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 تقریر مجلس اإلدارة  
 السادة مساھمي البنك السعودي الفرنسي 

 
 -السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ :

 
  .م۲۰۱۳مجلس اإلدارة تقدیم تقریرھم عن السنة المالیة  أعضاءیسر 

 
م. وقد بدأ ۱۹۷۷یونیو  ٤ھـ الموافق ۱۳۹۷جمادى الثاني  ۱۷بتاریخ  ۲۳بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -ودیة شركة مساھمة سع -تأسس البنك السعودي الفرنسي  )۱(

ة. یعمل ـي المملكة العربیة السعودیـنتقلت إلیھ عملیات بنك االندوشین والسویس فإم بعد أن ۱۹۷۷دیسمبر  ۱۱ھـ الموافق ۱۳۹۸محرم  ۱ھ رسمیاً بتاریخ أعمالالبنك 
فرعاً) في  ۸٦: ۲۰۱۲(فرعاً  ۸۳، وتبلغ شبكة فروعھ حالیا م ۱۹۸۹سبتمبر  ٥ھـ الموافق ۱٤۱۰صفر ٤بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۳۳٦۸جب السجل التجاري رقم البنك بمو

دمات المصرفیة بما في ذلك موظفاً). تتمثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخ ۲٦۷۷: ۲۰۱۲موظفـاً ( ۲۸۹۹حالیا  عدد موظفي البنكیبلغ المملكة العربیة السعودیة. 
 ریدب ندوقص -شـارع المعـذر بمدینة الریاض بلمركز الرئیسي للبنك ا كما یقعتحت إشراف ھیئة شرعیة مستقلة. ومعتمدة سالمیة إلامنتجات متوافقة مع الشریعة 

 المملكة العربیة السعودیة. - ۱۱٥٥٤ رمز البریديال ٥٦۰۰٦
(مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبة ملیون لایر سعودي  ٥۰۰مال قدره  رأسب لتالیة وھي شركة السعودي الفرنسي كابیتالیمتلك البنك الشركات التابعة ا )۲(

ك ، وتمویل الشركات. كما یمتلصولمجلس اإلدارة) وتقدم ھذه الشركة النشاطات المتعلقة بالوساطة، وإدارة األ أعضاء٪ من خالل أحد ۱وبنسبة المال  رأسمن ٪ ۹۹
ل وتمارس عملھا في مجا) ٪ ۱۰۰(مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبة لایر سعودي  لفا ٥۰۰مال قدره  رأسبوكیل التأمین  عمالألشركة السعودي الفرنسي 
یمتلك وملیون لایر سعودي ،  ۱۰۰البالغ المال  رأس% من ۱۰۰بنسبة . ویمتلك البنك شركة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر م۲۰۱۲وساطة التأمین منذ ینایر 

كما یمتلك البنك . )% لشركة السعودي الفرنسي كابیتال ٥والمال  رأسمن %  ۹٥بنسبة لایر (مملوكة للبنك  الف ٥۰۰مال یبلغ  رأسب شركة سكن لتمویل العقارات
التمویل  أعمالتحویل ) وقد تم ٪٥۰الشریك األجنبي البالغة ى حصة استحوذ البنك علأن بعد (ملیون لایر  ۱۰۰مالھا  رأسشركة سوفینكو السعودي الفرنسي البالغ 

ء من نتھاسوفینكو السعودي الفرنسي على تصفیة الشركة بعد اإل يمساھمبعد موافقة  اإلستھالكي وصافي الموجودات المتعلقة بھا للسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر.
 ۲۰۰البالغ (. لسعودي الفرنسي للتأمین التعاونيالیانز ا ةمال شرك رأس٪ من ۳۲،٥ یمتلك و ت القانونیة التابعة لھا.اااللتزامنقل الموجودات والمطلوبات وتسویة جمیع 

وھي شركة ملیون لایر سعودي  ۲۰البالغ  مالھا رأس% من ۱۰٫۹تبلغ (سمة)  یةئتماناإلویمتلك البنك حصص في الشركة السعودیة للمعلومات ملیون لایر سعودي) 
الشركة السعودیة لتسجیل والشركة السعودیة للشیكات السیاحیة كما یمتلك البنك حصص في ، مجال تقدیم معلومات إئتمانیة عن األفراد والشركات لعمالئھا تعمل في

لشركات المذكورة أعاله شركات إلى ھیئة السوق المالیة / وتداول. وجمیع اكامل أصول وخصوم الشركة  تحویلبعد أن تم كة تحت التصفیة حالیاً وھذه الشر سھماأل
  قائمة ومنشأه في المملكة العربیة السعودیة.

وقد بدأ ملیون لایر سعودي  ۲٤۲٫۲ مال قدرهرأسب السعودي الفرنسي"، وھي شركة مساھمة تم تأسیسھا في سوریا -مال "بنك بیمو  رأس% من ۲۷یمتلك البنك ) ۳(
ملیون  ۱٥۷٫۲مال قدره  رأسب بیروت –وھي شركة مؤسسة في لبنان مال "بنك بیمو لبنان"،  رأس% من ۱۰لبنك كما یمتلك ا ،م۰٤/۰۱/۲۰۰٤ھ بتاریخ أعمالالبنك 

البنك  ةیع حصات النظامیة والتعاقدیة إلتمام بجراء، علماً بأنھ یتم حالیاً إتباع كافة اإل م۱/۸/۲۰۰۳اً من إعتباروقد تمت مساھمة البنك السعودي الفرنسي لایر سعودي 
أن مجلس عن م عبر نظام تداول ۲٦/۱۱/۲۰۱۱وبنك بیمو لبنان بناءاً على ما تم االعالن عنھ بتاریخ  -سوریا –في بنك بیمو السعودي الفرنسي  ودي الفرنسيالسع

%، ۱۰في بنك بیمو لبنان البالغة  % وحصتھ۲۷والبالغة  -سوریا –على بیع حصتھ في بنك بیمو السعودي الفرنسي  إدارة البنك السعودي الفرنسي أتخذ قراراً باإلجماع
. وتم إبالغ م۲٦/۱۱/۲۰۱۱اً من إعتبار وكذلك بنك بیمو لبنان –سوریا  –ویعتبر البنك السعودي الفرنسي غیر ممثالً في مجلس إدارة بنك بیمو السعودي الفرنسي 

ومن دون رأس مال لغرض إصدار صكوك شركة منشأة في جزر كایمان كما یمتلك البنك شركة بي أس أف صكوك المحدودة وھي ،  شركائھ الرئیسیین بھذا القرار
  .م۲۰۱۲ملیون دوالر في مایو  ۷٥۰متوافقة مع الشریعة بقیمة 

المؤسسات  في دعم مركزه المالي وموقعھ الریادي في السوق السعودي ، ومكنھ من أن یتبوأ مركزاً متقدماً، كأحد أسھمحقق البنك نمواً متواصال على مر السنوات ، مما 
مات تتوافق مع أحكام الشریعة المالیة الحدیثة والفاعلة ، والمؤھلة تماما لمواجھة تحدیات المستقبل، كما أن البنك قد قطع شوطاً كبیراً في تطویر منتجات وفروع وخد

 والخزینة. االستثماروخدمات  فرادرفیة للشركات واألاإلسالمیة في مجال المنتجات والخدمات المص
 -: حقق البنك ما یلي ۳۱/۱۲/۲۰۱۳خالل االثنى عشر شھراً المنتھیة في ) ٤(

 النسبة % الفترة المماثلة من العام السابق ۳۱/۱۲/۲۰۱۳    البیان
 ۲۰٫۲۰ - ملیون لایر        ۳٫۰۱٥ ملیون لایر     ۲٫٤۰٦ صافي الربح

 ۰٫۸٦ ملیون لایر       ٥٫۰۱۰ ملیون لایر     ٥٫۰٥۳ ربح العملیات يإجمال
 ۱٫۷۲ ملیون لایر      ۳٫۳۰٦  ملیون لایر     ۳٫۳٦۳ صافي ربح العموالت الخاص

 ۷٫۷۸ لایر ملیون  ۱٥۷٫۷۷۷  ملیون لایر ۱۷۰٫۰٥۷ الموجودات
 ۲٤٫۷۳ لایر  ملیون     ۲۷٫٤۹۸ ملیون لایر   ۳٤٫۲۹۹ االستثمارات

 ۸٫۲۹ لایر ملیون  ۱۰۲٫۷۸٥  ملیون لایر ۱۱۱٫۳۰۷ محفظة القروض والسلف
 ۱۳٫۸۷ لایر  ملیون   ۱۱٥٫٥۷۲ ملیون لایر ۱۳۱٫٦۰۱ ودائع العمالء

 ---- لایر ۳٫۳٤ لایر ۲٫٦٦ ربح السھم
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   ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في  قائمة المركز المالي الموحدة )٥( 

 ۲۰۱۲     ۲۰۱۳     بآالف الریاالت السعودیة
     الموجودات 

 ۱٥،۲۳۳،۲٤٤  ۱۸،۱۳۹،٦۰۳  نقد العربي السعودينقدیة وأرصدة لدى مؤسسة ال
 ٥،٤۳٥،۳۷٦  ۱،٥٤٥،۰۹۱  أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ۲۷،٤۹۷،۹۹۹  ۳٤،۲۹۸،۸۷۳  ، صافياستثمارات
 ۱۰۲،۷۸٥،۳۷۲  ۱۱۱،۳۰٦،۹۰٤  قروض وسلف، صافي

 ۱۷۱،۹٤۸  ۱٦٦،۲۷۰  في شركات زمیلة استثمارات
 ٦٤۱،۳۰٥  ٦۱۹،۹۱۸  يممتلكات ومعدات، صاف

 ٦،۰۱۲،۰٥۸  ۳،۹۸۰،۰۱٥  موجودات أخرى
 ۱٥۷،۷۷۷،۳۰۲  ۱۷۰،۰٥٦،٦۷٤  الموجودات يإجمال

     المطلوبات وحقوق الملكیة
     المطلوبات

 ٥،٦٦۲،٤٦۸  ۳،٦٦۷،۸۹۳  أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
 ۱۱٥،٥۷۱،۷٦۷  ۱۳۱،٦۰۱،۱۸۷  ودائع العمالء  

 ۱،۷۷۸،۳۰٦  -  جلقروض أل
   ۷،۱۳۰،۰٤۱    ۷،۱۳۰،۱۰۱  سندات دین مصدرة

  ٤،۹٤۷،۹۰۲   ٤،٤٤۰،۸٦۲  مطلوبات أخرى
    ۱۳٥،۰۹۰،٤۸٤     ۱٤٦،۸٤۰،۰٤۳  المطلوبات يإجمال

     حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك  
  ۹،۰٤۰،۱۷۹   ۹،۰٤۰،۱۷۹  المال رأس

 ۷،٥٥۳،٦۲۱  ۹،۰٤۰،۱۷۹  نظامي إحتیاطي
  ۹۸۲،۸٥۷   ۹۸۲،۸٥۷  عام  إحتیاطي
  ۸۹۲،۳۷۸   ۲٦۸،٦٦۸  ات أخرىإحتیاطی
  ۳،٤۰۷،۷۸۳   ۳،۸۸٤،۷٤۸  مبقاة أرباح
         ۸۱۰،۰۰۰       -  مقترح توزیعھا  أرباح
  ۲۲،٦۸٦،۸۱۸   ۲۳،۲۱٦،٦۳۱  حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك  يإجمال
 ۱٥۷،۷۷۷،۳۰۲   ۱۷۰،۰٥٦،٦۷٤   ملكیةالمطلوبات وحقوق ال يإجمال

 
 
  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في  قائمة الدخل الموحدة) ٦(
 

 بآالف الریاالت السعودیة
    ۲۰۱۳     ۲۰۱۲ 

   ٤،۰٦۹،۲۸۰    ٤،۲٥۷،۰٥۰  دخل العموالت الخاصة
   ۷٦۳،٥۰۳    ۸۹۳،۷٤۷  مصاریف العموالت الخاصة

 ۳،۳۰٥،۷۷۷  ۳،۳٦۳،۳۰۳  والت الخاصةصافي دخل العم
 ۱،۱۷۳،٤۸۳  ۱،۱٤۹،٥٦٥  دخل األتعاب والعموالت، صافي

 ۲٤٦،٥۱۹  ۲۸۱،۸۳۹  تحویل عمالت أجنبیة، صافي أرباح
 ۱۳۸،۰۳٤  ۱۰٥،۷۱۲   دخل المتاجرة، صافي 

 ۲۱،۳۷۹  ۲۱،٤۲۳    أرباحتوزیعات 
 ۷۸،۷۷۱  ۸۰،۱۸٤  ي  مقتناه لغیر أغراض المتاجرة، صاف استثمارات أرباح

 ٤٥،٥۸۸  ٥۰،٥۰۹  دخل العملیات األخرى
  ٥،۰۰۹،٥٥۱   ٥،۰٥۲،٥۳٥  دخل العملیات يإجمال

 ۸۷٥،٦۸٦  ۹٥۲،٥٤٦  رواتب وما في حكمھا  
 ۱۳۷،٤۸۳  ۱٦٥،۷۰۷  إیجار ومصاریف مباني  

 ۱۲۹،٥۹۸  ۱۲۸،٤۸۳  استھالك وإطفاء
 ٤۰٦،٤۲٦  ٤۲۲،٥۲۱  مصاریف عمومیة وإداریة أخرى

 ، صافي ئتمانمخصص خسائر اإل
 ، صافياالستثمارمخصص خسائر 

 ۹٥۷٤۲۰ 
۸،٥۲۹ 

 ٤٥٥،۱۷٥ 
)۱۱،۲٥۰( 

 ۳،۰۹۸  ۱٥،۰۷۷  مصاریف العملیات األخرى  
 ۱،۹۹٦،۲۱٦   ۲،٦٥۰،۲۸۳   مصاریف العملیات يإجمال

 ۳،۰۱۳،۳۳٥  ۲،٤۰۲،۲٥۲  دخل العملیات
 ۱،۸۰۱  ۳،۳۲۳  لة، صافيالشركات الزمی أرباحالحصة في (خسائر) 

