجلس اإلدارة، إدارة الشؤون االدارية لألمانة العامة ، وحدة الترجمة ، قسم عالقات المستثمرين ، دائرةن األمانة العامة، هذه المجموعة كل م
إدارة  مكافحة الجرائم المالية، دائرة   جودة الخدمات،دائرة االلتزام ، دائرة ية االجتماعية، ، إدارة المسؤولالممتلكات  تقييم وحدة التنظيمية،العالقات إدارة ، حوكمة الشركات دائرةوالمنشآت، 

 .مكافحة االحتيال
 
 العامة ( األمانة أ  /25)

كما تشرف األمانة العامة علص ترتيب وتجهيز اجتماعات مجالس  ،تقوم األمانة العامة بتقديم المساندة اإلدارية والفنية لجميع إدارات البنك باإلضافة إلص مجموعة الشركات الشقيقة والزميلة
وتشكيل اللجان وتشكيل أعضاء مجالس اإلدارات اإلدارات ولجانها المختلفة واجتماعات الجمعية العمومية وتحديث المعلومات لدى الجهات المختصة ومتابعة التغييرات الخاصة برأس المال 

وتحرص علص إطالع رئيس وأعضاء  ةالتنظيميالواردة من الجهات واللوائح كما تقوم األمانة العامة بتطبيق التعليمات  ، س المديرين للشركات الشقيقةومجالالمنبثقة عن مجالس اإلدارات 
العامة باإلعالن عن النتائ  المالية الربع سنوية والسنوية كما تقوم األمانة  ،مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارات المعنية والشركات الشقيقة والزميلة بالمستجدات الصادرة بهذا الخصوص

 .كذلك اإلعالن عن التغيرات والمستجدات المؤثرة حسب تعليمات هيئة السوق الماليةالصحف المحلية، علص موقع تداول و
لسنة المالية وذلك بالتنسيق مع جميع اإلدارات المعنية لُينشر هذا التقرير باإلضافة إلص فور انتهاء البنك من إعداد نتائجه لللمساهمين تشرف األمانة العامة علص إعداد تقرير مجلس اإلدارة 

   وعلص موقع تداول. النتـائ  الماليـة فـي الصحـف والجريـدة الرسمية
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المصرفية العامة باإلجراءات المستلمة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق نظام ساما نت فيما يتعلق بمعالجة جميع اإلجراءات في األمانة العامة  اإلداريةالشؤون  تقوم إدارة كما
   .التعاميم والردود من وإلص مؤسسة النقد باستالموالقضائية ، وهي أيضا القسم المختص 

 
 القانونية دائرة الشؤون( ب /25) 

استمرت اإلدارة  1022وبعد تأسيسها في عام  ،مجموعة الحوكمة والرقابة النظامية والقانونيةل الرئيس التنفيذياإلدارة القانونية إدارة مستقلة ومتخصصة مسؤولة مباشرة أمام األمين العام 
وتتضمن هذه   ،لة اآلن عن توفير المشورة القانونية للبنك وشركاته التابعةؤواإلدارة مس فإنوظيف وعلص ضوء هذا الت ، وتوظيف محاميين وموظفي مساندةالقانونية في توسعة  قاعدة إمكاناتها 

 (،ائل قانونيةفيها وتمثيل البنك في االجتماعات التي تتضمن مس إدارة جميع القضايا التي يكون البنك طرفاً  ،توجيه المستشار الخارجي ،إعداد ومراجعة االتفاقيات ،المشورة القانونية ) التفاوض
الجهات التنظيمية ومع مساهميه وتطوير ثقافة البنك المتمثلة إن المشورة التي تقدمها اإلدارة القانونية لجميع وحدات البنك هامة للغاية في ما يتعلق بمحافظة البنك علص التزاماته مع عمالئه ومع 

  .حمي سالمة وسمعة البنك المالية وتساعد البنك في مختلف قطاعات العمل في المخاطر المرتبطة بإكمال العمليات واألنشطةوتقدم اإلدارة المشورة القانونية التي ت ،في االمتياز والنزاهة
 
   أمن المعلومات والمنشآتإدارة ( ج /25)

من المنشآت شوًطا كبيًرا نحو تحقيق أهدافه االستراتيجية لتحسين أمن الخدمات اإللكترونية للبنك السعودي الفرنسي وضمان انطالًقا من رؤية البنك السعودي الفرنسي "بنك االمتياز" قطع قسم أ
 .سالمة الموظفين وحماية أصول البنك من التهديدات المتنامية إقليمًيا وعالمًيا

في التعامل مع كل المخاطر  ISO/IEC 27001وتظهر جهود قسم أمن المنشآت جلية من خالل تمكن البنك السعودي الفرنسي من مواصلة االلتزام بأطر العمل العالمية ألفضل الممارسات 
 PCI DSSلص التزامه المستمر بمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع عذلك كما حافظ البنك السعودي الفرنسي ك ،األمنية وكونه العمود الفقري الستراتيجية إدارة المخاطر األمنية

وفيما يتعلق بالوعي  ،ية وبالتالي تعزيز ثقة العمالءوهي معايير صارمة ألمن البيانات يقوم البنك بتطبيقها لحماية معلومات عمالئه والحد من عمليات االحتيال المرتبطة بالبطاقات االئتمان
وقد ساهمت العديد من المبادرات في زيادة الوعي األمني  ،فقد وضع قسم أمن المنشآت خطة وقام بتنفيذها لبناء ثقافة الوعي األمني لدى عمالئه وموظفيه والمحافظة علص هذه الثقافة األمني

كما طور قسم أمن المنشآت قدرته علص إدارة  ،عبر وسائل التواصل االجتماعي والبرنام  الداخلي لزيادة وعي الموظفين التوعيةرسائل نها كتيب الوعي األمني للعمالء وبشكل كبير وم
الحديثة عزز البنك السعودي وللتعامل مع التهديدات اإللكترونية  ،األحداث عبر استحداث إجراءات إلدارة األحداث األمنية وتنفيذ تدريبات لضمان جاهزية البنك للتعامل الفوري والفعال معها

تصنيف البيانات والمراقبة االستباقية للتهديدات ومراقبة  -علص سبيل المثال ال الحصر –هناك العديد من المبادرات و ،الفرنسي قدراته بتحسين الضوابط األمنية ضمن البنية التحتية للبنك
باإلضافة للقيام بتقييم للمخاطر األمنية لألصول الحيوية للبنك السعودي  ،ات البنكية اإللكترونية للبنك والشركات التابعة لهنشاطات المستخدمين والحماية من البرام  الضارة ومراقبة الخدم

حسن أداء كاميرات المراقبة وع ووعلص جانب األمن المادي فقد حقق قسم أمن المنشآت منجزات هامة في تعزيز األمن المادي للبنك حيث أتم تنصيب نظام الحضور في كافة الفر ،الفرنسي
CCTV إضافة لذلك عقد القسم برام  تدريبية للوعي األمني وأخرى مخصصة لإلسعافات األولية  ،كما استبدل نظام تسجيل الفيديو القديم في عدة فروع  ،وأنظمة إنذار الحرائق والسرقة

ن المنشآت بتحقيق رؤية البنك "بنك االمتياز" باالستمرار بالمحافظة علص ثقة العمالء وتوفير بيئة أكثر أمًنا للعمل لدى وقد ساهمت اإلنجازات الهامة لقسم أم ،والسالمة للموظفين في عدة مناطق
 .البنك والتعامل معه

 
 حوكمة الشركات دائرة( د /25)

 م أهمها:1025قامت إدارة حوكمة الشركات بعدة أنشطة خالل العام 

 حيث تم استكماله واعتماده من مجلس اإلدارة وتعميمه علص قطاعات وإدارات البنك ،إكمال المرحلة الثانية من مشروع  سياسات تفويض الصالحيات. 

 إتمام المرحلة األولص من مراجعة وتحديث وصياغة السياسات الرئيسية للبنك. 

 بعة للمجلسمراجعة وتحديث ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق اللجان التا. 

 مراجعة وتحديث دليل المساهمين. 

 مراجعة وتحديث سياسات اإلفصاح والشفافية. 

 مراجعة وتحديث سياسات تضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء واللجان التابعة له. 

مراجعة وتحديث وثائق تقييم االستقاللية ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة. 
 
  لعالقات التنظيميةا إدارة (هـ /25)

ئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة، والجهات تتولص إدارة العالقات التنظيمية متابعة جميع المخاطبات التي ترسل إلص األمانة العامة للبنك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، هي
ويتم مراجعة الردود ومعالجة ما يحتاج منها لضمان دقتها و توافقها مع متطلبات الجهة التنظيمية. كما تعمل اإلدارة علص متابعة ذات االختصاص، بعد إرسالها إلص الجهات المعنية بالبنك. 

 السجالت التجارية لفروع البنك وتحديثها وطلب إصدارها في الوقت المحدد.
 

 )25/ و( إدارة  تقييم الممتلكات 
ية م ، واالهداف الرئيسية لهذه الوحدة هي ضمان إجراء تقييم دقيق للممتلكات/األراضي المتعلقة بالبنك السعودي الفرنسي، ونقل صكوك الملك59/12/5104تم انشاء وحدة تقييم الممتلكات في 

تقييم والنقل وإصدار جميع الوكاالت  المطلوبة للبنك، وكذلك الص من يوكله البنك السعودي الفرنسي، و بناء استراتيجية و اجراءات متماسكة لقرارات االدارة، باإلضافة الص مراقبة عملية ا ل
 تجديد السجالت التجارية الخاصة بالفروع.

:5102قامت الوحدة بإنجاز ما يلي خالل عام   

 ( صك.009نقل ملكية ) -
 ( وكالة.005إصدار ) -
 ( سجالً تجارياً لفروع البنك السعودي الفرنسي.42إصدار ) -

 كما تم انجاز التالي:

  من رسوم التقييم.21ن وحدة تقييم الممتلكات بإبرام اتفاقيات مع شركات تقييم بدال من اإلجراء السابق )عروض االسعار( . حيث خفض هذا االجراء الجديد أكثر مقامت % 

 الموارد البشرية، و وحدة كبار العمالء،  و  يتم تنفيذ طلبات قسم التجزئة، و مجموعة مصرفية األعمال، ومجموعة مصرفية الشركات، ومجموعة مصرفية األفراد ومجموعة
 عن طريق وحدة تقييم الممتلكات. الممتلكات مجموعة إدارة الثروات، وقسم إدارة المخاطر وشركة سكن الخاصة بتقييم

 .استحداث نظام جديد آلي لتقديم الطلبات والمتابعة مع إدارات البنك المختلفة 

 ية، واصدار التوكيالت أصبحت عملية مركزية تتم عبر جهة واحدة وهي وحدة تقييم الممتلكات، حيث كان في السابق يقوم كل قسم  بعملية جميع عمليات التقييم و نقل صكوك الملك
 التقييم علص حده.

 .استحداث نموذج تقييم موّحد مع شركات التقييم يتضمن كافة التفاصيل المطلوبة من قبل قطاعات األعمال لتجنب أي مخاطر محتملة 
 
  االجتماعيةالمسؤولية إدارة  (ز /25) 

والثقافية و التوعوية و التعليمية وايضا الرياضية ،  اهتم مجلس إدارة البنك ومن خالل لجنة المسؤولية االجتماعية على التركيز بدعم اكبر شريحة ممكنة من المجتمع في جميع المجاالت الصحية

 ،  وتستهدف(عالجي) المرضى لعالج الخيرية الجمعية دعم ة على المدى الطويل (. كما تم أيضا ففي مجال الصحة فقد تم دعم الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر )وذلك بشراكة استراتيجي

 في أيضا والمساهمة مدنهم، غير في كانوا إن العالج فترة المناسب السكن تأمين في ذويهم وتساعد الطبية واألجهزة األدوية وتأمين المستعصية، باألمراض المصابين الفقراء المرضى الجمعية

 .المستعصية األمراض من والوقاية الوعي ثقافة نشر
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 : منها ، البرامج من العديد دعم تم فقد الخيري الدعم مجال في أما

 صائم  إفطار مشروع 

 برنامج ابتسامة يتيم 

 الرمضانية  الغذائية برنامج السلة 

 المحتاجة لألسر االيجار سداد برنامج 

 

ة ، فقد رعى البنك البنك للمؤتمرات والملتقيات والمعارض ، فقد رعى البنك عدة انشطة كان لها تأثيرا ملموسا فيما يخص المجتمع من ناحية اقتصادية وثقافيومن أهم المجاالت فيما يخص رعاية 

 السعودي الفرنسي:

 والمأمول الواقع... االجتماعية المسؤولية في السعودية البنوك دور مؤتمر 

   والتطلعات العربية الواقع البلدان في الصغر ومتناهية الصغيرة المشاريع"لمؤتمر عربي خليجي بعنوان  ذهبيا   راعيا " 

  سلمان في عيونهم»معرض» 

 الخيرية الجمعيات واستمرار دعم في األوقاف أثر لملتقى رئيسي راعي 

 المنورة بالمدينة االول االجتماعية المسؤولية ملتقى 

  مؤتمر المسؤولية االجتماعية واإلعاقة 

 و ايمانا بدور األسرة وانها النواة األساسية للمجتمع ومدى أهمية دعمها ، فقد تم رعاية ودعم العديد من المعارض لألسر المنتجة، منها: 

 المنتجة الرمضاني في جدة األسر معرض 

 الشرقية بالمنطقة المنتجة األسر معرض 

 

 يكون متواجد في العديد من المناسبات والفعاليات العالمية منها:وكان البنك حريصا أن 

 اليوم العالمي لسرطان األطفال -
 المسنين لرعاية العالمي اليوم -
  للتوحد العالمي اليوم -

 اليوم العالمي للسكري -

 

 اما فيما يخص المجال الرياضي فقد ساهم البنك في رعاية: 

o  سباق الجري الخيري السنوي 

o  فية للموظفين :الفّعال الذي يمثله موظفو البنك السعودي الفرنسي كونهم جزء ال يتجزأ من المجتمع فقد اقام البنك العديد من الفعاليات الصحية والثقاوللدور 

o ."حملة التبرع بالدم "دمك .. حياة لغيرك 

o الحبيب. طارق البرفسور قدمها( الشخصيات فهم) بعنوان للموظفين تدريبية أما في المجال الثقافي أقام البنك بالتعاون مع مركز مطمئنة دورة 

o .فعالية توعوية عن مرض السكري ماهي أعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه 

 
حصد البنك العديد من الجوائز على المستوى  المملكة، في االجتماعية التنمية عجلة دفع في بدورها أسهمت والتي االجتماعية المسؤولية مجاالت مختلف في رائدة جهود من البنك قّدمه لما و تقديرا  

 وعلى مستوى الدول العربية :  المحلي والخليجي

 قبل من االجتماعية المسؤولية مجال في البراءة شهادة مع الذهبي االستحقاق بوسام وتُّوج االجتماعية المسؤولية مجال في العربية المنطقة مستوى على الرائدة المصارف أفضل 

 االجتماعية. للمسؤولية العربية المنظمة
  5102أفضل بنك داعم لبرامج ذوي اإلعاقة عام  
  مــانح"  5102جائزة المؤسسة العربية المانحة المتميزة لعام" 
  لموظفيها.جائزة بيئة العمل النقية ، وهي تمنح للجهات التي تحظر التدخين داخل مكاتبها أو التي قامت بتنفيذ برامج توعوية وعالجية 

 
 االلتزام  دائرة( ح /02)

بيئة  فيمستوحاة من التطورات الجارية الجديدة االلتزام الاستراتيجية لتتماشى مع  م 5102 عام إعادة هيكلتها خالل تتمقد  إذ ،باالستقاللية وظيفة االلتزام في البنك السعودي الفرنسي تتمتع 

 الهيكل الجديد على النحو التالي:إيجاز يمكن و ،المحلية والعالمية االلتزام

 الوسطى المنطقة ادارة االلتزام في. 

