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2,801
مليون ريال لل�سنة املالية 2010

نتائج 2010

مليون ريال  2.801 �سافـي الدخل  

مليون ريال  123.218 اإجمايل الأ�سول  

مليون ريال  93.529 ودائع العمالء  

مليون ريال   80.976 �سافـي القرو�س وال�سلف 

مليون ريال  18.023 اإجمايل حقوق امللكية  



ال�سـنـة الـمـالـيـة بـاإيـجـاز



العاملية  املالية  الأزمة  املختلفة وجتاوز  البنك  اأعمال  لتطوير  امل�ستويات  بجهود حثيثة على جميع  العام  العمل خالل هذا  ا�ستمر 

باإحداثها  التاأثر  اأن  اإل  الر�سيدة,  �سيا�سة حكومتنا  بف�سل  وذلك  ال�سعودية  العربية  اململكة  اقت�ساد  اقل على  تاأثريها  كان  والتي 

باعتبارنا نعي�س فـي عامل اقت�سادي منفتح اأمٌر ل بد منه, وقد بذلت جهود ا�ستثنائية من جميع العاملني واأع�ساء جمل�س الإدارة 

ملتابعة التطورات واإيجاد احللول ودعم املتطلبات بال�سرعة املطلوبة لتي�سري �سري العمل وتقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء على جميع 

كاأحد  متقدمًا  مركزًا  يتبواأ  وجعله  ال�سعودي  ال�سوق  فـي  الريادي  البنك  دور  على  واملحافظة  املطلوب  النمو  لتحقيق  م�ستوياتهم 

املوؤ�س�سات الوطنية الفاعلة واملوؤهلة ملواجهة حتديات امل�ستقبل.

اأرباح �سافـية بنهاية العام املايل 2010م قدرها 2.801 مليون ريال �سعودي وذلك   ونتيجة ملا مت ذكره, ا�ستطاع البنك حتقيق 

بارتفاع قدره 13.50% عما مت حتقيقه فـي العام املايل 2009م وحتققت هذه الزيادة فـي معظمها نتيجة للتطور امللحوظ فـي اأعمال 

البنك التقليدية حيث ارتفعت حمفظة القرو�س اإىل 81 مليار ريال �سعودي فـي عام 2010م وبن�سبة 3.45% مقارنة بعام 2009م, 

وهذا الرتفاع واأن كان حمدودًا اإل اأنه جاء فـي ظل اأو�ساع اقت�سادية غري م�ستقرة اأوجبت التو�سع املقنن فـي عمليات الإقرا�س, 

كما ارتفعت ودائع العمالء اإىل 93.5 مليار ريال �سعودي عام 2010م وبن�سبة ارتفاع قدرها 2.52% مقارنة بالعام 2009م والتي 

حتققت بف�سل اجلهود الت�سويقية وبزيادة عدد العمالء وتقدمي اخلدمات املتميزة.

بلغ اإجمايل ربح العمليات مبلغًا وقدره 4.3 مليار ريال بنهاية العام 2010م بزيادة ن�سبتها 2.23% عن العام املا�سي, وبلغ دخل 

العمليات من 1.800  اإجمايل م�ساريف  انخف�س  املا�سي, هذا وقد  للعام  الواحد 3.87 ريال مقارنة مببلغ 3.42 ريال  ال�سهم 

مليون ريال لعام 2009م اإىل 1.600 مليون ريال فـي عام 2010م, وبهذا حافظ البنك على م�ستوى مرتفع من الفعالية فـيما يخ�س 

ن�سبة التكلفة اإىل الدخل دومنا تاأثري على عمليات التطوير فـي جمال التقنية وتدريب الكوادر الب�سرية حيث ارتفاع اإجمايل حقوق 

امل�ساهمني اإىل مبلغ وقدره 18.023 مليون ريال لعام 2010م مقارنة مببلـــغ وقدره 15.575 مليون ريال للعام 2009م, كما ارتفع 

العائد على حقوق امل�ساهمني اإىل 32.60 % لعام 2010م مقارنة بن�سبة 17% للعام املا�سي ما يف�سر اهتمام جمل�س الإدارة بتحقيق 

اأعلى مردود مل�ساهمي البنك.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

I  01   كلمة رئي�س جمل�س الإدارة - الـتـقـريـر ال�ســــنوي 2010



ونحن ننظر اإىل عام 2011 بتفاوؤل كبري نظرًا ملا قام به البنك من اإر�ساء للقواعد الكفـيلة بتحقيق مزيدًا من النمو, ونظرًا ملا تقوم 

اأتقدم بخال�س ال�سكر ملقام  اأنحاء اململكة, وبهذه املنا�سبة  به حكومة خادم احلرمني ال�سريفـني من م�ساريع عمالقة فـي جميع 

البنك  لعمالء  ب�سكري  اأتقدم  كما  امل�سرفـي من دعم م�ستمر,  للقطاع  يقدموه  ملا  الر�سيدة  ال�سريفـني وحكومته  خادم احلرمني 

الأفا�سل على الثقة الغالية ولالأخوة الذين �ساهموا معنا فـي هذه الجنازات من اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجنة التنفـيذية 

واأع�ساء جلنة التدقيق واملراجعة ومن اإداريني وفنيني. 

اأرجو من اهلل اأن يوفقنا واإياكم ملا فـيه اخلري.

02  I   2010 كلمة رئي�س جمل�س الإدارة - الـتـقـريـر ال�ســــنوي

اإبراهيم الطـوق

رئي�س جمل�س الإدارة

نحن ننظر اإىل عام 2011 

بتفاوؤل كبري نظرًا ملا قام به 

البنك من اإر�ساء للقواعد 

الكفـيلة بتحقيق مزيدًا من النمو



ي�سرين اأن اأعر�س اأداء البنك ال�سعودي الفرن�سي للعام 2010 والذي يظهر حتقيق زيادة فـي �سافـي الدخل بن�سبة 13.5 % مقارنة بعام 2009.

وفـيما يتعلق بظروف ال�سوق, يجب اأن ينظر اإىل هذا الأداء فـي �سياق امل�ستويات املنخف�سة للغاية لأ�سعار الفائدة التي �سهدت مزيدًا من النخفا�س 

فاق م�ستويات النخفا�س املتحققة فـي العام 2009, مما اأثر تاأثريًا �سلبيًا على العائد على ا�ستثماراتنا . وما زاد الأمر تفاقما ا�ستمرار احلركة 

البطيئة لن�ساط �سوق الأ�سهم ال�سعودي والطلب ال�سعيف ن�سبيا على القرو�س فـي �سوق اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات.

ومع ذلك, وبعد تقل�س حمفظة القرو�س التي عاي�سها البنك ال�سعودي الفرن�سي, �ساأنه فـي ذلك �ساأن بقية القطاع املايل فـي العام 2009, 

فقد متكن البنك من حتقيق منو فـي حمفظة القرو�س بن�سبة 3.5 % على معدل النمو فـي ال�سوق. وعالوة على ذلك, ومع املبا�سرة فـي 

املقدمة  القرو�س  فـي  الفرن�سي منوًا  ال�سعودي  البنك  لالأفراد, فقد حقق  امل�سرفـية  املوجهة نحو اخلدمات  البنك ل�سرتاتيجيته  تطبيق 

لالأفراد بن�سبة 30 % فـي �سنة واحدة وفـي اأ�سول اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات بن�سبة 1.7 %.

ورغم انخفا�س اأ�سعار الفائدة اإىل اأدنى م�ستوياتها, والنمو البطيء فـي �سوق اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات والن�ساط املحدود فـي �سوق 

الأوراق املالية, فقد متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من تنمية عائداته الت�سغيلية بن�سبة 2.3 %.

لقد عملت جميع الإدارات فـي البنك على خدمة عمالئنا, وذلك للتغلب على ظروف ال�سوق ال�سعبة. مما اأدى اإىل تعزيز مركز امليزانية 

العمومية للبنك, وفـي الوقت ذاته حتقيق عائدات قوية وم�ستمرة.

ارتفع �سافـي دخل البنك من العمولت اخلا�سة بن�سبة 1 % وذلك بفعل الزيادة الكبرية فـي اأحجام التعامالت التي مت حتقيقها من قبل 

جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد.

منت الإيرادات املحققة من الدخل من غري الفوائد بن�سبة 7 % . ومن غري احت�ساب ن�ساط الو�ساطة, فقد حققت اإيرادات الر�سوم ارتفاعًا 

بن�سبة 15 %, وذلك بف�سل اليرادات املرتفعة لن�ساط التمويل التجاري )+19 %( ور�سوم القرو�س )+40 %(.

اأن�سطة العمل فـي البنك واملتمثل فـي تعزيز مركز امليزانية العمومية للبنك ازدياد حجم الودائع بدون  نتج عن هذا اجلهد امل�سرتك جلميع 

عمولت بن�سبة 29 %, اأي بن�سبة تزيد عن معدل ال�سوق )22 %( مما عو�س عن انخفا�س �سعر الفائدة وتعزيز مركز البنك من ال�سيولة النقدية.

وقد كان العام 2010 عامًا بالغ الأهمية بالن�سبة للبنك ال�سعودي الفرن�سي الذي �سهد لأول مرة اإ�سدار �سندات بالدولر الأمريكي فـي اإطار 

برنامج البنك لإ�سدار �سندات اليورو متو�سطة الأجل EMTN. وكانت هذه ال�سندات هي اأول �سندات ت�سدرها موؤ�س�سة �سعودية بعد ح�سول 

الأزمة املالية العاملية, وقد اأثبتت هذه التجربة جناحها بدليل اأن ن�سبة الكتتاب من قبل اأ�سواق راأ�س املال الدولية فاقت خم�س مرات عدد 

ال�سندات املطروحة لالكتتاب.

وفـيما يتعلق بجانب املخاطرة, فاإن التدابري احلكيمة التي اُتخذت فـي عام 2009 من حيث توفـري املخ�س�سات الالزمة قد اأثبتت جدواها 

فقد انخف�ست تكلفة املخاطر فـي البنك بن�سبة 47 % بينما انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل 1,23 %, بحيث اأ�سبحت ن�سبة اجمايل 

اجليد  امل�ستوى  على  واحلفاظ  املايل,  املركز  مالءة  تعزيز  فـي  اأي�سا  �ساهم  مما   %  150 تناهز  املتعرثةالآن  القرو�س  اإىل  املخ�س�سات 

للت�سنيف الئتماين للبنك.

كــلــمـــة الـعـ�ســو الـمـنـتـدب

I  03   كلمة الع�سو املنتدب - الـتـقـريـر ال�ســــنوي 2010



كامل من جانب جميع  والتزام  قوية  ميزانية عمومية  تعززه   ,%  12 بكثري من  اأعلى  م�ستوى  على  املال  راأ�س  ن�سب  ا�ستمرار  ومع 

العاملني فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي, فاإنني على قناعة تامة باأن البنك ال�سعودي الفرن�سي ي�سري فـي الجتاه ال�سحيح وبكامل 

ال�ستعدادات ملواجهة كافة التحديات التي �سي�سادفها, �سواء على امل�ستوى التنظيمي اأو على م�ستوى عمالئنا الأوفـياء الذين نلتزم 

بخدمتهم على الدوام.

وبذلك اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن بالغ �سكري وامتناين لرئي�س جمل�س الإدارة, واإىل جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجنة 

التنفـيذية واأع�ساء جلنة املراجعة على تفهمهم ودعمهم املتوا�سل  والتاأكيد من جديد على �سكري وامتناين لعمالئنا الكرام على 

ثقتهم الغالية فـي البنك ومل�ساهمينا الأوفـياء على التزامهم الدائم.

واأود اأي�سا اأن اأتقدم بال�سكر اإىل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على توجيههما املثمر ودعمهما املتوا�سل. 

اأعرب عن تقديري وامتناين جلميع موظفـي البنك ال�سعودي الفرن�سي لتفانيهم وم�ساركتهم املخل�سة فـي  اأن  اأي�سا  اأود  اأخريًا, 

مواجهة التحديات.

جان ماريون

الع�سو املنتدب

04  I   2010 كلمة الع�سو املنتدب - الـتـقـريـر ال�ســــنوي

اإنني على قناعة تامة باأن البنك 

ال�سعودي الفرن�سي ي�سري فـي الجتاه 

ال�سحيح وبكامل ال�ستعدادات ملواجهة 

كافة التحديات التي �سي�سادفها



نزار القنا�س, الأمني العام

عبدالعزيز الرا�سداإبراهيم الطوق, رئيــ�س جمـلــ�س الإدارة
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اأع�ساء جمل�س الإدارة

اأع�ساء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفـيذي

I  05   اأع�ساء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفـيذي - الـتـقـريـر ال�ســــنوي 2010



فريق الإدارة التنفـيذي

�لإد�ر�ت �لإقليمية �ملركز �لرئي�سي

جان ماريون

الع�سو املنتدب

عبدالرحمن اأمني جاوه

نائب الع�سو املنتدب

فـيليب تو�سارد

مدير ال�سوؤون املالية والتخطيط

فيليب اجنالبال

الرئي�س الأول للعمليات

حممد عبدالهادي

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات

نعيم احل�سيني

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد

جان مي�سيل كا�ستلنو

مدير اإدارة الإئتمان

وليد فطاين

مدير جمموعة اخلزينة

عمر اجلزار

مدير جمموعة اإدارة الرثوات

عبدالرحمن مطبقاين

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفـية التجارية

اأحمد القا�سم

مدير دائرة تقنية املعلومات

�سعدون ال�سعدون

مدير دائرة العمليات امل�سرفـية

عبدالقدير مريزا

مدير دائرة املحا�سبة والرقابة املالية

عمرو الطاهر

مدير دائرة املوارد الب�سرية

فرن�سوا دلغراجن

املفت�س العام

عبدالعزيز عثمان

مدير دائرة املراقبة النظامية

خليل النامي

مدير دائرة اإدارة اخلدمات

د. جون �سفكياناكي�س

كبري الإقت�ساديني

اأ�سامة بخيت

املدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى

مازن متيمي

املدير الإقليمي للمنطقة الغربية

عبدالعزيز امللحم

املدير الإقليمي للمنطقة ال�سرقية

�ل�سركات �ملتخ�س�سة و�مل�سرتكة

�سركة فرن�سي تداول

باتريك دو�سيزين

�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي

ري�سارد لوبري

�سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي

ريا�س ال�سارخ

�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي

اأنطوان عي�سى

�سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي

فرا�س �سقرا
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الإدارة الـمـــالــيـــــة

و�سل �سافـي دخل البنك ال�سعودي خالل العام 2010 اإىل 2.801 مليون ريال اأي بزيادة 13.5% عن �سافـي الدخل املتحقق فـي 

عام 2009 وهو 2.468 مليون ريال. 

فـي بيئة اقت�سادية ما زالت �سعبة للغاية حيث وا�سلت معدلت الفائدة انخفا�سها عما كانت عليه فـي عام 2009 )حيث ا�ستقر 

متو�سط معدل الفائدة   لثالثة )3( �سهور كما هو حمدد فـي �سايبور عند 0.74 % فـي 2010 مقارنة مب�ستوى 0.92 % فـي عام 2009؛ 

وانخفا�س  تداول(,  )امل�سدر:   % املتداولة مبعدل 39.9  الأ�سهم  قيمة  انخف�ست  الأ�سهم حيث  �سوق  وتباطوؤ  رويرتز(,  امل�سدر: 

الطلب على القرو�س من قطاع ال�سركات, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي رغم ذلك من الحتفاظ بو�سع مايل جيد كما يت�سح 

من العنا�سر املالية الرئي�سية اأدناه:

2007200820092010مليون ريال �سعودي

�مليز�نية �لعمومية

99.808125.865120.572123٫218اإجمايل املوجودات

59.85080.86678.31580٫976قرو�س و�سلف, �سافـي

74.00792.79191.23793٫529ودائع العمالء

18٫023 15.752 11.24114.069اإجمايل حقوق امللكية

قائمة �لدخل

3.6944.3924.2954٫395دخل العمليات

2.7112.8042.4682٫801�سافـي الدخل

 

�لن�سب �لرئي�سية 

2٫31%2.00%2.50%3.00%العائد على متو�سط   الأ�سول

2٫80%2.71%2.74%2.76%�سافـي هام�س الفائدة

1٫23%1.27%0.94%0.72%القرو�س املتعرثة / اإجمايل القرو�س

82٫30%81.40%82.80%78.30%القرو�س / الودائع

14٫73%13.72%11.60%12.20%اإجمايل كفاية راأ�س املال

ارتفعت اإيرادات الت�سغيل مببلغ 100.3 مليون ريال )+2.3 %( وذلك يعود اإىل زيادة م�ساريف �سافـي العمولة اخلا�سة مببلغ 15.6 

مليون ريال )+0.50 %( وزيادة الإيرادات من غري العمولة اخلا�سة مببلغ 84.7 مليون ريال �سعودي )+6.8 %(.

ارتفع اإجمايل املوجودات مببلغ 2.645 مليون ريال �سعودي )2.2 %( لي�سبح 123.218 مليون ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 

2009. وكان املحفز الرئي�سي لهذه الزيادة املحفظة ال�ستثمارية )+ 2.359 مليون ريال, معظمها �سندات خزينة ق�سرية الأجل(, 

واإنخفا�س فـي الأر�سدة النقدية املودعة فـي موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مببلغ 1.766 مليون وزيادة حمفظة القرو�س مببلغ 

2.661 مليون ريال )+3.4 %(.

ا�ستمر البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي تعزيز جدارته الئتمانية 

بف�سل اتباع �سيا�سة مت�سددة للغاية فـي اإدارة املخاطر
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من اجلدير بالذكر اأنه من اأ�سل هذه الزيادة الإجمالية البالغة 2.661 مليون ريال فـي حمفظة القرو�س, فاإن مبلغ 1.795 مليون 

ريال يعود اإىل منو حمفظة اأ�سول عمالء اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد. وهذا يتفق مع تطبيق ا�سرتاتيجية البنك التي تركز ب�سكل 

قوي على تطوير ان�سطته فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد.

فـي اجلانب املتعلق باملطلوبات, ارتفعت ودائع العمالء حتت الطلب مببلغ 10.621 مليون ريال بينما انخف�ست الودائع املحققة 

للفائدة مبقدار 8.329 مليون ريال �سعودي. وبف�سل هذا الو�سع, فقد انخف�ست تكلفة التمويل فـي البنك بن�سبة 54.7 %.

اإجمايل حمفظة  اإىل  اأ�سول اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد  ارتفاع م�ساهمة  الفائدة, فاإن اجلمع بني  يتعلق ب�سافـي عوائد  وفـيما 

القرو�س وتعزيز املزج بني الودائع املحققة للفائدة والودائع غري املحققة للفائدة فـي جانب املطلوبات يف�سر زيادة �سافـي الدخل 

من العمولت اخلا�سة بن�سبة 0.50 % خالل العام على الرغم من النخفا�س فـي م�ستويات اأ�سعار الفائدة.

الذي  الو�ساطة  ن�ساط  تراجع  اإىل  يعود   % بن�سبة 6.8  الإجمالية  الزيادة  فاإن  الخرى,  بالعمولت  املرتبطة  بالفوائد  يتعلق  فـيما 

انخف�ست عوائده بن�سبة 27 % فـي حني انخف�ست القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة فـي ال�سوق بن�سبة 40 %.

با�ستثناء ن�ساط الو�ساطة, فاإن ر�سوم اخلدمات امل�سرفـية والعمولت قد ارتفعت بن�سبة 15 % نتيجة لرتفاع عوائد متويل عمليات 

التداول )+18.6 %(, وعوائد متويل امل�ساريع ور�سوم جتهيز القرو�س )+40 %(.

م�ستوى �ملخاطرة

ا�ستمر البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي تعزيز جدارته الئتمانية بف�سل اتباع �سيا�سة مت�سددة للغاية فـي اإدارة املخاطر. 

فـي نهاية عام 2010, انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س من 1.27 % )كما فـي نهاية 2009( اىل 1.23 %. 

واحلقيقة اأن التح�سن فـي هذه الن�سبة يرجع اإىل مزيج من الزيادة فـي اأداء القرو�س )+3.6 %( اإىل جانب وجود تغيري طفـيف 

ن�سبيًا فـي القرو�س املتعرثة )+0.8 %( وارتفاع معدل ال�سرتداد بن�سبة 9 %.

بف�سل جهود توفـري املخ�س�سات الحتياطية فـي 2009, فاإن املخ�س�سات اجلديدة التي مت تخ�سي�سها فـي عام 2010 كانت اأقل 

تكلفة ب�سكل كبري )-47 %( فـي الوقت الذي ا�ستمرت فـيه ن�سبة التغطية فـي التح�سن )اجمايل املخ�س�سات اإىل اإجمايل القرو�س 

املتعرثة( من 127% فـي نهاية 2009 اإىل 147% فـي نهاية 2010.

م�ستوى �ل�سيولة

لتعزيز م�ستوى ال�سيولة بالدولر الأمريكي وتقلي�س الفجوة بني مدة الأ�سول املقومة بالدولر ومدة م�سادره امل�ستقرة من الأموال 

بالدولر الأمريكي, قام البنك لأول مرة بطرح �سندات فـي اإطار برنامج طرح 2 مليار دولر من �سندات الإذنية الوتوناي. وقد مت 

اإ�سدار هذه ال�سندات فـي �سهر مار�س 2010 وكان اأول اإ�سدار من نوعه لل�سندات يتم من بنك �سعودي منذ �سهر اأكتوبر 2006, اأي 

بعد الأزمة املالية العاملية.