 ۳،۰۱٥،۱۳٦  ۲،٤۰٥،٥۷٥  صافي دخل السنة
 ۳،۳٤  ۲،٦٦  الربح األساسي والمخفض للسھم ( باللایر السعودي )
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 -: ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في  قائمة الدخل الشامل الموحدة) ۷(
 

  ۲۰۱۲    ۲۰۱۳     بآالف الریاالت السعودیة
  ۳،۰۱٥،۱۳٦  ۲،٤۰٥،٥۷٥   السنة  صافي دخل

 
 اإلیرادات (الخسارة) الشاملة األخرى:

                  

  المتاحة للبیعاالستثمارات  
 

   

  التغیرات في القیمة العادلة، صافي 
 

۷۱،۲۸٤ ٦۱،۱۷۳  

 )٥،۲۰٤( )۷٤،۰۳٤(  (الدخل) الخسارة المحول إلى قائمة الدخل الموحدة 
 

 

  ٥٦٦،۲٥٥ )۷۷،۲۳۳(   لقیمة العادلة، صافي التغیرات في ا
  )٥۸٥،۸٦۹( )٥٤۳،۷۲۹(  الدخل المحول إلى قائمة الدخل الموحدة 

  ۳،۰۳۱،٤۹۱  ۱،۷۸۱،۸٦٥   الدخل الشامل للسنة يإجمال
 

  ) وفیما یلي قائمة تبین المركز المالي وقائمة الدخل للخمس سنوات الماضیة (بآالف الریاالت)۸(

 ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ الت السعودیةبأالف الریا

 ۱۲۰،٥۷۲،٤۳۸  ۱۲۳،۲۱۸،۳۳۰ ۱٤۰،٤۷۹،۹٥۸  ۱٥۷،۷۷۷،۳۰۲    ۱۷۰،۰٥٦،٦۷٤ الموجودات يإجمال
 ۱۷،٦۲٥،٥۷۰ ۲۰،۰۲٦،۳٤۳ ۱٦،۸٤۰،۰٦٦  ۲۷،٦٦۹،۹٤۷    ۳٤،٤٦٥،۱٤۳ / تابعة في شركات زمیلة استثماراتو ، صافياستثمارات

 ۷۸،۳۱٥،۱۹٦  ۸۰،۹۷٦،٥۸۷ ۹۲،۳۲٥،۰٤۲  ۱۰۲،۷۸٥،۳۷۲    ۱۱۱،۳۰٦،۹۰٤ قروض وسلف، صافي
  ۱۰٤،۸۲۰،٦٥۸ ۱۰٥،۱۹٥،۲۸۲ ۱۲۰،۸۲٤،٦۳۱  ۱۳٥،۰۹۰،٤۸٤   ۱٤٦،۸٤۰،۰٤۳ المطلوبات يإجمال

  ۹۱،۲۳۷،۱۱۸ ۹۳،٥۲۹،۲٥۱ ۱۰۹،۹٦۳،٤۱۱  ۱۱٥،٥۷۱،۷٦۷   ۱۳۱،٦۰۱،۱۸۷ ودائع العمالء
  ۱٥،۷۳۲،٦۷۳ ۱۸،۰۰۳،٦٦۱ ۱۹،٦٥٥،۳۲۷  ۲۲،٦۸٦،۸۱۸   ۲۳،۲۱٦،٦۳۱ حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

  ٤،۲۹٤،۹۰۷ ٤،۳۹٥،۲۲۹ ٤،٥۸٤،۷۷٤  ٥،۰۰۹،٥٥۱   ٥،۰٥۲،٥۳٥ دخل العملیات يإجمال
 ۱،۷۹۹،٦٦۳  ۱،٥۹۷،۹۰۰ ۱،٦٥۷،٤۸٤  ۱،۹۹٦،۲۱٦   ۲،٦٥۰،۲۸۳ مصاریف العملیات يإجمال

 )۲۷،٤۳۹( ۳،۹٥۸ )۱٦،۳٤۸(   ۱،۸۰۱ ۳،۳۲۳ افيص - / تابعة الشركات الزمیلة أرباحالحصة في (خسائر) 
 ۲،٤٦۷،۸۰٥  ۲،۸۰۱،۲۸۷ ۲،۹۱۰،۹٤۲   ۳،۰۱٥،۱۳٦ ۲،٤۰٥،٥۷٥ صافي دخل السنة

 ۳،۰٥۰،۲۸۹  ۳،۰٦٥،۸٥۷ ۳،۱۳۷،۰۷۱  ۳،۳۰٥،۷۷۷  ۳،۳٦۳،۳۰۳ صافي دخل العموالت الخاصة 
 ۸٤۰،۲٥٤  ۸۸۷،۰٤۳ ۱،۰٥۰،۰٥۲  ۱،۱۷۳،٤۸۳   ۱،۱٤۹،٥٦٥   صافي –أتعاب الخدمات البنكیة 

 ٥۷٤،٦۲۱  ۳۳۹،۳٤٤ ۱٥۷،۹۰۸  ٤٥٥،۱۷٥   ۹٥۷،٤۲۰ صافي – ئتماناإل  إنخفاضمخصص خسائر 
 ٦٤۲،٥۸۹   ۷۰۸،٦۳۳ ۸۲۸،۱۱۱  ۸۷٥،٦۸٦   ۹٥۲،٥٤٦ رواتب وما في حكمھا

 ۲،٤٦۰  ۲،٥۹٤ ۲،۷۸۸  ۲،٦۷۷   ۲،۹۸۸  عدد الموظفین 
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 الماضیةدخل البنك للخمس سنوات  )۸/۱(

NET INCOME 2009 - 2013  

 

 

 المطلوبات للبنك خالل الخمس سنوات الماضیة يإجمال)  ۸/۲(

Total Liabilities, 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

Directors Report 2013       Page 5/36 



 

 

 

 البنك للخمس سنوات الماضیة أصول يإجمال) ۸/۳(

 TOTAL ASSETS   2009 – 2013 

 

 

 

 ودائع العمالء خالل السنوات الخمس الماضیة )٤/۸(

Customers Deposits, net 2009 – 2013 
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 للبنك خالل الخمس سنوات الماضیة والسلفالقروض  صافي ) ٥/۸(

Loans and Advances, net 2009 - 2013 

 

 

 

 حقوق المساھمین خالل الخمس سنوات الماضیة يإجمال )٦/۸( 

Total Equity net 2009 – 2013 
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  -:) قطاعات البنك ۹(
تسھیالت  :وینطوي تحتھ اإلدارات التالیة"القطاع التشغیلي"  عمالولھما ھو قطاع األأم ھیكلة جدیده للبنك تعتمد على قطاعین ۲۰۱۱دارة في دیسمبر أقر مجلس اإل

قطاع الالخاصة وإدارة الثروات ، و والتجزئة ، العالقات المصرفیة فراد، الخزینة ، إدارة الفروع والخدمات المصرفیة لأل االستثمار، ت التجاریة الشركات ، التسھیال
التقنیة البنكیة ، إدارة المشاریع ، إدارة المشتریات ، إدارة العملیات البنكیة ،  :، وینطوي تحت ھذا القطاع اإلدارات التالیة "العملیات والخدمات المساندةقطاع "الثاني 

، زدواجیة العمل ولتحسین وتسریع اإلنتاجیة وتقدیم الخدمات لإلدارات إلحت إدارة موحدة منعاً كي تصبح تل ةقسام معینأمناقالت بین  إجراءكما تم أیضا  المباني ،
مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة في الربع الثاني من عام  إستحداثم، تم ۲۰۱۱ة في نھایة عام امتداداً إلعادة ھیكلة إدارات البنك التي أقرھا مجلس اإلدارو

تحت مظلة واحدة في الوقت الذي أصبحت المسائل التنظیمیة والقانونیة ذات أھمیة حاسمة، وأیضاً لدمج بعض  والرقابیة ضم كافة الشؤون التنظیمیة م لھدف۲۰۱۳
عودي والجھات سة النقد العربي السعام تطویر بنیة تحتیة لإللتزام والتحكم بما یلبي احتیاجات البنك ویتماشى مع تعلیمات مؤس وتبسیط العملیات اإلداریة وبشكل عمالاأل

 ل وتعزیز العالقات مع تلك الجھاتبین البنك والجھات التنظیمیة، وذلك بھدف تبسیط التواصل المتبادوصل رئیسیة یعمل مدیر ھذه المجموعة كحلقة المنّظمة األخرى. و
تأثیراً في العمل الیومي ، كما تم دمج إدارة  أكثرلیصبح دورھم لى النتائج عمحاسبة كما تم منح مدراء االقالیم مزیدا من الصالحیات كالمشاركة في صنع القرار وال، 

، ویتم النظر حالیا في عملیة دمج اإلدارات المساندة ذات العمل المزدوج وذلك منعاً نظرا لتشابھ عملھما المحاسبة مع إدارة التخطیط المالي لتصبح إدارة موحده 
 للتضارب .

 لیةالقطاعات التشغی
في البنك وذلك لتوزیع الموارد على یتم تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة المتعلقة بقطاعات البنك التي یتم مراجعتھا بالنظام من قبل صانعي القرار 

ھا ویتم االعالن عن المعامالت وفقاً لسیاسة أسعار التحویل وافق علیالقطاعات وتقویم أدائھا. وتتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة بموافقة اإلدارة وفقاً للشروط الم
ووفقاً لألحكام والشروط التجاریة العادیة. الداخلي بالبنك. تقّدم التقاریر إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلّق باإلیرادات من األطراف الخارجیة بما یتوافق مع قائمة الدخل الموحدة 

. یمارس البنك نشاطھ بشكل رئیسي في المملكة العربیة ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱والخسائر منذ  رباحالقطاعات أو في أسس القیاس لقطاع األكما ال یوجد تغیرات في أسس 
 السعودیة. 

 یتألف البنك من اإلدارات التشغیلیة الرئیسیة التالیة:
 
  : فراداأل قطاع) ۹/۱(
والخص�م، والق�روض الشخص�یة  ئتم�انعلى المكشوف والقروض وحسابات التوفیر والودائع وبطاقات اإلوالسحب والمؤسسات الصغیرة الخاصة العمالء تضمن حسابات ی

مجموع�ة إدارة و، ف�رادلألالف�روع والتس�ویق تجاریة في البنك الس�عودي الفرنس�ي: مجموع�ة عمل  قطاعاتثالثة  التجاري . یغطي ھذا الجزءاألجنبيوبعض منتجات النقد 
 عمالءكبار الومجموعة  ،الثروات

 
 الشركات : قطاع) ۹/۲(

التجاریة  عمالمن األاألخرى والمنتجات المشتقة. یغطي ھذا الجزء  یةئتماناإلوالقروض والتسھیالت السحب على المكشوف الشركات والودائع و حساباتیتضمن 
 .المصرفیة عمالألالشركات ومجموعة اداخل البنك السعودي الفرنسي: مجموعة  قطاعین تجاریین

 
 (قطاع الخزینة سابقا):  قطاع األسواق العالمیة) ۹/۳(

 عمالاأل من ، وأسواق المال، وعملیات تمویل البنك والمنتجات المشتقة. یغطي ھذا الجزءاالستثمارتتضمن خدمات الخزینة، واألنشطة التجاریة، واألوراق المالیة و
 األسواق العالمیة.: مجموعة قطاع تجاري واحد داخل البنك السعودي الفرنسيالتجاریة 

 
 :االستثمارالوساطة وخدمات قطاع ) ٤/۹(

بشكل السعودي الفرنسي كابیتال شركة  البنك أعمالالتجاریة  عمالمن األ ھذا الجزءویغطي  ،والخدمات المالیة للشركات صول، وإدارة األ سھمساطة األویتضمن 
 .رئیسي

 
المحلیة  سھموتداول األ االستثماریات التعامل واإلدارة والترتیب والمشورة وحفظ األوراق المالیة وإدارة صنادیق كما یتم من خالل الشركات التابعة للبنك القیام بعمل

 والدولیة وخدمات الوساطة والتأمین.
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، الزمیلة(خسائر) الشركات  أرباحدخل ومصاریف العملیات والحصة في  يإجمال، و۲۰۱۲و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱موجودات ومطلوبات البنك كما في  يإجمال )٥/۹(
 :لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳لى مساھمي البنك للسنتین المنتھیتین في وصافي الدخل العائد ع

 يجمالاإل
 

 قطاع خدمات 
 االستثمارالوساطة و

 

 قطاع األسواق العالمیة
 الشركـــات قطاع (قطاع الخزینة سابقا)

 
 فراداأل قطاع

 ۲۰۱۳      بآالف الریاالت السعودیة 
      

 الموجودات يإجمال ۰۰٦،٤۱٤،۱٦ ٥٦۲،۹۸،۷۳۳ ٤۱۳،۲۰۱،٥۳ ٤۹۷،۱،۹۰۳ ۱۷۰،۰٥٦،٦۷٤
 في شركات  إستثمار -  - ۲۷۰،۱٦٦ - ۲۷۰،۱٦٦

 المطلوبات يإجمال ۱۰۱،۰۱۳،٦٦ ۸۰٦،٦۷٤،٦٥ ۱۳،۲۳۰،۹٤۸ ٤۰۸،۱،۷۰۱ ۸٤۰،۰٤۳،۱٤٦
      

 دخل العملیات يإجمال ٤٥۰،۳٦۳،۱ ۲،۲۱۸،۹۸۰ ۲۰۱،۸۰٦ ۹۹۱،۲۷٦ ٥۳٥،۰٥۲،٥
 شركات زمیلة، صافي أرباحالحصة في  -  - ۳،۳۲۳ - ۳،۳۲۳

 مصاریف العملیات يإجمال ٦۱۸،۱،۱۹۳ ۳٥۳،۱،۱۱٥ ۱۷۷،۰۹٦ ۲۱٦،۱٦٤ ٦٥۰،۲۸۳،۲
 صافي دخل السنة ۷٤٥،۲٥٦ ٦۲۷،٤۰۳،۱ ٤۲۸،٦۳۲ ۱۱۲،۷۷٥ ٤۰٥،٥۷٥،۲