 الشرقية المنطقة ادارة االلتزام في . 

 الغربية المنطقة ادارة االلتزام في. 

 قوانين وأنظمة االمتثال الضريبي الخزانة( وأنظمة  فاتكا- FATCA). 

 التزام تقنية المعلومات (IT).  
 ورفع التقارير  التقويم. 

 استشارات حول االلتزام. 

 التابعة االلتزام في الشركات. 
 

ة يخالقيات المهناألبذات الصلة األنظمة والقواعد لاللتزام الصحيح بكافة  ا  ضمان هايتتؤثر على استقاللقد دون أي تأثير أو تدخل أو قيود من أنشطتها التزام بكل وحدة قيام  ا  أساسييُعتبر متطلبا  

البنك السعودي الفرنسي شركة مدرجة في سوق األسهم  كون ،يئة السوق الماليةأنظمة ولوائح ه و العربي السعودي فيما يتعلق باألنشطة المصرفية من قبل مؤسسة النقدالصادرة وااللتزام 

 .تنظيمية أخرى ذات صلةجهات  ةوأي ، السعودية

 ال سيما: ، عن األنشطة والمنتجات المالية تنجمالتي قد وومخاطر السمعة عدم االلتزام تحليل وقياس مخاطر و بتحديدفي البنك السعودي الفرنسي إنه لمن الضروري للغاية قيام وظيفة االلتزام 

 .القائمة والمنتجات األنشطة -

 .الخدمات الجديدة/  نشطةاأل -

 ./ الشرائح الجديدة المنتجات -

 

 ،األنظمة والقواعد الداخلية للسلوك المهني  ،االلتزام أدلة ك ، وغيرها من الوثائقااللتزام إجراءات  طبيقفي تطوير وتقوم إدارة االلتزام بتوفير المساعدة والمساندة لقطاعات االعمال تو

 .هذه اإلجراءات وغيرها من الوثائقتطبيق مراعاة  مع ، ينالصحيحوالتطبيق ضمان التفسير تقدم كذلك المساعدة والمشورة ل و .واإلرشادات العملية

لمعايير واإلجراءات لفهم الالوعي وإضافة إلى مستوى المناسبة االلتزام وتعزيز ثقافة  ، احتياجات قطاعات األعمال لتلبية تصميمهاالتي تم  ،حول االلتزام تدريبية البرامج الم يقدتر ويطووتقوم بت

 .ياتوالسلوك

المنبثقة والُمشّكلة من تواصل لجنة المخاطر  ، وعالوة على ذلك ،كفاية رأس المال واإلفصاح ،متطلبات بازل فيما يتعلق بقياس المخاطرسعيه نحو االلتزام ب السعودي الفرنسي أيضا  البنك يواصل 

لبنك السعودي الفرنسي فقد قام ا ،معروف كما هوو.ألفضل الممارسات الدولية وفقا  الموضوعة والتعليمات  اتالتوجيهستمر بكافة االرشادات والمااللتزام لضمان  إدارة البنك جهودهامجلس قبل 

 .والقوانين األنظمةبكافة البنك مستوى التزام الالزمة لتحسين الرقابية مجموعة من اإلجراءات والضوابط بوضع 
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 جودة الخدماتإدارة ( ط /25)
كاوى من خالل كافة قنوات االتصال التي وفرها دائرة جودة الخدمات هي الجهة الوحيدة في البنك السعودي الفرنسي المسئولة عن استالم والتعامل مع شكاوى العمالء، حيث يتم استالم الش

 ، وحلها، والرد عليها.لعمالئهاالبنك 
% من الشكاوى خالل )خمسة أيام عمل( وهو المعيار المعتمد لدى البنك 34.55تصل إلص  هما نسبتشكوى. وتم حل  7,230م 1025وقد بلغ عدد الشكاوى التي تم استالمها خالل عام 

 %.33.11السعودي الفرنسي لمدة حل الشكاوى. أما طبقاً لمعيار مؤسسة النقد العربي السعودي وهو )عشرة أيام عمل( فقد تم حلها بنسبة 
العمليات الشاملة، بتنفيذ حملة العناية  و دائرةتدريب، فقد قامت دائرة جودة الخدمات، وبالتعاون مع دائرة الدعاية واإلعالم ومجموعة الخدمات المصرفية لألفراد وأما فيما يتعلق بالتوعية وال

 ة.م، وذلك من خالل جميع أجهزة الصرف اآللي التابعة للبنك، والبريد اإللكتروني والرسائل النصي1025بالعمالء لعام 
م بآخر التحديثات لنظام شكاوى العمالء كما تم زيارة جميع فروع البنك السعودي الفرنسي من قبل مسؤولي دائرة جودة الخدمات وذلك لغرض تدريب الموظفين وأخذ مالحظاتهم وتزويده

 اآللي.
 
 مكافحة الجرائم المالية إدارة ( ي/25)

 ،وتتكون من مجموعة من االدارات المستقلة مثل ادارة مكافحة غسل االموال ،وتتبع مجموعة الحوكمة والرقابة النظامية والقانونية  م1024مكافحة الجرائم المالية في العام إدارة تم تأسيس 
  .مكافحة االحتيال ووحدة االشراف الذاتي

الجرائم المالية بجميع اشكالها وانواعها لضمان توحيد الجهود واالمكانيات وتحقيق  بمواجهةايير المحلية و الدولية المتعقلة بهدف مواكبة التطورات والتحديات و المع وقد تأسست هذه االدارة
 .االهداف المطلوبة بالشكل االمثل في مكافحة الجرائم المالية والحد منها

 -االتي :مكافحة الجرائم المالية ومنذ بداية عملها إدارة حققت 

  التدريب والتأهيل والتوعية لجميع موظفي  .مات الدولية فيما يخص العقوبات كافةظلصادرة من الجهات الرقابية والمنالعمليات البنكية بجميع انواعها وتطبيق التعليمات امراقبة
 .البنك بجميع قطاعاته

 ات االحتيالية والجرائم الماليةوضع السياسات والتدابير الالزمة للحد من عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب والعملي. 

 برنام  اإلبالغ عن  ،برنام  العقوبات وقوائم الحضر المحلية والدولية ،تنفيذ العديد من البرام  كبرنام  التدريب وتقييم المخاطر المرتبطة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
 .وبرنام  اعرف عميلكعالية المخاطر  شريحة العمالءبرنام  قبول  ،المشبوهةالعمليات 

 
  مكافحة االحتيالإدارة ( ك /25)

 مخاطرويقوم فريق اإلدارة بنشر الوعي للعمالء والموظفين عن  ليتم معالجتها،والجهات الخارجية  المصرفي مباشرة من إدارات وفروع البنك بالغات االحتيال إدارة مكافحة االحتيال تتلقص
لجميع موظفي البنك علص أساس ربع  مهمة ارسال رسائل تثقيفيه وتوعوية إدارة مكافحة االحتيال  وتتولص  ،البنك وموارده المالية والبشرية وذلك للمحافظة علص سمعة المصرفي االحتيال
 .نها تعقد دورات تدريبية علص أساس منتظم خالل السنة في كل منطقةكما أ  ،خطورة واألهمية الكبيرة لمكافحة االحتيال وإجراءات مكافحتهال لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين حولسنوي 

 
 المراجعة الداخلية (20)

الل موضوعية وتقديم االستشارات بصورة مستقلة، ويهدف إلص إضافة القيمة وتحسين عمليات البنك. كما أنه يساعد البنك علص تحقيق أهدافه من ختقوم دائرة المراجعة الداخلية بأنشطة تأكيد ال
 وضع نه  منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. 

عن المجلس. يشمل نطاق قطاع المراجعة كل المجموعات ، الدوائر ، اإلدارات إن المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة داخل البنك السعودي الفرنسي تقوم بالتقرير إلص لجنة المراجعة المنبثقة 
ة ال يقلل من أو يلغي مسؤوليات اإلدارة العليا أو ، األنشطة والمواقع الخاصة بالبنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له. وتعمل المراجعة كـ "خط الدفاع الثالث" كما أن دور المراجع

ظمة ، الوثائق والسجالت إضافة إلص أية إدارة العمليات اليومية للبنك السعودي الفرنسي. وللمراجعة الداخلية الحق في الوصول غير المقيد لكافة األشخاص ، أماكن العمل ، األنالموظفين حيال 
 وسيلة مسانِدة تراها ضرورية في أدائها لوظائفها.

 
  نشاطات التدقيق الداخلي/ أ (20)

(. وقد تم إعداد خطة المراجعة 1021 - 1025المراجعة الداخلية عملية تقييم للمخاطر عالية المستوى علص نطاق البنك بغرض وضع خطة للمراجعة الداخلية لمدة ثالث سنوات )أجرى قطاع 
دارة ، فضال عن نتائ  تقييم المخاطر علص نطاق البنك. وقد كانت خطة البنك الداخلية القائمة علص تقييم المخاطر بعد األخذ بعين االعتبار استراتيجية وغايات وأهداف البنك ، توقعات اإل

االستراتيجية للمراجعة الداخلية واألهداف  متوسطة األجل واستراتيجيته الشاملة إحدى المدخالت الرئيسية في نموذج المخاطر لخطة المراجعة الداخلية من أجل المواءمة ما بين الخطة
 عة.باإلضافة إلص ذلك ، وكجزء من هذه الممارسة/العملية وضع قطاع المراجعة الداخلية معايير للمخاطر من أجل اختيار الفروع ألغراض المراج االستراتيجية للبنك.

ات وتطبيقات/أنظمة تقنية المعلومات وتم االنتهاء منها ، تم اطالق العديد من المشاريع الرئيسية التي تغطي مختلف الوظائف، الفروع ، العملي 1025وفقا لخطة المراجعة الداخلية المعتمدة لعام 
المراجعة الداخلية أيضاً بتحديث منه  مراجعة الفروع  بنجاح من قبل قطاع المراجعة الداخلية. كما تم تعزيز قطاع المراجعة الداخلية عبر توظيف الكوادر الكفؤة من ذوي الخبرة. وقد قام قطاع

 وبرنام  المراجعة الحاليين.
. وقامت 1024د صدر تقرير في هذا الشأن في عام ماشيا مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي ، فقد قام البنك بالتعاقد مع مستشار خارجي إلجراء "مراجعة إطار الرقابة الداخلية" وقت

الرقابة الداخلية". كما واصلت المراجعة الداخلية القيام بإجراء عمليات متابعة بخصوص المراجعة الداخلية بإجراء عمليات متابعة حول وضع تطبيق التوصيات المتعلقة بـ "مراجعة إطار 
 توصيات مؤسسة النقد وتقديم خدمات استشارية للعديد من الوظائف المختلفة حول تطبيق تلك التوصيات.

 
 : إجراءات التدقيق الداخلي للبنك  فعالية/ ب (  20)

تقوم ادارة المراجعة حيث  من خالل االرشادات الخاصة بضوابط الرقابة الداخلية. العربي السعودي مؤسسة النقد من قبل هو موصصاتبعت االدارة االطار الموحد لضوابط الرقابة الداخلية كما 
خالل مراجعة فعالية  وبصورة مستقلة من باتباع نه  المراجعة القائم علص تقييم المخاطر. وتقوم ادارة المراجعة الداخلية بتحقيق ذلك في البنكالداخلية بمراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية 

لجنة يتم رفعه إلص  المراجعة الداخلية لتقييمطار المخاطر المنصوص عليه. النتائ  الهامة والجوهرية إداخلية لضمان أن البنك يعمل ضمن ضوابط الرقابية اللالتصميم والكفاءة التشغيلية 
دارة مسؤولة اإلالمخاطر حمايًة لمصالح البنك. والحد من  تخفيفبصورة فاعلة بمراقبة مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية لضمان تقوم لجنة المراجعة و المراجعة المنبثقة عن المجلس.

 عن ضمان تطبيق توصيات المراجعة الداخلية في الوقت المناسب.
حول الضوابط الرقابية العربي السعودي بما يتوافق مع ارشادات مؤسسة النقد  من قبل مستشار مستقل، نكالرقابة الداخلية علص مستوى الب العام إلطارباإلضافة إلص أنه قد تمت مراجعة ا
 ويتم إبالغ لجنة المراجعة بالنتائ .يما يخص ذلك. تقوم ادارة المراجعة الداخلية بمتابعة منتظمة للتحقق من حالة التطبيق م  ف1024الداخلية وتم اصدار تقرير في عام 

 
 عليها الرقابة ويتم بفعالية وتعمل كاٍف، بشكلٍ  مصممة البنك في القائمة الداخلية الرقابة أنظمة أن تعتبر اإلدارة فإن العام، خالل البنك في الداخلية للرقابة المستمر التقييم نتائ  علص وبناءً 

 .البنك في الداخلية الرقابة نظام وتقوية لتحسين باستمرار تسعص اإلدارة فإن ذلك من الرغم وعلص بانتظام،
 
 بيان الرقابة الداخلية(  21) 

تي قام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بتأسيسها ُصممت إن اإلدارة هي المسؤولة عن تأسيس والحفاظ علص نظام مالئم وفعال للرقابة الداخلية. كما أن مجموعة المعايير والسياسات واإلجراءات ال
 إلدارة المخاطر ضمن إطار المخاطر المقبول في البنك ولتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك.لتوفير رقابة داخلية فعالة 

وظيفة ، تحت إشراف اإلدارة العليا ، مسؤولية  وقد اعتمد البنك أسلوب ذي 'ثالثة خطوط دفاعية" إلدارة المخاطر التي يواجهها. يكون خط الدفاع األول ضمن خطوط األعمال حيث ُيعهد لكل 
 ضع السياسات واإلجراءات والمعايير في جميع المجاالت.و

م ، اإلدارة القانونية ، المخاطر التشغيلية والرقابة الدائمة أما خط الدفاع الثاني فيشمل مختلف وظائف الرقابة وإدارة المخاطر التي تقوم بالحفاظ علص المراقبة. تضم وظائف الرقابة إدارة االلتزا
المخاطر ولجنة المراجعة. تقوم المخاطر مخاطر والتقرير عنها إلص مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عبر لجان مختلفة بما في ذلك لجنة االلتزام ، لجنة الرقابة الداخلية ، لجنة ....إلخ. يتم تقييم ال
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ي يمكن أن تؤثر سلبا علص األداء ، المعلومات وأهداف االلتزام. وتقوم وظيفة االلتزام التشغيلية بالتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة وفحص مستوى الرقابة لتحديد وتقييم عوامل المخاطرة الت
ف ية لضمان التقويم/التصحيح لتلك العيوب وبالتالي تخفيبضمان التقيد بالمتطلبات التنظيمية. كما تتم مراجعة أوجه القصور التي تم تحديدها بصورة منتظمة من قبل لجنة الرقابة الداخلية المحل

 المخاطر وفقاً لذلك.
جعة القائمة علص تقييم المخاطر ، حيث تقوم المراجعة الداخلية تمثل دائرة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتقوم بمراقبة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية عبر البنك متبعة في ذلك نه  المرا

يم والكفاءة التشغيلية الخاصين بالضوابط الرقابية الداخلية لضمان أن البنك يعمل ضمن إطار المخاطر المنصوص عليه. يقوم رئيس بتحقيق ذلك عن طريق المراجعة المستقلة لفعالية التصم
لمراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. تقوم لجنة ية إلص لجنة االمراجعة الداخلية برفع التقارير إلص لجنة المراجعة ، حيث يتم التقرير عن كافة النتائ  الهامة والجوهرية لتقييمات المراجعة الداخل
علص مصالح البنك. وتكون اإلدارة مسؤولة عن ضمان تطبيق  المراجعة بفعالية بمراقبة مدى كفاية وكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للتأكد من أنه تم تخفيف المخاطر التي تم تحديدها حفاظاً 

 المناسب.توصيات المراجعة الداخلية في الوقت 
بسيط اإلجراءات لمنع وتصحيح أي أوجه قصور يتم بذل الجهود المشتركة والمتكاملة من قبل جميع الوظائف في البنك لتحسين البيئة الرقابية من جذورها من خالل المراجعة المستمرة وت

 رقابية.
إدارة المخاطر لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك. إن أنظمة الرقابة والضوابط الداخلية ، مهما كان تصميمها لقد تم تصميم نظام الرقابة الداخلية في البنك لتوفير تأكيد معقول للمجلس حول 

الية في فترات مستقبلية ييمات الحالية حول مستوى الفعجيدا ، فلها حدود بطبيعة الحال، وقد ال تقوم بمنع أو رصد كافة أوجه القصور الرقابية. وعالوة علص ذلك ، فإن التقدير المستقبلي للتق
 يخضع لحدود معينة بحيث قد تصبح الضوابط الرقابية غير كافية نظرا للتغيرات في الظروف أو االلتزام بالسياسات أو اإلجراءات.