ورغم اأنه من املتوقع احل�سول على مبلغ 500 مليون دولر من هذا الإ�سدار, اإل اأن البنك متكن من جمع مبلغ 650 مليون دولر 

نظرا لأن العملية قد اجتذبت اهتمامًا كبريًا على م�ستوى املنطقة وكذلك على م�ستوى امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات الدولية حيث مت 

الكتتاب مببلغ 3 مليار دولر مب�ساركة 155 من امل�ستثمرين. بالإ�سافة اإىل ذلك, فاإن �سجل الطلبات ذات اجلودة العالية قد مكن 

)175 + MS ( البنك ال�سعودي الفرن�سي من ت�سعري عمليات داخلية معادلة من نظراء فـي منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي

وقد حافظ البنك على مدار العام على ن�سبة القرو�س اإىل الودائع دون م�ستوى 85 % وعلى خمزون الأ�سول ال�سائلة بن�سبة 26 % 

من اإجمايل املوجودات.
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كفاية ر�أ�س �ملال

ارتفع اإجمايل حقوق امللكية فـي البنك من 15.751 مليون ريال اإىل 18.023 مليون ريال )+14.4 %(, وارتفعت القدرة على �سداد 

الديون )امل�ستوى 1 من راأ�س املال( من 15.441 مليون ريال اإىل 17.825 مليون ريال )+15.4%(, وذلك ب�سبب ر�سملة 60% من 

نتائج عمليات البنك لعام 2009 و�سافـي الربح لعام 2010.

لعلى  املوجودات  منو  اإىل  للموجودات  الإجمايل  النمو  اإطار  فـي  لالأفراد  املمنوحة  القرو�س  فـي  الرتفاع  اأدى  الأثناء,  هذه  فـي 

خماطر بن�سبة 6.9 %.

اإن التو�سع فـي تنوع اأ�سولنا والزيادة فـي اإجمايل حقوق امللكية قد اأدى فـي جممله اإىل حت�سن فـي ن�سب راأ�س مال البنك.

فـي نهاية عام 2010 و�سلت ن�سبة القدرة على �سداد الديون اإىل 14.18 % )امل�ستوى 1 من راأ�س املال( )مقارنة بن�سبة %13.13 

فـي عام 2009( وكان اإجمايل ن�سبة راأ�س املال 14.73% )مقارنة بن�سبة 13.73% فـي عام 2009(.

 �لت�سنيفات

فـي �سوء املخاطر التي يواجهها البنك واخلطوات املتخذة لتعزيز و�سعه املايل, فقد متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من الحتفاظ 

بت�سنيفات قوية من قبل ثالث هيئات ت�سنيف كربى. وكما يظهر فـي اجلدول التايل, ويوا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي التاأهل 

لـ »درجة ال�ستثمار«. 

جهة اإ�سدار 

طويلة الأجل

م�ستقبل جهة 

الإ�سدار

جهة اإ�سدار

طويلة الأجل 

للعملة املحلية 

جهة اإ�سدار 

ق�سرية الأجل

جهة اإ�سدار

ق�سري الأجل 

التاريخ للعملة املحلية 

30 مار�س A1StableAA-1A-12010�ستاندارد اأند بوور

وديعة طويلة 

الأجل

م�ستقبل 

القوة املالية الوديعة

جهة اإ�سدار 

التاريخ ق�سري الأجل

	+C	Stable	Aa3	مووديز 	P-12010 30 مار�س

جهة اإ�سدار 

طويل الأجل

م�ستقبل جهة 

الإ�سدار

عجز جهة 

الإ�سدار على 

املدى الطويل

جهة اإ�سدار 

ق�سري الأجل

دعم البنك 

التاريخ دعم البنك لالأفراد 

AStableAF1B/C1	فـيت�س
13 دي�سمرب 

2010

�لتخطيط �ملايل

انتهى البنك ال�سعودي الفرن�سي من و�سع التفا�سيل الدقيقة خلطته املالية اجلديدة متو�سطة الأجل.

تغطي هذه اخلطة الفرتة 2011-2013. وقد مت عر�سها على جمل�س الإدارة للموافقة عليها وذلك فـي �سهر �سبتمرب 2010, وهي 

تهدف اإىل تعزيز ا�سرتاتيجية البنك الرامية اإىل التو�سع فـي قطاع اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد.
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�سهد عام 2010 مزيدًا من التقارب بني معايري املحا�سبة الدولية )IASB( ومعايري املحا�سبة املالية )FASB(. ونتيجة لذلك, 

تقل�ست الفجوات بني معايري التقارير املالية الدولية / معايري املحا�سبة الدولية IFRSs/IASs واملبادىء املحا�سبية املتعارف 

عليها GAAPs فـي الوليات املتحدة مما اأدى اإىل التعديالت التي اأجريت فـي كافة اأطر الإبالغ. ومن خالل العمل حتت مظلة 

)موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(, فقد ُكلفت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي بالتن�سيق مع جميع 

البنوك فـي اململكة لتطوير جمموعة متما�سكة من البيانات املالية التي تتوافق مع التعديالت التي اأدخلت فـي معايري التقارير املالية 

الدولية ومعايري املحا�سبة الدولية.

وقد مت تقدمي الدعم الالزم لإدخال منتجات جديدة. كما اأن القدرة على اإدماج تطوير املنتجات اجلديدة مع الأنظمة القائمة قد 

عززت من ثقة البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي قدرته على حتقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية كاملة غري منقو�سة.

تعزيز بيئة �لرقابة

اإن تنفـيذ اآلية مراقبة مكثفة على التكلفة على م�ستوى البنك ككل, على النحو املتوخى من قبل اإدارة البنك, قد اأ�سفرعن احتواء 

النفقات التي �ساهمت ب�سكل غري مبا�سر فـي تعزيز النتائج النهائية لأن�سطة اأعمال البنك, وبالتايل فقد حقق البنك زيادة فـي 

الكفاءة.

فـي عمليات املكاتب اخللفـية للبنك. وعليه, فقد قامت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية  حا�سمًا  عن�سرًا  العمليات  ت�سوية  • تعترب 
برفع كفاءة اإجراءات الت�سوية مبا يتالءم مع زيادة حجم العمليات التي ازدادت عما كانت عليه فـي اأي وقت م�سى فـي العمل 

امل�سرفـي املعا�سر.

من خالل ت�سكيل اإطار للم�ستوى الثاين من الرقابة)SLC(, اأدى اإىل حت�سني بيئة  والت�سحيح  املبكر  لالإنذار  نهج  تبني  مت   •
الرقابة, والهدف من اأن�سطة امل�ستوى الثاين من الرقابة هو التاأكيد باأن مراعاة �سوابط الرقابة املالية تعترب على راأ�س الأولويات 

فـي البنك بوجه عام.

متكنت دائرة املحا�سبة والرقابة املالية من اإدارة �سئون البنك من حيث التخطيط للزكاة بهدف الوفاء بكافة اللتزامات التنظيمية, 

وفـي الوقت نف�سه حتمل امل�ساهمني فـي البنك ما يرتتب عليهم من م�ستحقات الزكاة بطريقة عادلة.

اإن اخلربة املتخ�س�سة لهذه الدائرة فـي تقييم املخاطر التي يواجهها البنك قد �سمنت توفـري تغطية تاأمينية كافـية للتخفـيف من 

ال�سكوك القائمة فـي القطاع امل�سرفـي الآخذ فـي التطور.

املحا�سبة والرقابة النظامية 

اإن تنفـيـــذ اآليـــة مراقبة مكثفة على التكلفـــة اأ�سفر عن تعزيز 

النتائج النهائية لأن�سطة اأعمال البنك
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ي�سر �أع�ساء جمل�س �لإد�رة تقدمي تقريرهم عن �ل�سنة �ملالية 2010م.

تاأ�س�س البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( - �سركة م�ساهمة �سعودية - مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعمالــــه ر�سميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�سمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك 

الندو�سني وال�سوي�س فـي اململكة العربية ال�سعودية. 

تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�سرفـية مبا فـي ذلك منتجات متوافقة مع ال�سريعة ال�سالمية معتمدة وحتت اإ�سراف 

هيئة �سرعية م�ستقلة.

قام البنك بتاأ�سي�س ثالث �سركات فـي اململكة العربية ال�سعودية وهم/ �سركة فرن�سي تداول )ميتلك البنك ب�سورة مبا�سرة 99% من راأ�سمالها 

و 1% مملوكة ب�سورة غري مبا�سرة لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة(, و�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي )ميتلك البنك 60% من راأ�سمالها( و�سركة 

�سوفـينكـو  �سركة  وهي/  اأخرى  �سركات  فـي  البنك ح�س�س  كما ميتلك  راأ�سمالها(.  من   %45 البنك  الفرن�سي )ميتلك  ال�سعودي  كاليون 

ال�سعودي الفرن�سي )ميتلك البنك 50% من راأ�سمالها(, وجميعها �سركات قائمة ومن�ساأة فـي اململكة العربية ال�سعودية, وتقوم بتمويل وتقدمي 

ال�ست�سارات املالية لل�سركات, والتمويل التاأجريي, واإدارة ال�ستثمار والتداول, كما ميتلك ن�سبة 20% ب�سركة الأمثل, وح�س�س فـي ال�سركة 

ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة( وال�سركة ال�سعودية لل�سيكات ال�سياحية وال�سركة ال�سعودية لل�سوق املالية )تداول(. 

كما ميتلك البنك 27% من راأ�س مال “بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي”, بنك مت تاأ�سي�سه فـي �سوريا, و10% من راأ�س مال بنك بيمو لبنان 

واعتبارًا من 1 يناير 2008م بداأ البنك بتوحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة اأعاله.

كما ميتلك البنك 32.5% من راأ�س مال ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين )األيانز(, �سركة م�ساهمة مت تاأ�سي�سها فـي اململكة 

العربية ال�سعودية.
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يتبواأ  وجعله  ال�سعودي,  ال�سوق  فـي  الريادي  وموقعه  املالية  قوته  دعم  فـي  اأ�سهم  ال�سنوات, مما  مر  على  متوا�سال  البنك منوًا  لقد حقق 

مركزًا متقدمًا, كاأحد املوؤ�س�سات الوطنية احلديثة والفاعلة, واملوؤهلة متاما ملواجهة حتديات امل�ستقبل, كما اأن البنك قد قطع �سوطًا كبريًا 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فـي جمال املنتجات واخلدمات امل�سرفـية لل�سركات والأفراد  فـي تطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع 

وخدمات ال�ستثمار واخلزينة.

بلغ �سافـي الربح خالل اأثني ع�سر �سهرًا لعام 2010م مبلغ وقدره 2.801 مليون ريال مقابل مبلغ وقدره 2.468 مليون ريال للعام ال�سابق 

وذلك بارتفاع ن�سبته 13.35%. بلغ اإجمايل دخل العمليات للعام 2010م مبلغ وقدره 4.395 مليون ريال مقابل مبلغ وقدره 4.295 مليون 

مليون  مبلغ 1.800  العمليات من  اإجمايل م�ساريف  انخف�س  كما  ن�سبته %2.33.  بارتفاع  وذلك  ال�سابق  العام  املماثلة من  للفرتة  ريال 

ريال عام 2009م اإىل 1.598 مليون ريال عام 2010 مبا ن�سبته )0.11%( اأخذين فـي العتبار ان هذا النخفا�س مل يوؤثر فـي عمليات 

تطوير الكوادر الب�سرية من ناحية الكم والكيف ول على التطوير فـي التقنية والتو�سع فـي �سبكة الفروع وال�سراف الآيل. ارتفعت حمفظة 

القرو�س من78.3 مليار ريال �سعودي فـي عام 2009م اإىل 81 مليار ريال �سعودي فـي العام 2010م بارتفاع ن�سبته 3.45%. كما ارتفعت 

ودائع العمالء من 91.2 مليار ريال �سعودي لعام 2009م اإىل 93.5 مليار ريال �سعودي عام 2010م بارتفاع ن�سبته 2.52%. ارتفع اإجمايل 

وارتفعت   .%2.16 ن�سبته  بارتفاع  2010م  عام  �سعودي  ريال  مليار   123.2 اإىل  2009م  عام  �سعودي  ريال  مليار   120.6 من  املوجودات 

ال�ستثمارات من 17.6 مليار �سعــــــودي لعـــــام 2009م اإلـــــى 20 مليار ريال �سعودي عام 2010م بارتفاع ن�سبته 13.64 %, بلغ دخل ال�سهم 

الواحد 3.87 ريال �سعودي عام 2010م مقارنة مببلغ 3.42 ريال �سعودي عام 2009.

وفـيما يلي قائمة تبني املركز املايل وقائمة الدخل للخم�س �سنوات املا�سية )باآلف الريالت(

20102009200820072006باآلف الريالت ال�سعودية

123٫218٫330120.572.438125.864.76199.808.11079.581.010اإجمايل املوجودات

20٫026٫34317.625.57027.886.88222.500.74416.012.954ا�ستثمارات, �سافـي و ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة

80.866.45759.849.95251.130.195 80٫976٫58778.315.196قرو�س و�سلف, �سافـي

104.820.658111.795.62588.567.47570.176.229 105٫195٫282اإجمايل املطلوبات

91.237.11892.791.28174.007.25161.998.107 93٫529٫251ودائع العمالء

15.732.67314.047.21911.240.6359.404.781 18٫003٫661حقوق امل�ساهمني

4.294.9074.391.6413.694.4653.938.832 4٫395٫229اإجمايل دخل العمليات

1.600.148990.046931.884 1٫597٫9001.799.663اإجمايل م�ساريف العمليات

--12.443)27,439(3٫958احل�سة فـي )خ�سائر( اأرباح ال�سركات الزميلة, �سافـي

2.803.9362.711.1103.006.948 2٫801٫2872.467.805�سافـي دخل ال�سنة

2.820.5902.289.3982.016.867 3٫065٫8573.050.289�سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

834.480897.2341.571.961 887٫043840.254اأتعاب اخلدمات البنكية – �سافـي

94.26542.01190.484 339٫344574.621خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان – �سافـي

543.322462.923 624.223 708٫633642.589رواتب وما فـي حكمها

2.3452.2261.998 2٫5942.460عدد املوظفـني

لقد حقق البنك منوًا متوا�سال على مر ال�سنوات, مما اأ�سهم 

فـي دعم قوته املالية وموقعه الريادي فـي ال�سوق ال�سعودي

14  I   2010 تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة - الـتـقـريـر ال�ســــنوي



خال�سة قائمة دخل �لبنك للخم�س �سنو�ت �ملا�سية: 

قطاعات �لبنك

يعترب قطاع الأعمال هو القطاع الرئي�سي الذي يعد البنك على اأ�سا�سه تقاريره. وهو جمموعة من املوجودات والعمليات التي تقوم بتقدمي 

خدمات اأو منتجات معينة تخ�سع للمخاطر, وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن قطاعات الأعمال الأخرى.

تتم املعامالت بني القطاعات املختلفة اأعاله وفقًا لالأحكام وال�سروط التجارية العادية ويتم فـي العادة اإعادة توزيع الأموال بني خمتلف 

القطاعات, وبالتايل اإعادة توزيع تكلفتها. وحتمل عمولة خا�سة على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�سائدة بني البنوك. ويعلن عن املعامالت 

بني قطاعات الأعمال وفقًا لأ�سعار الفائدة داخل البنك. 

يتاألف �لبنك من �لقطاعات �مل�سرفـية �لرئي�سية �لتالية

واملتو�سطة احلجم,  الكبرية  بال�سركات  املدينة اخلا�سة  واحل�سابات اجلارية  والودائع,  الطلب,  ي�سمل احل�سابات حتت  ال�سركات:  قطاع 

والقرو�س والت�سهيالت الئتمانية الأخرى واملنتجات امل�ستقة.

القطاع التجاري: يتعامل مع ال�سركات املتو�سطة وكذلك الفردية الكبرية, وقد مت اإن�ساء وحدة جديدة لإدارة العالقات احلكومية و�سبه احلكومية 

ويقوم هذا القطاع على تقدمي الت�سهيالت الئتمانية بجميع اأنواعها والودائع واخلدمات امل�سرفـية املتنوعة لهذه ال�سريحة من القطاعات.

قطاع الأفراد: ي�سمل احل�سابات حتت الطلب اخلا�سة بالأفراد وال�سركات اخلا�سة واملوؤ�س�سات ال�سغرية من العمالء, واحل�سابات اجلارية 

املدينة, والقرو�س, وح�سابات التوفـري, والودائع, والبطاقات الئتمانية الدائنة واملدينة, والقرو�س ال�سخ�سية, والتعامل ببع�س العمالت 

الأجنبية.

قطاع اخلزينة: ي�سمل خدمات اخلزينة, عمليات التداول, املحفظة ال�ستثمارية, واأ�سواق املال, وعمليات التمويل, واملنتجات امل�ستقة.

ال�ستثمارات  اإدارة  على  ت�ستمل  ا�ستثمارية  خدمات  له  التابعة  ال�سركات  خالل  من  لعمالئه  البنك  يقدم  والو�ساطة:  ال�ستثمار  قطاع 

واملوجودات املتعلقة بعمليات التعامل والإدارة والرتتيب وامل�سورة وحفظ الأوراق املالية واإدارة �سناديق ال�ستثمار وتداول الأ�سهم املحلية 

والدولية وخدمات الو�ساطة والتاأمني.

حتليل باإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما فـي 31 دي�سمرب لعامي 2010 و 2009, واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات و�سافـي الدخل 

العائد على م�ساهمي البنك لل�سنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من قطاعات الأعمال.

�سافـي الدخل

)مباليني الريالت ال�سعودية(
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قطاع اخلزينةقطاع ال�سركاتقطاع الأفرادباآلف الريالت ال�سعودية

قطاع الو�ساطة 

الإجمايلوال�ستثمار

2010

14٫203٫91871٫821٫35837٫111٫70981٫345123٫218٫330اإجمايل املوجودات

185٫628-185٫628--ا�ستثمار فـي �سركات زميلة

40٫584٫92453٫587٫46311٫005٫48417٫411105٫195٫282اإجمايل املطلوبات

1٫349٫5102٫037٫008891٫039117٫6724٫395٫229اإجمايل دخل العمليات

3٫958-3٫958--احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة, �سافـي

922٫782452٫996125٫73996٫3831٫597٫900اإجمايل م�ساريف العمليات

426٫7281٫584٫012769٫25821٫2892٫801٫278�سافـي دخل ال�سنة

)280()280(---ربح �سركاء الأقلية

النتائج

3٫065٫857-1٫078٫1711٫506٫989480٫697�سافـي دخل العمولت اخلا�سة

232٫494528٫3438٫534117٫672887٫043دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي

200٫409-178٫910-21٫499اأرباح حتويل عمالت اأجنبية, �سافـي

202٫007-202٫007--دخل املتاجرة, �سافـي

2٫349-2٫349--اأرباح ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة, �سافـي

339٫344-)1٫049(183٫437156٫956خم�س�س خ�سائر اإنخفا�س الئتمان,�سافـي

-----خم�س�س الإنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى

92٫27324٫2738٫2001٫495126٫241ا�ستهالك واإطفاء

2009

12.340.39870.625.35437.592.80913.877120.572.438اإجمايل املوجودات

144.344-144.344--ا�ستثمار فـي �سركات زميلة

39.418.86252.530.68412.851.00820.104104.820.658اإجمايل املطلوبات

1.310.3941.980.768828.303175.4424.294.907اإجمايل دخل العمليات

)27.439(-)27.439(--احل�سة فـي خ�سائر �سركات زميلة, �سافـي

833.858685.136183.60697.0631.799.663اإجمايل م�ساريف العمليات

476.5361.295.632617.25878.3792.467.805�سافـي دخل ال�سنة

2.8102.810---ربح �سركاء الأقلية

النتائج

3.050.289-1.102.6511.505.590442.048�سافـي دخل العمولت اخلا�سة

185.183469.6849.945175.442840.254دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي

186.095-13.1882.386170.521اأرباح حتويل عمالت اأجنبية, �سافـي

209.746-209.746--دخل املتاجرة, �سافـي

)1.894(-)1.894(--اأرباح ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة, �سافـي

574.621-152.196418.6773.748خم�س�س خ�سائر اإنخفا�س الئتمان,�سافـي

67.000-67.000--خم�س�س الإنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى

79.04622.33311.653949113.981ا�ستهالك واإطفاء

كما ي�ساند قطاعات العمل املختلفة فـي اأداء عملها اإدارات فـيما يلي تف�سيل لأعمالها واإجنازاتها لهذا العام:
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النمو  فـي  املحوري  دورها  لعب  ومتنوعة,  قوية  قاعدة عمالء  من  به  تتمع  لل�سركات, مبا  امل�سرفـية  اخلدمات  وا�سلت جمموعة 

الإجمايل لربحية البنك. فقد ا�ستمر البنك فـي نهجه احلذر ب�ساأن الإقرا�س والقرو�س غري امل�سددة الفعلية التي ا�ستمرت فـي 

الزيادة اأو بقيت على حالها. ومع ذلك, فقد متكنا من زيادة اإيراداتنا. ويرجع ذلك اإىل ارتفاع اأن�سطة متويل التجارة املتمثلة فـي 

خطابات العتماد وال�سمانات, مما اأدى اإىل منو الدخل من الر�سوم. وعالوة على ذلك, وعلى الرغم من املناف�سة ال�سديدة على 

الت�سعري, فقد متكنا من زيادة القرو�س واحل�سول على دخل اأعلى من العمولت.