      
 النتائج          

 عموالت الخاصة صافي دخل ال ۹۹۷،۱،۱٦٦  ۱،۷۸۰،۷٤٥ ۷۹۷،۳۷٥ ۳۹،۷٦٤ ۳،۳٦۳،۳۰۳
 دخل األتعاب والعموالت، صافي ۱۹۳،۱۸٤  ٥۳۸،۷۳۲ )۱۳،۳۸٤( ۲۳۷،۲۲۷ ٥٦٥،۱،۱٤۹

 تحویل عمالت أجنبیة، صافي أرباح  ۳۹۹،٤٦  - ۲۳٥،٤٤۰ - ۲۸۱،۸۳۹
 دخل المتاجرة، صافي -  - ۷۱۲،۱۰٥ - ۷۱۲،۱۰٥
 ، صافيئتماناإل إنخفاضمخصص خسائر  ۸۸۳،۲۳٤ ٥۳۷،۷۲۲ - - ٤۲۰،۹٥۷
 استھالك وإطفاء  ۸۹،۷۳۸ ۱۷،۰۷٤ ۱۲،۰٤۷ ٦۲٤،۹ ٤۸۳،۱۲۸

  
 

الوساطة  قطاع خدمات يجمالاإل
 االستثمارو

 األسواق العالمیة قطاع
 فراداأل قطاع الشركـــات قطاع (قطاع الخزینة سابقا)

 
 ۲۰۱۲    بآالف الریاالت السعودیة

 الموجودات يإجمال ٦٦٦،۷٦۹،۱٥   ٥۱۷،۹۰،۹۷۹ ۲۷٤،٤۹،۹۷٥ ۱،۰٥۲،۸٤٥ ۱٥۷،۷۷۷،۳۰۲
 في شركات زمیلة  إستثمار -  - ۱۷۱،۹٤۸ - ۱۷۱،۹٤۸

 المطلوبات يإجمال  ٥۳،۷۹۷،۱۷۷ ٦۱،۸۲۸،۹٤٤ ٥٥۱،٥۸۳،۱۸ ۸۸۰،۸۱۲ ٤۸٤،۰۹۰،۱۳٥
      

 دخل العملیات يإجمال ۰٥٤،٤۱٥،۱  ۲،۳۳۷،۳۸٤ ۹۲۰،۷۱٤ ۳۹۹،۳۳٦ ٥٥۱،۰۰۹،٥
 لة، صافيشركات زمی أرباحالحصة في  -  - ۱،۸۰۱ - ۱،۸۰۱

 مصاریف العملیات يإجمال  ۱،۱۱۱،۰۷۸ ٥٦۸،۸٥۱ ٦٦٤،۱٦۷ ٦۲۳،۱٤۸ ۲۱٦،۱،۹۹٦
 صافي دخل السنة ۳۰۳،۹۷٦  ٥۳۳،۱،۷٦۸ ۸٥۱،۷٥٤ ۱۸۷،۷۷٦ ۱۳٦،۳،۰۱٥

      
 النتائج          

 صافي دخل العموالت الخاصة  ۱،۱٥۱،۸۸۹  ۷۳٥،٦٥٦،۱ ٤۳٥،٤۷۷ ۱۹،۷۱۸ ۷۷۷،۳،۳۰٥
 دخل األتعاب والعموالت، صافي ۱۸۱،۹٦۲  ٦۷٦،٥۱٤ )٦۷٤،۱( ۳۱٦،٦۸۱ ٤۸۳،۱،۱۷۳

 تحویل عمالت أجنبیة، صافي أرباح  ۳۹،۹۷٤  - ۲۰٦،٥٤٥ - ۲٤٦،٥۱۹
 دخل المتاجرة، صافي -  - ۱۳۸،۰۳٤ - ۱۳۸،۰۳٤
 ، صافيئتماناإل إنخفاضمخصص خسائر   ۸٤۹،۲۲٦ ۲۲۸،۳۲٦ - - ۱۷٥،٤٥٥
 استھالك وإطفاء  ۸۸،۱۱۰ ٦۲٥،۱۸ ۱۷،۲۰٦ ٥،٦٥۷ ٥۹۸،۱۲۹

 
   التحلیل الجغرافي: )٦/۹(

 . م۲۰۱۳لعام   جدول یوضح توزیع الدخل لكل منطقة حسب التوزیع اإلداري " الوسطى " الغربیة " "الشرقیة" باإلضافة إلى المركز الرئیسي للبنك والشركات
  

 وبعض الشركات التابعة  البنك
۲۰۱۳بآالف الریاالت السعودیة      

  
 للبنك يجمالاإل المركز الرئیسي الوسطى الغربیة ةالشرقی

 ٤٫۷۷۸٫۸٦۷ ۱٫۳٥٤٫۰٦۷ ۱٫٤٥۳٫۸٦٤ ۱٫۰۲۸٫۳۸٤ ۹٤۲٫٥٥۲ الدخل يإجمال
 )۱٫٥۲۰٫۱۱۸( )۹۸٤٫۲٥۸( )۱۹٥٫٦۲٥( )۱۹٦٫۰٤۰( )۱٤٤٫۱۹٥( (قبل المخصصات) المصاریف يإجمال

 )۹٦٥٫۹٥۹( )۲٥٦٫۸۰۷( )۲٤۳٫۹٤۸ )۳٥۳٫٥۹٦( )۱۱۱٫٥۹۸( المخصصات 
 ۲٫۲۹۲٫۸۰۰ ۱۱۳٫۰۰۲ ۱٫۰۱٤٫۲۹۱ ٤۷۸٫۷٤۸ ٦۸٦٫۷٥۹ دخل الصافيال

 
 
 
 
 
 

Directors Report 2013       Page 9/36 



 شركة السعودي الفرنسي كابیتال 
 للشركة يجمالاإل المركز الرئیسي الوسطى الغربیة الشرقیة ۲۰۱۳بآالف الریاالت السعودیة       

 ۲۷٦٫۹۹۱  ۷۱٫۰۰۲  ۸٦٫۸٦۳   ۷۲٫٥۷۱ ٤٦٫٥٥٥  الدخل يإجمال
 )۱٦٤٫۲۱٦( )۱٦٤٫۲۱٦( -   -  -  المصاریف يإجمال

 ۱۱۲٫۷۷٥ )۹۳٫۲۱٤(   ۸٦٫۸٦۳  ۷۲٫٥۷۱ ٤٦٫٥٥٥  الدخل الصافي
  
 

   الدخل للبنك يإجمال
۲۰۱۳بآالف الریاالت السعودیة      

  
 للبنك يجمالاإل المركز الرئیسي الوسطى الغربیة الشرقیة

 ٥٫۰٥٥٫۸٥۸ ۱٫٤۲٥٫۰٦۹ ۱٫٥٤۰٫۷۲۷ ۱٫۱۰۰٫۹٥٥ ۹۸۹٫۱۰۷ الدخل يإجمال
 )۱٫٦۸٤٫۳۳٤( )۱٫۱٤۸٫٤۷٤( )۱۹٥٫٦۲٥( )۱۹٦٫۰٤۰( )۱٤٤٫۱۹٥( (قبل المخصصات) المصاریف يإجمال

 )۹٦٥٫۹٤۹( )۲٥٦٫۸۰۷( )۲٤۳٫۹٤۸ )۳٥۳٫٥۹٦( )۱۱۱٫٥۹۸( المخصصات 
 ۲٫٤۰٥٫٥۷٥ ۱۹٫۷۸۸ ۱٫۱۰۱٫۱٥٤ ٥٥۱٫۳۱۹ ۷۳۳٫۳۱٤ الدخل الصافي

 
  :اإلداراتھذه  عمالوفیما یلي ملخص أل

 
 الفروع والتسویق ةمجموع) ۱۰(

المنتجات عن الھیكل التنظیمي لمجموعة الفروع والتسویق ومدى فعالیة اً تقریر ةً یة الفعالة خالل العام الماضي، متضمنستراتیجتم طرح العدید من الخطط العملیة واإل
المجموعة وبالتالي النتائج النھائیة للبنك وحقوق مساھمیھ. من ھذا المنطلق،  أرباحیة بما في ذلك كافة العوامل المساھمة في االستثمارو یةئتمانات اإلجراءالموجودة واإل

ھیاكل تنظیمیة  إستحداثووظائف الدعم األخرى للمجموعة. تم  یةئتماناإلوفرت اإلدارة المساندة الالزمة للشبكة من خالل دعم عملیات المكتب الخلفي ومراجعة األحكام 
ري لتنفیذ خطط عمل المجموعة وتأمین نموھا. یتضمن ھذا مراجعة المنتجات وتأمین التدفق والتمیز في تقدیم الخدمات للعمالء جل تقدیم دعم فعال وضروأجدیدة من 

 لمواجھة التحدیات الصعبة التي یواجھھا البنك مع البنوك المنافسة والناتجة عن تغیر تطلعات العمیل ومتطلباتھ.

نمو االقتصاد  ستمرارالفق مع كافة المؤشرات اإلیجابیة في الزمن المناسب وبما یت اً لبنك السعودي الفرنسي منافسا قویازیتھا جعلت من ھالمجموعة وجاستعداد اإن 
 یھ القطاعات%، یل٤المتوقع أن یصل إلى  ۲۰۱٤العام في المملكة كافة القطاعات التي ستدعم النمو خالل  نفاقإل، حیث سیتصدر قطاع ا۲۰۱٤ع لعام السعودي المتوق

الحكومي كمساھم رئیسي بسبب زیادة الطلب على اإلسكان  نفاقالمحلي والقطاع غیر النفطي. كما یتوقع أن یلي القطاع العقاري قطاع اإلستھالك البااألخرى المتعلقة 
 ثقة المستثمرین. عرتفاالن المسیطران األساسیان، نتیجة الذي سیدعم بدوره قطاع المقاوالت. أما قطاع التجزئة والقطاع المالي فسیظال

المجموعة وجاھزیتھا للتعامل مع كافة التحدیات أولویة قصوى لدى إدارة المجموعة، مما تطلب بذل الجھود الحثیثة لحشد كبار المدراء في ستعداد امسألة ت ستأثرا
دعم والعملیات وكذلك المنتجات للتعرف على كافة الفرص بتداء من تطویر العمل والخدمات والإالعمیق في كافة جوانب المجموعة  المجموعة وتكلیفھم في البحث
اللجان الوظیفیة المتبادلة بما فیھا الجھات األخرى ذات العالقة داخل المجموعة وتقریب المسافة ستحداث امن خالل  اً عظیم اً إنجازوعة موالتحدیات. وبذلك حققت المج

 بینھم وتأسیس ثقافة حقیقیة وبعث روح العمل الجماعي.

بتداء من مستویات النمو المتواضعة إجدیدة والنجاح تزامنا مع وضع معاییر نطالق الاز والعقبات والتحدیات في سبیل ت المجموعة على عاتقھا تخطي كافة الحواجأخذ
 فرنسي كبنك متمیز.حتى تحقیق نمو ثابت وقوي. وبذلك تمھد مجموعة الفروع والتسویق الطریق لتحقیق ھدفھا النھائي في رؤیة البنك السعودي ال

 و نقاط البیع شبكة الفروع : 
جدید  نتظاراحیث سیتم تنفیذ نظام  ۲۰۱٤ود في الفروع البنكیة لتلبیة توقعات العمالء. ستستمر ھذه الجھ يإجمال% من ۷٥من  أكثرتم خالل العامین الماضیین تجدید 

جھاز  ۳۳٥جھاز داخل الفروع و  ٤۹۰الصرف اآللي العاملة لتصل إلى  أجھزةعدد  إرتفع. فروعفي الن طریقة تعامل العمالء تحسی أجلتدریجیا في كافة الفروع من 
 ۲۰۱۳خارج الفروع خالل 

 
 :المنتجات 

 ۲۰۱۲ت حمالت الودائع دون عمولة التي طرحت عام أسھم. ۲۰۱۳تم طرح خطة مبیعات تعمل على إعادة تھیئة الحمالت التسویقیة وأنشطة الشبكة في ینایر 
قتراح حلول وخدمات إقدیر العمالء و%. كذلك مازال برنامج الخدمة المتمیزة الذي یعمل على ت۱۰من  أكثرعلى رفع حجم الودائع للمجموعة ب ۲۰۱۳رت طوال واستم
 أكثرمن لتصبح واحدة  ۲۰۱۳فیما یخص برامج القروض الشخصیة، فقد تم تحسینھا خالل الربع األول من  وعمیل نشط.  ٥۰،۰۰۰شمل اآلن یلبالتوسع  اً خذآمالیة 

ستفادة من تنامي إلل ۲۰۱٤حیث سیتم طرحھ في ینایر  ۲۰۱۳تم كذلك إعادة تھیئة برامج القروض السكنیة خالل الربع األخیر من كما  ،العروض جاذبیة في السوق
 الطلب في السوق العقاریة.

 
  :القنوات اإللكترونیة 

زیارة. تسمح ھذه الخدمة للزوار بمحاكاة بعض القروض وبطاقات  ۳۰،۰۰۰صل عدد الزیارات خالل أول شھرین ولی ۲۰۱۳صمم موقع الخدمات الذاتیة في نوفمبر 
 .أكثرمباشرة لتزویدیھم بمعلومات  الموظف المختصومن ثم یتواصل معھم  ئتماناإل
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 من المخاطر: تخفیضال 
المخاطر للمجموعة و  یةستراتیجإللیة تجاوزا جیدا للمخاطر نتیجة دة في كافة الفئات الماوأظھرت المنتجات الجدی ۲۰۱۳% عام ۱۸٫٥تكلفة المخاطر بنسبة نخفضت ا
 نضباطھا. إ
 
 التسھیالت المصرفیة للشركات إدارة) ۱۱(

لعمالء. وقد تحقق ذلك / موجودات البنك وربحیتھ في ظل وجود قاعدة قویة ومتنوعة من اصولأل يجمالفي النمو اإل امحوری اتلعب الخدمات المصرفیة للشركات دور
فط والبتروكیماویات نمو قاعدة العمالء باإلضافة إلى حیازة عدد من العملیات الكبیرة في مجال تولید الطاقة والن ستمرارانھج تسویقي فعال مما أدى إلى تباع امن خالل 

٪ كما  ۷،٥ة اإلقراض من الخدمات المصرفیة للشركات خالل العام بنسبة ت السلكیة والالسلكیة وغیرھا من تمویل المشاریع الكبرى. نمت محفظتصاالإلوالتعدین وا
 تحقیق ھذا النمو بدون التضحیة بمعاییر التشدد في الموافقة والتنفیذ. إستطاعة القروض والبنك جودة محفظ ى٪. وقد راع ٥،٥ة بنسبة یجمالنمت الربحیة اإل

وثیق مع الجھات المؤثرة الرئیسیة في مجال التوسع الصناعي والبنیة التحتیة تصال اعودیة للنمو ، مع البقاء على یلتزم البنك تماماً بخطة حكومة المملكة العربیة الس
ت یة مناسبة لنموھا خالل السنواإستراتیج. ویركز البنك بشكل كبیر على األنشطة المالیة للعقود والصفقات مع وجود قتصاداللت الخدمیة والتجاریة والمقاوالت والقطاعا

 المقبلة.