 ها حول الضوابط الرقابية الداخلية.وقد تبنت اإلدارة إطاراً متكامالً للرقابة الداخلية علص النحو الُموصص به من قبل مؤسسة النقد من خالل ارشاداتها وتوجيهات
بنك. ال يحتوي تقرير تقييم الضوابط الرقابية الداخلية علص كما تقوم لجنة المراجعة بمراجعة تقرير تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ، الذي قامت بإعداده إدارة المراجعة الداخلية في ال

 للبنك لم تعال  بشكل كاف من قبل اإلدارة. مواطن ضعف جوهرية في إطار الرقابة الداخلية
لية الحالي للبنك قد تم تصميمه علص نحو كاف ، ويعمل بصورة وبناء علص نتائ  التقييم المستمر للضوابط الرقابية الداخلية الذي تقوم به اإلدارة خالل العام ، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخ

 ذلك ، تسعص اإلدارة باستمرار إلص تعزيز وتقوية نظام الرقابة الداخلية للبنك. فعالة ، وتتم متابعته باستمرار. ومع
 العربي السعودي.بناء علص ما سبق ، فقد أقر مجلس اإلدارة حسب األصول تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية ، علص النحو المحدد من قبل مؤسسة النقد 

 
 لية:( اإلطار العام ألنظمة الرقابة الداخ18) 
 التي يتم العمل هي كالتالي: الداخلية الرقابة مكونات إن

 والتوجيه االهتمام ،التشغيل ونمط  اإلدارة فلسفة ،العليا واإلدارة اإلدارة مجلس التنظيمي، الهيكل الموظفين، كفاءة األخالقيات، النزاهة، حيث من الرقابة بيئة تحليل ة: الرقاب بيئة (2
 العمليات علص تؤثر التي الخارجية التأثيرات وإدارة بالموظفين، الخاصة والممارسات السياسات المراجعة، ولجنة المخاطر لجنة وخاصة واللجان اإلدارة مجلس عن الصادر

 .الدائمة الرقابة وإدارة وتأسيس الرقابة فحص والرقابة، للمخاطر الذاتي التقييم الرئيسية األنشطة تشمل .والممارسات
 

 :الرئيسية الممارسات وتشمل م،االلتزا وأهداف المعلومات األداء، علص سلبا تؤثر أن يمكن التي الخطر عوامل وتقييم تحديد :المخاطر وإدارة تقييم (1
 .المخاطر وتقييم تحديد حول واإلدارة اإلدارة مجلس من واضحة أهداف . أ
 .العمل أهداف تحقيق تعرقل أن يمكن التي المخاطر بتحديد المخاطر إدارة ووظيفة المخاطر ادارة لجنة تقوم . ب
 .الداخلية الرقابة نظام علص تؤثر أن يمكن التي التغييرات وتقييم تحديدج. 
 .المخاطر تقييم عملية في وااللتزام والمراجعة المخاطر إدارة اشراكد. 
 .الجديدة واألنشطة المنتجات مع وكذلك الوقت مرور مع الصلة ذات والتقييمات المخاطر تحديث . ـه

 (.التأمين) المخاطر تغطية و. 
 

 (.الرقابي والتقييم الفحص طريق عن) الضوابط بهذه االلتزام علص التأكيد وكذلك الرقابية واإلجراءات السياسات إنشاء: الرقابية الضوابط تأسيس (. 2      
 

 :من التأكد ت، واالتصاال المعلومات ،المحاسبة نظام ( 4      
 .كاف نحو علص المعامالت /العمليات عن والتقرير تسجيل تصنيف، تحليل، تجميع، بتحديد، المحاسبة أنظمة قيام أ. 

 ذلك في بما األنظمة تحليل ويشمل) .بااللتزام والمتعلقة واإلدارية والمالية التشغيلية األنشطة عن التقارير عمق ومستوى العدد ، النوع حسب المعلومات أنظمة تصنيف يتم ب. 
 (األوضاع وتقييم مراجعة

 .االتصاالت أنظمة كفاية ج. 
 

  استقاللية ضمان مع الكافي والتوثيق ، المجلس إلص االنحرافات عن اإلبالغ ، المراجعة ونتائ  مراجعات ، الداخلية الرقابة علص واإلدارة اإلدارة مجلس اشراف :والمراقبة الذاتي التقييم( 5      
 .تقييمها يتم التي الجهات عن الُمقّيمين         

  
  التابعةشركات ( ال19)
  للتمويل التأجيريالسعودي الفرنسي شركة ( أ  /19)

 السوق المحلي متنامية في أنشطةفي المملكة العربية السعودية بحصة سوقية  نمواً  حد شركات التأجير التمويلي الناشئة االسرعألفرنسي للتأجير في عامها الرابع السعودي ات شركة أصبح
 .تأجير السياراتل

شركة السعودي الفرنسي  بمسمص% من أسهمها( 200السعودي الفرنسي للتأجير وضعها القانوني الص شركة مساهمة مغلقة ) يمتلك البنك السعودي الفرنسي  شركة حولت ،م 1025في عام 
 .تمويلي معتمدةي السعودي باعتبارها شركة تأجير حصلت علص ترخيص مؤسسة النقد العرب وللتمويل التأجيري 

العوامل الرئيسية علص  للتمويل التأجيريالسعودي الفرنسي شركة ركزت حيث  ،والتنفيذ السريع وخدمة ما بعد البيع سعارمن ناحية األشهد سوق التأجير السعودي خالل العام منافسة شديدة 
 .مليار لاير سعوديالو تجاوزت قيمة محفظتها  ،%200وتمكنت من تحقيق نمو يفوق  ، عالهأالمذكورة 

يق التسويق يقوم فرو ،جات التي تلبي مختلف شرائح السوقمجموعة من المنت ولديها ،توسيع شبكة وكالئها لتغطي جميع ماركات السيارات األكثر شعبية في المملكةفي  الشركةكما واصلت 
 .راء السوق باستمرار وحمالت تطوير المنتجات لتالئم احتياجات العمالء و السوقآبمراقبة  هالديوتطوير المنتجات 

انشاء تم في الوقت نفسه  و ، لطلباتهم احة العمالء واالستجابة السريعةعلص االنترنت لر هاعمالء من خالل موقعلل ات جديدةلديها مع عروض خدمبتطوير قنوات خدمة العمالء شركة قامت ال
 .الحاليين والمحتملينلتلبية طلبات العمالء  خدمات هاتفيةمركز 

مع  قنوات شركة تعد الو ،راحة العميل كأولوية قصوىتضع سهولة االستخدام و و ،تتمحور بشكل رئيسي حول العميل شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري ن خدمة ما بعد البيع لديإ
 .األفضل في سوق تأجير السيارات السعودي الخدمة االلكترونية الحالية

وضعنا الخطط   ،أهدافهامن أجل توسيع قاعدة عمالئها  وتحقيق في البنك لتجزئة قطاع اعلص التركيز علص قنوات التوزيع بما في ذلك البيع المتقاطع مع  م1020سوف تستمر الشركة في عام 
نمو الربحية بهدف أن نكون من بين أحد شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة التي تلبي احتياجات العمالء بمنتجات تأجير  مع التركيز علص تطوير ،والسنوات الالحقة م1020لسنة 

 .تمويلي مبتكرة لمختلف االفراد و قطاعات األعمال
  
  سكن لتمويل العقاراتشركة ( ب/19)

ادارة مستقل تتمثل  وهي من أحدى الشركات التابعة للبنك السعودي الفرنسي بمجلس م،10/2/1001هجري الموافق23/01/2413في تاريخ  تأسيسهاشركة ذات مسئولية محدودة، أبرم عقد 
 .عن طريق البنك السعودي الفرنسي الممولةلتسجيل العقارات  في رئيس مجلس المديرين وعضو مجلس االدارة وقد منحت الترخيص

 .االجراءات النظامية فراغات واصدار الوكاالت وذلك حسبإلما بعد البيع وتتمثل في ادارة الصكوك من  ات في مقدمة اهدافها وأولوياتها تقديم خدمات مساندةتضع شركة سكن لتمويل العقار
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  لشركة السعودي الفرنسي كابيتا( ج/19)

حيث أن األساس الذي تعتمد عليه السعودي  ،والبيئة االقتصادية التي تشكل تحدياً الرغم من اضطراب أحوال السوق م، علص 1025انجازات مميزة خالل العام  لسعودي  فرنسي كابيتالحققت ا
الخدمات المقدمة من وضع  أهداف أكثر طموحاً من ذي قبل  وذلك من خالل  االعتماد علص تنوع  وهو ما يمكننا  الشركة األقوى واألميز مع مرور الوقت،تستمر  فرنسي كابيتال هو أن

 .لعمالئنا ومدى قوتها باإلضافة الص الحلول االستثمارية
 ومراجعة استراتيجية شاملة  قمنا بإجراء  وبناء عليه ،ت  عنه منافسة في  أعمال الوساطةن ومشكلة انخفاض سيولة سوق األسهم  الذي أثر علص أرباحنا  واجهنا خالل العام الماضي  وقد   

 .الوصول إلص أهدافنا منوهو ما سيمكننا من تحقيق األفضل ويمكننا  ،الصعوباتلحل هذه المشكلة وغيرها من مة كلية  لزيادة  التعاون والفعالية في المنظتغييرات هي إجراء
فيما يتعلق  واضحاً  حقق تطوراً هذا القسم  هو أنواألهم   ،متميزالسوقية بشكل  زيادة حصته إداراتها معيتم  باألصول التيفيما يتعلق  جيداً فلقد سجل قسم إدارة األصول نمواً  ،ذلكعالوة علص 

وذلك لكونه أفضل مجموعة    Lipper Fund Award1منح السعوي فرنسي كابيتال جائزة وهو ما أدى إلص ،عروضنازيادة االستمرار في  مع ومنافسينامع معاييرنا  األداء بالمقارنةبتفوق 
 .علص مدى ثالث سنواتاالسهم  أنشطة في

 ،بشكل واسع التي تعتبر مكملة لألفكار االستثمارية االسهم تداوالً  الرئيسية وأكثر لتشمل جميع القطاعات يع مجال تغطيتها لالسهم المحليةفي توس استمرت االستشارات البحثية واالستثمارية
 .وتأسيس وظيفة االستشارات االستثمارية

من  4دبي للخدمات المالية تحت الفئة  ألنظمة تخضع  ،مركز دبي المالي العالميفي  يتال الدولية ذلت مسؤولية محدودةسعودي فرنسي كابعة مملوكة بالكامل إال وهي ة تابأطلقنا هذا العام شرك
في ة بالمشاركة األجنبية  المباشرة أن اللوائح الجديدة المتعلق حيثعلص تطوير قاعدة العمالء الدوليين خارج المملكة جديدة الشركة الستركز  ،االستشارات( وتقديمالتراخيص )وضع الترتيبات 

 .السنوات المقبلة خاللاالسهم السعودية ستجذب الكثير من االستثمارات األجنبية 
وخالل هذه السنة تم  ،ي الخدمات المصرفية االستثماريةمكانتنا الرائدة فو ،لمدة ثالث سنوات علص التواليضل بنك محلي استثماري المالية  لكوننا أف  EMEAولقد أكد حصولنا علص جائزة 

 .تكوين خليط قيم من الديون و االسهم وعمليات الدم  واالستحواذ
بأننا وضعنا  أساساً قوياً  للمستقبل  من خالل المراجعة االستراتيجية الشاملة وإعادة ايماناً   ،كبير من الثقة بالرغم من  وجود تحديات اقتصادية وسوقية مستمرةمتحلين بقدر   م1020نبدأ عام 

 .ستستمر في دفعنا نحو االمامالتي نتملكها في مؤسستنا  اإلمكانياتكما أن   ،وستظل االساسات التشغيلية والمالية  قوية ،الهيكلة التابعة لذك في العام الماضي
 
 الموجودات والمطلوبات ورأس المال المصدر والمدفوع للشركات التابعة كالتالي:  (د /19)

 الموجودات والمطلوبات بآالف الرياالت
 النسبة السعودي الفرنسي كابيتال

% 

 السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير
 النسبة

5102 5104 5102 5104 

 %520 3990201 063166129 %00- 560046350 562916516 مجموع الموجودات

 %334 5996039 060026940 %53- 060996410 064316096 مجموع المطلوبات

 %54 666591 0536410 %00 061096651 060316141 حقوق الملكية

 %514 096590 256426 %00- 3916204 3510020 اجمالي الدخل التشغيلي

 %019 (036016) (506411) %00 (0036610) (5136950) اجمالي المصروفات التشغيلية

 %264 36496 546126 %34- 0996919 0096031 صافي الدخل

  0116111 0116111  2116111 2116111 رأس المال المصدر والمدفوع

وفيما يخص الموجودات والمطلوبات للشركات رأس المال المدفوع لشركة سوفينكو السعودي الفرنسي مائة مليون لاير، وشركة السعودي الفرنسي ألعمال وكيل التأمين خمسمائة ألف لاير، 
ولم  ،هذا العام لم تكن جوهرية،نسي ألعمال وكيل التأمين وشركة سكن لتمويل العقاراتوشركة السعودي الفر ل التأجيريإن نتائ  شركة السعودي الفرنسي للتمويالزميلة األخرى فهي ضئيلة.  