ونحن ملتزمون بالوفاء مبقت�سيات خطة النمو الهائل حلكومتنا الر�سيدة, وعليه, فاإننا على ات�سال وثيق مع الالعبني الرئي�سيني 

امل�ساركني فـي حركة التو�سع ال�سناعي والبنية التحتية وقطاعات التجارة واملقاولت واخلدمات من قطاعات القت�ساد الوطني 

فـي اململكة.

يتمتع قطاع التمويل املنظم بواحدة من اأف�سل �سنوات الن�ساط حيث يتوىل تنفـيذ عدد من العمليات الكبرية للغاية التي �سارفت 

على الإغالق بنجاح تام. وبالتايل, فاإن هذا العام ميثل انعكا�سًا حقيقيًا لل�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املمتازة التي تنفذها احلكومة 

ال�سعودية فـي اأعقاب الأزمة املالية وتباطوؤ القت�ساد العاملي.

امل�ساريع  جمالت  فـي  وامل�سورة  الرتتيب  خدمات  تقدمي  حيث  من  الأعلى  املرتبة  فـي  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  ت�سنيف  جرى 

والتمويل املنظم فـي اململكة العربية ال�سعودية, اأثر قيامه بامتام عملية القرا�س الناجح الذي بلغت قيمته 8,3 بليون دولر اأمريكي 

مل�سفاة اأرامكو ال�سعودية توتال. كما يتمتع البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سجل فريد باعتباره امل�ست�سار املايل لعملية التمويل هذه وهي 

العملية الأكرب من نوعها التي متت بقدر حمدود من ال�ستعانة باملمولني الخرين, والتي مل ي�سبق لها مثيل, على ال�سعيد العاملي.

كما لعب البنك دورًا رئي�سيًا فـي �سفقات كبرية اأخرى جرى اإبرامها خالل العام. وقد جرى تكليف البنك بالقيام بدور املنظم 

اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات
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اأمريكي  بليون دولر  البالغ قيمته 7,5  والدلفنة  الملنيوم  الكوا ملعامل �سهر  فـي م�سروع معادن  الرئي�سي  التوثيق  وبنك  الرئي�سي 

وم�سروع اآي بي بي IPP البالغ قيمته 2,2 بليون دولر اأمريكي حيث كان البنك هو البنك الرئي�سي فـي تطويره برعاية غاز فرن�سا 

ال�سوي�س.

�سهد هذا العام اأي�سا عودة املناف�سة ال�سديدة بني البنوك الرائدة فـي اململكة مع النمو فـي ال�سيولة والطلب املحدود على الأ�سول 

عالية اجلودة. وقد بداأت البنوك الأكرب حجما فـي ر�سد كميات �سخمة من ال�سيولة لهذه العملية وتنظيم قطاع التمويل على اأ�سا�س 

ما تتمتع به من خربة طويلة فـي هذا املجال. اأما املناف�سة على الأ�سول فقد اأ�سفرت عن تقل�س هوام�س الئتمان, والتي �سوف توؤثر 

على النت�سار بوجه عام مبجرد البدء فـي ال�سنوات املقبلة بال�سحب من هذه املخ�س�سات الكبرية التي جرى ر�سدها.

نحن ملتزمون بالوفاء 

مبقت�سيات خطة النمو الهائل 

حلكومتنا الر�سيدة
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وثمة ظاهرة مت م�ساهدتها بو�سوح وهي ظاهرة الدعم للم�ساريع التي تقدمها هيئات التمويل احلكومي مثل �سندوق ال�ستثمارات 

العامة و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي, الذي ا�ستحوذ على ن�سب كبرية على نحو متزايد من عمليات التمويل الكربى فـي 

البالد. واأدى ذلك اإىل انخفا�س م�ستويات التمويل امل�سرفـي التجاري, الأمر الذي زاد من حدة املناف�سة فـي القطاع امل�سرفـي.

من املتوقع اأن يكون لالإنفاق احلكومي تاأثري اإيجابي على اأن�سطة امل�ساريع والتمويل املنظم خالل ال�سنوات القليلة املقبلة. و�سي�ساعد 

ذلك بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة على ال�ستثمار فـي امل�ساريع ال�سناعية وم�ساريع الطاقة والبنية التحتية التي �ستكون مطلوبة 

ملواكبة النمو الذي ي�سهده القت�ساد ال�سعودي.

ومن املتوقع اأي�سا اأن ي�سهد قطاع النفط والغاز ن�ساطًا كبريًا على امتداد �سل�سلة القيمة باأكملها. فقد اأعلنت �سركة اأرامكو ال�سعودية 

عن عدد من امل�ساريع الهامة التي �سوف حت�سل على القرو�س الالزمة لتنفـيذها من م�سادر التمويل فـي ال�سوق املحلية فـي عام 

2011م على اأ�سا�س اللجوء املحدود مل�سادر التمويل الأجنبي على ال�سعيد العاملي.

اإن القاعدة الأ�سا�سية فـي مقرتحاتنا اخلا�سة بالتمويل املنظم ومتويل امل�ساريع تتمثل فـي �سعينا امل�ستمر لإ�سفاء مزيد من القيمة 

الدعم  توفـري  ويتم  امل�ساريع.  لتلك  الالزم  امل�سرفـي  التمويل  تاأمني  ل�سمان  املايل  بالتنظيم  القيام  امل�ساريع من خالل  تلك  اإىل 

الالزم لهذه اخلدمات من خالل خربتنا فـي جمال الطاقة والنفط والغاز والبرتوكيماويات, وقطاعات البنية التحتية والأ�ساليب 

ال�سليمة فـي توخي العناية الواجبة.

يكون جزءًا من معظم  اأن  ويتوقع  القت�ساد,  فـي جميع قطاعات  الكربى  العمليات  اإبرام جميع  العمل على  فـي  البنك  �سي�ستمر 

عمليات التمويل الرئي�سية اجلديدة التي �ستنفذ فـي ال�سنوات املقبلة.

ا�ستمر البنك فـي احلفاظ على مكانته القوية فـي جمال التمويل الإ�سالمي, وقد جرى توقيع معظم العمليات رفـيعة امل�ستوى فـي 

اإطار ترتيبات متويل متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. ونحن نلم�س وجود اهتمام كبري من معظم عمالئنا من ال�سركات الكربى, 

ونتوقع اأن ن�سهد منوًا فـي عمليات التمويل الإ�سالمي على م�ستوى راأ�س املال العامل ومتويل امل�ساريع لتبلية احتياجات عدد كبري من 

عمالئنا من ال�سركات.

وا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي احل�سول على الدعم من �سريكنا الأجنبي, كريدي اجريكول بنك التمويل وال�ستثمار, ومن �سبكة 

دولية من البنوك واملوؤ�س�سات املالية العاملية الكربى. وكان لهذه العالقة القوية على امل�ستوى العاملي دور اأ�سا�سي بالن�سبة للبنك 

ال�سعودي الفرن�سي متثلت فـي تقدمي خدمات اأكرث كفاءة فـي جمالت التجارة وغريها من اخلدمات امل�سرفـية الدولية لعمالئنا 

اململكة  فـي  الدولية  التجارة  فـي جمال  لعب دور هام  البنك من  اإىل متكني  اأدى ذلك  الهامة. وعالوة على ذلك,  ال�سركات  من 

واإ�سدار ال�سمانات وت�سهيالت التمويل الرئي�سية لعدد من العقود وامل�ساريع الهامة. 
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اإن القاعدة الأ�سا�سية فـي مقرتحاتنا 

اخلا�سة بالتمويل املنظم ومتويل امل�ساريع 

تتمثل فـي �سعينا امل�ستمر لإ�سفاء مزيد 

من القيمة اإىل تلك امل�ساريع
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يناير  التجارية منذ  منذ تفرعها من جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد فـي عام 2009م, تقوم دائرة اخلدمات امل�سرفـية 

2010 بالعديد من املبادرات والتغيريات الرامية لتح�سني كفاءتها. وفـيما يلي نذكر بع�س املبادرات الرئي�سية التي اتخذت فـي عام 

 .2010

خالل العام 2010, قامت دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية مت�سيًا مع توجيهات الإدارة العليا وجمل�س الإدارة فـي البنك بتقدمي 

الأداء والربحية  والتي تت�سمن تفا�سيل  لغاية 2013  الفرتة من عام 2010  التي تغطي   )MTP(الكاملة متو�سطة الأجل خطتها 

املتوقع حتقيقها من خمتلف قطاعات اأن�سطة العمل للخدمات امل�سرفـية التجارية خالل ال�سنوات الثالث القادمة . 

مت ا�ستكمال عملية حتجيم حمافظ كبار عمالء اخلدمات امل�سرفـية التجارية فـي كل منطقة من املناطق.

قدمت وحدة اخلدمات امل�سرفـية احلكومية, التي اأن�سئت فـي املركز الرئي�سي للبنك فـي منت�سف عام 2009 والتي تعترب م�سوؤولة 

امل�سرفـية  للخدمات  الثالثة  الإقليمية  الأق�سام  مع  اإىل جنب  اأداًء جيدًا جنبًا  و�سبه احلكومية,  عن جميع احل�سابات احلكومية 

التجارية فـي اجتاه حتقيق الأهداف املعتمدة فـي امليزانية لعام 2010.

وبعد النجاح الذي حققته وحدة اخلدمات امل�سرفـية احلكومية فـي املركز الرئي�سي, اأعدت دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية 

اخلطط الالزمة لإن�ساء وحدة خدمات م�سرفـية حكومية فـي املنطقة الغربية فـي عام 2011 .

كما تعمل دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية فـي املركز الرئي�سي على تعزيز نظام اإدارة عالقات العمالء احلالية, والتي �ستكون 

متاحة لوحدات اخلدمات امل�سرفـية التجارية الإقليمية بحلول نهاية دي�سمرب 2010.

اخلدمات امل�سرفـية التجارية
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قدمت وحدة اخلدمات 

امل�سرفـية احلكومية اأداًء جيدًا 

خالل العام 2010م
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الـخـزيــنـــــــــــــة

تتمثل التحديات التي واجهتها جمموعة اخلزينة عام2010 فـي احلفاظ على منو اأن�سطة اأ�سواق راأ�س املال من ركود ال�سوق و�سعف 

الفائدة ق�سرية  اأ�سعار  باإنخفا�س  امل�ستمرة  التنبوؤات  ب�سبب  فتور  التحوط فقد �سهدت فرتة  اأن�سطة  اأما  العمومية.  امليزانية  منو 

الأجل وا�ستمرار النخفا�س احلاد فـي منحنى العائد.

الأعمال  وخطوط  الإنتاج  بني خطوط  التاآزر  اأوجه  تعزيز  �ساهم  فقد  ال�سوق,  منها  يعاين  التي  ال�سعوبات  هذه  من  الرغم  على 

التجارية فـي زيادة النتائج من اأن�سطة العمالء وذلك نتيجة التو�سع فـي نطاق املنتجات املقدمة من البنك بالإ�سافة اإىل التفاعل 

الوثيق مع العمالء لتلبية احتياجاتهم املحددة.

اإن الرغبة فـي التو�سع فـي جمايل املخاطرة والتداول فـي ال�سندات على النطاق الإقليمي فـي بداية عام 2010 قد خدمتنا ب�سكل 

جيد طوال العام مما �ساهم فـي حتقيق نتائج عالية طوال الفرتة.

ما زالت اأحجام التعامل خارج نطاق امليزانية عند م�ستويات قوية مما يوؤكد ا�ستمرار هيمنتنا فـي ال�سوق فـي هذا املجال.

بف�سل الدعم واللتزام القوي من جانب الإدارة, وت�سكيل جبهة قوية لو�سع حد للمخاطر واتباع نهج يت�سف باملرونة واحلرية فـي 

البتكار, فقد وا�سل فريق اأ�سواق راأ�س املال فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي تفهمه لطبيعة امل�سهد القت�سادي املتغري مع ال�ستمرار 

فـي الحتفاظ بح�سة رائدة فـي ال�سوق. 

القت�سادي  امل�سهد  لطبيعة  تفهمه  املال  اأ�سواق  فريق  وا�سل 

املتغري مع ال�ستمرار فـي الحتفاظ بح�سة رائدة فـي ال�سوق
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و��سلنا �لرتكيز على حتقيق �أهد�فنا من خالل خم�سة حماور رئي�سية هي:

    حتويل اأن�سطة العمل اإىل منظمة للمبيعات 

     الرتكيز على املنتجات ذات امل�ستوى الأعلى املتوقع من النمو 

     زيادة القدرة الت�سغيلية للعمليات للتعامل مع اأحجام الن�سطة املتوقعة 

     زيادة التوزيع مبا يتالءم مع جمالت احلركة الرئي�سية 

    تطوير اأن�سطة العمل لتقريبها اإىل حاجة العمالء وحتقيق النتائج املرجوة

لتحقيق هذه الأهداف, ا�ستثمرت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد بالبنك ال�سعودي الفرن�سي فـي تطوير الكوادر الب�سرية, 

والبنية التحتية واملنتجات واخلدمات, مما ميهد الطريق لتحقيق منو ثابت فـي امل�ستقبل.

حتويل �أن�سطة �لعمل �إىل منظمة للمبيعات

بعد عام 2009 املليء بالتحديات, وا�سلت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد جهودها للتحول من تنظيم للخدمات اإىل منظمة 

للمبيعات )S2S( مع اإطالق العديد من احلمالت مت�سيًا مع خطة عمل املبيعات )SAP( لعام 2010. واتخذت مبادرات اأخرى 

من اأجل زيادة معدل النتاج مثل م�سروع ت�سل�سل فتح احل�ساب اجلاري للمبيعات.

على �سعيد التدريب, ُنظمت احللقات الدرا�سية والدورات التدريبية مثل برنامج تطوير املهارات القيادية وتدريب مدراء املبيعات 

للمناطق التي جرى تنظيمها فـي فرن�سا من اأجل حت�سني قدراتنا فـي جمال املبيعات. والهدف من برنامج التبادل هو متكني مديري 

املبيعات فـي املناطق من التعرف على بيئة العمل فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد لدى جمموعة كريدي اأجريكول واكت�ساب 

اخلربة واأف�سل املمار�سات فـي جمال تنظيم واإدارة املبيعات.

اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد
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�لرتكيز على �ملنتجات ذ�ت �مل�ستوى �لأعلى �ملتوقع من �لنمو 

ا�ستمر الرتكيز على املنتجات التي توفر م�سدرًا ثابتًا من العائدات الأ�سا�سية دون الت�سحية باجلودة النوعية لالأ�سول. وقد �ساعد 

تطوير املنتجات وتب�سيط اإجراءات �سري العمل على تعزيز منو قاعدة الأ�سول لدينا )+30 % خالل ال�سنة(.

ارتفعت مبيعاتنا من القرو�س ال�سخ�سية والقرو�س العقارية اإىل حد كبري. وبالإ�سافة اإىل تطوير منتجاتنا اخلا�سة بالقرو�س 

ال�سكنية من خالل املنتجات املتكاملة التي يتم توزيعها عن طريق ال�سركات الكبرية, فقد طرحت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية 

اأي�سا منتج القر�س ال�سكني خا�س باملهنيني مثل املدر�سني واملهند�سني والأطباء. وهناك عدة برامج جاري العمل على  لالأفراد 

ا�ستكمالها لزيادة ا�ستخدام وحتقيق املزيد من التو�سع فـي قاعدة عمالءنا.

ا�ستمر الرتكيز على املنتجات التي 

توفر م�سدرًا ثابتًا من العائدات 

الأ�سا�سية دون الت�سحية باجلودة 

النوعية لالأ�سول
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من ناحية اأخرى, بقيت املخ�س�سات حول نف�س م�ستوى العام املا�سي على الرغم من النمو فـي اأ�سول اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد, 

وهو عالمة �سحية توؤكد على قوتنا فـي جمال التح�سيل واملخاطر اخلا�سعة لل�سيطرة.

زيادة �لقدرة �لت�سغيلية للعمليات للتعامل مع �أحجام �لأن�سطة �ملتوقعة

كجزء من جهودنا ملوا�سلة حت�سني خدمة العمالء وزيادة فعالية املبيعات, فقد با�سرنا باإجراء تقييم منهجي للعمليات. واأدى ذلك 

اإىل تطبيق التقنيات اجلديدة وتعزيز البنى التحتية الالزمة لدعم الأعمال بالتن�سيق مع وحدات الدعم الأخرى فـي البنك. 

اأبرز مثال على هذا التحرك نحو مزيد من الت�سغيل الآيل, ال�ستثمارات التي بذلت فـي النظم الرئي�سية التي �ست�ساعد على  اإن 

على  ال�ستحواذ  نظام  مثل:  عمالئنا,  اىل  اخلدمة  تقدمي  ي�ستغرقها  التي  والفرتة  الفروع,,  م�ستوى  على  اخلدمة  نوعية  حت�سني 

مبيعات الأ�سول الذي يعترب اأداة ت�سويق قوية تغطي من بني وظائف اأخرى خدمة التعريب وقبول طلبات اخلدمة امل�سرفـية ذات 

الأولوية ونظام الت�سليم اجلديد للفروع.

اإن نظام اإدارة احلوادث ونظام اإدارة العملة, وهما من العنا�سر التي ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من خارطة الطريق لأجهزة ال�سراف 

اأجهزة  ت�سغيل  اإمكانيات  من  حُت�ّسن  اأن  النظم  هذه  �ساأن  ومن  الأجهزة.  جميع  فـي  بالكامل  تطبيقها  الآن  مت  وقد  لدينا,  الآيل 

ال�سراف الآيل لدينا باأقل التكاليف.

زيادة �لتوزيع مبا يتالءم مع جمالت �حلركة �لرئي�سية

فـي اإطار �سعينا املتوا�سل لتنفـيذ برنامج التو�سع فـي الفروع, مت اإن�ساء فروع اإ�سافـية فـي مواقع ي�سهل الو�سول اإليها لتو�سيع نطاق 

اأعمالنا من خالل �سبكة توزيع املبيعات املنت�سرة فـي جميع اأنحاء اململكة.

  

وقد ا�سُتكمل هذا الربنامج برتكيب املزيد من اأجهزة ال�سراف الآيل فـي مواقع ا�سرتاتيجية.

 FransiConnection اإن �سبكة توزيع املبيعات الفعلية لدينا البالغة 104 موقع تتاألف من 81 فرعًا متكاماًل و 5 فروع للخدمة الذاتية

و 18 ق�سمًا لل�سيدات.

مت افتتاح اأربعة فروع جديدة )طريق مكة الكيلو 3 فـي جدة, وال�سويدي والريموك فـي الريا�س وفرع املحمدية فـي الدمام( فـي عام 

2010. ومن اجلدير بالذكر اأن فرع طريق مكة املكرمة الكيلو 3 وفرع ال�سويدي هما من الفروع الإ�سالمية.

ت�سم �سبكة الفروع لدينا 11 فرعًا من فروع اخلدمات امل�سرفـية الإ�سالمية. 

قامت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد بالبنك ال�سعودي الفرن�سي بافتتاح اأق�سام جديدة لل�سيدات فـي فرعي العزيزية مبكة 

املكرمة وال�سويدي كما مت النتهاء من نقل فرع اجلوف.

 

فـيما يتعلق بالتو�سع فـي �سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل, مت تن�سيط 55 جهاز �سراف اآيل جديد منذ بداية العام بحيث اأ�سبحت �سبكة 

ال�سراف الآيل تتاألف فـي جمموعها من 385 جهازًا منها 134 جهازًا فـي مواقع الفروع و 251 جهازًا فـي مواقع بعيدة عن الفروع, 

وهو ما يعادل حجم التو�سع املتحقق فـي العام املا�سي. كما اأن لدينا 94 اآلة من اآلت اليداع النقدي فـي الفروع وفروع اخلدمة 

الذاتية FransiConnections. وعليه, فقد ارتفع جمموع نقاط البيع التجاري اإىل 4463 نقطة بينما و�سل عدد الطرفـيات اإىل 

5092 وحدة طرفـية.

تطوير �أن�سطة �لعمل لتقريبها �إىل حاجة �لعمالء وحتقيق �لنتائج �ملرجوة

نحن نبحث با�ستمرار عن طرق لتح�سني جتربة عمالئنا من خالل حت�سني م�ستوى منتجاتنا وخدماتنا. ون�سعى اأي�سا لال�ستفادة من 

فر�س الأعمال لعمالئنا فـي اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات واخلدمات امل�سرفـية التجارية من خالل طرح منتجات م�سممة بعناية.
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اإن برناجمنا للبيع املخ�س�س لالأفراد فـي ال�سركات قد رفع من م�ستوى عالقات العمالء مع ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية. ويعترب 

فـي  التنفـيذيني  واملدراء  للمهنيني  لتقدمي اخلدمة  الرامية  بل�س جزءًا من جهودنا  وتنفـيذي  تنفـيذي  ت�سمى  اإيجاد قطاعات جديدة 

ال�سركات وفق حدود ور�سوم ومعدلت حمددة. وقد مت و�سع ت�سميم جديد لبطاقة ال�سراف الآيل ل�ستيعاب هذه القطاعات.