 :دائرة التمویل المركب 
 المثلىیة، من خالل تقدیم المشورة للعمالء حول ھیاكل التمویل إستراتیجالمالیة أھمیة  اتستشارإلتسب فیھ العملیات القائمة على ایعتمد البنك على نموذج معین تك

المالیة للشركات، والمراجحة وتمویل المشاریع نقطة التركیز ات ستشارالاتصبح  المصرفیة) وعمالئھا. سوفوإنشاء صفقات جیدة التنظیم لنفسھا (و / أو للمجموعة 
 عند التنفیذ الوشیك إلطار مؤتمر بازل الثالث في المملكة.

عقار. وقد شملت ھذه لتحتیة والیة مالیة جدیدة ھذا العام في قطاعات البتروكیماویات والبنیة اإستشارلثالثة مشاریع ات عتماداحصل البنك السعودي الفرنسي على 
البنك ختیار اص في منطقة الشرق األوسط. وُیعد فیما یتعلق بمیناء الملك عبد هللا، وھو أول میناء بحري مملوك وممول من قبل القطاع الخاات ستشاراعلى ات عتمادالا

 ي.ستشارإلونوعیة تمویلھ المنظم وفریقھ ا لتي ال تضاھىیة المرموقة، أكبر داللة على خبرتھ استشارإلي من بین بعض الھیئات المالیة االسعودي الفرنس

بنجاح خالل العام. وبلغ مجموع قیمة ھذه الصفقات ستكمالھا اوشارك في عشرات العملیات (تمویل مشاریع وغیرھا)، تم  ۲۰۱۳نظم البنك السعودي الفرنسي خالل عام 
 لبتروكیماویات، والنفط والغاز والطاقة والنقل وقطاعي الصناعة والعقارات .ملیار لایر سعودي موزعھ على التمویل، والشحن، وا ۱۰۰من  أكثر

. تعتبر ۲۰۱٤من ذلك في عام  أكثرفي حجم الصفقات في قطاعات النفط والغاز والبتروكیماویات بسبب عدم توفر المواد الخام، ومن المتوقع أن ینخفض  نخفاضاثمة 
 لمساعدة العمالء على ھیكلة وتمویل العقارات ومشاریع ومبادرات الضیافة.  ۲۰۱۳وحدة العقارات في عام  إستحداثلعقارات مجال متطور مما شجع على ا

كما یستمر  .۲۰۱٤الحكومي المتوقع لعام  نفاقیقوم البنك السعودي الفرنسي بمتابعة التطورات في قطاعات الرعایة الصحیة والنقل والبنیة التحتیة عن كثب تمشیاً مع اإل
یاكل مالیة مبتكرة، لسعودي الفرنسي بصفتھ مقدما بارزا لحلول تمویل المشاریع المركبة بإضافة قیمة إلى المشاریع من خالل ضمان قدرتھ وتنافسیتھ من خالل ھالبنك ا

ز والبتروكیماویات والبنیة التحتیة یة البنك ھو التركیز على تحسین وتطویر الخبرات في قطاعات الطاقة والنقل والنفط والغاإستراتیجوال یزال حجر األساس في 
 وتوظیف تقنیات العنایة الواجبة.

 :تمویل التجارة والمؤسسات المالیة 
من إقامة عالقات قویة مع العمالء من قطاعات الشركات والتجارة، باإلضافة إلى ستفادة واالواصل البنك السعودي الفرنسي تطویر أنشطتھ لتمویل التجارة الدولیة، 

لة ، جنبا إلى جنب مع الدعم المستمر من شریكھ كریدي أجریكول. كما یجري العمل على قدم وساق بجھود متضافرة إلنماء فرص التمویل رأسولیة المالبنوك الد
جمیع قطاعات العمالء لدى لالتجاري للبنك بشكل كبیر في أعقاب إعادة تنظیم إدارة المؤسسات المالیة لدینا وتوسیع دورھا لیشمل التسویق وتطویر التمویل التجاري 

 البنك.
  

 الخدمات المصرفیة اإلسالمیة )۱۲(

تجاوب البنك السعودي  یعد البنك السعودي الفرنسي من أوائل البنوك التي أدركت الطلب المتزاید على الخدمات المصرفیة المتوافقة مع الشریعة في المملكة. وقد
وذلك من خالل تشكیل لجنة شرعیة باإلضافة إلى تطویر مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفیة المتوافقة  من عقد من الزمان أكثرالفرنسي لھذا الطلب منذ 

. وتضم اللجنة الشرعیة في البنك السعودي الفرنسي علماء فرادمع أحكام الشریعة اإلسالمیة لتلبیة متطلبات عمالء البنك من قطاع الشركات والتجارة والخزینة واأل
تأثیرا في تقدم العملیات  كثروالدكتور محمد القري والدكتور عبد الستار أبوغده والذین یعتبرون من بین المشاركین األ المنیعقین وبارزین مثل الشیخ عبد هللا مرمو

ام لیس في فروعھ اإلسالمیة السبعة عشر المصرفیة اإلسالمیة في المنطقة. یسعى البنك السعودي الفرنسي إلى تلبیة متطلبات عمالئھ في ھذا القطاع المصرفي الھ
 فرعا. ۸۳"توافق" فقط ولكن أیضا في جمیع فروع البنك المنتشرة في جمیع أنحاء المملكة والبالغ عددھا 

 البنكیة عمالمجموعة األ) ۱۳(
 مقارنة بالسنة السابقة. جیدوتحقیق نمو  ۲۰۱۳لمتوقعة لسنة آخر وتمكنت من تجاوز أھداف المیزانیة التقدیریة والربحیة ا اً عامالبنكیة بنجاح  عمالأنھت مجموعة األ

ھداف المجموعة في خدمة ألبنكیة، في خطوة تھدف إلى بلورة ا عمالدائرة التسھیالت التجاریة لیصبح مجموعة األ سمابتغییر  ۲۰۱۳قامت اإلدارة العلیا بالبنك سنة 
 م عملیات البیع بین مختلف شرائح العمالء.العمالء وتزویدھم بكافة الخدمات والمنتجات البنكیة ودع

خالل النصف الثاني من السنة، وتضمنت الخطة برنامجاً  ۲۰۱٦إلى  ۲۰۱٤للمجموعة والتي تغطي الفترة من  جلالعمل على الخطة متوسطة األ ستكمالاوتم وضع 
 انیة التقدیریة لھا.تجاوز المجموعة للمیز ستھدافاخالل السنوات الثالث المقبلة مع طموحاً یتم تنفیذه 
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ھا مع أعمالفي  أكثرفرق عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمناطق وتحقیق نمو  والمتوسطة وتأسیس ودعم تضمنت الخطة كذلك أولویة فصل المؤسسات الصغیرة
لى ثالثین ملیون لایر سعودي للمؤسسات الصغیرة، ومن تطویر فریق العمل. تتعامل إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع العمالء الذین تصل أحجام عملیاتھم إ

 .ثالثین إلى مائة ملیون لایر للمؤسسات المتوسطة

 إدارة الخزینة سابقاً):(مجموعة األسواق العالمیة ) ۱٤(

أسعار الفائدة، وتباطؤ  نخفاضاي السوق مثل ة للسنوات السابقة فكل التحدیات العائد ستمراراعلى الرغم من  اً واق العالمیة عاماً مجدیاً ومربحنھت مجموعة األسأ
 .یةئتماناإلالعالمي، وتراجع القیم قتصاد الا

 .نسبة القروض إلى الودائع نخفاضاات سیولة عالیة وقد تبین ذلك من حافظ النمو األساسي في المیزانیة العمومیة على مستوی

ھیكل بیع فعال تمكن من الحفاظ على ھیمنتھا على السوق في القطاع خارج المیزانیة العمومیة وبتغطیة تتمتع الكوادر المؤھلة لدى المجموعة بدعم قوي من اإلدارة عبر 
شریعة اإلسالمیة من المشتقات. وقد عززت مجموعة األسواق العالمیة من وجودھا في السوق من خالل تقدیم مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع أحكام ال

 .والتقلیدیة

 .ذوي المالءة المالیة العالیة فرادت المجموعة اإلقلیمیة في كافة مناطق المملكة خدمات إضافیة قیمة لمجموعة واسعة من الشركات واألتوفر إدارا

رتبطة باألسواق الكبیرة بدعم والتزام قوي من اإلدارة من خالل تعزیز وتشغیل جمیع األنظمة لتحقیق إدارة أفضل بخصوص جمیع المخاطر الم االستثمارات كما تحظى 
 المالیة.

 ) إدارة الثروات :  ۱٥(

 عمالي في نموذج األستراتیجإلمن التحول ا ستفادةإلات بالبنك السعودي الفرنسي االتاریخي ألسعار الفائدة، واصلت مجموعة إدارة الثرونخفاض اال ستمرارابالرغم من 
  .یر مجموعة شاملة من الحلول في المناطق اإلقلیمیة الثالثو المعتمد منذ عدة سنوات، وقامت بتوسیع قاعدة المنتجات و توف

تجات و الخدمات باإلضافة إلى لدى فرق إدارة الثروات جمیع الموارد والوسائل الالزمة لتلبیة األھداف المالیة و التوقعات الخاصة بعمالئھا من خالل تقدیم أفضل المن
% و زیادة في اإلیرادات بنسبة ۲۰بنسبة  صولاأل يإجمالالحالیین و المترقبین كما شھدت إدارة الثروة زیادة في  الجھود الجبارة لجذب ودائع جدیدة من خالل العمالء

 % في البیع المتبادل.٤۲% مع الحفاظ على نسبة ۳۸

   ) إدارة الخدمات المصرفیة الخاصة :۱٦(

 بار العمالء تمشیاً مع متطلبات ومعتقدات وأفكار ھذه الشریحة من العمالء.تقدم مجموعة الحسابات الخاصة مجموعة كبیرة من المنتجات المالیة إلى ك

وتوخیاً ألعلى معاییر حمایة تقوم مجموعة من مدراء العالقات الذین یتمتعون بالخبرة والكفاءة بخدمة ھذه المجموعة من العمالء عن كثب، بما ینسجم مع ثقتھم بالبنك 
 وحلول ذات مستوى عال ومصممة خصیصاً للوفاء باحتیاجاتھم بناء على المتطلبات الخاصة بكل عمیل. الخصوصیة والعمل على تزویدھم بخدمات

تحقیق رضاھم  أجلھا من العمل الجماعي، والشراكة المتكاملة، والتوجھ نحو خدمة العمیل ھي العناصر األساسیة التي تعتمد المجموعة علیھا للنجاح، إذ تقوم بعمل
 .إلى ورثتھم األموال نتقالاالتي تؤمن عة كذلك بتقدیم الخطط عالقات طویلة وخاصة مع المجموعات العائلیة التي تقوم المجمو وضمان والئھم وتأسیس
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 -:االستثمارإدارة  )۷۱( 
 یة االستثمار) المحفظة ۱۷/۱(

    -مما یلي : االستثماراتتتكون 
 ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ 

 يجمالاإل خارج المملكة داخل المملكة يجمالاإل خارج المملكة داخل المملكة ة بآالف الریاالت السعودی
       
المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة  االستثمارات) ۱

 الدخل
      

 ۲٤۸،۰۲٦ ۲۲٦،٥۸۸   ۲۱،٤۳۸  ۳۱۹،٥۱۲  ۱٦٤،۳٥٤  ۱٥٥،۱٥۸ سندات بعمولة ثابتة
 ٥۳،۷٥۹ -  ٥۳،۷٥۹ ۱،٥۳۰ - ۱،٥۳۰ سندات بعمولة عائمة

 ۸،۹۹٦ -   ۸،۹۹٦  ٥،۱۳۰ -  ٥،۱۳۰ أسھم
       

 ۳۱۰،۷۸۱  ۲۲٦،٥۸۸  ۸٤،۱۹۳  ۳۲٦،۱۷۲ ۱٦٤،۳٥٤ ۱٦۱،۸۱۸ المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل االستثمارات
       
       المتاحة للبیع   االستثمارات) ۲

 ۱،۱٤٥،۳٤۲  ٦۱٤،۷۲٥  ٥۳۰،٦۱۷ ٥٤٤،٦۳٥ ٤۹۱،۰۱۱ ٥۳،٦۲٤ سندات بعمولة ثابتة
 ۱،٦۳٥،۸۱٤  ۹۰،۲۲٤  ۱،٥٤٥،٥۹۰ ۲،۷٤۹،۳٤۱ ۱۳۱،٤۸۹ ۲،٦۱۷،۸٥۲ سندات بعمولة عائمة 

 ٦۹۳،۲۹٤  ۹۸،۲۷۸  ٥۹٥،۰۱٦ ٥٤۷،۲٦۷ ٥٦،۸۳۳ ٤۹۰،٤۳٤ أسھم
 ۳،۲٦۳،۲۱۱  - ۳،۲٦۳،۲۱۱ ٤،۰۲٥،۹۳٦ - ٤،۰۲٥،۹۳٦ أخرى

 ٦،۷۳۷،٦٦۱  ۸۰۳،۲۲۷ ٥،۹۳٤،٤۳٤ ۷،۸٦۷،۱۷۹ ٦۷۹،۳۳۳ ۷،۱۸۷،۸٤٦ المتاحة للبیع ، صافي االستثمارات
 
 المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات) ۳
   

      