السعودية للخدمات المالية  ركةالقوائم المالية الموحدة وينطبق هذا علص الشركات األخرى التي يساهم بها البنك مثل الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( الشفي يتم اإلفصاح عنها 
 )شركة الشيكات السياحية السعودية سابقاً(. المساندة "ساند"

 
 أدوات الدين للشركات التابعة:  (هـ /19)

ألعمال وكيل وشركة السعودي الفرنسي  السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، السعودي الفرنسي كابيتال، ،ال يوجد أدوات دين مصدرة من قبل الشركات التابعة )سوفينكو السعودي الفرنسي
 التأمين(.

 
 :م  30/05/5102الجدول التالي يوضح إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنك السعودي الفرنسي للشركات التابعة كما في  (و /19)

 

 المبلغ / بآالف الرياالت اسم الشركة التابعة

 *  063966095 السعودي الفرنسي كابيتال

 **  060316111 السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

 
 :السعودي الفرنسي كابيتالوفيما يلي تفاصيل القروض للسعودي الفرنسي * 

 5104ديسمبر  30 5102ديسمبر  30 

 069956492 069606209 الرصيد االفتتاحي للقرض

 062016035 961066524  متحصالت القرض

 063006150 962006990  سداد القروض 

 069606209 063966095  رصيد االقفال للقروض 

 وفيما يلي تفاصيل القروض للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري:** 

 5104ديسمبر  30 5102ديسمبر  30 

 30,000 250,000 الرصيد االفتتاحي للقرض

 220,000 940,000  متحصالت القرض

 -- 60,000  سداد القروض 

 250,000 1,130,000  رصيد االقفال للقروض 

    .هناك أي قروض أخرى قائمة علص الشركات التابعة باستثناء القروض أعاله التي قدمها البنك السعودي الفرنسيليس 
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 الزميلةشركات ( ال20)
 
   ليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيإشركة ( أ  /20)

أحد أبرز  ، ليانزإومجموعة  ،وهو مؤسسة مالية بارزة في المملكة العربية السعودية ،كمشروع مشترك بين البنك السعودي الفرنسي م1001تأسست شركة أليانز السعودي الفرنسي في عام 
 مزودي الخدمات المالية العالميين اليوم.

وهو  ،مليون لاير  1201بحوالي  –قبل الزكاة والضرائب  -يق صافي ربح كما ساعدت الشركة علص تحق ،إن نموذج أعمالنا ومحفظتنا المتوازنة سمحت لنا بتحقيق تطورات إيجابية شاملة 
ويأتي نتيجة لكفاءة سياستنا التأمينية إضافة إلص مبادراتنا التسويقية والخدماتية التي  ،م1024٪ مقارنة بعام 50بنسبة  أً حيث يمثل هذا الربح نمو ، م1001األعلص منذ تأسيس الشركة في عام 

 ساعدتنا علص جذب المزيد من األعمال التجارية ذات الربحية.
ديدة وتدريب الموظفين الحاليين لتعزيز قدراتهم توظيف المواهب الج يعية عن طريق إعادة هيكلة الفروع وعززت شركة أليانز السعودي الفرنسي من قنواتها التوز ،عالوة علص ذلك 

 ومهاراتهم.
عضو )والسيد سيرجيو بالبينو  ، (ليانزإالرئيس التنفيذي لمجموعة  ). حيث قام السيد أوليفر باتي م5102ليانز السعودي الفرنسي خالل عام إليانز بزيارة شركة إقام كبار التنفيذيين من مجموعة 

حيال تطوير الشركة وحيال الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي. وقد كانت تلك فرصة  الكبيرمعربين عن اهتمامهم  ،ة الشركة والبنك السعودي الفرنسي  بالرياضرزياب( مجلس إدارة أليانز
 الشركة للتفاعل مع اثنين من كبار التنفيذيين من خالل عقد مجموعة اجتماعات ولقاءات مفتوحة. إلدارة جيدة

ليانز السعودي الفرنسي باإلسهام مع المشاركين األلمان في هذا الحدث من خالل تزويدهم بحلول إوتقوم شركة  ،الضيف الرسمي لمهرجان الجنادرية تكون ألمانيا هيس ، م5109في عام 

 تأمينية. 
الذين  الناشئينليانز للناشئين في كرة القدم حدث سنوي  يهدف إلص جمع إإن معسكر  حيثكرة القدم. ل ا لواحد من أهم األنشطة الرياضيةكما تنتهز الشركة أيضا هذه الفرصة للتروي  لرعايته

 وتقديمهم لعالم كرة القدم للمحترفين. ،من جميع أنحاء العالم عاما 09 -04تتراوح أعمارهم بين 

ول تأمينية حديثة ومبتكرة خطتنا نحو النمو الربحي بهدف أن نصبح أحد شركات التأمين الرائدة في المملكة في تلبية احتياجات العمالء من الشركات واألفراد عبر حل م5109سنواصل في عام 

المؤهلين. وطاقم من الموظفين ،ات التوزيعمن خالل سهولة الوصول للعمالء عبر مختلف قنو ،لكافة مجاالت األعمال  
 
 :االستثمارات في الشركات الزميلة (ب/20)
 م1024  م1025  بآالف الريـاالت السعوديــة 

      
 166,270  99,069  الرصيد االفتتاحي 
 -  -  بيع وتحويل استثمارات 
 (68,000)  -  مخصص اإلنخفاض 
 799  7,361  الحصة في األرباح  

      
 99,069  106,430  الرصيد الختامي 

وهو بنك تم تأسيسه في الجمهورية العربية السورية،  ،م(1024% في عام 11) السعودي الفرنسي -٪ من الحصص في رأس مال بنك بيمو 11تمثل االستثمارات في شركات زميلة ما نسبته 
وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية. تقدر القيمة العادلة  ،م(1024% في عام 21.5، )ليانز السعودي الفرنسيإ -٪ في الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 21.5و 

مليون لاير  111) مليون ريـال سعودي 101بنحو  م 1025ديسمبر 22ليانز السعودي الفرنسي( كما في إالستثمار البنك السعودي الفرنسي في الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني )
 م(.1024 سعودي في عام

 
 فيما يلي بياناً بحصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة:

 

 التعاونيالشركة السعودية الفرنسية للتأمين  سوريا -بنك بيمو السعودي الفرنسي  بآالف الريـاالت السعوديــة

 )أليانز السعودي الفرنسي( 
 م1024 م1025 م1024 م1025 

 5110114 5100211 1120111 1320031 إجمالي الموجودات

 4010111 5040111 1210402 1010121 إجمالي المطلوبات

 000051 050200 020114 110305 إجمالي حقوق الملكية

 2430222 2250201 210112 550515 إجمالي الدخل

 2420341 2110502 230051 140134 إجمالي المصاريف

 
 
 
 االستثمارات ( 21)
 ( المحفظة االستثمارية أ/ 21)

   -تتكون االستثمارات مما يلي :

م1025  م1024   

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة بآالف الريـاالت السعودية

( االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة 2
       من خالل قائمة الدخل
 2,142,352 57,302 2,085,050 163,854 156,574 7,280 سندات بعمولة ثابتة
 - - - 45,390 15,315 30,075 سندات بعمولة عائمة

 8,920 - 8,920 - - - أخرى

 االستثمارات المدرجة قيمتها 
العادلة من خالل قائمة الدخل    37,355 171,889 209,244 2,093,970 57,302 2,151,272 

( االستثمارات المتاحة للبيع1        
 1,519,223 1,113,631 405,592 1,453,346 1,314,596 138,750 سندات بعمولة ثابتة
 3,264,561 94,287 3,170,274 2,368,881 93,806 2,275,075 سندات بعمولة عائمة

 542,756 34,385 508,371 505,854 31,424 474,430 أسهم
 3,513,520 - 3,513,520 3,137,092 373,129 2,763,963 أخرى

 8,840,060 1,242,303 7,597,757 7,465,173 1,812,955 5,652,218 االستثمارات المتاحة للبيع
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االستثمارات المقتناة حتص (2  
تاريخ اإلستحقاق             

 2,271 - 2,271 75,789 - 75,789 سندات بعمولة ثابتة
 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 أخرى

المقتناة حتصاالستثمارات   
تاريخ االستحقاق    85,789 - 85,789 12,271 - 12,271 

( االستثمارات األخرى المقتناة4  
بالتكلفة المطفأة، صافي              

 34,013,678 - 34,013,678 20,013,757 - 20,013,757 سندات بعمولة ثابتة
 328,750 243,750 85,000 1130500 232,500 547,000 سندات بعمولة عائمة

 االستثمارات األخرى المقتناه
 34,342,428 243,750 34,098,678 20,793,257 232,500 20,560,757 بالتكلفة المطفأة،إجمالي

 (243,750) (243,750) - (232,500) (232,500) - مخصص االنخفاض في القيمة

 االستثمارات األخرى المقتناة
 34,098,678 - 34,098,678 1005000151 - 20,560,757 بالتكلفة المطفأة،صافي

 45,102,281 1,299,605 43,802,676 28,320,963 203140144 26,336,119 االستثمارات، صافي

 
  لالستثمارات حسب األطراف األخرى: تحليل( فيما يلي ب/ 21)

  
 بآالف الريـاالت السعوديــة

 م1024  م1025

 2100120154  20,509,485 حكومية وشبه حكومية 

 501300142  502440534 شركات 

 2,212,150  104110210 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 72,134  38,698 أخرى 
 45,102,281  28,320,963 اإلجمالي 

 
  ( مخاطر االئتمان المتعلقة باالستثمارات: ج/21) 

  
 بآالف الريـاالت السعوديــة

 م1024  م1025

 سندات الحكومة السعودية  

20,092,701  36,267,919 
 استثمارات مصنفة 

2,093,966  101540111 
 استثمارات غير مصنفة 

6,134,296  000130514 

 اإلجمالي 

28,320,963  45,102,281 

 
االستثمارات من الدرجة األولص علص استثمارات تتعرض لمخاطر ائتمان تعادل تلك تشتمل سندات الحكومة السعودية علص سندات التنمية الحكومية السعودية، وسندات خزينة. تشتمل 

 ". تشتمل االستثمارات غير المصنفة علص أسهم محلية وأجنبية واستثمارات في صناديق مشاركة ومضاربة بمبلغ قدره BBB " إلص " AAA الموضوعة من قبل ستاندرد آند بورز وذلك من "
 م(.1024مليون لاير سعودي في عام  40015) وديمليون ريـال سع  3,653

 
 ( سندات الدين المصدرة والصكوك22)
مليار دوالر والمدرج  1، وذلك بموجب برنام  قيمته 1021سنوات في مايو  5مليون دوالر ولمدة  150قام البنك بإصدار صكوك متوسطة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة  

سنوات من خالل نظام اإليداع  1مليون ريـال سعودي ولمدة  20300بقيمة  بإصدار صكوك ثانوية غير مضمونة 1021في بورصة لندن. باإلضافة إلص ذلك قام البنك في شهر ديسمبر 
 سنوات ولكن بشرط الحصول علص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وتكون متوافقة مع أحكام وشروط االتفاقية. 5يحق للبنك سداد هذه الصكوك الثانوية غير المضمونة بعد  ولتداول. 

سنوات. يتم سداد الصكوك من خالل نظام اإليداع  20مليون ريـال سعودي ولمدة  10000م بإصدار صكوك ثانوية غير مضمونة بقيمة 1024البنك في شهر يونيو باإلضافة إلص ما سبق، قام 
عربي السعودي وتكون متوافقة مع أحكام وشروط سنوات ولكن بشرط الحصول علص موافقة مؤسسة النقد ال 5خيار سداد هذه الصكوك الثانوية غير المضمونة بعد  كما أن للبنكلتداول. 
 االتفاقية.

 م.1025م تم سدادها خالل عام 1020مليون دوالر أمريكي والتي صدرت في عام  050السندات الثابتة بالكامل والتي بلغت قيمتها  
  
 ( 1025( قروض ألجل  )أ /11)

 يقر مجلس إدارة البنك بأنه ال يوجد قروض ألجل علص البنك
 
 كفاية رأس المال( 12)

ص مقدرة البنك علص اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ تتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال، في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ عل
 فاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي يومياً من قبل إدارة البنك.اإلستمرارية المحاسبي، والحفاظ علص وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة ك

ة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع يقوم البنك بمراقبة كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاي
لتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات، والمبالغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. تتطلب االموجودات 

 ٪.1موجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنص المتفق عليه وهي السعودي االحتفاظ بحد أدنص من رأس المال النظامي،وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلص ال
، وعليه فإن الموجودات المرجحة 1022يناير  2والتي ستكون سارية المفعول من  2أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتطبيق رأس المال بموجب بازل 

. ألغراض العرض فإن الموجودات المرجحة المخاطر المجمعة والمعدالت ذات 2رأس المال والمعدالت ذات العالقة علص أساس جمعي، المحتسبة تحت إطار بازل المخاطر المجمعة وإجمالي 
 .2م تم إحتسابها باستخدام اإلطار والمنهجية المحددة بموجب إطار بازل 1024م و 1025ديسمبر  22العالقة كما في 
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 م1024 م1025 ت السعوديةبآالف الريـاال

   
 163,526,870 21103200010 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 9,825,237 2001210015 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 5,138,115 201220311 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 178,490,222 21001540011 الموجودات المرجحة المخاطر إجمالي

   
 26,373,178 1103410111 رأس المال األساسي
 4,425,556 402200003 راس المال المساند

 30,798,734 2100530231 إجمالي راس المال األساسي وراس المال المساند 
   

   نسبة كفاية راس المال ٪
 ٪24011 ٪24030 نسبة رأس المال األساسي

 ٪21010 ٪21020 نسبة راس المال األساسي + رأس المال المساند

 
 

 هيكل رأس المال - 2بازل ( 14) 
(0 ال www,alfransi,com,saتروني للبنك: )يتوجب علص البنك القيام  ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة بهيكل رأس المال و ستكون هذه اإلفصاحات متوفرة علص الموقع اإللك

 تخضع هذه اإلفصاحات للمراجعة والتدقيق من قبل المراجعين الخارجيين للبنك0 طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي0
  

  ( الديون المشكوك في تحصيلها15) 
، بلغت التكلفة الصافية على الدخل )المخصصات صافية من % 101 , بتغطية تبلغ1025في نهاية  ل سعودي مليون  10223 بلغت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها مبلغ 

 232مليون ل سعودي ) 213ا المبالغ المحصلة بمبلغ ( تتعلق بمخصصات خسائر القروض للعام ناقص1024مليون ل سعودي:  212مليون ل سعودي ) 212المبالغ المحصلة( 
 ( محتسب على أساس المخصص التراكمي.1024مليون ل سعودي:  20120مليون ل سعودي ) 20222( ، يشمل المخصص مبلغ 1024مليون ل سعودي: 

  
  الخطط المستقبلية (10)

. تأخذ هذه الخطة متوسطة األجل تطور السوق و األنظمة بعين االعتبار و 1022، و أقّرها مجلس اإلدارة في سبتمبر 1024/1020ضعت اإلدارة العليا خطة متوسطة األجل تغطي سنة 
 تهدف إلص ضمان تنمية مستدامة للبنك  علص المدى المتوسط و البعيد.