ت�سهد البالد فـي الوقت احلا�سر حتوًل كبريًا يتمثل فـي ا�ستخدام عدد متزايد من امل�ستهلكني خلدمة الإنرتنت. وتقوم جمموعة 

العرو�س  باآخر  النرتنت  �سبكة  على  البنك  موقع  لتحديث  املعلومات  تقنية  دائــرة  مع  بالتن�سيق  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 

طريق  عن  البنك  مع  بالعمالءللتعامل  النتقال  وكذلك  النرتنت  عرب  املبيعات  لزيادة  ا�سرتاتيجيتنا  مع  يتالءم  مبا  واملنتجات 

القنوات الإلكرتونية.

اإن التزامنا بتنويع قاعدة اأ�سولنا واأرباحنا اإىل جانب اللتزام ال�سارم باإدارة املخاطر احلكيمة مكنتنا من حتقيق منو فـي اأعمالنا 

الأ�سا�سية. ولي�س لدينا اأدنى �سك فـي اأن املبادرات التجارية املح�سوبة جيدا, واملنتجات اجلديدة, وحت�سني البنية التحتية �سيوؤدي 

اإىل حتقيق م�ستوى اأف�سل من الأداء فـي ال�سنوات املقبلة.
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اإدارة الرثوات

وا�سلت جمموعة اإدارة الرثوات فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي منوها فـي الجتاه ال�سحيح فـي عام 2010. فقد ارتفعت موجودات 

العمالء بن�سبة 14% فـي حني زادت العائدات بن�سبة 6 %.

اإن هدفنا هو بناء اخلدمات امل�سرفـية ذات اجلودة العالية لتقدمي احللول التي تتنا�سب مع تطلعات عمالئنا فـي ادارة الرثوات 

كما اعتادوا على ذلك.

على الرغم من انخفا�س ايرادات الفوائد, فاإن امل�سوؤولني فـي اإدارة الرثوات قد متكنوا بف�سل ما لديهم من اإخال�س وتفان فـي 

العمل من توفـري حلول ناجحة فـي الوقت املنا�سب, لعدد متزايد من العمالء.

�سيكون عام 2010 معلمًا بارزًا بالن�سبة لإدارة الرثوات فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي. فقد متكنت الدائرة من حتقيق عمولت 

ور�سوم مبا يتجاوز ايرادات الفوائد ذات ال�سلة. وبف�سل تفهم امل�سوؤولني للبيئة القت�سادية ال�سعبة, وبالتعاون الوثيق مع مدير 

الأ�سول فقد مثل عمالء جمموعة اإدارة الرثوات ما يزيد بكثري عن ثلثي جميع �سافـي ا�سرتاكات الأ�سول املدارة.

ازداد ن�ساط جمموعة اإدارة الرثوات فـي عالقتها مع اخلزينة بن�سبة 35 % عما كان عليه فـي عام 2009, ومع ذلك, فقد ارتفعت 

الإيرادات اإىل اأكرث من ال�سعف.

ونحن نعرب بهذا عن م�ساعر المتنان لعمالئنا على ا�ستمرار ثقتهم فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي, وفروعه وال�سركات التابعة له 

وفـي جمموعة اإدارة الرثوات.

و�سنوا�سل اإلتزامنا وتفانينا على اأعلى امل�ستويات لعمالء البنك ال�سعودي الفرن�سي تقديرًا منا لولئهم وثقتهم.
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�سنوا�سل اإلتزامنا وتفانينا على 

اأعلى امل�ستويات لعمالء البنك 

ال�سعودي الفرن�سي تقديرًا منا 

لولئهم وثقتهم
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اإدارة الـمخــــاطــر

بعد التقل�س فـي الن�ساط خالل عام 2009, بداأت حمفظة القرو�س فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي معاودة النمو فـي عام 2010. وعليه, فقد 

ارتفعت حدود الئتمان الإجمالية من 127 مليار ريال �سعودي اإىل 136 مليار ريال �سعودي )+7.1%(. وميثل التعر�س املمول ن�سبة 62.7% من 

اإجمايل التعر�س )مقابل 64.8% فـي العام املا�سي(. وقد انعك�س منو املحفظة باأثره على جميع خطوط الأعمال, فـي الوقت الذي وا�سل فـيه التمويل 

ال�ستهالكي منوه )+20.1 %(.

�آثار �لأزمة �لعاملية على نوعية �ملحفظة �لئتمانية و�حتياطياتها

منذ نهاية عام 2008م, كانت الأولوية تتمثل فـي ر�سد تطور حمفظة القرو�س وحتديد احلالت التي تنطوي على م�سكالت حمتملة ب�سبب الأزمة  

ال�سداد من جانب بع�س  فـي  التق�سري  املمكنة. كان  بال�سرعة  املطلوبة  الت�سحيحية  الإجــراءات  اتخاذ جميع  التمكن من  اأجل  العاملية من  املالية 

املجموعات العائلية الكبرية فـي عام 2008 قد اأثر ب�سكل �سلبي على القطاع امل�سرفـي ال�سعودي. وبالن�سبة للبنك ال�سعودي الفرن�سي فقد بقي عدد 

حالت التق�سري حمدودا, كما ا�ستمرت نوعية حمفظة الئتمان فـي و�سع جيد بوجه عام. وقد و�سعت املخ�س�سات الالزمة من الحتياطيات لهذه 

اإ�سافـية. بلغ اإجمايل القرو�س املتعرثة 1.227 مليون ريال فـي نهاية �سهر دي�سمرب من عام  امللفات بالتحديد فـي عامي 2009 و 2010 ب�سورة 

2010م مقارنة مببلغ 1.175 مليون ريال فـي نهاية عام 2009م وانخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة من 0.92 % اإىل 0.90 % خالل الفرتة ذاتها. 

مت اتخاذ قرار بتكوين احتياطيات على م�ستوى حُمافظ جدًا خالل الن�سف الثاين من عام 2010, الأمر الذي مكن البنك من زيادة معدل التغطية 

التي  الحتياطيات  بقيت  منا�سبًا. كما  يعترب معدًل  الذي  اإىل %147  الحتياطيات( من %124  املتعرثة من جممل  القرو�س  لديه )تغطية �سافـي 

تتطلبها اأن�سطة التمويل ال�ستهالكي م�ستقرة خالل العام رغم النمو فـي حمفظة هذا القطاع.

�إد�رة �ملخاطر وحت�سني �لإجر�ء�ت

لإدارة املخاطر  بتنفـيذ نظام جديد  فـي عام 2010  العمل  بداأ  اإدارة املخاطر, فقد  واملتمثلة فـي حت�سني عملية  للبنك  العامة  الأهداف  فـي �سوء 

الئتمانية ومن املقرر اأن يكتمل العمل به فـي عام 2011, مما ميكن البنك من حت�سني م�ستوى ال�سوابط وتعزيز كفاءة العمليات وامل�ساعدة فـي 

حتقيق الهدف بعيد املدى املتمثل فـي اعتماد منهجية معدل العائدات الذاتي IRB. تعترب مهمة ال�سيطرة الدائمة على املخاطر الت�سغيلية مو�سع 

التطبيق بالكامل فـي الوقت احلا�سر وذلك بف�سل ن�ساط “جلنة الرقابة الداخلية” التي جرى ت�سكيلها فـي اأوائل عام 2008 واملكلفة بالعمل امل�ستمر 

لزيادة الرقابة املطبقة على م�ستوى التنظيم بوجه عام. وبالإ�سافة اإىل ما تقدم, يجرى العمل حاليًا على النتهاء من ت�سكيل جلان رقابة داخلية 

على قطاعات العمال وللدعم فـي البنك . 

بازل 2 

اختار البنك ال�سعودي الفرن�سي تنفـيذ اتفاقية بازل 2 تدريجيًا على مراحل. وبحلول نهاية عام 2007, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من المتثال 

ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي اإطار نهج موحد لإدارة خماطر الئتمان وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية. ومن اأجل اإجراء حت�سني جوهري 

على اإجراء تقييم اأ�سول البنك ال�سعودي الفرن�سي, فقد بداأ تنفـيذ الإ�سدار الأخري من نظام الت�سنيف واملنهجيات ال�سادر عن CA-CIB وهو الآن 

قيد امل�سادقة من قبل دائرة خماطر الئتمان فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي. و�سيتم تطبيق هذه الأداة اجلديدة فـي جميع اأق�سام واإدارات البنك 

ال�سعودي الفرن�سي )على م�ستوى مديري العالقات وحمللي الئتمان( خالل عام 2011.

ت�سمنت التوجيهات ال�سادرة عن )موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي( مزيدًا من الرتكيز على منهجية معدل العائدات الذاتي IRB لتطبيقها على 

بازل 2, والبدء بتطبيق هذه املفاهيم على م�ستوى بازل 3. 

• باعتبار البنك ال�سعودي الفرن�سي ع�سوًا فـي املبادرة الوطنية لإعداد هذا امل�سروع )م�سروع �سمه( فقد قام بتقدمي البيانات املوحدة, والتي كانت 
.)PD ح�ساب( IRB مطلوبة ملعايرة النماذج املختارة ملنهجية معدل العائدات الذاتي

اأي�سا للتخطيط مل�سروع معدل العائدات الذاتي لتطبيقه على مراحل مب�ساركة فرق عمل داخلية وال�ستعانة مبوارد خارجية  • كما يجري ال�ستعداد 
)اأي من خالل تقدمي الدعم فـي جمال ال�ست�سارات وعلى م�ستوى مزودي الأنظمة(.

بداأ العمل فـي عام 2010 بتنفـيذ نظام جديد لإدارة املخاطر 

الئتمانيـــة مما ميكـــن البنك من حت�سني م�ستـــوى ال�سوابط 

وتعزيز كفاءة العمليات
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لل�سنوات 2011- تقنية املعلومات. فقد مت النتهاء من اخلطة متو�سطة الأجل  لدائرة   2010 العام  مو�سوع  كان  النظر‹  ›بعد 
لتحقيق  �ستبذل  التي  اتخاذها واجلهود  املعلومات  تقنية  التي تقرتح دائرة  للخطوات ال�سرتاتيجية  تت�سمن و�سفًا  والتي   ,2013

التوافق فـي اأداء هذه التقنية لدعم الأعمال التجارية.

واخلطوة التالية من اخلطة التي مت تنفـيذها كانت تتمثل فـي النتقال بنظام الت�سغيل الأ�سا�سي من جهاز احلا�سب املركزي اإىل 

النظم احلديثة التي من �ساأنها توفـري قوة دفع لأن�سطة العمل لتمكينها من تنفـيذ خططها التو�سعية من خالل توفـري فر�س التحرك 

على امل�ستوى التقني. و�سوف متتد هذه الأن�سطة طوال الفرتة من عام 2010 اإىل عام 2011 بحيث يبداأ حتقيق الفوائد املرجوة من 

عام 2012 وما بعده.

دعم �لأعمال

�خلدمات �مل�سرفـية لالأفر�د:

ح�سلت اأن�سطة املبيعات والت�سويق فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد على دفعة قوية مع تنفـيذ هذه الأداة اجلديدة. فقد مت 

اإ�سافة املزيد من امليزات لتزويد قوة املبيعات بنافذة واحدة يتم من خاللها تقدمي اأنواع خمتلفة من املنتجات للعمالء وفقا مل�ستوى 

كل منهم.

وقد مت اإثراء منتجاتنا امل�سرفـية الرائدة عن طريق الإنرتنت ›فرن�سي بل�س‹ و ›فرن�سي موبايل‹ مبزيد من امليزات جلعل اخلدمات 

امل�سرفـية اأكرث �سهولة.

ا�ستباقية.  تنفـيذ نظم مراقبة  نتيجة  اأ�سبحت متاحة  التي  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  توافر  اأعلى من  بقدر  البنك  و�سيتمتع عمالء 

و�سيتم فـي عام 2011 اإدخال مزيد من التح�سني على هذه النظم بفعل اإجراء حتليل �سلوكي ل�ستخدام اأجهزة ال�سراف الآيل 

وتطبيق نظام املراقبة على هذه الأجهزة على مدار ال�ساعة. 

والبنك الآن فـي و�سع ال�ستعداد التام لإطالق البطاقات الذكية, بعد ا�ستكمال التجهيزات الأ�سا�سية واإجراء الختبار التجريبي 

على هذه البطاقات متهيدًا لإطالقها على م�ستوى العمالء فـي عام 2011.
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تقنية املعلومات



�سيمر ال�سرافون واأمناء ال�سناديق فـي الفروع بتجربة جديدة ابتداء من �سهر اأبريل 2011, عند املبا�سرة فـي تطبيق النموذج 

اجلديد خلدمة العالقات بعد اإعادة ت�سميمه وبنائه. وقد مت النتهاء من تطوير هذا النظام اجلديد الذي يخ�سع لختبارات مكثفة 

من قبل امل�ستخدمني فـي دائرة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد.

�إد�رة �لرثو�ت

اخلطوة املبتكرة الأخرى لال�ستفادة من حالة النتعا�س فـي ال�سوق املحلية, تتمثل فـي البدء فـي الآونة الأخرية بتجربة بوابة جديدة 

»FransiWealth« للخدمات امل�سرفـية الإلكرتونية

�ستقطع هذه البوابة الإلكرتونية �سوطًا طوياًل فـي ا�ستيعاب متطلبات عمالء اخلدمات البنكية اخلا�سة من خالل توفـري العديد من 

القدرات الوظيفـية اجلديدة لفئة معينة من العمالء.

�خلدمات �مل�سرفـية لل�سركات

الت�سميم  الإنرتنت بنظرة وروؤية جديدة. ويوفر هذا  لل�سركات على �سبكة  الإلكرتوين للخدمات امل�سرفـية  املوقع  اأُعيد ت�سميم 

الكثري من املعلومات اإىل العمالء املحتملني حول تفا�سيل  املنتجات والت�سهيالت واملعلومات املتاحة من خالل نتائج الدرا�سات 

والبحوث القت�سادية.

��ستمر�رية �لأعمال

اأجريت  وقد  للكوارث.  التعر�س  بعد  النظام  ت�سغيل  باإعادة  الكفـيلة  ال�ستعدادات  اتخذت  فقد  العمالء,  انقطاع  عدم  ل�سمان 

اختبارات متكررة ل�سمان �سالمة هذه ال�ستعدادات.

ترقية �لتكنولوجيا

بداأت اإدارة اخلدمات, فـي و�سع منوذج للتوفـيق بني خدمات تقنية املعلومات والعمليات التجارية. ويكفل هذا النموذج توافر النظم 

على درجة عالية من اجلاهزية من خالل التنبيهات التي ت�سدر عند النقاط احلا�سمة لتجنب توقف هذه النظم عن العمل  , ورفع 

اإىل اجلهات امل�سئولة عن ال�ستجابة ح�سب الت�سل�سل الهرمي لتنظيم هذه  التقارير فـي الوقت املنا�سب حول احلوادث التي تقع 

اجلهات, ومراقبة ال�سلوك ال�ساذ لالأنظمة الخ.

ول�سمان اأ�سرع وقت لال�ستجابة, فقد مت زيادة عر�س النطاق الرتددي حيثما كان ذلك �سروريا. كما مت حتقيق ال�ستخدام الأمثل 

لطاقة املعاجلة فـي اأنظمة الكمبيوتر وتخزين البيانات باإ�ستخدام النظم الفرتا�سية والندماج.

�للتز�م

مت اإجنازاإجراءات تاأ�سي�س ال�سركات املتفرعة عن البنك باعتبارها من ال�سركات التابعة وفق اأنظمة وقواعد هيئة ال�سوق املالية 

)فرن�سي تداول, كام ال�سعودي الفرن�سي, كاليون ال�سعودي الفرن�سي(. وقد ُبذل قدر كبري من اجلهد والوقت خالل العام فـي هذا 

الجتاه.

مت التاأكيد على اأهمية المتثال ملتطلبات اجلهات التنظيمية خا�سة فـي جمالت اللتزام واملراجعة. وقد مت متكني اأنظمة اجلهات 

املخت�سة بتطبيق قواعد اللتزام من الك�سف عن العمليات الحتيالية.

فـي عام 2011 ي�ستعد البنك لإطالق نظام البطاقات الذكية 

على م�ستوى العمالء

34  I   2010 تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة( - الـتـقـريـر ال�ســــنوي



العمليات امل�سرفـية

ت�سعى دائرة العمليات امل�سرفـية با�ستمرار ل�سمان توفـري اأعلى م�ستويات اخلدمة لعمالء البنك ال�سعودي الفرن�سي, وقطاعات 

العمل التجارية الأخرى, ودوائر الدعم من خالل تقدمي خدمات دعم م�ستمر ل مثيل لها, وزيادة م�ستويات الت�سغيل الآيل, وتعزيز 

العمليات التجارية, واحلد من املخاطر من خالل تنفـيذ تدابري التخفـيف من تلك املخاطر وخف�س التكاليف.

امل�سرفـية وخطوط  للعمليات  الأهداف ال�سرتاتيجية  التوافق بني  اإعادة  فـي  يتمثل  امل�ساعي  فـي كل هذه  الأ�سا�سي  العامل  وكان 

الأعمال وجمالت الدعم الأخرى فـي البنك. وقد جت�سدت هذه امل�ساعي فـي تركيز هذه الدائرة للتو�سع فـي مهامها لتتحول من 

جمرد مزود خدمة اإىل دائرة ت�سعى لتمكني اأن�سطة العمل من حتقيق اأهدافها.

حت�سني م�ستوى �لت�سغيل �لآيل لأن�سطة �لعمل:

اإن امل�ساعي التي بداأت فـي ال�سنوات ال�سابقة قد اأخذت توؤتي ثمارها التي انعك�ست على زيادة م�ستويات اإجناز العمليات الإلكرتونية, 

وخف�س م�ستويات التدخل اليدوي املطلوبة فـي جمالت مثل املدفوعات ومتويل التجارة واأن�سطة املكتب اخللفـي للخزينة, وغريها.

�أنظمة �لدفع

نتيجة ملا تقدم, فقد بداأ العمل فـي و�سع املرحلة الأوىل من نظام الدفع املتكامل مو�سع التطبيق الفعلي فـي 2010 مما اأدى اإىل جتديد 

كامل لوحدات الدفع القدمية غري املتكاملة. واأ�سبحت العديد من التح�سينات قابلة للتنفـيذ على يد فريق تقني فـي البنك متفرغ للقيام 

القادمة  املرحلة  ت�سمل  و�سوف  للدائرة.  املحددة  الأغرا�س  لتوفر نظام حديث, منوذجي, وم�سمم خ�سي�سا خلدمة  ونظرًا  بذلك, 

توفـريمركز لتبادل الر�سائل واإقامة البنية التحتية ملراقبة اأن�سطة العمل. 

كما �سهد عام 2010 اإدخال خدمة جديدة لإدارة املدفوعات الواردة, مما ميكن دائرة العمليات امل�سرفـية من معاجلة عمليات 

الدفع مب�ستوى قيا�سي خالل العام با�ستخدام 10% فقط من الوقت االذي كان مطلوبًا فـي املا�سي لإجناز تلك العمليات.

حلول مبتكرة لعمليات �ل�سرف �لأجنبي لعمالء �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

من جهة ثانية, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من اإجناز نظام الدفع الإلكرتوين مبختلف العمالت )ال�سرف الأجنبي الآيل(. 

و�سوف متكن هذه اخلدمة اجلديدة العمالء من اإر�سال الدفعات مبختلف العمالت اإلكرتونيا وبدرجة عالية من الدقة فـي اإجناز 

العمليات بالطرق الإلكرتونية. ولتح�سني اإدارة التدفقات النقدية للعمالت, فقد مت دمج هذا النظام بطريقة متكاملة مع اأنظمة 

اخلزينة مبعدلت يجري حتديثها واإحاطة العمالء بها على اأ�سا�س يومي من خالل اإدارة اخلزينة ومن خالل نظام لوحة الإعالنات 

اجلديد اخلا�سة بهم.
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يعترب هذا النظام املبتكر اإجنازًا كبريًا بالن�سبة لدائرة العمليات امل�سرفـية حيث مت ت�سنيف البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي املرتبة 

الأوىل بني البنوك التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها فـي املنطقة.

نظام �لكتتاب �لعام

من اأجل تلبية متطلبات العمالء املتزايدة, فقد مت اإدخال مزايا اإ�سافـية وتطبيقها فـي نظام الكتتاب العام الذي يعترب الآن جمهزًا 

مبا ميكن العمالء من اختيار �سركة الو�ساطة التي يرغبون اإيداع اأ�سهم الكتتاب اخلا�سة بهم لديها.

لقد ج�سدت دائرة العمليات امل�سرفـية �سمعة البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي ال�سوق باعتباره لعبًا رئي�سيًا فـي اإدارة الكتتابات. وقد 

�سهد عام 2010 م�ساركة دائرة العمليات امل�سرفـية فـيما ل يقل عن 5 عمليات اكتتاب بالإ�سافة اإىل اخلدمات الأخرى ذات القيمة 

امل�سافة مثل م�ساعدة ال�سركات املحلية فـي توزيع اأرباح الأ�سهم اخلا�سة بها.