 سندات بعمولة ثابتة
 سندات بعمولة عائمة

۳،٦۳۹ 
۱۰،۰۰۰ 

- 
- 

۳،٦۳۹ 
۱۰،۰۰۰ 

۷۰۹،٥۸۷ 
- 

- 
- 

۷۰۹،٥۸۷ 
- 

 ۷۰۹،٥۸۷ - ۷۰۹،٥۸۷ ۱۳،٦۳۹ - ۱۳،٦۳۹ المقتناة حتى تاریخ االستحقاق  االستثمارات
       
       األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة االستثمارات) ٤

 ۱۹،٦٥٤،۹۷۰ - ۱۹،٦٥٤،۹۷۰ ۲٦،۰۰٦،۸۸۳ - ۲٦،۰۰٦،۸۸۳ سندات بعمولة ثابتة
 ٤٤۸،۷٥۰ ۳٦۳،۷٥۰ ۸٥،۰۰۰ ۳٥۱،۲٥۰ ۲٦٦،۲٥۰ ۸٥،۰۰۰ سندات بعمولة عائمة

األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة،  االستثمارات
 يإجمال

۲٦،۰۹۱،۸۸۳ ۲٦٦،۲٥۰ ۲٦،۳٥۸،۱۳۳ ۱۹،۷۳۹،۹۷۰ ۳٦۳،۷٥۰ ۲۰،۱۰۳،۷۲۰ 

 )۳٦۳،۷٥۰( )۳٦۳،۷٥۰( - )۲٦٦،۲٥۰( )۲٦٦،۲٥۰( - في القیمة  نخفاضاإلمخصص 
األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة،  االستثمارات

 صافي
۲٦،۰۹۱،۸۸۳ - ۲٦،۰۹۱،۸۸۳ ۱۹،۷۳۹،۹۷۰ - ۱۹،۷۳۹،۹۷۰ 

 ۲۷،٤۹۷،۹۹۹ ۱،۰۲۹،۸۱٥ ۲٦،٤٦۸،۱۸٤ ۳٤،۲۹۸،۸۷۳ ۸٤۳،٦۸۷ ۳۳،٤٥٥،۱۸٦ ، صافياالستثمارات
 
 حسب األطراف األخرى: ستثمارات) فیما یلي تحلیالً لال۱۷/۲( 
 

  ۲۰۱۲       ۲۰۱۳        بآالف الریاالت السعودیة  
  
  ۲۱،۰۲۸،۸۳۱  ۲٦،۸۰۹،۰٥۳  حكومیةالحكومیة وشبھ ال  
  ٤،۳۳۲،٦۸۲  ٥،۹۹۹،٥۷۰   شركات  
  ۲،۰٦۱،۰٦٤  ۱،٤۰٤،۳۰۰  ؤسسات مالیة أخرىبنوك وم  
   ۷٥،٤۲۲   ۸٥،۹٥۰    أخرى   
  ۲۷،٤۹۷،۹۹۹     ۳٤،۲۹۸،۸۷۳       يجمالاإل  
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 : باالستثماراتالمتعلقة  ئتمان) مخاطر اإل۱۷/۳(
  

 بآالف الریاالت السعودیــة
    

 
۲۰۱۳ 

     
  

۲۰۱۲ 
 ۲۰،۸٦۳،۸٥٤  ۲٦،۱۳۳،۲۳۱  سندات الحكومة السعودیة  
 ۲،۳۷٤،٤۷٤   ۱،۷٦٤،۰۸٤  من الدرجة األولى استثمارات 
 -   -  دون الدرجة األولى  استثمارات 
 ٤،۲٥۹،٦۷۱  ٦،٤۰۱،٥٥۸    ةغیر مصنف استثمارات 
 ۲۷،٤۹۷،۹۹۹   ۳٤،۲۹۸،۸۷۳  يجمالاإل 
 

تتعرض لمخاطر  استثماراتمن الدرجة األولى على  االستثماراتینة. تشتمل تشتمل سندات الحكومة السعودیة على سندات التنمیة الحكومیة السعودیة، وسندات خز
 استثماراتمحلیة وأجنبیة و أسھمعلى  ةغیر المصنف االستثمارات". تشتمل BBB" إلى "AAAمن قبل ستاندرد آند بورز وذلك من " ةالموضوعتعادل تلك  ئتمانا

 ملیون لایر سعودي). ۳٫۲٦۳: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي ( ٤٫۰۲٦مشاركة ومضاربة بمبلغ قدره 

ملیــون لایر  ٤۰مقتناه ألغراض المتاجرة، وتشتمل على سندات إسالمیة بمبلغ قدره  استثماراتالمدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي عبارة عن  االستثماراتإن 
 ملیون لایر سعودي).  ۷۷: ۲۰۱۲ســعودي (

 
 ملیون لایر سعودي).  ۱،٥۷٤: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي ( ۱،۹۲۰سندات متوافقة مع الشریعة (صكوك) بمبلغ قدره  المتاحة للبیع على االستثماراتتشتمل 
  ملیون لایر سعودي). ۲۰،۸٦٤: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي (  ۲٦،۱۳۳غیر المتداولة على سندات الحكومة السعودیة، وسندات خزینة بمبلغ  الستثماراتتشتمل ا

 

   جلالقـــروض أل) ۱۸(
) لألغ�راض البنكی�ة العام�ة، وت�م ۲۰۱۳ملی�ون ی�ورو (یس�تحق الس�داد ف�ي ع�ام  ۱۰۰مدت�ھ خم�س س�نوات بمبل�غ  جل، اتفاقیة قرض أل۲۰۰۸یونیو  ۲٥أبرم البنك، بتاریخ  

 .۲۰۱۳ملیون دوالر أمریكي) والذي استحق في  ۳٤۲كما قام البنك بسداد القرض شریحة السنة الخامسة البالغ ( سحبھ بالكامل.
 
 سندات الدین المصدرة والصكوك) ۱۹(

 ٥ملی�ون دوالر أمریك�ي ولم�دة  ٦٥۰، س�ندات بعمول�ة ثابت�ة وغی�ر مض�مونة وغی�ر قابل�ة للتحوی�ل ق�درھا ۲۰۱۰م�ارس  ۳۱أصدر البنك، خالل الرب�ع األول المنتھ�ي ف�ي 
% وتس�تخدم لألغ��رض ٤،۲٥م��ل الس�ندات عمول�ة نص��ف س�نویة ق��درھا والمدرج��ة ف�ي بورص��ة لن�دن. تح ج�لس�نوات وذك بموج�ب برن��امج س�ندات الی��ورو المتوس�طة األ

 البنكیة العامة. 

، ۲۰۱۲س�نوات ف�ي م�ایو  ٥ملی�ون دوالر ولم�دة  ۷٥۰متوافقة مع أحكام الش�ریعة اإلس�المیة بقیم�ة  جلبإصدار صكوك متوسطة األ ۲۰۱۲كما قام البنك خالل شھر مایو 
بإص�دار ص�كوك ثانوی�ة غی�ر  ۲۰۱۲ملیار دوالر والمدرج في بورصة لندن. باإلضافة إلى ذلك قام البن�ك ف�ي دیس�مبر  ۲تھ والبالغ قیم سھموذلك بموجب برنامج تبادل األ

سنوات ولكن بشرط الحصول عل�ى موافق�ة  ٥سنوات. كما یحق للبنك سداد ھذه الصكوك الثانویة غیر المضمونة بعد  ۷ملیون لایر سعودي ولمدة  ۱،۹۰۰مضمونة بقیمة 
 ن مؤسسة النقد العربي السعودي وتكون متوافقة مع أحكام وشروط اإلتفاقیة.مبدئیة م

 
 ھا:عمالفیما یلي ملخص ألوالمذكورة أعاله في أداء عملھا،  و المجموعات یساند قطاع العملیات والخدمات اإلدارات

 
 إدارة المخاطر) ۲۰(

 :المحفظة 
ملیار  ۱۳ملیار لایر سعودي بزیادة مبلغ  ۱۷٥ووصلت قیمة المبالغ المستخدمة من التسھیالت إلى  .۲۰۱۳واصل البنك السعودي الفرنسي تطویر محفظتھ خالل  •

 ٪). ٦٦،۱ات (مقابل االلتزام يإجمال٪ من ٦٥،٦ات الممولة نسبة االلتزام. وتمثل ۳۱/۱۲/۲۰۱۲في  ستخدام٪ عن مستوى اإل۸لایر سعودي أي بنسبة 
 الصغیرة والمتوسطة.ة للشركات والمشاریع ترّكز نمو المحفظة على الخدمات المصرفی •
 .یةئتماناإلات االلتزامرقم  ستقراراال تزال قید التنفیذ، مما یفسر  والفروع كانت فرادإعادة ھیكلة الخدمات المصرفیة لأل •
 .۲۰۱۳إعادة تنظیم خالل  قام البنك السعودي الفرنسي بعملیة •
 .۲۰۱۲ملیون لایر بنھایة دیسمبر  ۱،۱٦۱مقارنة بمبلغ  ۲۰۱۳ملیون لایر بنھایة  ۱،۷۰٥ممولة) التسھیالت المتعثرة (الممولة وغیر ال يإجمالبلغ  •
 .۲۰۱۳% في دیسمبر ۰،۹۷إلى  ۲۰۱۲% في دیسمبر ۰،۷۲ت نسبة التسھیالت المتعثرة (الممولة وغیر الممولة) من إرتفع •
% من مجمل القروض) إلى ۰،۹۸(  ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي في دیسمبر  ۱،۰٤٤المستحقة من القروض المتعثرة من  الفوائد غیر المحصلة صافي إرتفع •

% ۷٤إال أن صافي نسبة تغطیة القروض المتعثرة بالمخصصات قد تحسنت من  % من مجمل القروض)۱،۳۲(  ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي في دیسمبر  ٥۲۰،۱
 .۲۰۱۳% في دیسمبر ۸٥إلى  ۲۰۱۲في دیسمبر 

 .۲۰۱۳% في دیسمبر ۱٤٦خصصات الكلیة والمحددة) لصافي القروض المتعثرة إلى بلغت نسبة التغطیة الكلیة(الم •
 
 

 :عملیات إدارة المخاطر 
والفروع، والتي تم إقرار مھامھا لتحلیل  فراد: تم إعادة تنظیم ھذه اإلدارة بالتركیز على التسھیالت الممنوحة فقط، باستثناء الخدمات المصرفیة لألئتمانمخاطر اإل

إلدارة  ةتابع فرادلأل ئتمانوحدة مخاطر اإل ستحداثامن خالل  ۲۰۱۳وتم العمل بھا في الربع الثاني من عام  ۲۰۱۲المراقبة / نظام إدارة المعلومات في المخاطر، و
 .ئتمانمخاطر اإل
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سم "مجموعة إوإدراجھا تحت مجموعة جدیدة ب فرادالخاصة بالعمالء والعملیات والتحصیل عن مجموعة الخدمات المصرفیة لأل صولقررت اإلدارة فصل مخاطر األ

 .یةئتماناإلي من خالل إدخال المزید من التحسینات والتھیئة على قاعدة الموافقات ئتماناإلنضباط الاالمستھلك". كما تم تعزیز  أصول
 

 وخاصة فیما یتعلق بالمنتجات المركبة.بھدف مراجعة الھیكل الحالي  ۲۰۱۳تم إنشاء إدارة مخاطر األطراف المقابلة لعملیات السوق في سبتمبر 
 

بالغة  ئتمان، ساھم دمج مراجعة ومراقبة المحافظ في تعزیز عملیة تحدید عوامل مخاطر اإل۲۰۱۲ندماج ھاتین الوحدتین في عام إمع  وحدة التحكم والمراجعة للمحفظة:
ات معالجة مبكرة بھدف تجنب الخسائر في القروض. وقد إجراءوالبدء في  ئتمانإللة لالكشف عن المشاكل المحتم و واعیةقرارات تخاذ اتسھیل  أجلمن  األھمیة وذلك

مخاطر (سابقاً مع إدارة تجمع بین المراجعة السابقة والمراقبة مع منھجیة سیاسة وقیاس لل ۲۰۱٤من ینایر عتباراً اتم توسیع ھذه الوظیفة لتصبح إدارة قائمة بحد ذاتھا 
رصد المفارقات داخل قطاعات العمل المختلفة، مع تعزیز تقدیم تقاریر اللجنة التنفیذیة ولجنة إدارة المخاطر  أجلة في عدد األشخاص من ) مع الزیادئتمانإلمخاطر ا

 إلى اإلدارة.
 

 :المخاطر التشغیلیة 
عربي السعودي باإلضافة إلى أفضل الممارسات المعمول ھیكل إدارة المخاطر التشغیلیة بصورة كبیرة لضمان تھیئتھا مع أنظمة مؤسسة النقد ال ۲۰۱۳عزز البنك عام  

 بھا في ھذا المجال.
 

. حیث یتم في كل ۲لمؤسسة النقد العربي السعودي وفئات المخاطر لبازل  تم توجیھ عملیات كبیرة من اإلدارات والخدمات المساندة ألنواع المخاطر ذات الصلة وفقاً 
ھذا وقد أنشأ البنك السعودي الفرنسي مستودعا لحفظ  / أو الثاني من ھیكل الرقابة كما تم تطویر تقنیات تخفیف المخاطر. عملیة كبیرة إعادة تقییم المستوى األول و

إدارة مھمة كجزء من عملیة حوادث المخاطر التشغیلیة والخسائر التاریخیة. كما أجرت إدارة المخاطر التشغیلیة والرقابة الدائمة عملیات تقییم متعلقة بالحوادث ال
 المخاطر التشغیلیة. عالوة على ذلك، قام البنك السعودي الفرنسي بتعزیز عملیة تقدیم التقاریر وإدارة بیانات الخسائر التشغیلیة.