 أو تجاوزتها.   1024/1020دة للسنتين األولص من الخطة متوسطة األجل متماشية مع األهداف المحد 1025كانت نتائ  و إنجازات البنك السعودي الفرنسي في سنة 
 

و التغير في البيئة االقتصادية بسبب  1025مع االخذ بعين االعتبار نتائ   1020لم تتغير التوجهات االستراتيجية المحددة في الخطة لكن تم تقنين األرقام كجزء من عملية موازنة سنة 
 .1024/1020لنا السنة االخيرة من الخطة متوسطة األجل التي تغطي سنة انخفاض سعر النفط. بدخو

 
 .1021/1023ئيسية لسنة ستقوم إدارة البنك السعودي الفرنسي بتطبيق و إطالق خطة جديدة متوسطة األجل من شأنها أن تحدد األولويات االستراتيجية و األهداف الر

 
 البيئة االقتصادية (11)

ادي في ثالث قوى رئيسية هي:  انخفاض أسعار السلع األساسية وخاصة النفط، و احتمال رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، والتباطؤ االقتص 1025في عام  العالميسيطر علص االقتصاد 
  1020ميزانية داعمة لعام  1025المملكة العربية السعودية في ديسمبر ، فقد كشفت حكومة 1024الصين. وعلص الرغم من االنهيار في أسعار النفط الذي شوهد منذ النصف الثاني من عام 

المالية ُتظهر عزم الحكومة علص تحفيز االقتصاد أثناء تطبيق مجموعة واسعة من  1020محافظًة علص مستوى ثابت من النفقات. إن سياسة مواجهة التقلبات االقتصادية الدورية في ميزانية 
و مستوى منخفض جداً من الدين العام مقابل النات  المحلي اإلجمالي،  1025مليار دوالر أمريكي من االحتياطات الخارجية منذ شهر ديسمبر  010معلنة. بوجود اإلصالحات االقتصادية ال

ن. وعلص الرغم من اعتقاد إدارة البنك أن السياق االقتصادي يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية بالقدرة علص تحمل بيئة اقتصادية بأسعار نفط منخفضة علص مدى فترة طويلة من الزم
ة إلص التمويل مع مع تباطؤ متوقع في النشاط و بيئة مخاطر غير مواتية0 إال أنها تعتقد أيضاً أنها ستخلق فرص للبنك السعودي الفرنسي نظراً لبروز الحاج 1020سيكون مليء بالتحديات في 

 ة.اتباع البنك إلدارة مخاطر حكيم
%  للنات  المحلي االجمالي للقطاع غير النفطي. تم نشر تحليل شبه متفق عليه في يناير 2.1مع نمو بنسبة  1025% في 2.4من حيث البيئة االقتصادية، بلغ نمو النات  المحلي االجمالي 

 . 1020% في 1.1% الص 2.1يتوقع  نمو النات  المحلي االجمالي بنسبة  1020
%  2ليصل الص نمو بنسبة  حكومي بتحفيز االقتصاد وإن كان بوتيرة أبطأ بدعم من اإلقراض المصرفي و طلب االستهالك المحلي. كما سيتباطأ القطاع الخاص غير النفطيسيستمر اإلنفاق ال

 .1020متوقعة في 
ستمر في التراجع في االقتصاد بينما ستوفر احتياجات التمويل الفرص لتطوير أنشطة البنك.  علص الرغم من هذا التباطؤ المتوقع، يعتقد البنك السعودي الفرنسي أن هذه النفقات الحكومية سوف ت

ايضاً من خبرته المعترف بها في مجال تمويل  سوف يفيد التركيز علص تطوير البنية التحتية االستراتيجية عمالء البنك السعودي الفرنسي من الشركات في حين أن البنك يمكنه االستفادة
 ريع لدعم برام  البنية التحتية.المشا

 
  االستراتيجية (11)

 لديه. وضع البنك السعودي الفرنسي استراتيجية تركز علص العميل و تهدف إلص ضمان مساهمة متوازنة في صافي ربح البنك من مختلف قطاعات األعمال
الخدمات المصرفية للشركات. إن هدف البنك هو تعزيز هذه المكانة من خالل االمتياز في العالقة  و البيع لقد تم  توجيه البنك السعودي الفرنسي تاريخياً نحو الشركات الرائدة في قطاع 

كا رئيسياً حتية. كما ستكون مصرفية الشركات محرالمتقاطع الممنه . ستحافظ مصرفية الشركات  علص حصتها السوقية القوية فيما يتعلق باألصول و تعزيز تواجدها في قطاع تمويل البنية الت
 تجات والخدمات.في الجهود الرامية إلص تطوير عالقة شاملة ومتبادلة المنفعة مع عمالء البنك السعودي الفرنسي من الشركات، ُمقدمًة نطاق واسع من المن

لثروات ليصبح البنك مرجعا في ذلك للشرائح المتوسطة والعليا. حيث ارتفعت كما ألتزم البنك السعودي الفرنسي أيضاً بمواصلة تطوير أنشطة الخدمات المصرفية لألفراد و تنمية امتياز إدارة ا
 كنتيجة للجهود المبذولة في تطوير مجال واسع من المنتجات حيث انعكس ذلك في المزيد من االنشطة.  1025%  في عام 22قيمة أصول الخدمات المصرفية لألفراد بنسبة 
 ل ملحوظ في مجال األسواق المالية، و الخزانة و الخدمات المصرفية االستثمارية، التي تعتبر مكمل طبيعي لنطاق أعمال مصرفية الشركات.تم بذل جهد خاص لتسريع مستوى النشاط بشك

ة علص الرسوم من خالل تنفيذ البيع المتقاطع القائمفي ظل بيئة  ال تزال معدالت الفائدة فيها منخفضة، يقوم البنك السعودي الفرنسي بالتركيز علص نشر أصوله و زيادة مساهماته في أعماله 
 الممنه . 

البنك السعودي الفرنسي في المحافظة علص   و أخيراً، يحافظ البنك السعودي الفرنسي علص مستوى إدارة محكمة للمخاطر من خالل تطوير ثقافة المخاطر عبر البنك. وقد ساعد هذا النه 
 ال تزال تلك المبادئ حية في جوهر البنك السعودي الفرنسي. مخاطر ذات تكلفة منخفضة عبر السنين، حيث 

 
 
 

http://www.alfransi.com.sa/
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 )13( التصنيفات اإلئتمانية للبنك :

 فتش موديز ستاندر اند بورز التصنيف

 A Aa3 A التصنيفات علص المدى الطويل

 A-1 P-1 F1 التصنيفات علص المدى القصير

 ايجابي مستقرة ايجابي النظرة المستقبلية

 02/22/1025 20/21/1025 05/22/1025 تاريخ آخر رأي إئتماني معلن

 
 ( الحقوق العامة للمساهمين 20)
 -:وضح النظام األساسي للبنك السعودي الفرنسي الحقوق التالية للمساهميني

 الحصول علص نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها. 

 حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت علص قراراتها. 

 حق التصرف في األسهم. 

 ارة ورفع دعوى المسؤولية علص أعضاء المجلسحق مراقبة أعمال مجلس اإلد. 

 حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر مصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

 ح مجلس اإلدارة طريقة التصفية، وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انتهاء مدتها المحددة، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءاً علص اقترا
 .سلطاتهم وأتعابهم

 تصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً علص إدارة الشركة إلص أن يتم تعيين المصفي، وتبقص ألجهزة الشركة اخ
 المصفص.اختصاصات 

يؤكد البنك أنه لم يحدث أن تسلم من مساهمين ، كما االبنك أنه لم يحدث أن تسلم من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادهيؤكد 
 .المنتهية ولم يتم انعقادها% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية 5يملكون 

 
وذلك من خالل م( 20/21/1025م و 25/4/1025)ا ما وجدول أعمالهمومكانهالجمعيتين العموميتين للبنك التي عقدتا خالل السنه انعقاد  موعدتم اإلعالن عن فقد  وفقاً للنظام األساسي للبنك

م 02/2/1025االولص بتاريخ الموقع اإللكتروني لتداول م علص التوالي و20/2/1025 -03/02 – 1/2واليوم بتواريخ  وسائل االعالم والجريدة الرسمية والصحف المحلية الرياض، عكاظ
الل م  من خ22/21/1021م وتنتهي في 02/02/1020م والجمعية الثانية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد لدورته التي ستبدأ اعتبارا من 20/02/1025واعالن تذكيري في 

 م .02/21/1025م وتذكيري بتاريخ 04/22/1025بتاريخ الموقع اإللكتروني لتداول م علص التوالي و22/22/1025،  20/22،  3/22الصحف المحلية الرياض، عكاظ واليوم بتواريخ 
مكين المساهمين من االطالع علص محضر اجتماع الجمعية العامة فور تقديم طلب إلص من الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية يلتزم البنك بت( من المادة الخامسة ووفقاً للفقرة )ط

 ، وقد تم ذلكمن الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ( من المادة الخامسةكما يعمل البنك علص إبالغ السوق بنتائ  الجمعية العامة فور انتهائها وفقاً لفقرة )ي، االمانة العامة للبنك 
 م للجمعية الثانية ومن ثم عبر وسائل االعالم كأخبار اقتصادية.21/21/1025م  للجمعية األولص و 25/4/1025بإعالن نتائ  اعمال الجمعيتين بالموقع االلكتروني لتداول بتاريخ 

، كما يوضح البنك ان منطوق المادة الثالثة من الئحة وفقاً لنظام التصويت التراكميتم عضاء مجلس اإلدارة يأ( علص ان انتخاب 22كما يشير النظام األساسي للبنك فقرة )ب( من المادة )
، ال ينطبق علص البنك نظراً لعدم ب من موجودات الشركة عند التصفيةحوكمة الشركات التي تتضمن عدداً من المتطلبات المتعلقة بحقوق المساهمين ومن ضمنها الحق في الحصول علص نصي

 .جراءات الكفيلة بذلك وفق ما يتضمنه نظام الشركاتاإلتناولت ما يتعلق بتصفية البنك ومن النظام األساسي  45ن المادة أ إالي النظام األساسي للبنك بهذا المتطلب، وجود نص صريح ف
 
 ( سياسة توزيع األرباح 22)

 بالبنك علص عدة عوامل منها تقديرات وتوصيات مجلس اإلدارة التي تعتمد علص ما يلي: األرباح النقديةيعتمد توزيع 
 .المركز المالي للبنك -
 ك.ننتائ  عمليات الب -
 .رأس مال البنك الحالية والمركز المتوقع مستقبالً  مالءمةنسبة  -
 .البنك التوسعيةمتطلبات السيولة النقدية علص المدى القصير والمتوسط، بالنظر إلص خطط ومشاريع  -

 المشكوك  األساسي للبنك، توزع األرباح السنوية الصافية، بعد خصم كل المصروفات والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديونالنظام من  41فقا للمادة وو
 كام نظام مراقبة البنوك، علص النحو التالي:فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى المجلس ضرورتها بما يتفق وأح

 لنافذة في المملكة العربية السعودية، ويقوم تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة علص المساهمين السعوديين والضريبة المقررة علص المساهمين غير السعوديين طبقا لألنظمة ا
زكاة المدفوعة عن المساهمين السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تخصم الضريبة المدفوعة عن المساهمين غير البنك بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة، وتخصم ال

 .السعوديين  من نصيبهم في صافي الربح

  النظامي إلص أن يصبح االحتياطي المذكور ( السابقة لالحتياطي 2% من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة كما ذكر في الفقرة )15يرحل ما ال يقل عن
 .مساويا علص األقل لرأس المال المدفوع

 نسبة مالئمة رأس المال )الحالية  بعد خصم الزكاة والضريبة، يقوم مجلس اإلدارة بحساب المبلغ الذي يجب توزيعه علص المساهمين من الباقي من األرباح بعد النظر في مراكز
اح يعادل نسبة النظامية للتأكد من كفاية رأس مال البنك علص المدى القصير والمتوسط، في حالة التوصية بتوزيع أرباح نقدية، يتم تخصيص مبلغ من األربوالمستقبلية( والمتطلبات 

المال المدفوع حسب توصية مجلس اإلدارة % من رأس المال المدفوع لتوزيع أرباح نقدية علص المساهمين السعوديين وغير السعوديين بالنسبة لمساهمتهم في رأس 5ال تقل عن 
ع األرباح للمساهمين المعنيين، ال يجوز وموافقة الجمعية العامة، فإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة ألي من المساهمين السعوديين أو غير السعوديين ال تكفي لدف

 .ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارةللمساهمين المطالبة بدفعها عن السنة أو السنوات التالية، و

 ( السابقة علص النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة2( و)1( و)2يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ في الفقرات ). 
 

لسعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى من صافي األرباح )بعد الزكاة يجب المحافظة علص نسبة المساهمة لكل من المساهمين ا
 .ح الصافيةصصهم في األرباوالضريبة( ويجب علص كل من المجموعتين المساهمتين المساهمة في تلك االحتياطيات حسب نسبهم في رأس المال  علص أن تخصم مساهماتهم من ح

 توزع األرباح النقدية علص المساهمين في المكان والزمان الذي يقرره مجلس اإلدارة وفقاً للوائح سارية المفعول. 

 يجوز لمجلس اإلدارة إقرار عدم توزيع أرباح نقدية واستخدام األرباح في تسوية ديون أو التزامات أو ارتباطات للمساهمين لدى البنك. 

  المساهمين بهذه السياسة خالل اجتماع الجمعية العامة ويجب ذكرها في تقرير مجلس اإلدارةالم أعيجب. 
 