متويل �لتجارة

لتلبية احتياجات العمالء, فقد مت بنجاح اإعادة هند�سة عملية طباعة ك�سوف ح�ساب الأ�ستاذ العام, بحيث اأ�سبح باإمكان العمالء 

الآن ال�ستفادة من الت�سهيالت اجلديدة باحل�سول على ن�سخ مطبوعة من ك�سوف ح�سابات الأ�ستاذ العام اخلا�سة بهم فـي الفروع 

النائية للبنك. وقد �ساعدت هذه اخلدمة اجلديدة اإىل حد كبري فـي توفـري الوقت الالزم لإ�سدار هذه الك�سوف.

بالإ�سافة اإىل ما تقدم, فقد متكنت اإدارة متويل التجارة من خف�س تكاليفها ب�سكل كبري من خالل قيامها بتقدمي امل�سورة لعمالئها 

تلقائيا بالو�سائل اللكرتونية فـيما يتعلق مبنتجات وخدمات متويل التجارة. 

�ملر�قبة �لنظامية ومر�قبة �ملخاطر

من اأجل مواجهة املخاطر املرتبطة بامل�ستويات املتزايدة من العمليات واملنتجات التي يقدمها البنك, فقد قامت دائرة العمليات 

ال�سيطرة على هذه املخاطر ومراقبتها واملحافظة عليها عند م�ستويات مقبولة. ومن  امل�سرفـية باتخاذ تدابري خمتلفة ل�سمان 

بني هذه التدابري القيام بعمليات التفتي�س من وقت لآخر وا�ستخدام ا�ستبيانات تقييم املخاطر, وبرامج توعية املوظفـني مبثل هذه 

املخاطر, وما �سابه ذلك.

اأداة جديدة  اإدارة التمويل التجاري بتطوير  اإ�سارة وا�سحة للتزام دائرة العمليات امل�سرفـية بتخفـيف حدة املخاطر, قامت  وفـي 

تلك  با�ستخدام  املرتبطة  املخاطر  من  للحد  ح�ساباتهم  ك�سوف  �سحة  من  التحقق  من  ال�سمان  خطابات  من  امل�ستفـيدين  لتمكني 

احل�سابات. 

كما مت حت�سني نظام التحقق من �سحة التواقيع وذلك بو�سع الأداة امل�ساعدة على اللتزام بذلك النظام وفق القواعد املعتمدة فـي 

هذا اخل�سو�س من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

�إد�رة �لتكاليف

اإن النجاح فـي حت�سني الإنتاجية واإدارة التكلفة يعترب م�سدر اعتزاز كبري بالن�سبة لدائرة العمليات امل�سرفـية. وقد �سهد عام 2010 

دائرة  متكنت  وقد  البنك.  لعمالء  املقدمة  واخلدمات  املنتجات  اأو  العمليات,  حجم  حيث  من  �سواء  العمل  اأن�سطة  فـي  هائاًل  منوًا 

العمليات امل�سرفـية من حتقيق هذا النمو من خالل ممار�سة الرقابة الفّعالة على التكاليف وتدابري الرقابة الأخرى اجلاري تطبيقها 

لي�س فقط بو�سائل منهجية ولكن اأي�سا من خالل جعل الأطراف املعنية بالعملية هم اأنف�سهم م�سوؤولني ب�سورة مبا�سرة عن نفقاتهم. 

اإملام املوظفـني بتفا�سيل عنا�سر  للتاأكد من  كما ُنفذت حمالت للتوعية بالتكاليف على م�ستوى دائرة العمليات امل�سرفـية ذاتها 

التكلفة واأثرها على اأن�سطة عملهم اليومية.

لقـــد ج�ســـدت دائـــرة العمليـــات امل�سرفـيـــة �سمعـــة البنـــك 

ال�سعـــودي الفرن�ســـي فـي ال�ســـوق باعتباره لعبـــًا رئي�سيًا فـي 

اإدارة الكتتابات
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اإدارة اخلدمات

اإدارة اخلدمات هي امل�سوؤولة عن تطوير وتد�سني البنية التحتية للبنك.

فـي 2010، �أجنزت �إد�رة �خلدمات بنجاح �مل�ساريع �لتالية )على م�ستوى �ململكة(:

جديدة فروع   5 • اإن�ساء 
جديد مكان  اإىل  فرع  • نقل 

جديد اآيل  �سراف  جهاز   55 • تركيب 
النقد  ا�ستالم  جهاز   12 • تركيب 
اأجهزة �سراف اآيل  8 • ا�ستبدال 
كونك�سن فرن�سي  جهاز  • جتديد 
ل�سكن جديدة  اأق�سام   3 • اإجناز 

�سملت �لإجناز�ت �لرئي�سية لالإد�رة ما يلي:

باملنطقة الو�سطى. الفروع  جلميع  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  لفتات  • جتديد 
الغربية اإىل موقع جديد واإن�ساء  املنطقة  م�ستودع  ونقل  املركزي  الأر�سيف  م�سروع  اإجناز  من  العام  هذا  خالل  • النتهاء 

م�ستودع اأر�سيف مركزي جديد فـي اخلرج )املنطقة الو�سطى(. 

الأمنية ملمار�سة الرقابة املركزية على جميع مباين البنك ال�سعودي الفرن�سي والفروع  القيادة  مركز  فـي  العمل  • ا�ستمرار 
و�سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل.

والغربية. ال�سرقية  املنطقتني  فـي  الإقليمية  الإدارة  مباين  فـي  التكييف  كفاءة  رفع  م�سروع  • اإجناز 
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اإن�ساء م�ستودع اأر�سيف 

مركزي جديد فـي اخلرج 

)املنطقة الو�سطى(
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املوارد الب�سرية

قو�عد موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي بخ�سو�س ممار�سات �سرف �ملكافاآت:

ممار�سات  )FSB(بخ�سو�س  املايل  ال�ستقرار  جمل�س  وتعليمات  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  بقواعد  اللتزام  منطلق  من 

)NCCOM( سرف املكافاآت, �سهد هذا العام مراجعة ل�سيا�سة املكافاآت اخلا�سة بالبنك من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت�

واعتمادها بعد ذلك من قبل جمل�س الإدارة.

الب�سرية,  املوارد  دائرة  تتكون من ممثلني عن  واملكافاآت  الرت�سيحات  ا�ستحداث جمموعة عمل حتت جلنة  فمن خالل  وباملثل, 

ودائرة اللتزام, واإحدى املوؤ�س�سات ال�ست�سارية امل�ستقلة, فقد قام البنك ال�سعودي الفرن�سي مبعاجلة اأوجه ال�سعف فـي طريقة 

�سرف املكافاآت معاجلة كاملة, مع وجهة نظر م�ستقلة, والرفع بذلك اإىل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, على النحو التايل:

1. اإن الفوارق فـي �سرف املكافاآت تتوقف على الفوارق فـي م�ستويات الأداء وهي لي�ست باأي حال من الأحوال م�سمونة تعاقديًا.

2. اإن �سيا�سة �سرف املكافاآت فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي متفقة مع قواعد موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ذات ال�سلة.

3. اأنه يتوفر الإطار الذي يتم من خالله اإبالغ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وب�سورة ن�سف �سنوية بجميع ما يتطلب الإف�ساح 

عنه خا�سة فـيما يتعلق ب�سيا�سة املكافاآت.

)PMS( نظام �إد�رة �لأد�ء

املكافاآت,  �سرف  ممار�سات  بخ�سو�س  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  لقواعد  المتثال  �سبيل  فـي  املبذولة  للجهود  ا�ستكماًل 

و�سيا�سة البنك ال�سعودي الفرن�سي التي تن�س على اعتماد نظام ل�سرف املكافاآت على اأ�سا�س الأداء, حقق نظام اإدارة الأداء قفزة 

اأخرى فـي عام 2010 من خالل تنفـيذ مراجعة الأداء على اأ�سا�س موؤ�سرات الأداء الرئي�سية على جميع م�ستويات املوظفـني. ومع 

احلملة الأوىل التي �ستبداأ فـي منت�سف العام, اأي قبل الفرتة املقررة ملراجعةالأداء التي جترى فـي نهاية �سهر اأكتوبر من كل عام, 

فقد قدم نظام اإدارة الأداء قيمة اإ�سافـية ملخ�س�سات نهاية العام على اأ�سا�س التباين فـي دفع املكافاآت بطريقة تتوافق مع القواعد 

املو�سوعة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

�لتنظيم

بداأ فـي عام 2010 تنفـيذالتغيريات الهيكلية املوؤدية مع حلول عام 2011 اإىل اإيجاد منظمة يكون الرتكيز فـيها فـي املقام الأول على 

راأ�س املال الب�سري )HC(. وت�سمل هذه التغيريات و�سع العمليات, وتاأ�سي�س مركز الت�سال واإعداد ورفع التقارير املختلفة. ويتكون 

جهاز راأ�س املال الب�سري من املجالت اأو مراكز التميز الرئي�سية التالية: تخطيط القوى العاملة واإدارة املواهب؛ القيادة والتطوير, 

املكافاآت والحتفاظ باملوظفـني, العمليات, نظام اإدارة املوارد الب�سرية HRMS, واإيجاد �سريك جتاري. وقد بداأ تطبيق مفهوم 

ال�سريك التجاري على م�ستوى دائرة الإلتزام واإدارة الدعاية والإعالم باإعتبارهما من املجالت الرائدة وقد تو�سع هذا املفهوم 

بحيث اأ�سبح يغطي الآن جمموعة اأكرب, مبا فـي ذلك دائرة العمليات.

�إد�رة �ملو�هب

مت تنفـيذ املرحلة الأوىل من الطرق والعمليات املعتمدة لإدارة املواهب فـي 12 دائرة داخل البنك, وهي ت�سمل العمل على تطوير 

امل�سار الوظيفـي, واإعادة الإحالل من خالل التدريب. مت من خالل هذه العملية اإجراء عملية التقييم لعدد680 مدير تنفـيذي, تبني 

اأن منهم 49 من اأ�سحاب املواهب العالية )HIPO( و93 من اأ�سحاب املواهب الواعدة.

بداأ فـي عام 2010 تنفـيذالتغيريات الهيكلية املوؤدية مع حلول 

عـــام 2011 اإىل اإيجاد منظمة يكـــون الرتكيز فـيها فـي املقام 

الأول على راأ�س املال الب�سري
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املراقبة النظامية

املخاطر النظامية هي املخاطر الناجمة عن الف�سل فـي اإدارة الق�سايا التنظيمية والأخالقية التي ميكن اأن تتمخ�س عنهااأ�سرار 

مادية اأو خ�سائر اأو اأ�سرار تلحق ب�سمعتنا اأو �سورتنا.

فنحن نلتزم بتخ�سي�س كافة املوارد املتاحة لدعم روؤية جمل�س الإدارة وجهاز الإدارة, وحتقيق الأهداف املن�سودة والتخفـيف من 

اأثر املخاطر النظامية.

اإن اإدارات املراقبة النظامية ومكافحة غ�سل الأموال, �سكاوى العمالء, والتحقيق فـي الحتيال واخلزينة ودعم امل�ساريع امل�سرتكة 

من دائرة املراقبة النظامية هي التي حتدد اإطار برامج املراقبة النظامية التي يتم تطبيقها لإدارة خماطر املراقبة النظامية فـي 

البنك ال�سعودي الفرن�سي بوجه عام.

وي�سمل هذا الإطار نهجًا م�سرتكًا لاللتزام وامل�ساءلة وال�سيا�سات والإجراءات وال�سوابط والإ�سراف والرقابة, واإدارة التغيري فـي 

النواحي التنظيمية, والتدريب, واإعداد ورفع التقارير.

العمل  ان�سطة  الفرن�سي بوجه عام وعلى م�ستوى  ال�سعودي  البنك  النظامية على م�ستوى  املراقبة  اإدارة خماطر  نتعامل مع  نحن 

فـي البنك. حيث تقوم جلنة اإدارة املراقبة النظامية بالإ�سراف على الق�سايا الهامة التي تنطوي على خماطر املراقبة النظامية 

على م�ستوى البنك ال�سعودي الفرن�سي. فـيقوم املدراء امل�سوؤولون عن اجلرائم املالية ومكافحة غ�سل الأموال وغريها من اللجان 

املتفرعة عن دائرة املراقبة النظامية بالرتكيز على ق�سايا حمددة تتعلق بالأن�سطة التي اأن�سئت تلك اللجان من اأجل مناق�ستها 

واإدارة خماطر  بتقييم  الكفـيلة  واملمار�سات  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  وتوجيه  بتطوير  تقوم  النظامية  املراقبة  فدائرة  وحلها. 

املراقبة النظامية فـي جميع جوانب اأن�سطة العمل فـي البنك. كما نقوم اأي�سا بتخفـيف خماطر املراقبة النظامية من خالل اتباع 

نهج وا�سع النطاق لعملية الإدارة والتح�سني.

تعترب خطوط الأعمال ودوائر الدعم هي امل�سوؤولة عن مراقبة جميع املخاطر �سمن جمالت اخت�سا�سها, مبا فـي ذلك خماطر املراقبة 

النظامية. وقد قامت دائرة املراقبة النظامية, من خالل العمل جنبًا اإىل جنب مع خطوط العمل الخرى ودائرة الدعم املعنية, بتطوير 

العمليات الكفـيلة مبعاجلة خماطر املراقبة النظامية واإدارة الق�سايا املت�سلة بالإلتزام باأحكام القوانني والأنظمة املطبقة.

من خالل اجلهود املبذولة فـي خمتلف جوانب التدريب والتوعية, فقد مت ت�سليط ال�سوء على كافة اجلوانب املتلعقة بثقافة املراقبة 

للبنك فـيحدد  العليا  اأما بيان �سيا�سة املراقبة النظامية الذي ي�سدر �سنويًا عن الإدارة  البنك بوجه عام.  النظامية على نطاق 

التوجهات ويوؤكد على اأهمية المتثال بكافة نواحي املراقبة النظامية فـي كل جانب من جوانب ان�سطة البنك ال�سعودي الفرن�سي.

تلك اجلهات  تن�سئها  التي  اللجان  من  فـي عدد  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  ومنثل  التنظيمية  مع اجلهات  وثيق  ب�سكل  نعمل  نحن 

التنظيمية لتح�سني �سبل الت�سال ومعاجلة الق�سايا التي قد تواجه هذا القطاع. وتقوم دائرة املراقبة النظامية بتقدمي دعمها 

الكامل للجهات التنظيمية وت�ساهم فـي تطوير بيئة تنظيمية من �ساأنها اأن تعزز من النمو امل�ستدام والقت�ساد املنا�سب للم�ستثمرين.

نحـــن نلتـــزم بتخ�سي�ـــس كافـــة املـــوارد املتاحة لدعـــم روؤية 

جمل�ـــس الإدارة وجهـــاز الإدارة, وحتقيق الأهـــداف املن�سودة 

والتخفـيف من اأثر املخاطر النظامية
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املراجعة الداخلية

عملت دائرة املراجعة على التاأكد من حتقيق خطتها ملراجعة احل�سابات على م�ستوى اأعلى بكثري من امل�ستوى القيا�سي. وبالإ�سافة 

اإىل ذلك, كان يتعني علينا تعديل خطتنا لي�س فقط لتلبية بع�س املهام غري املخطط لها واإمنا اأي�سا مبا يتالءم مع التغريات فـي بيئة 

العمل فـي البنك, وخا�سة فـي قطاع تقنية املعلومات. ولتحقيق هذه الغاية, فقد تلقينا الدعم الكامل من جلنة مراجعة احل�سابات 

والإدارة العليا للبنك.

�لأن�سطة �لد�خلية 

على غرار ما مت القيام به فـي العام املا�سي, ا�ستمرت دائرة املراجعة فـي ا�ستخدام منهجية التدقيق القائمة على املخاطر واملطبقة 

فـي بنك كريدي اأجريكول بنك التمويل وال�ستثمار, باري�س, حيث اأجري ا�ستعرا�س �سامل لنطاق املراجعة فـي البنك و�سمل ذلك 

للجوانب  متوا�سلة  تغطية  توفـري  �سمان  هو  العملية  هذه  من  الرئي�سي  الغر�س  وكان  اجلديدة.  واخلدمات  للمنتجات  مراجعات 

عالية  تعترب  التي  الهامة  اخلدمات  اأو  املنتجات  بع�س  وفـي  البنك  اإدارات  خمتلف  فـي  بها  املرتبطة  وال�سوابط  املخاطر  عالية 

املخاطر الكامنة, والتي تعترب عمليات املراجعة على نطاق وا�سع فـي البنك اأكرث فائدة. كما هو احلال فـي العام املا�سي, خ�س�ست 

دائرة املراجعة الكثري من املوارد للرتكيز على متابعة التو�سيات املتعلقة مبراجعة احل�سابات التي �سملت تلك التي تقدمت بها 

اأثريت من قبل مراجعي احل�سابات اخلارجيني. وقد �سارك املدير العام  اإىل الأمور الواردة فـي خطاب الإدارة والتي  بالإ�سافة 

والع�سو املنتدب بن�ساط فـي هذه العملية ل�سمان قيام جميع قطاعات الأعمال والإدارات امل�ساندة باتخاذ الإجراءات الالزمة لو�سع 

تو�سيات املراجعة مو�سع التنفـيذ. والعمل متوا�سل ملتابعة ما تبقى منها ب�سورة منتظمة. 

كجزء من اتفاقية تقدمي اخلدمة, قامت دائرة املراجعة بتغطية ال�سركات التابعة للبنك. كما قامت مبتابعة تنفـيذ جميع تو�سيات 

املراجعة التي �سبق لفرن�سي تداول )�سركة تابعة مملوكة 100 % للبنك ال�سعودي الفرن�سي( اإجناز معظمها اإىل حد كبري, كما 

�ساركت دائرة املراجعة فـي مراجعة ح�سابات �سركات الت�سامن الأخرى. 

�لتفاعل مع �ل�سلطات �لتنظيمية / مر�جعي �حل�سابات �خلارجيني 

بعد التفتي�س ال�سامل الذي اأجرته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للبنك فـي �سهر يوليو 2008م, �ساركت دائرة املراجعة م�ساركة 

ن�سطة فـي متابعة تو�سيات املوؤ�س�سة بالتعاون مع جميع الكيانات التابعة للبنك. وباملثل, فقد مت مراجعة تو�سيات هيئة ال�سوق املالية 

والتاأكد من تطبيقها على الوجه ال�سحيح. تبني من نتيجة املتابعة اأن غالبية تو�سيات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد مت العمل 

بها وتنفـيذها من قبل الإدارات املعنية فـي البنك اأو ال�سركات التابعة له. كما جرت العادة, فقد عملت دائرة املراجعة ب�سورة 

م�سرتكة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني للبنك فـي جمال تبادل املعلومات عن املخاطر والأمور املتعلقة باملراقبة, مبا فـي ذلك 

رفع تقارير املراجعة عن امليزانية العمومية للبنك. 

�لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة بلجان �ملر�جعة

عمل رئي�س املراجعة الداخلية, الذي ي�سغل اأي�سا من�سب اأمني جلنة املراجعة, على التاأكد من اأن جميع الأمور الواردة فـي مداولت 

جلنة املراجعة قد مت معاجلتها ب�سكل �سحيح من جانب الإدارة التنفـيذية. اجتمعت جلنة املراجعة �ست مرات فـي العام 2010 

ل�سمان وجود عمليات التنظيم وال�سيطرة اجليدة فـي البنك ومن ممار�ستها على النحو املن�سود. ويقوم رئي�س املراجعة الداخلية 

برفع تقارير دورية ب�سورة منتظمة حول الو�سع الراهن خلطة املراجعة لعام 2010, وحول تنفـيذ تو�سيات جلنة املراجعة ورفع 

الداخلية مب�ساعدة جلنة املراجعة فـي اختيار  لعام 2011. كما قام رئي�س املراجعة  اأعدتها دائرة املراجعة  التي  خطة املراجعة 

مراجعي احل�سابات اخلارجيني للبنك للعام القادم. 

عملنا على تعديل خطتنا لي�س فقط لتلبية بع�س املهام غري 

بيئة  فـي  التغريات  مع  يتالءم  مبا  اأي�سا  واإمنــا  لها  املخطط 

العمل فـي البنك
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الن�ساط الإعالمي والإجتماعي

وا�سلت اإدارة الدعاية والإعالم دورها فـي حت�سني �سورة البنك, ودعم جميع ا�سرتاتيجيات التوا�سل مع ال�سركات ال�سقيقة, وفـي 

الوقت نف�سه الرتويج للمنتجات واخلدمات اجلديدة لها, والتاأكد من توافق التطبيقات ذات ال�سلة مع املعايري املعتمدة من البنك 

بالن�سبة لتلك لل�سركات.

يوا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي دعمه الفّعال ملختلف م�ساريع التنمية الإجتماعية فـي كل من اجلهات اخلا�سة واحلكومية فـي 

مهرجان  رعاية  فـي  متثلت  التي  والثقافـية  والتعليمية  الجتماعية  الأن�سطة  فـي  امل�ساهمات  من  العديد  وقدم  وخارجها,  اململكة 

اجلنادرية, واخلدمات اخلريية وال�سحية من خالل الدعم الدائم جلمعية النه�سة اخلريية الن�سائية واملوؤ�س�سة اخلريية الوطنية 

للرعاية ال�سحيةاملنزلية, واجلمعية اخلريية ملتالزمة داون )د�سكا( وغريها من املوؤ�س�سات اخلريية امل�سجلة لدى وزارة ال�سوؤون 

الجتماعية.