 
ء دارة العلیا للبنك ولتسلیط الضوحالة الضوابط الداخلیة مع اإل ستعراضالالرقابة الداخلیة بصورة منتظمة تعقد إدارة المخاطر التشغیلیة والرقابة الدائمة اجتماعات للجنة 

باإلضافة إلى ذلك، جرى تأسیس لجنة رقابة داخلیة في كل قطاع من قطاعات العمل وكل دائرة مساندة بھدف تعزیز  اإلدارة. ھتماماعلى مواطن المخاطر التي تتطلب 
 المخاطر. أھمیة الرقابة الداخلیة في تقدیم الخدمات مع إدارة

 
ات المتعلقة بنشاط مخاطر السوق باإلضافة إلى وضع مجموعة شاملة من الحدود القصوى جراءاطر السوق، حدد البنك بوضوح السیاسات واإلأما بخصوص مراقبة مخ

قبل إدارة  اس یومي منلمخاطر السوق (جنبا إلى جنب مع تنبیھات التعرض إلى خسائر) بحیث تتم مراجعتھا مره سنویا على األقل ویتم مراقبتھا بشكل مستقل على أس
 مخصصة لمخاطر السوق.

 
تقییم أوضاع مخاطر السوق، كما یستخدم البنك  أجلیطبق البنك على أساس یومي منھجیة القیمة المعرضة للخطر إلدارة مخاطر السوق في القیود التجاریة ومن 

 مع خدمات اتفاقیة بتوقیع البنك كما قام والتغیرات في ظروف السوق. سیناریوھات اإلجھاد لتقدیر الخسائر االقتصادیة المحتملة على أساس مجموعة من االفتراضات
 .المجال ھذا في خدماتھ على للحصول األجنبي الشریك

 
 سواء لباتھم متطستجابة لتوقعاتھم وتلبیة إدة في تقدیم الخدمات للعمالء وبین البنوك الرائ متمیزاً  لیتبوأ مركزاً ومع رؤیة البنك وتوجھاتھ  : تماشیاً ئتمانإلة اإدار

بدعم  ئتمانإدارة اإل قامت ات والنظم والسیاسات الخاصة بھا. كماجراءتحدیث الوثائق واإل و بمراجعة ئتمانمن حیث الخدمة أو الجودة أو السرعة، قامت إدارة اإل
 مختلف اإلدارات وتلبیة الطلبات المتزایدة، كما قامت بدور استباقي في اختبار األنظمة الجدیدة:

 وبیئة اإلنتاج. UAT) ومنفذ القروض تحت نظام BDSالتفویض"، نظام الخدمة بالفروع ("نظام  •
سیاسة التأمین / اإلفراج  / یمتعزیز نظام قاعدة بیانات الصكوك المرھونة لتحسین المراقبة وضوابطھا (تلقي برید إلكتروني للتنبیھ في حالة انقضاء مدة التقی •

 ).عن الصكوك المؤقت
 العدد الھائل من طلبات تقاریر مراجعة الحسابات.ستیعاب الدة التدقیق تعزیز نظام شھا •

خالل الربع ستخدام االفإنھ یجري فحصھا من قبل المحامین لتحقیق حمایة أفضل لوضع البنك. ویتم طرح الوثائق المنقحة الجدیدة حیز  المستندات أما بالنسبة لتوثیق
 مة للبنك في تعزیز أنظمتھ والوثائق وتنفیذ التغییرات التي یجب على البنك القیام بھا للتغلب على أي صعوبات قد یواجھھا.. وھذا یؤكد الجدوى القائ۲۰۱٤األول من عام 

 
  ۲بازل : 

 یةئتماناإلطر ضمن نھج موحد للمخا ۲۰۰۸منذ  RWA). كما قام البنك بحساب الموجودات المقیمة بالمخاطر(۲ بازل مؤتمر لتوصیات المرحلي نحو التنفیذ البنك توجھ
 والتشغیلیة وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. والسوقیة

 
 كــــــع الشریممنھجیات تقییم داخلي تم تطویرھا ي) لإئتمانوضع (نظام تصنیف  ۲۰۱۱ي. تم عام إئتمانبدأ البنك السعودي الفرنسي تدریجیا بتنفیذ نظام تصنیف 

نظام تصنیف مقدم من طرف ثالث  ستخدامابتم البدء  ۲۰۱۲لمحفظة الشركات. وفي عام  ANADEFIسم إأند انفستمنت تحت كوربوریت  -اكریكول كریدي يـاألجنب
وذلك بشكل منھجي لمحفظة البنوك والمؤسسات المالیة. قام البنك  FACTسم إكوربوریت أند انفستمنت تحت  -اكریكول كریدي بنك مع نماذج تقییم داخلیة مشتركة مع

البدیلة  المعززة تصالالاالجمعیة الدولیة لطرق اعدة من مبنیة على البیانات الداخلیة بمس فرادلأل ئتمانبعملیة إنتاج متكاملة لنسخة جدیدة من بطاقات اإل ۲۰۱۳م كذلك عا
)ISAAC.( 
 

 .۳، ولكن أیضا على إدخال مفاھیم بازل ۲) لبازل يإئتمانت توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي برفع التركیز لیس فقط على إعداد نھج (نظام تصنیف أسھم
 ).PDي) (حساب إئتمانایرة نماذج مختارة (نظام تصنیف بتقدیم بیانات موحدة وھي مطلوبة لمع - كعضو في مشروع سمة -یستمر البنك السعودي الفرنسي  •
المضافة  یةئتماناإلوعلى وجھ الخصوص القیمة  ۳حسابات بازل  یلتزم البنك السعودي الفرنسي بتطبیق توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدیم •

)CVA ۲۰۱۳) للمرة األولى في مارس. 
ي إلحصاء الموجودات مقیمة المخاطر إئتماننظام تصنیف  إستخدامھدف  ۲۰۱٦لعام  جلاعتمد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ضمن الخطة متوسطة األ •

عملیات تقییم  إجراءمن خالل إنشاء فریق متخصص للمشروع یقوم ب ۲۰۱۳ل في مرحلة تشكیل ھذا البرنامج المھم في عام لدى البنك في المستقبل. وبدأ العم
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 إجراءلجمیع المتطلبات الكمیة والنوعیة لمؤسسة النقد العربي السعودي بما في ذلك  متثالوتحلیل لنقاط الضعف وإعداد خارطة طریق مفصلة وذلك لإل
 ولعملیات تكنولوجیا المعلومات. عمالي لألإئتمانالداخلي ونظام تصنیف  اختبارات للتقییم

 
 
  ) إدارة العملیات۲۱(
من خالل األنظمة المتطورة  من داخل البنك وخارجھ،لعمالء ابتحقیق التمیز في خدمة  ۲۰۱۳خالل عام  ستقرارإلمن نھج مبني على التحول إلى اإدارة العملیات نتقلت إ

نشطة التشغیلیة في البنك السعودي الفرنسي، فھي تقدم بدور رئیسي في مساندة األإدارة العملیات تقوم حیث  والخدمات التي تسمح باختصار النفقات. والموارد المختصة
 كتتابإلوالشیكات، وعملیات ا النقدي البنك السعودي الفرنسي في عدة مجاالت مثل عملیات تمویل التجارة، عملیات اسواق المال، وعملیات الدفع خدماتھا إلى عمالء

 والوساطة المالیة، ودعم العملیات والتحكم واألمن الفعلي لمباني البنك.

، في الواقع بتطویر وإثراء ھذه الخدمات وتنظیم الطرق التشغیلیة بوضع أنظمة / تطبیقات فنیة وتحقیق الھدف كما ھو موضح في الخطة إدارة عملیات الشركات قامت
 .۲۰۱٦ – ۲۰۱٤خاصة بإدارة عملیات الشركات للفترة من ال جلمتوسطة األ

 اإلیرادات وتوفیر التكالیف: 

التجاریة من خالل عملیات البیع المتبادلة بین القطاعات المختلفة. بلغت  عمالستفادة من تطور األإلیتھا الناجحة، لستراتیجفیذھا إلتواصل إدارة عملیات تمویل التجارة تن
 كتتابوقد ساھمت عملیات اإل .۲۰۱۳ملیون حتى منتصف شھر دیسمبر  ۳٫۹٦۰ملیار وحققت دخال من العموالت بقیمة  ۲٫۸٤۳تبادلة ما یقارب قیمة عملیات البیع الم

فقد تم إعادة مشاریع ناجحة. أما من ناحیة تخفیض النفقات،  ٥ملیون لایر سعودي من خالل تنفیذ ۱٫۱والوساطة أیضا برفع إیرادات البنك السعودي الفرنسي بتحقیق 
 ملیون لایر سعودي. ۲تنظیم قسم خدمات البرید مما أدى إلى توفیر 

 نمو المشاریع: 

الحساب" كأحد المشاریع  حدت مكانتنا بین المنافسین المحلیین وثقة مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى ترشیح البنك السعودي الفرنسي كمدیر لمشروع " تفاصیل كشف
ء العمل ك على مستوى المملكة. أعربت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقدیرھا للبنك السعودي الفرنسي على النھج المھني الذي اتبعھ البنك أثناالمنفذة من قبل البنو

من البنوك  االفرنسي واحدستكملت إدارة العملیات المشروع بنجاح وكان البنك السعودي إالمسندة من قبلھم.  عمالا من األعلى ھذا المشروع الوطني، الذي كان جزء
ء المھلة الزمنیة المحددة من قبل مؤسسة النقد إنتھاالمرحلتین األولى والثانیة قبل  كلتاالقلیلة في المملكة العربیة السعودیة التي تمكنت من التنفیذ الفعلي للمشروع في 

 نوعا من المعامالت المختلفة. ۲۲مات مفصلة في كشف حساب عمالئھا لـ على معلو طالعالاء البنك، من خالل ھذا النظام، العربي السعودي. یستطیع عمال

)، وھي أحد المشاریع المنفذة من قبل وزارة العمل، وإدخال WPSعالوة على ذلك، نفذت إدارة العملیات عددا من المشاریع المؤسسیة بما في ذلك نظام حمایة األجور (
 إلى شركة سمة واآللیة المتبعة بتقریر المعلومات الخاصة بأوراق االعتراض الصادرة من خالل آلة ترمیز الشیكات. التقنیة في مجال اإلبالغ عن الشیكات المرتجعھ

یة، وقروض العمالء غیر استمرت كذلك عملیات أسواق المال بتطویر العملیات المخصصة للمنتجات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، لتحسین السیولة واإلدارة النقد
 قیة، وعملیات االیداع، وآلیة المنتجات المنظمة.الور

 إدخال خدمات ومنتجات جدیدة: 

) وھي أحد عمالء البنك السعودي الفرنسي عن SIEMENSالتصدیر وإخطارات التعدیل الموجھة إلى شركة سیمنز (عتماد اقدمت عملیات تمویل التجارة خطابات 
لضمان في الفروع البعیدة (فرع المدینة المنورة) مما سیعمل على توصیل خدمات البنك السعودي الفرنسي إلى طریق سویفت. تم أیضا تنفیذ عملیة طباعة خطابات ا

عمالء غیر عمالء البنك السعودي  ستیعابالات، واحدة منھا رأسعدد من الد إجراءمقرات العمالء الذین لھم حسابات لدى فروع البنك السعودي الفرنسي النائیة. كما تم 
التعرف على إمكانیة إعداد الوثائق التجاریة المتعلقة بالتصدیر  أجلأبحاث مستفیضة أخرى من  إجراءمن خالل تقدیم تسھیالت لخصم فواتیر التصدیر. كما تم  الفرنسي

 نیابة عن عمالئنا شركة أرامكو.

 التحسن في الكفاءة التشغیلیة والضوابط: 

دفوعات لتحسین وقت العملیة، ورفع كفاءة التشغیل وجودة الخدمات بشكل أفضل للعمالء یتضمنان آلة جدیدة لترمیز ھناك مشروعان رئیسیان یتم تنفیذھما في مجال الم
مرات على األقل مقارنة بالسابق  ۳الشیكات؛ وآلة جدیدة لمعالجة الشیكات الواردة من الفروع. وقد أدى تشغیل آلة ترمیز الشیكات، إلى تحسین سرعة األداء بنسبة 

في المنطقتین الوسطى والغربیة، والعمل جار للتطبیق بالمنطقة الشرقیة قبل شھر ینایر عام المشروع جة آالف الشیكات خالل وقت قصیر. علما أنھ تم تطبیق ھذا بمعال
لتوجھ إلى الفروع حیث یستطیع . المشروع الثاني ھو نظام إدارة شیكات لوري، ویسھل ھذا التطبیق على العمالء الحصول على شیكات لوري على الفور با۲۰۱٤

ھذا النوع من  جراء) . علما أن الوقت المستغرق إلBDS) بواسطة نظام تقدیم الخدمة بالفرع (IPPذلك من خالل نظام منصة الدفع الموحد ( إجراءالموظف المعني 
 العملیات كان یستغرق ثالثة ایام سابقاً.

 أجھزةسسة النقد العربي السعودي، تم تنفیذ مفھوم مرحلیة النظم، مما مكن فریق المدفوعات من تلقي وتشغیل بمتطلبات أمن المعلومات الصادرة عن مؤ متثاللال
ات األمنیة الالزمة. عالوة على ذلك، ووفقا لتوجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفیر جراءالتخزین التي تحتوي على ملفات المرتبات من العمالء مع توخي اإل

تجربة تبادلیة بحضور مندوبي مؤسسة النقد العربي السعودي في مركز التغلب على الكوارث التابع  إجراءلنظام سریع، تم  ) DRCغلب على الكوارث" ("مركز الت
 قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.ھا من إعتمادھا بنجاح وإستكمالللبنك السعودي الفرنسي، وقد تم 

 

 ةبرامج التدریب الداخلیة والخارجی: 

لشركات. وكتطویر داخلي تم عقد دورات تدریبیة شاملة للعمالء على منتجات تمویل التجارة وقواعد غرفة التجارة الدولیة ذات العالقة لعدد من كبار العمالء من ا
، والتي ستمكن من بناء قاعدة ۲۰۱٤ھا خالل ینایر عام تمویل التجاري وسیتم تحمیلالمن وسائل التعلیم اإللكترونیة لموظفي ء نتھاااللمعاییر البنك السعودي الفرنسي، تم 

) PDPثالث دورات تدریبیة منفصلة لموظفي البنك السعودي الفرنسي في برنامج التطویر المھني ( إجراءمعرفیة قویة لموظفي تمویل التجارة. باإلضافة إلى ذلك، تم 
 بھدف تدریب قادة ومدیري المستقبل.
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 رالجوائز وشھادات التقدی: 

) الذي أعرب عن Deutsche Bankحصلت دائرة العملیات على التقدیر من عدد من الجھات لخدماتھا الممتازة وكفاءتھا التشغیلیة. ومن ھذه الجھات البنك األلماني (
ذلك، حصل البنك السعودي الفرنسي على التقدیر  جائزة " أفضل بنك للتمویل التجاري في المملكة العربیة السعودیة ". باإلضافة إلىتمیز البنك بالخدمات واستحقاقھ ل

(تعلیمات السداد  MT103 وتعلیمات الدفع MT202كأفضل بنك في المملكة العربیة السعودیة للتمیز في األداء للتنفیذ المباشر الخاص بـ تعلیمات الدفع من بنك لبنك 
 رس بنك وجیھ بي مورغان.من سیتي بنك، و كوم التنفیذ المباشر الخاص٪ من  ۹٦التجاري) بواقع 

 
  خدمات العملیات الشاملة إدارة) ۲۲(

بنجاح بھدف تحسین كفاءة العملیات ورفع جودة الخدمات ودعم عملیات البیع إلى مختلف شرائح العمالء. تمكنت  ۲۰۱۲أسست إدارة خدمات العملیات الشاملة خالل 
لھا بنجاح بالتركیز على خفض التكالیف وإدخال التقنیات الحدیثة في تنفیذ العملیات، ورفع الكفاءة من  إدارة خدمات العملیات الشاملة من تحقیق األھداف الموضوعة

 خالل القنوات البنكیة المختلفة وتحسین مستوى الخدمات المقدمة إلى العمالء.