    ( الربح األساسي والمخفض للسهم 21) 
 .يون سهملم 2010502 وذلك بقسمة صافي دخل السنة العائد علص مساهمي البنك علص م1024و م 1025ديسمبر  22تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للسنتين المنتهتين في 

 
 إجمالي توزيعات األرباح ( 33)
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و  ةالسنويللسهم(0 وتخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية  5505: 0541لاير للسهم ) 5500أوصص مجلس اإلدارة بصافي توزيعات أرباح نهائية للسنة 

بلغ إجمالي توزيعات األرباح للمساهمين بنما  ،لاير للسهم( 5005مليون لاير سعودي )صافي  660وقد أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أرباح مرحلية بمبلغ إجمالي قدره  ، المؤسسات الرقابية

 .مليون لاير سعودي 144وديين مليون لاير سعودي و بلغ إجمالي توزيعات أرباح للمساهمين غير السع  065السعوديين 

 
 إجمالي توزيعات األرباح 

 

 1025  1024 

     بآالف الرياالت السعوديــة 
 5150322  0050231  توزيعات أرباح مرحلية 
 0120040  1110154  أرباح نهائية اجمالية مقترح توزيعها 

 201500352  202310352  اإلجمالي 

  
 ( الزكاة  24)

 ( والتي يتم خصمها من حصتهم في توزيعات األرباح.م1024للعام  مليون ريـال سعودي 11مليون ريـال سعودي تقريباً ) 11المستحقة علص المساهمين السعوديين للسنة بلغت الزكاة 
 250م نت  عنه مطالبة إضافية بلغت 1003ربوط الزكوية للسنوات حتص م إلص مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. استلم البنك ال1024قدم البنك اقراراته الزكوية للسنوات المالية حتص عام 

خصم بعض االستثمارات طويلة األجل وإضافة قروض ألجل من قبل المصلحة. تم رفض األساس الذي تم  –مليون ريـال سعودي، إن التعرض اإلضافي المذكور أعاله جاء علص حساب 
ل قبل البنك بالتعاون مع جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. رفض البنك هذه الربوط بصورة رسمية وفي إنتظار الرد من قببموجبه إحتساب اإللتزام الزكوي اإلضافي من 

 المصلحة.
 لربوطات بشكل موثوق به.م من قبل المصلحة ومن الممكن أن يتمكن البنك من تحديد أثر تلك ا1024م إلص 1020لم يتم اإلنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات من 

 
  ( ضريبة الدخل 25)

مليون ريـال  111مليـــون ريـال سعودي تقريباً ) 151من دخل السنة الحاليـــة  )اجريكول اند أنفستمنت بنك يكريد (بلغت ضريبة الدخل المستحقة علص حصة المساهم غير السعودي 
 توزيعات األرباح.(. والتي سوف يتم خصمها من حصته من م1024للعام  سعودي

  الزكاة الشرعية وضريبة الدخلاجمالي توزيعات 

 1024 1024 بآالف الرياالت   

 110000 110000 الزكاة المستحقة علص المساهمين السعوديين

  1110000  1510000 ضريبة الدخل المستحقة علص الشريك األجنبي )كريدي اكريكول كوربوريت اند انفستمنت(

  2040000  2400000 المجموع

 
 :( المدفوعات األخرى20)

 
 الغرامات المدفوعة  أ( /20) 

   
 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة:   (21)

من قبل مساهمي البنك لمدة ثالث سنوات، وقد صيغت  لعضوية المجلسيتكون مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي من عشرة أعضاء وفقاً للنظام األساسي للبنك ويتم انتخاب الجانب السعودي 
وضعت موضع التنفيذ ويتم االلتزام بالمعايير التي وضعت في النظام األساسي و مجلس اإلدارةلميثاق للعضوية في مجلس اإلدارة و سياسات مكتوبة ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة 

  .ومن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الشركات والئحة حوكمة الشركاتوالئحة الحوكمة للبنك 
وفقاً الحالي )عن طريق النظام التراكمي( تم التصويت علص انتخابات مجلس اإلدارة وقد  م ،22/21/1025 وحتص م 1022 /02/02وقد بدأت دورة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي اعتباراً من 

 للبنك. من النظام األساسي 22لمادة للفقرة ب من ا
، كما يلتزم البنك ف سهم( لكل منهموحسب النظام تم حجز أسهم العضوية والمقدرة بـ )أل ،يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين حالياً اربعة أعضاء أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس

ي دعت لذلك، علماً بأنه حدث تغيير في تشكيل بإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق بانتهاء عضوية اي من اعضاء مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب الت
 م.22/21/1025مجلس اإلدارة الحالي والذي تنتهي دورته في 

 ( فقرة ج  من الئحة حوكمة الشركات )هيئة السوق المالية 3المادة  حسب   أعضاء مجلس اإلدارة السعوديين( أ/39) 

 )غير تنفيذي( ممثالً عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية    رئيسا    سليمان بن عبدالرحمن القويز/ األستاذ (0
  غير تنفيذي()    سنائب الرئي   راشد الراشد عبدالرحمن بناألستاذ/  (5
 )مستقل(   عضوا     األستاذ/ إبراهيم محمد العيسى (3
  )مستقل(  عضوا     األستاذ/ موسى عمران العمران (4
   )مستقل(     عضوا     الدكتور/ خالد حامد مطبقاني (2

  (غير تنفيذي)  عضوا     عمار عبدالواحد الخضيرياألستاذ/  (9
   )مستقل(     عضوا    األستاذ/ مازن عبدالرزاق سليمان الرميح (9

 ( االف الرياالت1025نوع الخدمه ) مكاتب سعودية مكاتب مقيمة مكاتب غير مقيمة المجموع

 استشارات إدارية 10135 521 210200 250212

 استشارات مالية 100 - 40021 40121

 استشارات اقتصادية - - - -

 المجموع 20035 521 200231 100020

 ( االف الرياالت2014نوع الخدمه ) مكاتب سعودية مكاتب مقيمة مكاتب غير مقيمة المجموع

 استشارات إدارية 20113 201 200121 220034

 استشارات مالية 000 - 10513 20213

 استشارات اقتصادية - - - -

 المجموع 10413 201 13,366 200112

 1025 باالف الرياالت   – السعوديباللاير  

 100 مكتب العمل

 240 السعودية المالية السوق لهيئة غرامات

 20212 غرامات متعلقة باألنشطة التشغيلية ألجهزة الصرف اآللي 
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 : (كريدي اكريكول كوربوريت اند انفستمنتبنك ء مجلس اإلدارة الممثلين للشريك األجنبي )عضاأ( ب/39)

 )تنفيذي( العضو المنتدب   عضوا     السيد/ فرانسوا باتريس ريمون كوفين (0

 )غير تنفيذي(   عضوا     السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سايمون   (6

 )غير تنفيذي(  عضوا      ايف هوشيهجان السيد/  (01

 
 :( اجتماعات المجلسج/93)

 

 االجتماع األول الصفة االسم
01/02/1025 

 االجتماع الثاني
25/04/1025 

 االجتماع الثالث
20/03/1025 

 االجتماع الرابع
20/21/1025 

      غير تنفيذي سليمان بن عبدالرحمن القويز

   X   تنفيذيغير  راشد الراشد عبدالرحمن

   X   مستقل العيسصبن محمد إبراهيم 

 X     مستقل العمرانعمران موسص 

     X مستقل حامد مطبقانيخالد 

       غير تنفيذي عمار عبدالواحد الخضيري 

 X    مستقل * مازن عبدالرازق سليمان الرميح

     غير تنفيذي ثيري بول ميشيل ماري سايمون  

    X غير تنفيذي جان ايف هوشيه  

     تنفيذي فرانسوا باتريس ريمون كوفين

   :حضور     X : 5102تم تعيينه خالل العام  *    غياب  
 ( د/93)

أدوات دين البنك أو أي من  ون وأقربائهم في أسهم يقر البنك بأنه ال يوجد اي تغيير في مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبار التنفيذيي

   .م 5102وال يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي  ،الشركات التابعة له

  

    -مجلس علص التالي:الم تمت الموافقة من قبل 1025( خالل عام هـ/21)
توزيع األرباح بعد موافقة الجمعية ، تقرير مجلس ، بيان بيان األرباح والخسائر، م( 23/1/1025)خالل اجتماع  المجلس بتاريخ  1024  للعام القوائم المالية السنويةاعتماد  (2

 .اإلدارة ودعوة الجمعية العامة
جمعية العمومية العادية المنعقدة الموافقة علص الئحة السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بعضوية مجلس اإلدارة وميثاق مجلس اإلدارة  المحدثة واعتمادها وعرضها بال (1

 .25/04/1025بتاريخ 
 م .25/04/1025الموافقة علص الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة واعتمادها و عرضها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  (2
 . 25/04/1025الموافقة علص ميثاق لجنة المراجعة المحدث واعتماده عرضها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  (4
 م .25/04/1025واعتماده عرضها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  االجتماعية المحدثجنة التبرعات والمساهمات الموافقة علص ميثاق ل (5
 م.25/04/1025الموافقة علص دليل المساهمين واعتماده عرضها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  (0
 م.24/21/1022رضها علص المجلس بتاريخ متابعة مشروع إعادة الهيكلة اإلدارية التي تم ع (1
 م.1025الموافقة علص توزيع ارباح لحاملي اسهم البنك السعودي الفرنسي كأرباح عن النصف األول من العام المالي  (1
 م.1025من العام المالي  الثانيالموافقة علص توزيع ارباح لحاملي اسهم البنك السعودي الفرنسي كأرباح عن النصف  (3

تقرير مجلس اإلدارة ودعوة الجمعية العامة في الربع  الجمعية،بيان توزيع األرباح بعد موافقة  والخسائر،بيان األرباح  م،1025للعام  القوائم المالية السنوية األوليةص الموافقة عل (20
  م.1020من عام  الثالث

 :( المكافآت وتعويضات بدل حضور االجتماعات )مجلس اإلدارة( و/21)
 ويحكمها اإلشرافية، الجهات عن الصادرة التعليمات حددتها التي طرألا وفق المجلس خارج من األعضاء أوالفرنسي  السعودي البنك إدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والمكافآت التعويضات تتحدد

 المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة والئحة السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرتين التعويضات وضوابط المملكة في العاملة البنوك لحوكمة الرئيسية المبادئ عام بشكل

أعضاء  المجلس  فيما يلي جدول يوضح اجمالي مكافآتو التعويضات، سياسة وكذلك البنك السعودي الفرنسي  حوكمة ووثيقة الفرنسي السعودي للبنك األساسي والنظام الشركات نظام وأحكام

  -م )المكافآت والبدالت( باالف الرياالت :1025 لعاممكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  تفصيل التالي الجدول ويوضح المجلس، ولجان اإلدارة مجلس توبدل حضور اجتماعا

 

 التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة غير  أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين المستقلين أعضاء مجلس اإلدارة االسم
 التعويضات المكافآت التعويضات المكافآت التعويضات المكافآت 

 54 391 -- -- -- -- سليمان عبدالرحمن القويز   

 35 391 -- -- -- --  عبدالرحمن راشد الراشد

 -- -- -- -- 54 391 إبراهيم محمد العيسى

 -- -- -- -- 56 391 موسى عمران العمران

 -- -- -- -- 00 391 مطبقانيخالد حامد 

 50 391 -- -- -- --- عمار عبدالواحد الخضيري

 -- -- -- -- 6 331 مازن عبدالرزاق سليمان الرميح

 45 391 -- -- -- -- ثيري سايمون
 00 021 -- -- -- -- جان ايف هوشيه

 -- -- 54 391 -- -- باتريس كوفين

 039 06261 54 391 01 06401 اإلجمالي
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   -الشركات األخرى التي يقوم فيها أعضاء مجلس اإلدارة بعضوية مجالس إداراتها بخالف البنك السعودي الفرنسي هي كما يلي:( ز/39) 

 صفة التمثيل الشركات األخرى  االسم
 شركة التعدين العربية السعودية )معادن( عبدالرحمن القويزبن األستاذ/ سليمان معالي 

 السعودية لالستثمار الصناعيالمجموعة 

 (موبايلي) اتصاالت اتحادشركة 

 شركة حصانة االستثمارية

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة
 وأوالده الراشد العبدالرحمن راشد شركة / عبدالرحمن راشد الراشداالستاذ

 الجبيل – المعادن لطالء العالمية الشركة

 شركة جنى للخدمات البحرية

 شركة األعمال المدنية

 الدمام فنادق شركة

 شريك تنفيذي

 رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة
 شركة طيبه القابضة / إبراهيم محمد العيسىاالستاذ

 شركة المراعي

 شركة اسمنت ينبع

 مجموعة صافوال

 رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة شركة المراعي   / موسى عمران العمراناالستاذ

 --------------- -------- الدكتور/ خالد حامد مطبقاني
 عمار عبدالواحد الخضيري/ االستاذ

  
 مورجان ستانلي السعوديةشركة 

 للتأمين التعاوني )اليانز أس أف(شركة أليانز السعودي الفرنسي 

 الحكيرشركة فواز عبدالعزيز

 (ماستراألندية الرياضية )بودي شركة 

 زهور الريفشركة 

 التجاري المحدودة لالستثمارشركة أموال الخليج 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة رئيس

 عضو مجلس اإلدارة

  المنتدبالعضو 
 عضو مجلس اإلدارة شركة مجمع عيادات الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة األستاذ/ مازن عبدالرزاق سليمان الرميح

 اليانز السعودي الفرنسي  )ممثال  عن البنك( السيد/ فرانسوا باتريس ريمون كوفين

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال
 عضو مجلس اإلدارة

 رةعضو مجلس اإلدا
 ---------- --------- جان ايف هوشيه السيد/

 ---------- ---------- السيد/ ثيري بول ميشيل ماري سايمون  
 

  -ما يلي: 30/05/5102يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم البنك السعودي الفرنسي كما في ( ح/39)

 أعضاء مجلس اإلدارة  
عدد األسهم  االسم

بداية العام 

5102  

النسبة 

المئوية بداية 

 العام

نسبة التغيير  صافي التغيير في عدد األسهم

 خالل العام
عدد األسهم نهاية العام 

5102 

 

نسبة التملك 

 نهاية العام

 %    11 016333 %35  56233 %1,11 96033 إبراهيم محمد العيسى

 %    11 56999  ---  - %1,11 56999 راشد الراشد عبدالرحمن

 %   11 266954    --- - %1,11 266954  خالد حامد مطبقاني
  060946902 موسى عمران العمران وأفراد أسرته 

 
 سهم لصالح األسرة  2596652 1,01%

 لصالح األستاذ موسى  9496091

--- 060946002  
 

1,01% 

 %1611 0111 --- 0111 ---- 0111 عمار عبدالواحد الخضيري

 %1611 3111 %21 0111 %1611 5111 مازن عبدالرزاق سليمان الرميح

 

 كبار التنفيذيين 

عدد األسهم  االسم

بداية العام 

5102  

النسبة 

المئوية بداية 

 العام

نسبة التغيير  صافي التغيير في عدد األسهم

 خالل العام
عدد األسهم نهاية العام 

5102 

 

نسبة التملك 

 نهاية العام

 %    1601 065266121 ---    --  %1,11 065266121 مازن هاني زكي التميمي

  

 :  األسهم ( ملكية30)

 ما يلي: م30/05/5102بلغت مساهمة كبار المساهمين بالبنك السعودي الفرنسي كما في 

 

 فما فوق % 0ممن يملكون  المساهمون الرئيسيون من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

  

عدد األسهم بداية  االسم

 5102 العام
 المئوية بداية النسبة

 5102 العام
صافي التغيير في 

 عدد األسهم
نسبة التغيير 

   5102خالل العام
عدد األسهم نهاية 

 5102 العام
نسبة التملك نهاية 

 5102 العام

بنك كريدي اكريكول كوربوريت اند 
 انفستمنت

392,111,111 30,00 % - - 392,111,111 30,00 % 

 % 03656 09160626390 - - % 03656 09160626390 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 % 6,03 00064006243 - - % 6,03 00064006243 راشد وأوالدهالشركة راشد العبدالرحمن 
 % 4645 2363336333 - - % 4645 2363336333 شركة اصالة القابضة  
 %   5,10 5465356999 - - %   5,10 5465356999 صندوق سامبا كابيتال 
 %,0,8  5560596910 - - %,0,8  5560596910 المؤسسة العامة للتقاعد

 % 0,05 5066996039 - - % 0,05 5066996039 عمران محمد عبدالرحمن العمران
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 % 0,20 0060656191  - - % 0,20 0060656191  عدنان حمزة محمد بوقري
 % 0,30 0969206351 - - % 0,30 0969206351 إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

 %0,30 0969306551 - - %0,30 0969306551 حامد حامد مطبقاني
 %  ,0,0 0362636901 %1611 بيع 006263 % ,0,0 0369056393 االستثمارية المحدودة شركة العليان السعودية 

 .العليان السعودية فيمثل النقص لعدد األسهم ناتج التعامل مع السوقفيما يتعلق بشركة 

 
 م.5102لم يتم ألي ذو مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت أن ابلغ البنك بأي تغيير في الحقوق خالل السنة المالية ( أ  /30)

  
 :التنفيذيين أو المساهمين( التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 36)

اهمي البنك بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في ال يوجد لدى البنك معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من مس
 .الحصول علص األرباح

 
 المادة السابعة عشر من الئحة الحوكمة    المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة( 40)

المحددة في نظام مراقبة البنوك الصادر عن  تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة بشكل واسع، وتخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للمعايير
هذا، ويتم قيد كافة األرصدة وتمنح كافة التسهيالت إلص األطراف ذات العالقة بعد الحصول علص الضمانات الكافية حسب سياسة البنك السارية المفعول،  ،مؤسسة النقد العربي السعودي

للبنك بأنه ال يوجد ألي عضو مجلس إدارة أو أقاربهم من الدرجة وتقر اإلدارة العليا ، والعمليات لألطراف ذات العالقة بالطرق الصحيحة، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية حسب االحتياج 
في تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية   بخالف المعلومات الواردة تعاقدات مع البنك، األولص أو موظفي اإلدارة الرئيسيين عالقة بالشركات التي تقوم بأي أعمال لصالح البنك أو لديها 

ذو عالقة بأي لم يبرم البنك خالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع اإلدارة التنفيذية أو أي شخص و ،الفرنسيالموحدة للبنك السعودي 
 .منهم
 
   المعامالت مع األطراف ذات العالقة (42)
وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذات العالقة  تمت بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة.  