فـي اإطار تعزيز العالقات الثنائية عميقة اجلذور بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية فرن�سا, وامل�ساعي التي تبذلها الهيئة 

بعنوان  كتاب  اإ�سدار  برعاية  العام  الفرن�سي هذا  ال�سعودي  البنك  قام  الثقافـي,  التبادل  اأن�سطة  لتعزيز  والآثار  لل�سياحة  العامة 

»الكنوز الأثرية للمملكة العربية ال�سعودية«الذي مت عر�س �سوره فـي متحف اللوفر فـي باري�س, فرن�سا. 

من اجلهات امل�ستفـيدة الرئي�سية الأخرى مركز �سرطان الأطفال فـي لبنان, م�ست�سفى امللك فـي�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث 

مبنا�سبة عقد املوؤمتر الدويل حلالت الطوارئ لالأطفال وكذلك املعهد ال�سعودي للخدمات ال�سحية.
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قام البنك هذا العام برعاية اإ�سدار 

كتاب بعنوان »الكنوز الأثرية للمملكة 

العربية ال�سعودية« الذي مت عر�س �سوره 

فـي متحف اللوفر فـي باري�س, فرن�سا
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الأمـانـة العــامــة

حتديث  اإىل  بالإ�سافة  وجلانه  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  وجتهيز  ترتيب  فـي  العامة  الأمانة  ت�ساهم 

املعلومات لدى اجلهات املخت�سة ومتابعة التغيريات اخلا�سة براأ�س املال وت�سكيل اأع�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات ال�سقيقة والتابعة 

للبنك.

تقوم الأمانة العامة بالتن�سيق الكامل مع اإدارة الرقابة النظامية بتقدمي الدعم لهذه الإدارة وغريها من الإدارات فـي عالقاتها مع 

جميع اجلهات احلكومية والر�سمية فـيما يتعلق بتطبيق نظام احلوكمة ومتابعة ال�سكاوى الواردة من العمالء.

رئي�س  اطالع  على  وحتر�س  التنظيمية  اجلهات  خمتلف  من  الــواردة  الر�سمية  التعليمات  تطبيق  م�سئولية  العامة  الأمانة  تتوىل 

واأع�ساء جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة الداخلية والإدارات املعنية وال�سركات ال�سقيقة والتابعة للبنك بامل�ستجدات ال�سادرة بهذا 

اخل�سو�س.
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تتوىل الأمانة العامة م�سئولية 

تطبيق التعليمات الر�سمية الواردة 

من خمتلف اجلهات التنظيمية
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وا�سلت �سركة كام ال�سعودي الفرن�سي 

الرتكيز على تطوير مبيعاتها وقدراتها 

ال�ست�سارية, وبرنامج منتجاتها 

ومواردها فـي جمال الإدارة املالية
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كام ال�سعودي الفرن�سي

الأ�سول,  واإدارة  العائدات  فـي  �سهدت معدل منو كبري  والتي  لدينا,  الأ�سول  لإدارة  بالن�سبة  للغاية  ناجحًا  كان عام 2010 عاما 

بالإ�سافة اإىل منو الأ�سول اخلا�سعة لالإدارة, واإن كان هذا النمو يعترب متوا�سعًا مقارنة بالنمو الذي حققته العائدات. وقد حتقق 

هذا النمو اإىل حد كبري من خالل ال�ستفادة من اخليارات الوا�سعة من الأموال املتاحة لنا من ال�ستثمارات اخلا�سة, عرب جمموعة 

من فئات الأ�سول.

وفـي قطاع �سناديق ال�ستثمار املحلية, كان ن�سيب �سركة كام ال�سعودي الفرن�سي فـي ال�سوق فـي نهاية العام مبعدل 5.15 %, مما 

جعلها حتتل املرتبة ال�ساد�سة بني اأكرب مدراء الأ�سول فـي هذا القطاع.

كان اأداء ال�سناديق املحلية التي تدريها ال�سركة فـي قطاعات رئي�سية من الأ�سهم ال�سعودية وعمليات املرابحة واأ�سواق املال قويًا 

للغاية فـي جميع ال�سناديق فـي هذه الفئات التي تفوق اأداوؤها على املوؤ�سرات القيا�سية وخا�سة �سندوق الأ�سهم ال�سعودية املتوافقة 

مع ال�سريعة الإ�سالمية )�سندوق ال�سفا لتداول الأ�سهم ال�سعودية( الذي احتل مرحليًا املرتبة الثالثة بني اأداء �سناديق الأ�سهم 

ال�سعودية فـي اململكة لعام 2010.

منتجاتها  وبرنامج  ال�ست�سارية,  وقدراتها  مبيعاتها  تطوير  على  الرتكيز  الفرن�سي  ال�سعودي  كام  �سركة  وا�سلت  العام,  خالل 

ومواردها فـي جمال الإدارة املالية. ومع التح�سن امل�ستمر فـي اآراء ومواقف امل�ستثمرين على مدى العام املقبل, �سيكون بالإمكان 

تثبيت اأن�سطة العمل فـي ال�سركة لتكون فـي و�سع جيد ميّكنها من حتقيق مزيد من النمو الذي يرتافق عادة وب�سكل قوي مع اآراء 

وتوجهات امل�ستثمرين.
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رغم احلالت ال�سعبة 

واملناف�سة القوية فـي ال�سوق 

فقد متكنا بنجاح من املحافظة 

على ح�ستنا فـي ال�سوق
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فـرن�ســي تــداول 

�سهد العام2010 انخفا�سًا فـي قيمة العمليات بنحو 40 % مقارنة بالعام 2009.

رغم احلالت ال�سعبة واملناف�سة القوية فـي ال�سوق وخا�سة من موؤ�س�سات الو�ساطة اجلديدة, فقد متكنا بنجاح من املحافظة على 

ح�ستنا فـي ال�سوق.

وقد قامت فرن�سي تد�ول باملبادر�ت �لتالية

بالهام�س. التداول  ت�سهيالت  تنظيم  • اإعادة 
• اإطالق بوابة اإلكرتونية مالية جديدة لتكون مبثابة النافذة الرئي�سية للعمالء فـي احل�سول علىاأخبار ال�سوق والبحوث.

عمليات املبادلة وتطوير قاعدة العمالء من املوؤ�س�سات فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي وداخل اململكة. تنفـيذ  فـي  • املبا�سرة 
تداول عقدت العزم على القيام فـي ال�سنة املقبلة بتعزيز خطتها الت�سويقية فـي اإطار جهودها امل�ستمرة لتطوير قاعدة  • فرن�سي 

العمالء وك�سب املزيد من ح�سة ال�سوق.
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فـي يناير عام 2010م قمنا بحملة 

»اأنا اأُقدر« نبني بها 3 قيم اأ�سا�سية 

وهي اخلربة, النزاهة والإ�ستدامة 

مبا يتالئم مع ر�سالتنا وروؤيتنا
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�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي

تاأ�س�ست �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2007 ك�سركة ت�سامن بني جمموعة األيانز, التي تعترب اليوم واحدة من مقدمي 

العربية  اململكة  فـي  البارزة  املالية  املوؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  وهو  الفرن�سي,  ال�سعودي  والبنك  الرائدة,  العاملية  املالية  اخلدمات 

ال�سعودية. 

�سهدت �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2010 عددًا كبريًا من املبادرات لتعزيز هذه املنظمة الوليدة وال�سروع فـي رحلة 

النتقال من امل�ستوى اجليد اإىل امل�ستوى املمتاز  فـي اأدائها.

فـي �سبتمرب 2010, �سمحت ال�سلطات التنظيمية لل�سركة بتغيري ا�سمها القانوين ليكون »األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين«. 

ال�سم اجلديد هو عالمة بارزة من �ساأنه اأن ي�سيف قيمة كبرية اإىل العالمة التجارية اخلا�سة بنا.

بهدف التحول نحو منظمة تتمحور حول العمالء فـي بيئة تناف�سية ومبا يتالءم مع منوذج العمل امل�ستهدف فـي جمموعة اليانز, 

قامت ال�سركة بتنفـيذ تغيريات فـي هيكلها التنظيمي ابتداء من 1 يناير 2010 والقيام بحملة بعنوان “اأنا اأُقدر” اأ�سفرت عن تبني 

ثالث من القيم ال�سائدة, وهي اخلربة املتخ�س�سة والنزاهة وال�ستدامة. وقد حددت الأو�ساف وال�سبل التي ميكن التعبري بها عن 

هذه القيم الأ�سا�سية, مبا يتالءم مع ر�سالتنا وروؤيتنا.

اإن جناح ق�سم ال�سيدات فـي الريا�س قد �سجع ال�سركة على فتح ق�سم لل�سيدات فـي جدة فـي يونيو 2010. وباعتبار عام 2010 هو 

عام الندماج والتما�سك, فقد �سهد مزيدًا من التو�سع والتطوير فـي �سبكة التوزيع مما �ساعد األيانز ال�سعودي الفرن�سي التعاونية 

للتاأمني على التحرك قدمًا نحو الوفاء بتعهدها املتمثل فـي تزويد العمالء مبنتجات وخدمات عالية اجلودة وفق اأرقى املوا�سفات 

العاملية.
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ولكي تتمكن �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين من تعزيز مركزها املايل وتطبيق ا�سرتاتيجيتها على الوجه الأمثل, 

فقد اأطلقت ال�سركة بنجاح اإ�سدار حقوق خا�سة لزيادة اإجمايل راأ�س املال املدفوع لي�سل اإىل 200 مليون ريال �سعودي. وقد بقيت 

فرتة الكتتاب فـي اإ�سدار احلقوق اخلا�سة مفتوحة من 10 اأبريل 2010 حتى اإغالق ال�سوق من يوم 19 اأبريل 2010. وكان جميع 

امل�ساهمني فـي األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين امل�سجلني اعتبارًا من نهاية تداول يوم 3 اأبريل 2010 موؤهلني لالكتتاب 

فـي اإ�سداراحلقوق اخلا�سة. وقد مت عر�س 10 مليون �سهم على حملة الأ�سهم احلاليني ب�سعر 12,5 ريال لل�سهم الواحد.

وفقا لأحكام الأنظمة املطبقة, مت انتخاب جمل�س اإدارة جديد لفرتة 3 �سنوات من اأغ�سط�س 2010 اىل اأغ�سط�س 2013. وقد مت 

انتخاب الدكتور عبداهلل العبد القادر رئي�سا ملجل�س الإدارة اأما بقية اأع�ساء املجل�س فهم: ال�سيد الوليد الدريعان, وال�سيد جان 

ماريون, وال�سيد عبدالعزيز الهبدان, ال�سيد هوغو دي روكيت- بوي�سون وال�سيد هاينز دولبريغ.

فـي �سهر نوفمرب 2010, اأجنزت �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين عملية نقل حمفظة التاأمني امل�سرفـي املكتتب 

فـيها من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 2000. كما مت النتهاء من كافة ترتيبات البنية التحتية والهياكل التنظيمية لتقنية 

املعلومات لتعزيز مبيعات منتجات التاأمني امل�سرفـي )احللول اخلا�سة بقطاع التعليم والتقاعد(.

وعلى جبهة الت�سويق, فمن اجلدير بالذكر اأن �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين قد وقعت اتفاق رعاية مع حلبة 

اأرقى املعايري الدولية. ومن  اأول حلبة لريا�سة �سباق ال�سيارات فـي اململكة م�سممة وفق  الرمي الدولية فـي الريا�س, التي تعترب 

املقرر مبدئيا اأن تكون التفاقية ملدة �سنتني, تنتهي بنهاية مو�سم ال�سباق لعام 2010 / 11. و�ستتيح هذه التفاقية ل�سركة األيانز 

وو�سع   ,Pit	 Lane لني  بت  التجارية  العالمة  ا�سم  حتمل  التي  املجازات  ا�ستخدام  مزايا  التعاوين  للتاأمني  الفرن�سي  ال�سعودي 

الإعالنات على جوانب م�سارات ميدان ال�سباق, وعر�س العالمة التجارية املعروفة با�سم �سالمة ال�سيارات Car	Safety بالإ�سافة 

اإىل و�سع جناح دائم لل�سركة فـي ميدان ال�سباق لتعزيزالتفاعل املبا�سر مع الزوار.

فـي عام 2011, �ست�ستمر ال�سركة فـي تنفـيذ خطتها الرامية لتحقيق التو�سع ال�سريع لكي ت�سبح فـي مركز ال�سدارة بني �سركات 

التاأمني العاملة فـي اململكة من حيث القدرة على الوفاء مبتطلبات العمالء من الأفراد وال�سركات وتقدمي حلول تاأمني مبتكرة من 

�ساأنها تلبية الحتياجات احلديثة فـي خمتلف خطوط الأعمال التجارية من خالل �سهولة الو�سول للعمالء عن طريق قنوات التوزيع 

املختلفة وتوفـري املوظفـني املوؤهلني الذين يتحلون بروح معنوية عالية ورغبة �سادقة فـي تقدمي اأف�سل اخلدمات.
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بف�سل وجود فريق ا�ستثمار يتحلى بالأمانة 

واخلربة الطويلة, متكنت �سركة كاليون 

ال�سعودي الفرن�سي من احل�سول على 

فر�س عمل جديدة واإغالق املهام القائمة

I  57   تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة( - الـتـقـريـر ال�ســــنوي 2010



كاليون ال�سعودي الفرن�سي

ا�ستمر الأداء ال�سعيف فـي اأن�سطة �سوق املال فـي اململكة العربية ال�سعودية وخمتلف اأنحاء العامل فـي التاأثري �سلبًا على الأ�سواق 

البنك  وخا�سة  م�ساهميها,  مع  ال�سركة  تعامل  فـي  اجلوانب  متعددة  ا�سرتاتيجية  اتباع  وبف�سل  ذلك,  ومع  واخلارجية.  املحلية 

ال�سعودي الفرن�سي, وبف�سل وجود فريق ا�ستثمار يتحلى بالأمانة واخلربة الطويلة, متكنت �سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي من 

احل�سول على فر�س عمل جديدة واإغالق املهام القائمة.

املناولة مع  الوطنية خلدمات  ال�سركة  يتعلق بدمج  فـيما  ا�ست�سارة ناجحة  بتقدمي  الفرن�سي  ال�سعودي  ت�سرفت �سركة كاليون  لقد 

اأكرب عملية والأكرث تعقيدًا من  الأر�سية. وكانت هذه  املناولة  العّطار خلدمات  ال�سعودية و�سركة  الأر�سية  املناولة  كل من �سركة 

بني عمليات الدمج التي تتم على م�ستوى ال�سوق املحلية فـي اململكة العربية ال�سعودية. وقد ا�ستغرقت هذه العملية ثالث �سنوات 

للح�سول على املوافقات الالزمة واإجنازها. 

الأولوية اخلا�سة ب�سركة  اأ�سهم حقوق  اإ�سدار  اإجناز عملية  الفرن�سي من  ال�سعودي  املال, متكنت �سركة كاليون  بالن�سبة لأ�سواق 

األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين.

  

ال�سعودي  البنك  ل�سندات  م�سرتك  اإ�سدار  متعهد  بدور  القيام  خالل  من  رئي�سية  اأدوارا  اأي�سًا  لعبنا  فقد  القرو�س  جمال  وفـي 

الفرن�سي, و�سكوك بنك اخلليج الدويل واإ�سدار �سندات �سركة عبري فـي عام 2010.

يبدو العام 2011 اأكرث ايجابية بالن�سبة لالأن�سطة امل�سرفـية ال�ستثمارية نتيجة لوجود جمموعة قوية من و�سائل الت�سال املبا�سرة 

�سيتم  التي  الأولوية  حقوق  اأ�سهم  واإ�سدار  الأوىل  العام  لالكتتاب  للطرح  كربى  بعمليات  بالقيام  التكليف  فر�س  على  للح�سول 

تنفـيذها فـي الغالب فـي عامي 2011 و 2012. وعالوة على ذلك, لدينا ات�سالت مبا�سرة واحتمالت قوية لتنفـيذ بع�س عمليات 

الندماج وال�ستحواذ وعمليات عقد القرو�س فـي اأ�سواق املال. 

بالإ�سافة اإىل املهام احلالية, فاإننا ن�سعى بن�ساط لتكليفنا مبهام جديدة من بني العمليات املتوقعة الهامة فـي ال�سوق ونحن واثقون 

انه �سيتم توقيع مزيد من عمليات التكليف مبهام من هذا القبيل خالل عام 2011.

58  I   2010 تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة( - الـتـقـريـر ال�ســــنوي



تقدم �سوفـينكو خدمات متويل متلك 

ال�سيارات واملنتجات ال�ستهالكية 

لالأفراد املطابقة لل�سريعة الإ�سالمية 

فـي كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية
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�سوفـينكو و�سركة الأمثل

�سوفـينكو �ل�سعودي �لفرن�سي

تاأ�س�ست �سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2007م حيث ترتكز اأعمالها على اأن�سطة متويل ال�سيارات.

تقدم خدمات متويل متلك ال�سيارات واملنتجات ال�ستهالكية لالأفراد املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فـي كافة اأنحاء اململكة 

العربية ال�سعودية.

�سركة �لأمثل للتمليك و�لتاأجري �لتمويلي �ملحدودة

ميتلك البنك فـي هذه ال�سركة ما ن�سبته20% من راأ�س املال البالغ 20 مليون ريال �سعودي, ومتار�س اأعمالها فـي جمال متويل بيع 

اإعادة الهيكلة التي مرت بها  ال�سيارات والتاأجري التمويلي, هذا وقد حت�سن الو�سع املايل لل�سركة وب�سورة ممتازة وخا�سة بعد 

ال�سركة.
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�ملحفظة �ل�ستثمارية 

تتكون ال�ستثمارات مما يلي:

20102009

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكةالإجمايلخارج اململكةداخل اململكةباآلف الريالت ال�سعودية 

1( �لإ�ستثمار�ت �ملدرجة قيمتها �لعادلة فـي قائمة �لدخل

849٫600228٫2511٫077٫851347.695172.709520.404�سندات بعمولة ثابتة

155٫47237٫735193٫207183.73048.574232.304�سندات بعمولة عائمة

7.1067.106----اأخرى

1٫005٫072265٫9861٫271٫058531.425228.389759.814�لإ�ستثمار�ت �ملدرجة قيمتها �لعادلة فـي قائمة �لدخل

2( �لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

511.363511.363-168٫759214٫749383٫508�سندات بعمولة ثابتة

1٫172٫761553٫8121٫726٫573728.374382.2801.110.654�سندات بعمولة عائمة 

713٫934257٫378971٫312624.06075.106699.166اأ�سهم

3.102.380-3٫633٫0047٫1063٫640٫1103.102.380اأخرى

5٫688٫4581٫033٫0456٫721٫5034.454.814968.7495.423.563�لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع، �سافـي

3( �لإ�ستثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �لإ�ستحقاق 

1٫423٫1792.353.657188.9362.542.593-1٫423٫179�سندات بعمولة ثابتة

1٫423٫1792.353.657188.9362.542.593-1٫423٫179�لإ�ستثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �لإ�ستحقاق 

4( �لإ�ستثمار�ت �لأخرى �ملقتناه بالتكلفة �ملطفاأة

7.228.694-9٫565٫8897.228.694-9٫565٫889�سندات بعمولة ثابتة

859٫086375٫0001٫234٫0861.526.562375.0001.901.562�سندات بعمولة عائمة

10٫424٫975375٫00010٫799٫9758.755.256375.0009.130.256�لإ�ستثمار�ت �لأخرى �ملقتناه بالتكلفة �ملطفاأة،�إجمايل

)375.000()375.000(-)375٫000()375٫000(-خم�س�س النخفا�س فـي القيمة 

8.755.256-10٫424٫9758.755.256-10٫424٫975�لإ�ستثمار�ت �لأخرى �ملقتناه بالتكلفة �ملطفاأة،�سافـي

18٫541٫6841٫299٫03119٫840٫71516.095.1521.386.07417.481.226�لإ�ستثمار�ت، �سافـي

فـيما يلي حتلياًل لال�ستثمار�ت ح�سب �لأطر�ف �لأخرى

 2009 2010 باآلف الريالت ال�سعودية

13٫292٫87312.111.363حكومة و�سبه حكومية

4٫314٫6483.874.644�سركات

1٫997٫1251.444.389بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

236٫06950.830اأخرى 

19٫840٫71517.481.226�لإجمايل 
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 خماطر �لئتمان �ملتعلقة بال�ستثمار�ت

20102009باآلف الريالت ال�سعوديــة

12٫675٫52411.456.608�سندات احلكومة ال�سعودية 

2٫428٫8282.207.809ا�ستثمارات م�سنفة

-107٫813ا�ستثمارات غري م�سنفة 

4٫628٫5503.816.809ا�ستثمارات غري م�سنفه 

19٫840٫71517.481.226�لإجمايل

ت�ستمل �سندات احلكومة ال�سعودية على �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية, و�سندات اخلزينة, و�سندات بعمولة عائمة. ت�ستمل ال�سندات 

 .»BBB« اإىل »AAA« من الدرجة الأوىل على ا�ستثمارات تتعر�س ملخاطر ائتمان تعادل تلك املو�سوعه من قبل �ستاندرد اآند بورز وذلك من

ت�ستمل ال�ستثمارات غري امل�سنفه على اأ�سهم حملية واأجنبية وا�ستثمارات م�ساركة وم�ساربة قدرها 3.633 مليون ريال �سعودي )2009: 

3.102 مليون ريال �سعودي(.