 تصالءة العمل بتقنیة الرسائل النصیة وإدخال رقم اإلملیون لایر سعودي من خالل رفع كفا ۲،۳من  أكثرتمكنت إدارة خدمات العملیات الشاملة من توفیر 
ملیون لایر من حسابات  ۸،٥من  أكثربالتنسیق مع مجموعة الفروع والتسویق. كما تمكنت اإلدارة من تحصیل  إتصالخط  ۳۰في الخدمة مع أضافة  ۹۲۰۰۰۰٥۷٦

. كما تمكنت CAGملیون لایر سعودي لملف أصحاب البطاقات بالتنسیق مع  ٥صیص مبلغ ) بالتنسیق مع دائرة المحاسبة والرقابة المالیة وتخTIPالتجار المستحقة (
 إدارة خدمات العملیات الشاملة من تخفیض عملیات االحتیال بنسبة النصف من خالل تحسین قواعد إدارة عملیات االحتیال بالبطاقات.

% وزیادة عملیات ٥۳% إلى ۲۰بیر، حیث تمكنت من رفع تقنیة عملیات صرف الرواتب من تحسین تقنیة العملیات بشكل كبإدارة خدمات العملیات الشاملة قامت 
أیداع النقد. وفي نفس  أجھزةالصرف االلي و أجھزة% باستثناء ۷۸% أما من حیث عملیات الفروع والتسویق فقد وصلت تقنیة العملیات إلى ۱۹الشركات لتصل إلى 

 %.۲۰بنسبة  تتصاالاالبمركز ت تصاالاالالوقت انخفضت 

العاملة إلى  جھزةجھاز لیصل عدد األ ۲۰۰۰% أو ما یعادل ٤۰الطرفیة العاملة بنسبة  جھزةعدد األ إرتفعأما من حیث المبیعات إلى مختلف شرائح العمالء، فقد 
% بالتنسیق بین قطاع ۳۰قبل المستخدمین بنسبة جھاز. تم كذلك إقامة حملتي فرنسي بلس وفرنسي موبایل بنجاح وأدت الحملتان إلى رفع حجم العملیات من  ٤۰۳،۷

 أرباحعملیة توزیع  ۲٦ إجراءالمبیعات وإدارة المبیعات التابعة لمجموعة الفروع والتسویق. تمكنت كذلك إدارة خدمات العملیات الشاملة وإدارة عملیات الشركات من 
%. تمكنت إدارة خدمات العملیات الشاملة ومجموعة الفروع والتسویق من الحصول ۲۰ % إلى۱۳مما وضع البنك في المركز األول ورفع نصیبھ السوقي من  أسھم

یة یھدف إلى ضبط وتحسین قطاع اإلیجارات بالمملكة العربیة السعودیة. كما تم بیع عملیات ستراتیجعلى مشروع (أیجار) وھو واحد من أھم المشاریع الحكومیة اإل
 اعدة سویفت إلى ثمانیة من كبار العمالء وھو الرقم األعلى من ارقام المبیعات التي حققھا أي بنك من البنوك األخرى.ق إستخدامتجاریة وخدمات تتیح للشركات 

 عن الرسائل النصیة، كما اطلقت إدارة خدمات العملیات الشاملة عدة خدمات ووظائف أخرى مثل موقع الفروع والتسویق الخاص بالدعایة والتسویق، وفرنسي كي بدیالً 
من خالل نظام  یةئتماناإلعملیات الدفع بالبطاقات  جراءیبان إلآ)، وتنشیط IVRوتغییر األرقام السریة من خالل خاصیة التواصل الصوتیة ( یةئتماناإلوتنشیط البطاقات 

یجار، والنقل إتطویر مشروع  إستكمالیجابیة، و)، وتطویر عملیات التبادل اإلEMVإلى نظام (یوروباي، ماستركارد وفیزا  یةئتماناإلسریع وسداد، ونقل البطاقات 
) من خالل نظام فرنسي جلوبال. كما تمكنت إدارة خدمات العملیات الشاملة WPSالناجح لنظام فرنسي جلوبال، وتمكنت اإلدارة كذلك من تطویر نظام حمایة األجور (

 ۷متعددة الوظائف. وقامت كذلك باستبدال  أجھزة ٤ایداع نقد، و أجھزة ٥ف آلي و جھاز صر ۱٤أیداع نقد. وكذلك إزالة  أجھزة ٥و آليجھاز صرف  ۳۷من تركیب 
 صرف آلي وجھازي ایداع نقد ونقل جھازي صرف آلي. أجھزة

ت المؤسسیة في مراكز لمنتجاباإلضافة إلى األھداف الرئیسیة، قامت إدارة خدمات العملیات الشاملة بتحسین الخدمات المقدمة إلى العمالء من خالل تقدیم مجموعة من ا
دخال الوسائل التقنیة الحدیثة في معالجة مطالبات الشبكة السعودیة للمدفوعات، وتنفیذ مركزیة إودعم دور مساندة اإلدارة لتغطیة كافة المنتجات. و تمكنت من  تصالاال

 الصرف االلي. أجھزةو النقصان في الزیادة أخدمات برید البطاقات المرتجعة، وأنشأت وحدة مطابقة جدیدة لمعالجة المفارقات النقدیة ب

  المعلومات تقنیةمجموعة ) ۲۳( 
. وبالتالي، فقد تم ترقیة قسم تقنیة المعلومات ۲۰۱۳المعلومات بوضع ھیكل تنظیمي جدید ومدروس خالل  تقنیة، قامت مجموعة جلخطة متوسطة األال لتحدیات للتصدي

بالوقت والمال  االستثمارم تطویر وأنظمة من دائرة المحافظة والحوكمة مما أدى إلى التحول نحو نموذج إداري جدید لدعم المعلومات، بإضافة أقسا تقنیةإلى مجموعة 
 .جلودعم قدرات إدارة البرنامج وتنسیق مبادرات الخطة متوسطة األ

 
 حدثت التطورات الھامة التالیة أو بدء بھا خالل السنة :

 .۲۰۱٤األول من عام  النصفنظام الحاسب الرئیسي القدیم خالل  مإستخدا إیقافء عملیة إنتھاتوقع  •
 تم تشغیل نظام جدید إلدارة القروض. •
وأیضا إدخال قواعد جدیدة للخدمات المصرفیة ) hard/ soft token' ، بواسطة جھاز أو برنامج ( FransiKeyتصدیق ثاني لنظام فرنسي كي '   •

 مؤسسة النقد العربي السعودي لخدمات الكترونیة آمنة. اإللكترونیة حسب التوجیھات التي أصدرتھا
 بوابة استعالم الكترونیة متطورة. إستحداثلتغطیة أفضل الحتیاجاتھم وتم الجدید  CRM)بالنسبة للعمالء من الشركات ، فقد تم تطبیق نظام ( •
 دارة لتحلیل الحاالت.نظام للكشف عن الغش السلوكي وإ إستحداثفي إطار برنامج الوقایة من االحتیال، تم   •
 ومحاكاة لطریقة تطبیق الدرجات. عمالوتأدیة وظیفیة أفضل مثل إدارة قوانین األ أكثرنظام درجات جدید یتمتع بمرونة  إستحداثتم  •
 (نظام الخدمات المصرفیة االلكترونیة للشركات) – FransiGlobalتم تنفیذ نظام حمایة أجور وإدخالھ مع نظام فرنسي جلوبال  •

 االحتیاجات.یتجاوب مع  )DRCالشاملة في یونیو والذي أثبت بنجاح أن موقع التغلب على الكوارث ( عمالیة األإستمرارتمرین  إجراءتم  كما
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نا إھتمامة األمن محور المتزایدة، وكذلك لتعزیز أمن النظم، وفیما یتعلق بالنقطة األخیرة، تبقى مسأل عمالتلبیة احتیاجات األ أجلكما تم الرفع من قدرة المعالجة من 
علومات ) والتأكد من تحقیق مستوى متقدم من األمن والسریة بالنسبة لبیانات العمالء والبطاقات وتم تنفیذ معاییر إضافیة ھامة للمحافظة على مPCIوتجدید شھادة (

جدار حمایة وتأسیس العمل والمخاطر األخرى وذلك ببرمجة جدیدة البنك من الھجمات عن طریق الشبكة ومكافحة الفیروسات والبرمجیات الضارة وتوقف الخدمات عن 
 ساعة یومیاً وطوال األسبوع. ۲٤ناري وحمایة ضد عملیات الدخول غیر القانونیة عبر الشبكة وكشف التدخالت والمراقبة لمدة 

 
  الموارد البشریةإدارة  )۲٤(
، إذ یعود جزء من ذلك الدعم إلى المراجعة النشطة والتحدیث عالي ۲۰۱۳لمال البشري بدعم كبیر في عام ا رأستشغیل الموارد البشریة على أساس مفھوم إدارة  ستأثرا

برامج جدیدة لضمان توفر كفاءات في  إستحداثالمستوى لخطة اإلحالل الوظیفي. كما یأتي بالمقدمة أیضا التطویر المستمر للكفاءات من خالل برامج التنمیة المختلفة و
ھا وسیلة للمحافظة إعتبارتحقیق التوازن بین العمل والحیاة بعلى ي والمستقبلي على حد سواء. وبھدف المحافظة على الكفاءات، تعمل دائرة الموارد البشریة الوقت الحال

كما ھو  ۲۰۱۳داء والمكافأة دفعة كبیرة خالل على بقاء الموظفین. من ناحیة أخرى، حققت الجھود المكثفة الھادفة إلى تغییر الثقافة بصورة أشد مع تحسین إدارة نظام األ
 مفصل فیما یلي: 

في ھذا المجال على تطویر الموظفین لضمان توفر كفاءات ومواھب عالیة الجودة وتنمیتھا على  إستمراریعمل البنك السعودي الفرنسي ب ت:ءاافكإدارة ال •
 المدى الطویل باإلضافة إلى الحفاظ على مستوى عال من األداء.

باشرت إدارة الموارد البشریة مرة أخرى، من خالل المدیر المالي، بتجربة لوضع األھداف، وھي عملیة تتضمن تفصیل للمیزانیة ة األداء: إدار •
األھداف ) من خالل القوى العاملة. أصدر العضو المنتدب خالل العام توجیھات لعملیة تحدید KPIیات وتنظیم مؤشرات تقییم األداء ذات الصلة (ستراتیجواإل

 مع وضع األھداف وعملیات تقییم األداء التي یجب تقدیمھا من قبل مجموعات والمساندة. 
ة ووضع مبادئ توجیھیة بخصوص التعویضات المعدلة حسب المخاطر الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي خالل سارد إستكمالتم  إدارة المكافآت: •

من جھة أخرى تطویر  مكافأة على أساس األداء من خالل التركیز القوي على تعزیز نظام إدارة األداء. یجريالعام. وتم وضع األسس لبرنامج تحدید ال
 .۲۰۱۳مفھوم المكافآت لبرامج تنمیة الكفاءات. كما تم تنفیذ برنامج المحافظة على الكفاءات من خالل برنامج التطویر المھني عام 

یقوم مدیر الموارد البشریة مع بنك كریدي اكریكول كوربوریت  - ۲۰۱٦عام  جلھة تحدیات الخطة متوسطة األمراجعة ھیكل إدارة الموارد البشریة لمواج •
یة بالعمل على مشروع لمراجعة النموذج التشغیلي الحالي للموارد البشریة ویتضمن المشروع مسائل ستشار، ومجموعة بوسطن اإل CA-CIBاند انفستمنت 

، عمالیة األإستراتیجالتي بدأت خالل العام. یھدف ذلك إلى تحقیق التھیئة التامة بین خارطة الطریق الخاصة بالموارد وبین الحوكمة والتنظیم والعملیات 
 .عمالتحسین مستوى خدمات الموارد البشریة والشراكة مع قطاع األ أجلوكذلك من 

فیر المرافق الریاضیة ودعم الفعالیات االجتماعیة والریاضیة، حیث تستأثر تو أجلیواصل البنك السعودي الفرنسي بذل الجھود من انشطة اجتماعیة وصحیة  •
ویعتبر وسیلة لجذب وتحفیز الموظفین وتعزیز مصلحة العمل بشكل عام. یتم التخطیط لجمیع ھذه الفعالیات وتنظیمھا وإدارتھا من  ھتمامأنشطة الموظفین باإل

على إقامة ھذه الفعالیات. ومن بین  وحرصاً  اً شدیداً إھتماممن موظفین من مختلف إدارات البنك ممن یبدون قبل لجنة تابعة لمجموعة الموارد البشریة، تتألف 
سكواش، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، م دورة األلعاب االولمبیة المصغرة؛ وفعالیات ریاضیة مختلفة (مثل األ ۲۰۱۳أنشطة الموظفین التي تمت عام 