عن هذه المعامالت  ودي. كانت األرصدة الناتجةتخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السع
 م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كاآلتي:1024م و 1025 ديسمبر 22كما في 

 
  والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كاآلتي:  1024و  1025 ديسمبر 22كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما في 

 
       بآالف الريـاالت السعوديــة 

 م1025
    

 م1024

     سي آي بي جروب: –سي أيه  
 155,678  1150011  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى    
 18,636  130411  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى    
 64,116  (130252)  مشتقات بالقيمة العادلة، صافي    
 3,296,579  105340200  التعهدات واإللتزامات المحتملة    
      
     شركات زميلة  
 99,069  2000420  إستثمارات   
 530442  330021  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  
 10301  10151  ودائع العمالء  
     أعضاء مجلس اإلدارة، المراجعين وكبار المساهمين اآلخرين  والشركات المنتسبة لهم : 
  قروض وسلف  

202010111 
 

2,543,586 
 6,595,563  004100011  ودائع العمالء     
 29,424  2210112  مشتقات بالقيمة العادلة، صافي     
 593,864  5110110  التعهدات واإللتزامات المحتملة    

      
  

 صناديق البنك االستثمارية 
    

 1,377  20023  مشتقات بالقيمة العادلة، صافي  
 207,038  320003  ودائع العمالء   
 
 ٪ من رأس مال البنك.5يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا البنك المساهم االجنبي( أولئك الذين يمتلكون اكثر من  

 
 المالية الموحدةفيما يلي تحليل اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم 

 1024 1025  باالف الرياالت السعودية 

  510325  020112  خاصةالعموالت اجمالي دخل ال 
 39,578 210120  خاصة العموالت اجمالي مصاريف ال 
 220121 210110  0 صافي وأخرى دخل أتعاب وعموالت 
 20052 20002  أعضاء مجلس اإلدارة  أتعاب 
 20413 20205   مصاريف عمومية وإدارية أخرى  
 

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص الذين  ،مليون لاير سعودي( 205: 1024مليون لاير سعودي )225بلغ إجمالي المزايا قصيرة األجل المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة 
 .لبنك بصورة مباشرة أو غير مباشرةلديهم الصالحيات والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف علص نشاطات ا
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  والمدير المالي خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم العضو المنتدب  رواتب وتعويضات بيانات (45)

 المبلغ باالف الرياالت  البيان
 03663139 الرواتب والتعويضات 

 05661 البدالت
 53,95969 المكافآت السنوية والدورية

 39,90933 اإلجمالي

 
 :( اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 42)

لجنة المخاطر،  ،لجنة التبرعات والمساهمات االجتماعيةالترشيحات والمكافآت و لجنة المراجعة،لجنة  ،عن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي وهي اللجنة التنفيذية منبثقةهناك لجان 
 -وفيما يلي بيان بتلك اللجان: وتمارس كل لجنة من هذه اللجان صالحياتها بموجب الئحة خاصة بها

 
 : اللجنة التنفيذية( أ/42)

( أعضاء وتم تشكيلها 1وتتكون هذه اللجنة من ) مجلس اإلدارة في متابعة وإدارة أعمال وشؤون البنك، بناء علص تفويض من المجلس،سلطات وتمارس اللجنة التنفيذية عن مجلس اإلدارة  تنبثق

 -م( وهم:22/21/1025م( وحتى )2/2/1022لفترة ثالث سنوات اعتبارا  من )
 رئيس السيد / فرانسوا باتريس ريمون كوفين  (0
 عضو القويزسليمان بن عبدالرحمن السيد /  (5
 عضو راشد الراشدعبدالرحمن السيد / (3
 عضو السيد / إبراهيم محمد العيسى (4
 عضو السيد / موسى عمران العمران (2
 عضو عمار عبدالواحد الخضيريالسيد /  (9

 عضو تيري بول ميشيل ماري سايمون  / السيد (1
 .ويقوم األمين العام للبنك بأعمال أمين سر هذه اللجنة %، 88 وبنسبة حضور قدرها م5102( اجتماعات خالل العام 6هذا وقد عقدت اللجنة التنفيذية عدد )

 

 تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة علص سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
اللجنة بالقرارات التي تتطلب موافقة المجلس أو اتخاذ اإلجراءات العاجلة وخاصة بالمسائل التي قد يؤدي تأخيرها إلص آثار سلبية علص عمل البنك وسمعته، وال تختص هذه  -

 اللجان األخرى.
 تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية. -
لمراجعات الخاصة بإدارة اإلشراف علص إطار إدارة المخاطر الكلية بالبنك والحوكمة، اعتماد سياسات إدارة المخاطر التي تعين مستويات اعتماد معينة للقرارات وا -

 .المخاطر
 مراقبة معايير القدرة علص تحمل المخاطر حسب تقدير وموافقة المجلس. -
 .لمخاطر الكبيرةامراقبة المؤشرات الرئيسية والحصول علص تطمينات معقولة حيال االلتزام بسياسات إدارة المخاطر بالبنك وخاصة و تنفيذ استراتيجية المخاطر -
 االستراتيجية المطروحة أمام المجلس.اخطار المجلس بالمخاطر التي قد تقع بسبب القرارات  -
 إجراء المراجعة السنوية لنتائ  عملية تقييم كفاية رأس المال، ونتائ  اختبارات الجهد وتقارير المخاطر علص رأس المال. -
واالئتمان والتأمين والمخاطر النظامية والقانونية  بما في ذلك مخاطر السوق والعمليات والسيولة لها البنك، كافية إلدارة المخاطر التي قد يتعرضالتأكد من وجود سياسات  -

 والمخاطر علص السمعة.
 تقييم خطط واستراتيجيات العمل. -
 مراقبة وقياس األهداف طويلة األجل الموضوعة من قبل المجلس. -
 إجراء المراجعة ووضع التوصيات للمجلس بخصوص مستندات الحوكمة، مثل عقود التأسيس. -
 التقديرية والمصاريف حسب مقترحات قطاعات العمل ودوائر المساندة المختلفة وإرسالها إلص المجلس للمراجعة واالعتماد.مراجعة الميزانية  -
وكذلك مراجعة ي قد تؤثر علص البنك، مراجعة المسائل القانونية وتلك الخاصة باإلدارة العامة والموظفين، تقوم اللجنة بمراجعة المسائل القضائية والتنفيذية والنظامية الت -

 القضايا العالقة التي تتعلق بالبنك ومراجعة كافة المسائل التي قد تؤثر علص عملياته.
 مراجعة وتقديم عمليات الغاء الديون والقروض إلص المجلس للموافقة. -
 تقييم مبادرات قطاعات العمل باإلشارة إلص أدائها والمخاطر ذات العالقة. -
 ة العمل والتغلب علص الكوارث.تقييم مناسبة وفعالية خطة مواصل -

 
  لجنة المراجعة( ب/42)

 -: المتعلقة بما يليم مدى انجازه  لمسؤولية االشراف من قبل مجلس االدارة  وذلك لتمثيل المجلس وتقييالخاصة بالبنك السعودي الفرنسي  تم تشكيل لجنة المراجعة

 سالمة قوائم البنك السعودي الفرنسي المالية. 

  اإلبالغ المالي ككل باإلضافة الص ضوابط االفصاح داخل البنكعملية. 

 أنظمة المحاسبة الداخلية  والضوابط المالية داخل البنك. 

 أنظمة  الضوابط الداخلية  المفروضة علص عمليات البنك. 

 (.واألنشطة واإلبالغالداخلية والخطط  ميثاق المراجعةفي ذلك  البنك )بماالداخلية في  مهام المراجعة 

  بالمراجعة الخارجية المستقلة السنوية الخاصة البنك الماليةقوائم. 

 االشراف علص فعالية النظام الخاص بمراقبة االلتزام باألنظمة واللوائح. 

 باإلضافة الص الخطوات المتخذة  للتقليل من مثل هذه المخاطر ،حاصل في البنك تعّرض للمخاطرأي  مراقبة  المخاطر الكبيرة أو. 

 ة الص الشريك المسؤول عن عمليةاإلشراف علص أداء مراجعين البنك المستقلين والقيام بتقييمهم  بما في ذلك مراجعة وتقييم مؤهالت واستقاللية هؤالء المراجعين باإلضاف  
 .المؤيد المراجعة والشريك               

 الداخلية. المراجعة والمراجعة بين جهودناحية النطاق والنه   بما في ذلك  التنسيق ما  استعراض  خطة المراجعة المقترحة من قبل المراجعين الخارجيين من 

  لص تقييم المراجعة الداخلية استعراض خطط  وأنشطة المراجعة الداخلية  بما في ذلك استعراض خطة المراجعة الداخلية  القائمة علص المخاطر والموافقة عليها  اضافة ا          
 .للمخاطر               

يتعين علص أعضاء لجنة المراجعة أن يمتلكوا  مؤهالت اكاديمية وخبرة مهنية عالية   تنفيذيين،أعضاء غير  4البنك ويترأسهم أحد أعضاء مجلس إدارة  أعضاء،خمسة  المراجعة من تتكون لجنة
 .اءة التقارير المالية وفهم القواعد واللوائح المصدرة من قبل الجهات المختصةبما في ذلك المعرفة المتعلقة بمعايير المحاسبة  باإلضافة الص القدرة علص قر
 -وهم : 22/21/1025- 02/02/1022ابتداًء من  سنوات، 2 ذكرهم لمدة البنك التاليوافقت مؤسسة النقد العربي السعودي علص ترشيح أعضاء لجنة مراجعة 

 رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي  السيد/ عبدالرحمن راشد الراشد،                              .2
 نك كريدي اكريكول كوربوريت اند انفستمنتلبعضو ، رئيس التفتيش   السيد/ جان باير تريمبرت،                                    .1
 عضو ، مستقل                     السيد/ عيد فالح سيف الشمري            .2
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 عضو ، مستقل         الدكتور/ عبدهللا  المنيف                .4
                                     عضو ، مستقل            الدكتور / محمد اخوان  .5
 

 .%11السنة وتم فيها تغطية جميع المسائل المهمة بمعدل حضور بلغت نسبته  اجتماعات خالل 4عقدت لجنة المراجعة    اللجنة،أمين  الداخلية بدوريقوم رئيس إدارة المراجعة 
 

 اجتماعاتهم: المراجعة خالليعتبر ما يلي من أهم األنشطة التي تم القيام بها من قبل لجنة 

  باإلضافة الص التقارير الربع سنوية  لعام  م في الرياض،1025يناير  11في تاريخ ( 2/1025في اجتماعها رقم )م 1024 لعامالقوائم المالية السنوية بدراسة قامت لجنة المراجعة
بتقديم توصياتهم لمجلس االدارة المتوافقة مع متطلبات  مؤسسة النقد العربي السعودي مع المراجعين الخارجيين والذين قاموا في اجتماعاتها الربع سنوية خالل العام   م1025

 .وهيئة سوق المال

  ألمور الهامة في تلك الفترة وحالة  لجنة المراجعة أيضاً  بمناقشة  المسائل الرئيسية المتضمنة  نظرة عامة علص عمل المراجعة الداخلية  ونطاقها  ونهجها باإلضافة الص  اقامت
 .الزكاة وضريبة الدخل ونموذج االنخفاض الجماعي وكفاية المخصصات  وغيرها

 راجعة وإدارة ي هذه االجتماعات كما تم اعادة توجيهها  الص مجلس االدارة  أما بالنسبة للمسائل الواردة  فإنه يتم متابعتها  من قبل أمين لجنة المتم تسجل المناقشات التي تمت ف
 .البنك السعودي الفرنسي

  الداخلية  لتطوير خطة المراجعة الداخلية القائمة علص المخاطر قامت لجنة المراجعة باستعراض االطار الخاص بممارسة تقييم المخاطر الذي تم اجرائه من قبل  المراجعة
 .سنوات 2والموافقة علص خطة المراجعة الداخلية االستراتيجية القائمة علص تقييم  المخاطر لمدة 

  خالل تقارير المراجعة  الداخلية منفسم المراجعة  مة التي أثارهاالهاالمتعلقة بالرقابة الداخلية  ومناقشة المسائلمراقبة واستعراض حالة نشاط المراجعة الداخلية باإلضافة مراجعة
 .الداخلية

 كفاءة  الضوابط الداخلية  الخاصة بالبنك شاركت اللجنة أيضاً في  تقييم أداء  مراجعين البنك الداخليين والخارجيين  باإلضافة الص مراجعة المخاطر الرئيسية  المتعلقة بجودة و
 .بشكل دوري

 ة أيضاً باستعراض حاالت االحتيال بالتعاون مع رئيس إدارة االلتزامقامت اللجن. 

 ناقشت لجنة المراجعة اللوائح  والمبادئ التوجيهية الجديدة  باإلضافة الص االنتهاكات الخاصة بااللتزام  وغيرها من األمور. 

 المجلس والتي تم عقدها خالل العام قام  أعضاء اللجنة باستعراض ومناقشة محاضر اجتماعات لجنة المخاطر المنبثقة من. 
 