اإن ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل هي عبارة عن اإ�ستثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة, وت�ستمل على �سندات اإ�سالمية 

مببلغ قدره 152 مليــون ريال �ســعودي )2009: 155 مليون ريال �سعودي(. 

ت�ستمل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع على �سندات متوافقة مع ال�سريعة )�سكوك( مببلغ قدره 965 مليون ريال �سعودي )2009: 753 مليون 

ريال �سعودي(. اأن الإ�ستثمارت املتاحة للبيع الأخرى متثل ا�ستثمارات م�ساركة قدرها 0.5 مليون ريال �سعودي )2009: 255 مليون ريال 

�سعودي(, وا�ستثمارات م�ساربة قدرها 1.699 مليون ريال �سعودي )2009: 1.726 مليون ريال �سعودي( متت تغطية خماطرها, ويتم 

قيا�سها بالقيمة العادلة بالقدر الذي يتم تغطية خماطره. 

ت�ستمل ال�ستثمارات غري املتداولة, ب�سكل اأ�سا�سي, على �سندات احلكومة ال�سعودية مببلغ 12.676 مليون ريال �سعودي ) 2009: 11.457 

مليون ريال �سعودي(.

�لقـــرو�س لأجل 

اأبرم البنك, بتاريخ 25 يونيو 2008, اتفاقية قر�س لأجل مببلغ 100 مليون يورو )ي�ستحق ال�سداد فـي عام 2013( لالأغرا�س امل�سرفـية 

العامة, ومت �سحبه بالكامل. اإ�سافة اإىل ذلك, اأبرم البنك اتفاقية قر�س لأجل اآخر, فـي 22 �سبتمرب 2008, مببلغ قدره 525 مليون دولر 

اأمريكي, ومت �سحبه بالكامل,ويتكون من �سريحة ال�سنة الثالثة )183 مليون دولر اأمريكي( و�سريحة ال�سنة اخلام�سة )342 مليون دولر 

و�سروط  لأحكام  ذلك  ويخ�سع  ا�ستحقاقها,  تواريخ  قبل  لأجل  القرو�س  هذه  �سداد  للبنك  يحق  العامة.  امل�سرفـية  لالأغرا�س  اأمريكي( 

التفاقيات املعنية.

�لتو�جد �لقليمي

ميتلك البنك 27% من راأ�س مال »بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي«, وهي �سركة م�ساهمة مت تاأ�سي�سها فـي �سوريا وقد بداأ البنك اأعماله بتاريخ 

2004/01/04م. وقد وا�سل هذا البنك جناحه املتميز الذي انعك�س فـي تو�سعه اجلغرافـي حيث ارتفع عدد الفروع من 27 فرع عام 2009م 

اإىل 33 فرع عام 2010م مع خطط تو�سعية م�ستقبلية. كما انعك�س هذا النجاح اي�سًا على زيادة راأ�س مال البنك الذي وافق عليه جمل�س 

اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي مع رفع ح�سته فـي راأ�س مال هذا البنك من )27% اإىل %33.06 (.

ميتلك البنك 10% من راأ�س مال »بنك بيمو لبنان » وهي �سركة موؤ�س�سة فـي لبنان – بريوت وقد متت م�ساهمة البنك ال�سعودي الفرن�سي 

اعتبارًا من 2003/8/1م. هذا وقد اقر جمل�س اإدارة هذا البنك زيادة راأ�س ماله خالل الربع الأخري من عام 2010م والعمل جارى لتنفـيذ 

هذا الإجراء خالل عام 2011م. 
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مت خالل 2009 حتويل ن�ساطات �سركة ان�سعودي للتاأمني و�سافـي املوجودات املتعلقة بها اإىل ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

)اليانز( بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. عليه, وبعد النتهاء من حتويل املوجودات واملطلوبات و�سداد كافة 

اللتزامات القانونية, وافق امل�ساهمون فـي �سركة ان�سعودي للتاأمني على ت�سفـيتها.

�خلطط �مل�ستقبلية

 

تعتمد خطة التنمية املو�سوعة من قبل الإدارة العليا بالبنك واملعتمدة من قبل جمل�س اإدارة البنك على العوامل التالية:

�ملنظور �لقت�سادي �ل�سامل

اإننا نعتقد اأن احلركة القت�سادية التي �سهدت تراجعًا خالل  2008و 2009 �سوف تبداأ بالتح�سن خالل ال�سنوات القادمة تبعًا للعالمات 

التي بداأت بالتبلور خالل عام 2010 ونتوقع ارتفاع الناجت الإجمايل املحلي بن�سبة ترتاوح بني  4% و 4.5% خالل ال�سنوات القادمة, وذلك 

بناء على الأبحاث اجلارية فـي الق�سم القت�سادي بالبنك.

كما نتوقع اأن ي�سهد القطاع اخلا�س منوًا بن�سبة قدرها  4.2% خالل 2011 تبعًا لتحرر الدولة من بع�س امل�ساكل القت�سادية, حيث حتملت 

الدولة عبء متويل امل�ساريع القت�سادية خالل عام 2010م, كما اأننا نعتقد اأن القطاع اخلا�س �سوف ي�ساهم اأكرث فاأكرث فـي عملية التح�سن 

خالل هذه ال�سنة وال�سنوات القادمة.

لقد اتخذت الدولة كافة اخلطوات الالزمة من اأجل ا�ستمرار احلركة القت�سادية منذ بدء الأزمة, فقد حقق القطاع العام خالل 2010 

تقدمًا كان الأكرب منذ 13 �سنة, ومبعدل بلغت ن�سبته  5.9 %, مقارنة بالن�سبة التي حققها القطاع اخلا�س والتي بلغت %3.7.

على الرغم من اأن موازنة الدولة للعام 2011 تت�سمن م�ستوى اآخر من امل�سروفات املخططة, اإل اأننا نتوقع اأن تعمل احلكومة على خف�س 

وترية امل�سروفات من اأجل ت�سجيع م�ساهمة القطاع اخلا�س.

�سوف ترتفع ن�سبة النمو فـي القطاع اخلا�س ب�سبب حت�سن اأ�سعار النفط, وزيادة الطلب على املواد البرتوكيماوية, وا�ستمرار معدلت 

ال�سرف احلكومية مما يعني املزيد من طلبات التمويل من البنوك اأو من اأ�سواق الأ�سهم وال�سندات. لذا فاإننا نتوقع حدوث حتول 

فـي حركة الئتمان خالل العام, حيث مت مالحظة زيادة معدل القرو�س اإىل القطاع اخلا�س بن�سبة قدرها 4.75% خالل 2010بعد 

انخفا�سها بن�سبة قدرها 0.3% خالل عام 2009.

�لإ�سرت�تيجية

تعتمد الإ�سرتاتيجية احلالية على نقاط القوة التي يتمتع بها البنك ال�سعودي الفرن�سي وال�سمات التناف�سية, كما تركز خطة العمل على 

مناطق الربحية التي ميكن حت�سينها عن طريق رفع ن�سيب البنك من ال�سوق. يعمل قطاع الفروع والت�سويق على زيادة ال�ستثمار بالعاملني 

والبني التحتية والنظم من اأجل ا�سافة املزيد لأرباح البنك وحت�سني ح�سة البنك فـي ال�سوق, كما يحاول هذا القطاع البقاء على ا�ستمرارية 

معدل النمو فـي قطاع املنتجات واملوجودات اخلا�سة به خالل 2010م.

من املتوقع اأن ينمو قطاع اإدارة الأموال من خالل احل�سول على عمالء جدد ومن خالل الت�سويق اإىل العمالء فـي القطاعات الأخرى مثل 

قطاع متويل ال�سركات والقطاع التجاري. 

كما �سيوا�سل قطاع متويل ال�سركات رفع ن�سيبه من ال�سوق من حيث املوجودات والتواجد فـي جمال متويل امل�ساريع والإقرا�س امل�سرتك, مع 

حماولت م�ستمرة لزيادة ح�سته من قطاع متويل التجارة )العتمادات وال�سمانات(.

يجري العمل فـي قطاع الت�سهيالت التجارية لرفع ن�سيبه من ال�سوق فـي عمليات متويل املوؤ�س�سات املالية ال�سغرية واملتو�سطة وتوفـري املزيد 

من الفر�س من خالل الوحدة امل�ستحدثة موؤخرًا وهي وحدة املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية.
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�سوف تعتمد اأن�سطة اخلزينة والأ�سواق املالية بالبنك على املركز القوي الذي يتمتع به البنك فـي جمال امل�ستقات و�سوف ي�ستمر بتطوير 

منتجاته واحللول ال�ست�سارية للمخاطر, وتبني تطوير اأن�سطة البيع لعمالء القطاعات الأخرى وال�سركات التابعه .

 

 �إد�رة �ملخاطر بازل 2

قام البنك ال�سعودي الفرن�سي باختيار اأ�سلوب التنفـيذ املرحلي لتفاقية بازل 2, وقد متكن البنك من حتقيق اللتزام مبتطلبات موؤ�س�سة 

التوجيهات  ت�سمنت  والت�سغيلية.  ال�سوقية  واملخاطر  املعيارية لالئتمان,  الطريقة  نهاية عام 2007 من حيث  فـي  ال�سعودي  العربي  النقد 

ال�سادرة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي توجهًا اأ�سد نحو تطبيق اأ�سلوب IRB بخ�سو�س بازل 2, وتقدمي مفهوم بازل 3. ويعمل 

البنك ال�سعودي الفرن�سي على حتقيق هذه التوجهات.

بلغت مالءة راأ�س مال البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي نهاية 2010م ن�سبة قدرها 14.73% بارتفاع من 13.72% فـي نهاية 2009م .

ي�سعى البنك اإىل املحافظة على ن�سبة مالءة راأ�س مال لديه مب�ستوى ل يقل عن %12.

�لديون �مل�سكوك فـي حت�سيلها

مبلغ  القرو�س  بلغت خم�س�سات خ�سائر  بينما  نهاية 2010,  فـي  �سعودي  ريال  فـي حت�سليها مبلغ 1.157.188  امل�سكوك  الديون  بلغت 

من  بتح�سيلها  امل�سكوك  والديون  العاملة  القرو�س  لكافة  املخ�س�سات  تغطية  ارتفعت   .%129 تبلغ  بتغطية  �سعودي,  ريال   1.492.917

1.55% عام 2009 اإىل 1.75%, وياأتي ذلك ترجمة ملدى الهتمام الذي يبديه البنك فـي جتنيب املخ�س�سات الالزمة لتغطية هذه الديون.

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

يتكون جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي من ع�سرة اأع�ساء و وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي يتم انتخاب اجلانب 

ال�سعودي من اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل م�ساهمي البنك ملدة ثالث �سنوات, وقد بداأت دورة اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل اعتبارًا من 

1 يناير 2010م و�سوف تنتهي بنهاية 2012/12/31م وح�سب النظام مت حجز اأ�سهم الع�سوية واملقدرة بـ )األف �سهم( لكل منهم.

اأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سعوديني

رئي�سًا )م�ستقل( �ل�سيد/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لطوق  

ع�سوًا )غري م�ستقل( �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لعبد�لرحمن �لر��سد 

ع�سوًا )غري م�ستقل( �ل�سيد/ �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �لعي�سى  

ع�سوًا )غري م�ستقل( ممثاًل عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية . �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن  

ع�سوًا )م�ستقل( �لدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين  

ع�سوًا )م�ستقل( �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن حممد �لعمر�ن  

نائب الع�سو املنتدب ع�سوًا )تنفـيذي(. �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه  

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة �ملمثلني لل�سريك �لأجنبي )بنك كاليون(

الع�سو املنتدب )تنفـيذي( �ل�سيد/ جان ماريون    

ع�سوًا )غري تنفـيذي(  �ل�سيد/ �لن ما�سري�    

ع�سوًا )غري تنفـيذي( بديل عن جان فريدريك ديلو�س �ل�سيد/ مارك �وبنهيم   

ع�سوًا)غري تنفـيذي( ا�ستقال خالل الربع الأول من عام 2010م  �ل�سيد/ جان فريدريك ديلو�س   

وحل حمله ال�سيد/مارك اوبنهيم.      
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)36-1( عقد جمل�س الإدارة عدد)4( اجتماعات هذا العام وبن�سبة ح�سور بلغت 92% وفـيما يلي �سجل ح�سور هذه الجتماعات.

ال�سفةال�سم

الجتماع الأول

2010/03/07

الجتماع الثاين

2010/06/06

الجتماع الثالث

2010/09/19

الجتماع الرابع

2010/12/19

ح�سورح�سورح�سورح�سورم�ستقلاإبراهيم الطوق

ح�سور-ح�سورح�سورم�ستقلخالد حامد مطبقاين

ح�سورح�سورح�سورح�سورم�ستقلمو�سى العمران

ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذيعبدالعزيز الرا�سد

ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذياإبراهيم العي�سى

ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذيعبدالعزيز هبدان الهبدان

ح�سورح�سورح�سورح�سورغري تنفـيذيالآن ما�سريا

ح�سورح�سور-  -غري تنفـيذيمارك اوبنهيم

---ح�سورغري تنفـيذيجان فريدريك ديلو�س

ح�سورح�سور-ح�سورتنفـيذيعبدالرحمن جاوه

ح�سورح�سورح�سورح�سورتنفـيذيجان ماريون

ال�سركات الأخرى والتي يقوم فـيها اأع�ساء جمل�س الإدارة بع�سوية جمال�س اإداراتها بخالف البنك ال�سعودي الفرن�سي هي كما يلي:

�سفة التمثيلال�سركات الأخرى�أ�سماء �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

�سركة املنتجات الفولذية )�سبتكو(�ل�سيد/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لطوق

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة�سركة اخلليج للتدريب والتعليم )�سركة م�ساهمة(�ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لعبد�لرحمن �لر��سد

�سركة طيبه القاب�سة�ل�سيد/ �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �لعي�سى

�سركة املراعي

�سركة ا�سمنت ينبع

جمموعة �سافول

بيمو البنك الأوروبي لل�سرق الأو�سط – بريوت

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة 

�سركة الت�سالت ال�سعودية�ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن

اليانز ال�سعودي الفرن�سي )ممثاًل عن البنك(

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة 

--�لدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين

�سركة �سافول�ل�سيد/ مو�سى عمر�ن حممد �لعمر�ن 

�سركة املراعي

�سركة الأ�سمنت العربية

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارةبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي – �سوريا حتى مايو 2010م.�ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه

اليانز ال�سعودي الفرن�سي )ممثاًل عن البنك(�ل�سيد/ جان ماريون

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي – �سوريا )ممثاًل عن البنك(

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ميتلك �أع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �لتنفـيذيني وزوجاتهم و�أولدهم �لق�سر فـي �أ�سهم �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي كما فـي 2010/12/31م 

ما يلي:

تـقـــريـــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(
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�أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

 ال�سم

عدد الأ�سهم 

بداية العام 

2010

الن�سبة املئوية 

بداية العام

�سافـي التغيري

فـي عدد الأ�سهم

ن�سبة التغيري 

خالل العام

عدد الأ�سهم 

نهاية العام

2010

ن�سبة التملك 

نهاية العام

1.38 %9.994.992--1.38%9.994.992اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

00 %3.000--0.00%3.000اإبراهيم حممد العي�سى

00 %3.214--0.00%3.214عبدالعزيز را�سد عبدالرحمن الرا�سد

00 %16.788--0.00%16.788عبدالرحمن اأمني ح�سن جاوه

00 %00002.0002.0002.000عبدالعزيز هبدان عبداهلل الهبدان

00 % 35.775--0.00%35.775خالد حامد مطبقاين

0.06%479.308 --0.06%479.308مو�سى عمران حممد العمران واأفراد اأ�سرته 

ملكية �لأ�سهم 

ح�سب املادة 30 من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. بلغت م�ساهمة كبار امل�ساهمني بالبنك ال�سعودي الفرن�سي 

كما فـي 12/31/ 2010م التايل:

امل�ساهمون الرئي�سيون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفـيذيني ممن ميلكون 1% فما فوق

ال�سم

عدد الأ�سهم

بداية العام

الن�سبة املئوية 

بداية العام

�سافـي التغيري 

فـي عدد الأ�سهم

ن�سبة التغيري 

خالل العام

عدد الأ�سهم 

نهاية العام

ن�سبة التملك 

نهاية العام

31.11 %225.000.000--31.11 %225.000.000بنك كاليون

12.84 %92.867.667--12.84 %92.867.667املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

9.83 %71.093.121--9.83 %71.093.121�سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده

5.02 %36.335.000--5.02 %36.335.000حممد اإبراهيم حممد العي�سى

2.01 % *14.539.606+0.38% 1.632.749.499 % * 11.790.107البنك ال�سعودي الأمريكي �سندوق ال�ستثمارات اخلا�سة 1

1.82 %13.186.283--1.82 %13.186.283عمران حممد عبدالرحمن العمران

1.51 % 10.915.236-- 1.51 % 10.915.236عدنان حمزة حممد �سليمان بوقري

 1.38%9.979.398--1.38%9.979.398املوؤ�س�سة العامة للتقاعد

 1.38%9.978.732-- 1.38 % 9.978.732حامد حامد مطبقاين

1.09 %*7.889.700-0.11% )563.900(1.20 %8.453.600 �سركة العليان ال�سعودية ال�ستثمارية املحدودة

- البنك ال�سعودي الأمريكي �سندوق ال�ستثمارات اخلا�سة 1 ميثل التغيري فـي عدد الأ�سهم عمليات ال�سراء التي متت خالل العام 2010م

- �سركة العليان ال�سعودية ال�ستثمارية املحدودة ميثل التغيري فـي عدد الأ�سهم عمليات البيع التي متت خالل العام 2010م

�للجان �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة 

هناك جلان تنبثق عن جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي اللجنة التنفـيذية, وجلنة املراجعة, جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وجلنة 

التربعات وامل�ساهمات الجتماعية, ومتار�س كل جلنة من هذه اللجان �سالحياتها مبوجب لئحة خا�سة بها وفـيما يلي بيان بتلك اللجان:
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1-  �للجنة �لتنفـيذية

تبا�سر هذه اللجنة عملية الإ�سراف على اإدارة املخاطر بالبنك م�سئولية و�سع اأهداف طويلة الأجل للبنك, حتديد ومراقبة املخاطر الرئي�سية 

للبنك وتقييم اإدارتها, اعتماد �سيا�سات وحتديد التغطية املطلوبة لهذه املخاطر, التحقق من وجود ال�سيا�سات الالزمة لإدارة املخاطر التي 

قد يتعر�س البنك لها, مبا فـي ذلك خماطر ال�سوق, وخماطر الت�سغيل وخماطر ال�سيولة, وخماطر الئتمان, وخماطر التاأمني, واملخاطر 

النظامية, واملخاطر القانونية, واملخاطر املهددة لل�سمعة, تقييم ا�سرتاتيجيات العمل وخططه, و�سع الأهداف على املدى البعيد, والقيام 

مبراقبة وقيا�س التحقق من هذه الأهداف, القيام باملراجعة والتو�سية ملجل�س الإدارة مبا يخ�س م�ستلزمات احلوكمة مثل لوائح اللجان, 

اأجناز هذا, فاإنه يحق لها مراجعة امل�سائل النظامية وال�سرعية  وامل�سائل القانونية وامل�سائل املتعلقة باملوظفـني. ولكي تتمكن اللجنة من 

والقانونية التي قد توؤثر على البنك. مراجعة اإجراءات التقا�سي اجلارية واملوقوفة, التي يكون البنك طرفًا فـيها, ومراجعة امل�سائل التي قد 

توؤثر على عمليات البنك ب�سورة فعلية والقيام مبراجعة وتقييم مدى منا�سبة اللوائح اخلا�سة باللجان ب�سورة دورية.

تتكون هذه اللجنة من )7( اأع�ساء ومت ت�سكيلها لفرتة ثالث �سنوات اعتبارًا من )2010/01/01م وحتى 2012/12/31( وهم:

رئي�سًا �ل�سيد/ جان ماريون     

ع�سوًا  �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لعبد�لرحمن �لر��سد  

ع�سوًا  �ل�سيد/ �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �لعي�سى   

ع�سوًا �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن حممد �لعمر�ن   

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن   

ع�سوًا  �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه   

ع�سوًا  �ل�سيد/ �لآن ما�سري�     

هذا وقد عقدت اللجنة التنفـيذية عدد )8(اجتماعات خالل العام 2010م وبن�سبة ح�سور قدرها %80.

:)NCCOM( 2- جلنة �لرت�سيح و�لتعوي�سات

�ملفو�سة مبا يلي: 

البنك. فـي  املعتمدة  واملعايري  وال�سيا�سات  الأ�سا�سي  للنظام  وفقا  املجل�س  لع�سوية  املر�سحني  مالءمة  مدى  فـي  • النظر 
الإدارة. جمل�س  لع�سوية  توفرها  املطلوب  املنا�سبة  واملوؤهالت  للمهارات  �سنوية  مراجعة  • اإجراء 

• رفع تو�سية اإىل املجل�س حول معايري ت�سكيل املجل�س واللجان املنبثقة عن املجل�س, مبا فـي ذلك عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة وا�ستقالليتهم.
بنتائج  تقرير  ورفع  العمومية  اجتماع اجلمعية  فـي  انتخابهم  يقرتح  الذين  املر�سحني  من  مر�سح  كل  �سنوي ل�ستقاللية   تقييم  • اإجراء 

هذا التقييم اإىل املجل�س.

• اإقتناع املجل�س واللجان التابعة له, عند القت�ساء, با�ستيفاء كافة املتطلبات التنظيمية, ومن بينها تلك املتعلقة بتكوين اللجنة ذاتها؛
تنفـيذها. على  والإ�سراف  املنا�سب  على  للتعاقب  التخطيط  عملية  مالءمة  مدى  مراجعة  فـي  املجل�س  • م�ساعدة 

الفرن�سي. ال�سعودي  البنك  فـي  العليا  الإدارة  تعوي�سات  حول  املجل�س  اإىل  تو�سيات  وتقدمي  الأداء  • مراجعة 
عليها. للموافقة  املجل�س  على  تعديالت  واأي  التفوي�س  هذا  وعر�س  �سنوات,  ثالث  كل  التفوي�س  هذا  كفاية  مدى  وتقييم  • مراجعة 

اإىل املجل�س كل ثالث �سنوات. • اإجراء التقييم الذاتي مل�ساهمة اللجنة وفعاليتها فـي الوفاء مبقت�سيات التفوي�س املمنوح لها وتقدميها 

تـقـــريـــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(
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�أبرز مالمح �سيا�سة �لتعوي�س فـي �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي:

باعتبار البنك ال�سعودي الفرن�سي اأحد البنوك العاملة فـي اململكة العربية ال�سعودية, وهي البلد الوحيد فـي منطقة ال�سرق الأو�سط الع�سو 

جمال  فـي  )�ساما(  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  بتوجيه  ال�سارمة  احلوكمة  ممار�سات  يتبع  فهو   ,G20 الع�سرين  جمموعة  فـي 

التعوي�س. فنظام التعوي�سات فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي  ي�سجع على العمل مببداأ اجلدارة والفاعلية فـي اإدارة املخاطر. فهذه ال�سيا�سة, 

ب�سيغتها املعدلة موؤخرا من قبل جلنة الرت�سيح والتعوي�سات )NCCOM( واملعتمدة من قبل املجل�س, تتفق مع �سيا�سة التعوي�سات القائمة 

وتوجيهات جمل�س  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  املو�سوعة من  بالقواعد  اللتزام  ال�سركات وعلى  املطبقة على  على مبادىء احلوكمة 

ال�ستقرار املايل )FSB(. وقد جرى تنظيم هذه ال�سيا�سة ملواجهة التحديات التي يواجهها البنك فـي جذب املوظفـني ذوي املهارات العالية 

والحتفاظ بهم وحتفـيزهم, من خالل الإقرار والت�سليم باملعطيات التالية:

1( اأن جناح البنك ال�سعودي الفرن�سي يتوقف ب�سكل كبري على مواهب وجهود الأفراد ذوي املهارات العالية.

2( اأن املناف�سة فـي قطاع اخلدمات املالية داخل اململكة وفـي منطقة اخلليج لجتذاب املواهب املوؤهلة تعترب فـي كثري من الأحيان مناف�سة �سديدة.

التعوي�سات  ي�ستخدم مزيجًا من  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  فاإن  ال�سعودي,  امل�سرفـي  القطاع  فـي  عليها  املتعارف  املمار�سات  مع  متا�سيًا 

الثابتة واملتغرية. فالتعوي�سات الثابتة, تعتمد على حجم العمل وامل�سوؤولية, وعلى عوامل العر�س والقيمة الن�سبية للوظيفة فـي ال�سوق. اأما 

التعوي�سات املتغرية فتتوقف على الأداء, وبالتايل, فاإن دفع هذه التعوي�سات ي�ستند على تلبية اأهداف متفق عليها م�سبقًا.

تتاألف جمموعة التعوي�سات الثابتة من الراتب الأ�سا�سي والبدلت واملزايا الإ�سافـية.  ومن املمار�سات املتبعة فـي اململكة, هو اأن الدخل 

تدفعه اجلهات  الذي  الأ�سا�سي  بالأجر  املقارنة  اأ�سا�س  قيا�سي على  موؤ�سر  فـي �سوء  ب�سكل منتظم  يقا�س  اأ�سا�سي  اأجر  يقوم على  الثابت 

املناف�سة ل�سمان القدرة التناف�سية للموؤ�س�سة.

ومقارنة باملمار�سات املتعارف عليها فـي القطاع امل�سرفـي ال�سعودي, فاإن البنك ال�سعودي الفرن�سي يدفع مكافاأة الأداء, التي تعترب العن�سر 

املتغري.  وك�سكل من اأ�سكال احلوافز, يتم حتديد جمموعة املكافاآت بالتعاون بني الإدارة وجلنة الرت�سيح والتعوي�سات التي تعمل ب�سكل وثيق 

مع كبري امل�سئولني عن املخاطر, واملدير املايل ومدير املوارد الب�سرية على اأ�سا�س الأداء ال�سنوي اأو �سافـي الأرباح املعدل فـي �سوء جمموعة 

متكاملة من املخاطر التي ميكن حتديدها, �ساماًل اأحكام املخاطرة املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

ولتجنب التاأثري ال�سلبي على قدرة البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي توظيف وا�ستبقاء املوظفـني املوؤهلني, ب�سبب املمار�سة ال�سائدة فـي ال�سوق 

واملتمثلة فـي دفع املكافاآت الت�سجيعية نقدًا, فاإن البنك ال�سعودي الفرن�سي ل يقوم فـي الوقت الراهن بتاأجيل دفع املكافاآت الت�سجيعية من 

هذا القبيل.  ومع ذلك, فاإن البنك يلتزم بذلك, وفق معطيات ال�سوق, مبعنى اأنه اإذا اأ�سبح التاأجيل ممار�سة متعارف عليها فـي اململكة 

ومنطقة اخلليج, وعندما يتطلب الأمر تعديل الآفاق الزمنية لت�سديد مدفوعات معينة, ب�سبب املخاطر الكامنة, ف�سي�سري البنك على منوال 

ال�سوق فـي هذا الجتاه.

  .)KPI( ي�ستند تخ�سي�س املكافاأة الت�سجيعية للمجموعات والإدارات على اأهم الإجنازات امل�ستهدفة فـي اإطار موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

كما ي�ستند تقدمي املكافاأة اإىل اأفراد املوظفـني على مراجعة وقيا�س اأدائهم من قبل امل�سرفـني املعنيني فـي اإطار حتقيق الهدف املر�سوم وفق 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية.  ويقوم البنك ال�سعودي الفرن�سي بتطبيق نظام اإدارة الأداء امل�ستند اإىل موؤ�سرات الأداء الرئي�سية منذ عام 2010.

 �أحكام عامة

مدة عمل اللجنة ثالث �سنوات, ويتم بقرار من جمل�س الإدارة متديد مدة الأع�ساء فـي اللجنة اأو ت�سمية غريهم لثالث �سنوات اأخرى. ل 

اأع�ساء غري تنفـيذيني فـي جمل�س الإدارة ويح�سر الأع�ساء  اأية مكافاآت.تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من  يتقا�سى اأع�ساء اللجنة 

التنفـيذيون اجتماعات اللجنة ب�سورة دائمة وب�سفة مراقبني.
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ُتعني اللجنة �سكرتريًا لها من بني الأع�ساء, اأو ممن تراه منا�سبًا من موظفـي الإدارة العليا وال�سكرتري احلايل لهذه اللجنة هو اأمني �سر 

جمل�س الإدارة. تتكون هذه اللجنة من:

رئي�سًا 	 	 �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن		

ع�سوًا 	 �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد بن عبد�لرحمن �لر��سد		

ع�سوًا 	 	 �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن �لعمر�ن		

ع�سوًا 	 	 	 �ل�سيد/ �لآن ما�سيري�	

هذا وقد عقدت جلنة املكافاآت والرت�سيحات عدد )3( اجتماعات خالل العام 2010م وبن�سبة ح�سور قدرها %100.

اأ�سبح ال�سيد/ مو�سى العمران رئي�سًا لهذه اللجنة اعتبارًا من 19/ 2010/12م وبدون اأي تغيري فـي ع�سويتها.

3- جلنة �لتربعات و�مل�ساهمات �لجتماعية 

جتتمع هذه اللجنة لو�سع الآلية املنا�سبة للتربعات وامل�ساهمات الجتماعية التي ي�ساهم البنك فـيها. وتتكون هذه اللجنة من )4( اأع�ساء 

وهم:

 

رئي�سًا �ل�سيد/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لطوق     

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لر��سد   

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه   

ع�سوًا 	 	 	 	 �ل�سيد/ جان ماريون	

هذا وقد عقدت هذه اللجنة عدد )3(اجتماعات خالل العام 2010م وبن�سبة ح�سور قدرها 100%.�ساهم البنك من خالل تو�سيات هذه 

اللجنة فـي الكثري من الأعمال اخلريية والجتماعية وقدم تربعات �سخية ملا ح�سل من كوارث, كما دخل البنك فـي �سراكة مع وزارة ال�سوؤون 

البنك مبادرات  امل�ساهمات, تبنى  الأف�سل فـي معرفة م�ستحقي هذه  الجتماعية وذلك لتقدمي م�ساهماته من خاللها باعتبارها اجلهة 

ثقافـية خمتلفة اأو �ساهم فـي تبنيها, كما تبنى موؤمترات �سحية واجتماعية وتراثيه اخرى فـي اململكة. تعقد هذه اللجنة اجتماعات طارئة 

فـي حالة ح�سول كوارث لتقرر م�ساهمة البنك ب�سورة عاجلة. 

�ملر�جعون �لقانونيون

الفوزان   / جي  اأم  بي  كي  ال�سادة  ومكتب  يونغ  اأند  ارن�ست  ال�سادة  2010/03/07م  فـي  املنعقدة  للم�ساهمني  العمومية  اجلمعية  عينت 

وال�سدحان كمراجعني قانونيني للبنك للعام املايل 2010م وملدة �سنة واحدة.

�ملعايري �ملحا�سبية 

مت اأعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, واملعايري الدولية 

اخلا�سة بالتقارير املالية, كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتما�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية 
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والنظام الأ�سا�سي للبنك ول يوجد هنالك اأي اختالفات جوهرية عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 

وتتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�سنة املنتهية فـي 2010/12/31م. با�ستثناء 

اإتباع املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8( حيث قام البنك باإتباع املعيار والتعديالت باأثر رجعي ولي�س لذلك اأثر على املركز 

املايل للبنك ول على اأداءه املايل .

يوؤكد جمل�س الإدارة للم�ساهمني والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�سب معرفته التامة ما يلي:

1- اأن البنك قد احتفظ ب�سجالت حما�سبية �سحيحة.

2- اأن البنك ميلك نظام رقابة داخلي قوي, وقد متت مراجعة ذلك النظام من قبل دائرة التدقيق الداخلي للبنك والتي ترفع تقاريرها 

اإىل جلنة املراجعة الداخلية للبنك.

3- لي�س لدى املجل�س اأي �سك حول مقدرة البنك على ال�ستمرار كمن�ساأة ناجحة.

�لإف�ساح

كما ترى اإدارة البنك اأنه يتوفر للبنك نظام مراقبة منا�سب ي�سمح باإعداد قوائم مالية موؤقتة تن�سجم مع املعايري املالية واملحا�سبية ال�سادرة 

عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري املحا�سبة الدولية ومعايري التقارير املحا�سبية الدولية, علمًا اأن القوائم املالية احلالية اأعدت 

على اأ�سا�س هذا النظام, وقد اأطلع اأع�ساء جمل�س الإدارة على كافة املعلومات التي تغطي فرتة ل تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ نهاية ال�سنة 

املا�سية. كما قام البنك باإ�سدار لئحة احلوكمه اخلا�سة بالبنك ومت عر�سها على جمل�س الإدارة ومتت املوافقة عليها.

يقوم البنك بالإعالن عن جميع التطورات والتغيريات اجلوهرية على موقع تداول ولأهمية عملية الإف�ساح مل�ساهمي البنك فقد انيطت 

م�سوؤولياتها بنائب الع�سو املنتدب والأمني العام فـي البنك, ويتم الإف�ساح طبقًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية

حوكمة �ل�سركات

اإ�سافة اإىل �سيا�سات وتعليمات  يعمل البنك ال�سعودي الفرن�سي وفقًا لالآئحة حوكمة ال�سركات اخلا�سة به واملقرة من قبل جمل�س الإدارة 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كما يوا�سل اللتزام فـي نف�س الوقت مببادئ واأحكام واإر�سادات لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية, وقد �سارك اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا بالبنك فـي بع�س الندوات املخت�سة لالطالع على م�سوؤولياتهم جتاه 

التزاماتهم لدى البنك. كما يتم اإبالغ ال�سادة الأع�ساء بوا�سطة رئي�س جمل�س الإدارة عن كل ما يرد من اجلهات املخت�سة حول هذا املو�سوع. 

ختامًا يتقدم جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي بخال�س ال�سكر والتقدير بعد اهلل ملقام خادم احلرمني ال�سريفـني واإىل ويل عهده الأمني 

والنائب الثاين ملا يقدموه للقطاع امل�سرفـي من دعم متوا�سل وال�سكر مو�سول اإىل مقام وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة 

ال�سوق املالية ووزارة التجارة وال�سناعة مل�ساندتهم فـي جميع ما يقوم به البنك من مبادرات من �ساأنها رفع م�ستوى اخلدمات امل�سرفـية 

لت�سبح وبكل ي�سر متاحة للجميع, كما يتقدم بال�سكر لعمالء البنك الأفا�سل على هذه الثقة العزيزة والتي هي مو�سع الحرتام والتقدير 

واملراجعة  التدقيق  واأع�ساء جلنة  التنفـيذية  اللجنة  اأع�ساء  من  الجنازات  فـي هذه  �ساهموا  الذين  الزمالء  اإىل جميع  بال�سكر  ويتوجه 

والإدارة التنفـيذية من اإداريني وفنيني. 

70  I   2010 تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة( - الـتـقـريـر ال�ســــنوي



I  71   تـقريـر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة( - الـتـقـريـر ال�ســــنوي 2010



جلنة مراجعة احل�سابات

�لدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين الرئي�س  

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي   

�ل�سيد/ريجي�س مونفرونت الأع�ساء  

رئي�س املراجعة الداخلية والتفتي�س فـي بنك كريدي اأجريكول كوربوريت انف�ستمنت   

�ل�سيد/ عمار �خل�سريي   

الع�سو املنتدب وم�ساهم موؤ�س�س, اأموال اخلليج   

�ل�سيد/ خالد �ل�سلي   

رئي�س املراجعة الداخلية, �سركة الت�سالت ال�سعودية   

فر�ن�سو� دولغر�جن ال�سيد  اأمني ال�سر 

املفت�س العام للبنك ال�سعودي الفرن�سي   

)بالإ�سافة اإىل مدير دائرة اللتزام فـي البنك الذي يح�سر اجتماعات اللجنة ب�سفة �سيف دائم(

وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تر�سيح جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي لأع�ساء جلنة املراجعة املذكورين اأعاله 

لفرتة ثالث �سنوات تبداأ من 2010/01/01م. 

عقدت جلنة املراجعة �ستة اجتماعات ملراجعة املخاطر الرئي�سية ذات ال�سلة باأن�سطة البنك. وهي تعقد الآن اأربع اجتماعات فـي 

ال�سنة بالإ�سافة اإىل اجتماع �سنوي ملراجعة القوائم املالية للبنك مع مراجع احل�سابات اخلارجي وتقوم برفع تو�سياتها باإقرار 

تلك القوائم اإىل املجل�س وفق متطلبات هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. مت تدوين مداولت كل اجتماع ح�سب 

الأ�سول والرفع بها اإىل جمل�س الإدارة ومتابعتها من قبل اأمني �سر جلنة املراجعة مع اإدارة البنك. 

بال�ستناد اإىل خطة العمل ملراجعة املخاطر الرئي�سية فـي البنك على مدى ثالث �سنوات, �ساركت اللجنة ب�سكل مكثف فـي مراجعة 

البنك  باأن�سطة  ال�سلة  الرئي�سية ذات  ب�سكل عام مبراجعة املخاطر  الداخليني واخلارجيني وقامت  اإجنازات مدققي احل�سابات 

والتحقق من جودة ومالئمة الرقابة الداخلية اجلاري تطبيقها للحد من هذه املخاطر. ولهذه الغاية, فقد ح�سل الأع�ساء على ما 

يلزم من معلومات وتقارير موجزة لي�س فقط من املفت�س العام )رئي�س املراجعة الداخلية( للبنك بل وب�سورة مبا�سرة كذلك عند 

ال�سرورة من مدراء خطوط امل�ساندة لأن�سطة العمل والعمليات وكذلك املوظفـني املعنيني بتطبيق النظام واملراجعني اخلارجيني. 

الإدارة  اإىل جمل�س  ب�ساأنهم  تو�سياتها  وترفع  اخلارجيني  احل�سابات  مراجعي  اختيار  فـي  كاملة  م�ساركة  املراجعة  ت�سارك جلنة 

للموافقة على تعيينهم. تقوم جلنة املراجعة ب�سكل منتظم مبراجعة الو�سع الراهن جلميع حالت الغ�س والتدلي�س وذلك مع املدير 

امل�سئول عن تطبيق النظام فـي البنك كما تقوم مبراجعة الأنظمة والت�سريحات واأي حالة من حالت الإخالل اجلوهري بقواعد 

الت�سغيل والرقابة  الدائرة املخت�سة مبراقبة خماطر  اللتزام, الخ. كذك تقوم مبناق�سة الق�سايا املتعلقة بالرقابة الداخلية مع 

الدائمة فـي البنك بالإ�سافة اإىل مراجعة مداولت جلنة الرقابة الداخلية فـي البنك. 

عقـــدت جلنـــة املراجعة �ستـــة اجتماعـــات ملراجعـــة املخاطر 

الرئي�سية ذات ال�سلة باأن�سطة البنك
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تقرير مراجعي احل�سابات

�إىل �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )�سركة م�ساهمة �سعودية( �ملوقرين

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( وال�سركات التابعة له, والتي ت�ستمل على قائمة املركز املايل 

املوحدة كما فـي 31 دي�سمرب 2010, وقوائم الدخل والدخل ال�سامل والتغريات فـي حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية 

فـي ذلك التاريخ وملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والي�ساحات التف�سريية الأخرى من )1( اإىل )43(, وي�ستثنى من ذلك الإي�ساح 

رقم )40( والبيانات املتعلقة بالإف�ساحات التي ن�س عليها الركن الثالث من تو�سيات جلنة بازل )2( وامل�سار اإليها فـي الإي�ساح املذكور 

لأنها غري مطلوبة لأن تكون �سمن نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�سئولية �لإد�رة حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

تعترب الإدارة م�سئولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربيـة 

ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. تت�سمن هذه امل�سئولية ت�سميم وتطبيق والإحتفاظ بنظام رقابة داخلي خا�س باإعداد القوائـم املالية 

املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية, �سواًء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, واإختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية 

مالئمة, واإجراء تقديرات حما�سبية معقولة وفقًا للظروف.

م�سئولية مر�جعي �حل�سابات

اإن م�سئوليتنا هى اإبداء الراأى حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التى قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري 

املهنة  اأخالقيات  مبتطلبات  الإلتزام  منا  تتطلب  والتي  الدولية  املراجعة  ومعايري  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  عليها  املتعارف  املراجعة 

وتخطيط وتنفـيذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان
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تعتمد  املالية.  القوائم  تت�سمنها  التي  والإف�ساحات  للمبالغ  املوؤيدة  الأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  على  املراجعة  اأعمال  ت�ستمل 

الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات وت�ستمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية, �سواءًا 

كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر, يقوم مراجعو احل�سابات بالأخذ بعني الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س 

اإبداء  لغر�س  ولي�س  للظروف,  وفقًا  مالئمة  مراجعة  اإجراءات  ت�سميم  لغر�س  عادلة  ب�سورة  وعر�سها  للمن�ساأة  املالية  القوائم  باإعداد 

الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة. كما ت�ستمل اأعمال املراجعة على تقومي مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى 

معقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة, وتقومي العر�س العام للقوائم املالية.

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التى ح�سلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

�لـر�أى

فـي راأينا, اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

تظهر بعدل, من كافة النواحي اجلوهرية, املركز املايل للبنك وال�سركات التابعة له كما فـي 31 دي�سمرب 2010, واأدائهم املايل وتدفقاتهم 

النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري 

الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

تتفق مع نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك فـيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم 

املالية.

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان �إرن�ست ويونغ       

92876 �س ب          2732 �س ب  

11663 الريا�س         11461 الريا�س 

اململكة العربية ال�سعودية اململكة العربية ال�سعودية       

عبداهلل حمد الفوزان عبدالعزيز �سعود ال�سبيبي      

حما�سب قانوين ترخي�س رقم )348( حما�سب قانوين ترخي�س رقم )339(     

22 �سفر 1432هـ

املوافق 26 يناير 2011
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