 :   والمكافآتلجنة الترشيحات ( ج/42)

م ومن غيره من المختصين ويحضر األعضاء التنفيذيون اجتماعات اللجنة بصورة دائمة وبصفة مراقبين، وتلتزم اللجنة بالئحة عمل تتعلق بتقديفي مجلس اإلدارة اللجنة من أعضاء تتكون 
مل علص ضمان استقاللية اعضاء والعالتوصيات للمجلس بشأن تعيينات اعضاء المجلس وتقييم مهارات اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بشكل دوري ومراجعة هيكل أو تشكيل المجلس 

ومدة عمل المجلس ومسؤولي اإلدارة التنفيذية ،  المجلس المستقلين واالشراف علص عملية صياغة خطة اإلحالل الوظيفي وتحديد نظام الحوافز والمكافآت ألعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن
 .وات أخرىــعضاء في اللجنة أو تسمية غيرهم لثالث سناللجنة ثالث سنوات، ويتم بقرار من مجلس اإلدارة تمديد مدة األ

 
 -أعضاء اللجنة :

 رئيسا     السيد/ موسى عمران العمران  (0

 عضوا      خالد حامد مطبقاني / الدكتور (5

 عضوا      السيد/ جان ايف هوشيه (3
 عضوا        السيدة/ ايفانا بونيه (4

 . ويقوم األمين العام للبنك بأعمال أمين سر هذه اللجنة %،77 وبنسبة حضور قدرها  م5102خالل عام  ت( اجتماعا4ترشيحات والمكافآت عدد )هذا وقد عقدت لجنة ال

 

 :على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  مهمات لجنة الترشيحات والمكافآتومن 

 ومراجعتها بصورة دورية وعرضها علص مجلس اإلدارة للموافقة النهائية ،اإلشراف علص وضع وتنفيذ نظام وسياسة المكافآت بالبنك نيابة عن مجلس اإلدارة. 

 تقييم الممارسات التي يتم بموجبها صرف المكافآت بخصوص اإليرادات المحتملة والتي ال يعرف توقيتها أو احتمال حدوثها. 

 يضم المدراء التنفيذيون بالبنك، لهذه الغاية، المدراء الذين يخضع تعيينهم  ،يين بالبنكتقديم التوصيات إلص مجلس اإلدارة بخصوص مستوى وهيكل التعويض لكبار المدراء التنفيذ
 إلص الحصول 

 علص عدم ممانعة من مؤسسة النقد. 

 تحديد قيمة المكافآت اإلجمالية اعتماداً علص أرباح البنك والمعدلة حسب المخاطر للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت األداء. 

 ياسة المكافآت مع القواعد المنظمة ومع مبادئ ومعايير مجلس االستقرار الماليمراجعة مدى توافق س. 

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 

  لمجلس اإلدارة من خالل األمانة  رفع التوصيات، وبالمجلس ومدى استقالليتهم كأعضاء  علص العمل ومقدرتهم  كفاءتهممراجعة ملفات المتقدمين لعضوية المجلس لمعرفة مدى
 .لموافقة النهائية عليها للعرض علص الجهات المختصةاالعامة ومن ثم 

 كما تقوم اللجنة بمراجعة عقود  ،لموارد البشريةا دراسة الطلبات المقدمة للترشح للوظائف القيادية ومدى مناسبتها مع االحتياجات الفعلية للبنك في هذا الخصوص بالتعاون مع إدارة
 .نهائيما بالتجديد أو االستبدال وتتم التوصية بما تتوصل إليه اللجنة إلص مجلس اإلدارة والذي بدوره يفوض اإلدارة العليا باتخاذ القرار الإها وذلك للتوصية ئكبار الموظفين قبل انتها

 
 :لجنة المخاطر( د/42)

ي إنشاء لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تحت يهات المبلغة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أقر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسبناءا  على التوج

تشكيل اللجنة من خمسة اعضاء يكونوا من اعضاء مجلس ، وتم من الجهات التنظيميةمسمى لجنة المخاطر على ان يتم تحديد نوعية وعدد اعضائها وتحديد مسؤولياتهم حسب التعليمات الواردة 

  -اإلدارة أو من غيرهم من المختصين وقد تم تسميتهم وهم :
 رئيسا     عضو مجلس اإلدارة     السيد/ عبدالرحمن راشد الراشد (2

 عضوا     عضو مجلس اإلدارة      عمار عبدالواحد الخضيريالسيد/  (1

 عضوا     عضو مجلس اإلدارة      تيري سايمونالسيد/  (2

 عضوا    واالستثمار التمويل بنك أجريكول كريديمدير إدارة المخاطر لدى الشريك   السيد/ دانيل بويو (4

 عضوا     العضو المنتدب    السيد/ فرانسوا باتريس ريمون كوفين (5

 اللجنة بميثاق التزام يتضمن مسؤوليات اللجنة وطريقة عملها وعدد اجتماعاتها،% وتلتزم 85( اجتماعات وبنسبة حضور 2وقد عقدت هذه اللجنة عدد )

 تتضمن المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة ما يلي:
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 اطرل / فئة مختقديم التوصيات بشأن السياسات والتوجيهات العامة عن مدى قابلية تحمل البنك للمخاطر لتمكين اإلدارة من وضع خطط محددة لكل وحدة أعما. 

 مراجعة ومتابعة مخاطر البنك ضمن سياق قابلية تحمل المخاطر المعتمدة من قبل المجلس. 

 ضمان سالمة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية. 

 ةالقيام باستعراض ومناقشة وتقديم التوصيات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر واإلرشادات بشأن االستراتيجيات المعتمدة من قبل اإلدار. 

 لميزات التنافسية للبنكضمان كفاية فعالية مستويات المخاطر للبنك من حيث جمع المعلومات عن المخاطر، وإجراء التحليل، وتقييم المخاطر واالستفادة من نتائ  ا. 

 ت النظامية والتشغيلية والقانونية باإلضافة إلص أهداف وضع منهجيات قياس المخاطر علص مستوى المنشأة لقياس وتقييم استراتيجية إدارة المخاطر لضمان سيرها مع المستجدا
فيما يتعلق بأثر المخاطر المرتبطة مع أي قرار استراتيجي ينظر فيه  -عند الحاجة-أعمال البنك، النظر في وتقديم الردود علص طروحات العضو المنتدب وتقديم المالحظات عليها 

مجلس عندما تتضمن االستراتيجيات التي يتدارسها العضو المنتدب وجود احتمال )ولو كان ضعيفا(  بخروج البنك من دائرة المخاطر وعالوة علص ذلك تقديم التقارير إلص ال -البنك 
  .المقبولة

 التأكد من الموافقة علص جميع التغييرات علص سياسات المخاطر حسب منظومة تخويل الصالحيات للبنك. 

 التقارير بخصوص المسائل التالية إلص المجلس بشكل دوري ) نصف سنوي ( أو إذا  مالمخاطر، تقديوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بإدارة تقديم المشورة المناسبة لإلدارة حول ال
 االمقبولة، كمستويات ا إلص الموصل الخطر إلص مستوى غير مقبول: تقديم التقارير إلص مجلس اإلدارة عن المخاطر التي تجاوزت مستويات المخاطر المقبولة حتص بعد إعادته

مهام التالية المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان تتحمل اللجنة مسؤولية متابعة أنشطة المخاطر االئتمانية باإلضافة إلص وظيفة إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام، وعلص اللجنة القيام بال
المجلس واللجنة التنفيذية، ومتابعة مخاطر االئتمان علص البنك بشكل عام وضمان االلتزام لحدود المخاطر  للتأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات مخاطر االئتمان المعتمدة من قبل

وضع  -العلص سبيل المث -الئتمان بما في ذلكالمعتمدة من قبل  لجنة المجلس واللجنة التنفيذية توفير المعلومات الخاصة بصياغة السياسة االئتمانية للبنك وخاصة المتعلقة بمخاطر ا
 .معايير لتقديم مقترحات االئتمان والقواعد المالية ومعايير التصنيف والمعايير القياسية

 االئتمان الكبيرة، ومعايير ضمانات  تقديم التوصيات إلص اللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صالحيات الموافقة علص االئتمان، والحدود االحترازية علص عمليات
مع أي من  لالحاجة، التعاموتجنيب المخصصات حسب  المخاطر، ورصد وتقييم المخاطر وأسعار القروض، توتركيزاالقروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، 

ضرورية، مجلس بخصوص أي تعديالت المسائل األخرى المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان، مراجعة ميثاق اللجنة بشكل دوري، بما ال يقل عن مرة واحدة سنوياً، والتوصية إلص ال
شمل هذا اجتماعات اللجنة الدورية واالجتماعات مع اإلدارة، وغيرها من األنشطة في ضوء أدوار اللجنة خطة سنوية وجدول زمني ألنشطة اللجنة للعام القادم، وي عوض

 .ومسؤولياتها المحددة ضمن هذا الميثاق
 

 لجنة التبرعات والمساهمات االجتماعية( هـ/43)

 -( أعضاء وهم:3من )وتتكون هذه اللجنة  ،فيها البنكتجتمع هذه اللجنة لوضع اآللية المناسبة للتبرعات والمساهمات االجتماعية التي يساهم 

   رئيساً      عبدالرحمن راشد الراشدالسيد/  (2
 عضواً      السيد/ إبراهيم محمد العيسص  (1
  عضوا      السيد/ فرانسوا باتريس ريمون كوفين (3

 %011وبنسبة حضور قدرها  5102خالل العام  اجتماعا واحد ويقوم األمين العام للبنك بأعمال أمين سر هذه اللجنة، هذا وقد عقدت هذه اللجنة 

   -: وتتضمن المهمة األساسية للجنة

 تمثيل ومساعدة المجلس في االشراف علص مراجعة التوصيات وأوراق االعتماد للتبرعات المقدمة من قبل األعضاء للنظر بها.  

  بصورة سنويةاختيار الجمعيات الخيرية التي يرغب البنك بعقد شراكات معها . 

 العمل بموضوعية في تحديد احتياجات الشراكات الخيرية. 

 توفير وسائل االتصال بين أعضاء المجلس والجمعيات الخيرية المختارة بخصوص األعمال التي تقوم اللجنة بها. 

 ماعية للبنك علص الوجه األكمل ودعمها ألهداف المساهمة االجتماعية علص أعلص المساهمة في رؤية البنك والخطة االستراتيجية له وذلك بالتأكد من عمل استراتيجية المساهمة االجت
 .مستوى

 االجتماعية.متابعة أداء مساهمات البنك ، حماية وتعزيز وتطوير مكانة البنك بين األطراف المعنية 
 

 .مع في جميع المجاالتدعم اكبر شريحة ممكنة من المجتعلص وقد حرص مجلس إدارة البنك من خالل تلك اللجنة التركيز 
 
   ( المراجعون القانونيون44)

محاسبون قانونيون كمراجعين قانونيين للبنك  -السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز  م02/14/5102عينت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 

 .ولمدة سنة واحدة م5102للعام المالي 

 
 ( المعايير المحاسبية 45)

قوائمه المالية  ير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ، كما يعد البنكايمعالتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، و
وجد هنالك أي اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة تالموحدة لتتماشص مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك وال 

 .السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 رية في النتائ  التشغيلية عن نتائ  السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها البنك .كما يؤكد البنك  عدم وجود أي فروقات جوه
 

  -يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة ما يلي :
 .الصحيح بالشكل أُعّدت الحسابات سجالت أن ( أ)
 .بفاعليةوُنًفذ سليمة ان نظام الرقابة الداخلية أعًد علص أسس  ( ب)
 .علص مواصلة نشاطه البنكأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة  ( ت)

 
   ( اإلفصاح46)

عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايير المحاسبة الدولية ترى إدارة البنك أنه يتوفر للبنك نظام مراقبة مناسب يسمح بإعداد قوائم مالية مؤقتة تنسجم مع المعايير المالية والمحاسبية الصادرة 
وقد أطلع أعضاء مجلس اإلدارة علص كافة المعلومات التي تغطي فترة ال تتجاوز سنة واحدة من  ،ص أساس هذا النظامعلماً أن القوائم المالية الحالية أعدت عل ،الدوليةومعايير التقارير المحاسبية 
التطورات والتغييرات  ويقوم البنك باإلعالن عن جميع ،كما قام البنك بإصدار الئحة الحوكمه الخاصة بالبنك وتم عرضها علص مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليها ،تاريخ نهاية السنة الماضية

تها الصادرعن البنك وكذلك وفقا لالئحة حوكمة الشركات ءاويتم اإلفصاح طبقاً لتعليمات ميثاق سياسات االفصاح واجرا ،الجوهرية علص موقع تداول ألهمية عملية اإلفصاح لمساهمي البنك
خر من كبار حدهما عضو مجلس اإلدارة واآلأعن البنك  نينيطت مسؤولية االفصاح بممثل  أوقد  ،كمة الخاص بالبنكالصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الحو

 .التنفيذيين في البنك
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   5102تقرير مجلس اإلدارة  

 
  

    ( حوكمة الشركات47)
كما يواصل االلتزام في  ،وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودييعمل البنك السعودي الفرنسي وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الخاصة به والمقرة من قبل مجلس اإلدارة إضافة إلص سياسات 

كما يتم إبالغ السادة األعضاء بواسطة رئيس مجلس اإلدارة عن كل ما يرد من الجهات   ،نفس الوقت بمبادئ وأحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
وقد التزم البنك بتطبيق بنود المواد الخاصة بحوكمة  ،خر حسب التعليمات الواردة من الجهات التنظيمية ويتم تحديث الئحة الحوكمة في البنك من وقت آل ،المختصة حول هذا الموضوع

)د(  والفقرةيئة باستثناء المادة الثالثة من الئحة حوكمة الشركات الشركات والمتطابقة مع النظام األساسي للبنك إضافة إلص المواد اإللزامية التي صدر بها قرار بناًء علص قرارات من مجلس اله
  -من المادة السادسة من ذات الالئحة وذلك حسب ما يلي :

 
 رقم المادة

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة

تتضمن عدداً من المتطلبات المتعلقة بحقوق المساهمين ومن ضمنها الحق في الحصول  الثالثة
 .علص نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 

 

ال ينطبق هذا النص علص البنك نظراً لعدم وجود نص 
ن أ إالصريح في النظام األساسي للبنك بهذا المتطلب 

بتصفية  من النظام األساسي تناولت ما يتعلق 45المادة 
البنك واالجراءات الكفيلة بذلك وفق ما يتضمنه نظام 

 .الشركات

الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة  ييجب علص المستثمرين من األشخاص ذو )د(الفقرة السادسة 
اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت  –مثل صناديق االستثمار  –عن غيرهم 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي  ،وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية
ؤثر علص ممارسة الحقوق األساسية الخاصة يتضارب جوهري للمصالح قد 

 .باستثماراتهم

أن البنك السعودي الفرنسي ليس له الصفة القانونية إللزام 
المستثمرين ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

 حاالستثمار باإلفصامثل صناديق  –ن غيرهم بالنيابة ع
 .عن سياساتهم في التصويت

 دعم من المصرفي للقطاعدمونه يق لماوولي ولي العهد األمين  عهده ولي وإلص الشريفين الحرمين خادم لمقاموالتقدير بعد هللا  الشكر بخالص الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس ختاماً يتقدم
 من مبادرات منالبنك  به يقوم ما جميع لمساندتهمالتجارة والصناعة  ووزارة المالية السعودية السوق وهيئة السعودي العربي النقد المالية ومؤسسة وزارة مقام إلص موصول والشكر ،متواصل
ويتوجه بالشكر إلص جميع  ،موضع االحترام والتقدير هي والتي العزيزة الثقة هذه علص البنك لعمالء يتقدم بالشكر كما ،للجميع متاحة يسر وبكل لتصبح المصرفية الخدمات مستوى رفع شأنها

 .االنجازات هذه في الذين ساهمواالزمالء 