 ج، تنس الطاولة، البولینج)؛ ومعرض مواھب وھوایات الموظفین.الكریكیت، الشطرن
والحركة التي تكافل الغد للموظفین فیما یلي أرصدة برنامج ، وللبنكثقتھم وانتماءھم تعزز  تشجیعیةومكافآت موظفیھ بتقدیم برامج حفیز یحرص البنك على ت •

 م:۲۰۱۳حصلت علیھ خالل عام 

 م۲۰۱۳البرامج التحفیزیة للموظفین 

 بیان
 برنامج تكافل الغد للموظفین

 اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف

 ٦۱،٤۰٥،۲٤۸ ۲۷،۷۷٤،۱٤۰ ۳۳،٦۳۱،۱۰۸ الرصید كما في بدایة العام

 ۷،٥۳٥،۲۹٤ ۳،۲۸۰،۰۷۷ ٤،۲٥٥،۲۱۷ م۲۰۱۳المضاف خالل عام 

 )۱۰،٦۹۱،٤۹٦(   م۲۰۱۳المستبعد خالل عام 

 ٥۸،۲٤۹،۰٤٦ ۳۱،۰٥٤،۲۱۷ ۳۷،۸۸٦،۳۲٥ الرصید نھایة العام

 
 

 یةستراتیجاإلالتمویل و مجموعة )۲٥(

 ت.تصاالوالرقابة المالیة ، ودائرة التخطیط والرقابة المالیة ، وإدارة الموجودات والمطلوبات وإدارة اإل المحاسبةتشمل ھذه المجموعة دائرة 
والمبادئ التوجیھیة والتنظیمیة الصادرة ) IFRSامل على ضوء معاییر التقاریر المالیة الدولیة (الك فصاحالتام واإل االلتزامتقوم دائرة المحاسبة والرقابة المالیة بتأمین 

المال  رأسمن متطلبات مؤتمر بازل الثاني إلى متطلبات مؤتمر بازل الثالث بخصوص  نتقالت الدائرة بشكل كبیر في اإلأسھممن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 
األساسیة. وتلعب الدائرة دور الرقابة الداخلیة الرئیسیة كالمستوى الثاني من الرقابة وتوفیر الضمانات  فصاحیذ الركن الثالث من متطلبات اإلوخاصة فیما یتعلق بتنف
 العملیات الرئیسیة للبنكالضروریة للعملیات و

 
ة ـــــــ، بوضع الخطة الجدیدة متوسط۲۰۱۳ام ــــة و المتابعة. كما قامت الدائرة عتتحمل دائرة التخطیط والرقابة المالیة المسؤولیة في المقام األول عن إعداد المیزانی

. وقد بنت ھذه الخطة مشروعا واسع النطاق على مستوى البنك بطریقة تعنى ۲۰۱۳عتمدت من قبل مجلس اإلدارة في سبتمبر أ) التي  ۲۰۱٦~  ۲۰۱٤(  جلاأل
 المستویات األعلى من خالل تخویل الصالحیات للمدراء بموجب ھذه الخطة. بالتنظیم من المستویات اإلداریة المنخفضة إلى
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للبنك. كما تضع مبادئ توجیھیة صارمة لضمان السیطرة  جلتتحمل إدارة الموجودات والمطلوبات المسؤولیة عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السیولة طویلة األ

 لحدود.على المخاطر الرئیسیة للبنك وبقاءھا ضمن ا
 
 و اإلعالن دعایةال إدارة )۲٦( 

تم تنفیذ جمیع الحمالت التسویقیة لمجموعة  ۲۰۱۳إدارة الدعایة واإلعالم دعمھا لجمیع إدارات البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة، وخالل عام  واصلت
قي األفكار وتطویرھا وتنفیذھا بالشكل المالئم والمتجانس مع الھویة الموحدة للبنك وتحقیق وتحدیداً إلدارة التسویق وتقدیم الدعم الكامل من تل فرادالخدمات المصرفیة لأل

 األھداف والخطط الموضوعة.

صمیم الت أعمالتم العمل على تطویر األدوات الالزمة من  ۲۰۱٦ -۲۰۱٤من  جلتماشیاً مع الرؤیة الجدیدة لإلدارة العلیا لتحقیق "بنك االمتیاز" والخطة المتوسطة األ
 والجودة. االلتزامخاً لدى منسوبي البنك ویصبح واقعاً في التفكیر واإلعتقاد والعمل ورأسوالدعایة والھدایا والشعارات والرسائل لترسیخ مفھوم بنك اإلمتیاز لیكون 

لتطبیق ھویة البنك  متثالاالت والخدمات ، وضمان الالزم والترویج للمنتجا تصالیات اإلإستراتیجعملت إدارة الدعایة واإلعالم على تعزیز صورة البنك، ودعم 
 .جیھات اإلدارة العلیاتوالسعودي الفرنسي حسب 

رات المعنیة المختلفة ونشر العدید تعمل إدارة الدعایة واإلعالم على التواصل مع كل من الموظفین والعمالء من خالل تنفیذ العدید من الحمالت الداخلیة بالتعاون مع اإلدا
الیة واألخبار نات الداخلیة. كما تم تطویر مجلة البنك الداخلیة "أفكار" وأصبحت تصدر كل شھرین لتواصل أفضل مع الموظفین، كما یتم نشر القوائم الممن اإلعال

 الصحفیة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات واالجتماعات وتمثیل البنك في العدید من المناسبات االجتماعیة.

وتمول  الدعایة واإلعالم في دعم البنك في مجال المسؤولیة االجتماعیة، تمت المساھمة في العدید من األنشطة والفعالیات االجتماعیة والخیریة، ومشاركة من إدارة
 العدید من المنظمات غیر الربحیة والمؤسسات الخیریة

 
 ) دائرة المشتریات۷۲(

المشتریات للعملیات المركزیة لكافة قطاعات البنك السعودي الفرنسي كما مكنت العوامل  أعمالنتین بتطویر استمرت دائرة المشتریات الذي تم تأسیسھا منذ أقل من س
 بكفاءة العملیات وتوفیر كبیر في التكالیف. رتفاعالثالثة التالیة دائرة المشتریات من اإل

 یة لقطاعات العمل.ستراتیجدائرة المشتریات مع األھداف اإل أعمالفاق العمل بشكل وثیق مع قطاعات العمل المختلفة لتلبیة المتطلبات والتركیز على ات •
 تطویر نظام المراقبة والشفافیة في عملیة الشراء للوفاء بأفضل الممارسات ومعاییر البنك السعودي الفرنسي. •
 المناسب. بناء عالقات وثیقة مع الجھات الموردة لتأمین المواد المطلوبة بالجودة والوقت المناسبین وبالسعر •
 

نظام متطور مصمم حدیثا  استحداثبركزت دائرة المشتریات خالل العام الماضي على تطویر الكوادر المؤھلة وعلى إعادة ھیكلة سیر العملیة. كما قامت الدائرة 
ي تتضمن تحسین سیر العملیات و المراقبة وإعداد الت ۲۰۱٤ویخضع ھذا النظام حالیاً للتجربة، على أن تطبق المرحلة األولى من ھذا النظام خالل الربع األول من 

ودعم تطبیق وضع المیزانیة وتكامل األنظمة ء نتھااالالتقاریر. تتضمن سمات ھذا النظام تخفیض الزمن المستغرق في عملیات الشراء ومراقبة أفضل على تواریخ 
 الخاصة بذلك.

 ئرة المشتریات من قیادة وتنظیم مھام المشتریات المركزیة:الفوائد األساسیة للبنك السعودي الفرنسي من خالل تمكین دا
 تطویر كفاءة العملیات. •
 المثلى من المشتریات واإلیجارات.ستفادة واالاالدخار  •
 مراقبة داخلیة أفضل. •
 خدمات وجودة أفضل من الجھات الموردة. •
 تعزیز قدرة البنك السعودي الفرنسي على التفاوض. •
 .عمالاء األتقلیص الزمن المستغرق في أد •

 لتدقیق الداخلي ا )۲۸(

 :المراجعة واإلدارة العلیا بتقاریر مستقلة عن مدىالتدقیق لجنة دائرة زود ت

 الداخلیة.الضوابط كفایة  •
 فعالیة إدارة المخاطر. •
 .ساریة المفعول إضافة إلى القواعد واللوائح اتجراءللسیاسات واإل متثالاال •

 تباریس. كذلك استمر كوربریت أند انفیسمنت،اجریكول  يبنك كریدكما ھو متبع لدى على أساس المخاطر القائم س منھج التدقیق دائرة التدقیق في اتباع نف ترتماس
بعد عملیة  قطاع أو منتج أو نطاق أو خدمة جدیدة یطرحھا البنك السعودي الفرنسيشمول أي  أجلمن تدقیق الخطة تعدیل في تقییم بیئة التدقیق للبنك السعودي الفرنسي و

لعدد المرات المطلوبة المدققة من خالل دائرة التدقیق (لمدة ثالث سنوات) ووفقا المواضیع الغرض األساسي لھذا التطبیق تغطیة دوریة لكافة یتضمن . التدقیق األخیرة
 ) وجودة المراقبة.ةمنخفضة، متوسطة، المخاطر (عالیحجم على بناء 
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 :نشاطات التدقیق الداخلي 

ضمان الجودة ومن قبل بالنسبة لمراجعة  كبرى الشركات العالمیة قبل من والتي تمت  ۲۰۱۲التي جرت في تقییم عملیة الالتي ذكرت في  عمالتنفیذ األء من تھاناإلتم 
ھذه ، علما أن السابقةاحل قیق خالل المرمھمة التدطریقة تنفیذ التدقیق والتعامل مع مدى والرئیسیة التي حدثت بالتنظیم التغیرات تتعلق كبیر المدققین الداخلیین. 

 واإلدارة ومجلس اإلدارة.المراجعة الدعم الكامل من قبل لجنة حققت التغیرات واألھداف الجدیدة 

ات من الجھطلبھا لیا أو تم إقرارھا داخالمبرمجة التي بعض المھام غیر ، على الرغم من جدیدة تم تطبیق معظمھا اأھدافمتضمنة  ۲۰۱۳لعام واقعیة خطة تدقیق عداد إتم 
 .النظامیة المعنیة

 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰۱۳الوارد عام البنك السعودي الفرنسي الخاص بتقریر حسب الدائرة التدقیق في خطة العمل على مستوى البنك  تكما شارك
عن طریق تسلیم تقاریر ربع  ۲۰۱۲عام  في بناء على توصیات المؤسسة ۲۰۱٤الل متابعة لخطة العمل خالالتدقیق مھمات سوف تنفذ دائرة . ۲۰۱۲والذي یغطي عام 
 سنویة للمؤسسة. 

البنك  ، كما یقوموبالتركیز على زیادة عدد المدققین السعودیین أو المستوىالعدد من حیث  دائرة التدقیق فقد تم تحسینھ بشكل كبیر سواءلدى العمل فریق فیما یخص  و
 لمجموعة كریدي اجریكول. العمل للمدققین الداخلیین تزامنا مع مشاركتھم في مھمات دولیة رأسالتدریب على كبیرة في مجال  ستثماراتابالسعودي الفرنسي 

سابقین  أعضاءمنھم ثالثة  أعضاءتتكون من خمسة أن لجنة المراجعة  كما، )۲۰۱٥ -۲۰۱۳ ولمدة ثالث سنوات (المراجعة لجنة ل لدورة جدیدةبدایة  ۲۰۱۳كان عام 
 .على قدر كبیر من الكفاءة وعضوین جدیدین

بدء استشعار أثر . المبرمجةتنفیذ مھام التدقیق المعتادة والنشاطات غیر مستوى التأھیل أثناء العدد وحیث من للكوادر العاملة وضع أھداف جدیدة وتعزیز  كما تم 
تجنب  أجلمن أقوى فرض ضوابط الكفاءة وعلى رفع دائرة التدقیق عملت حیث  ،سعودي الفرنسيفي البنك الفي عدة مجاالت دائرة التدقیق في  ةالحاصلالتغییرات 

 العوارض التشغیلیة.وقائع 

  ینالخارجیین والمدققالنظامیة التعامل مع الھیئات: 

تنفیذ مؤسسة النقد لطلب ، وحسب ۲۰۱۲دي الفرنسي عام الردود المتعلقة بتقریر المؤسسة عن البنك السعوإعداد دائرة التدقیق بشكل فعال في تنسیق التقاریر وشاركت 
 .ضمن مھل زمنیة قصیرة مھام أخرى

 سنویة.الخالل مراجعتھم لتقاریر البنك السعودي الفرنسي المالیة السنویة وربع  ینالخارجی یندائرة التدقیق بشكل وثیق مع المدقق تعمل

 ان المراجعةالنشاطات المتعلقة بلج: 

خالل ستة اجتماعات اللجنة عقدت بمتابعة مشاورات اللجنة مع اإلدارة التنفیذیة. المراجعة لجنة یعمل كذلك كأمین سر الذي  األول بالبنك الداخلي یقوم مدیر التدقیق
لنشاطات دائرة التدقیق  ةدقیقمراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة السوق المالیة وكذلك ربع السنویة حسب متطلبات للتقاریر المالیة بمراجعة مستفیضة  ۲۰۱۳

 ۲۰۱۳خطة التدقیق لعام عن حالة  استمراربلجنة المراجعة  إطالعبلجنة التدقیق لدى األول  الداخلي  التدقیق مدیر یقوم في مختلف قطاعات البنك السعودي الفرنسي. 
 والمراقبة الداخلیة وإدارة المخاطر. تقنیة المعلوماتقطاعات الضعف في تغطیة نقاط وتطبیق التوصیات باإلضافة إلى 

 
 
 مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة  )۲۹(

مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة في الربع الثاني من عام  إستحداثم، تم ۲۰۱۱امتداداً إلعادة ھیكلة إدارات البنك التي أقرھا مجلس اإلدارة في نھایة عام 
إن  عمالألف ضم كافة الشؤون التنظیمیة تحت مظلة واحدة في الوقت الذي أصبحت المسائل التنظیمیة والقانونیة ذات أھمیة حاسمة، وأیضاً لدمج بعض ام لھد۲۰۱۳

ة النقد العربي السعودي والجھات أمكن وتبسیط العملیات اإلداریة وبشكل عام تطویر بنیة تحتیة لإللتزام والتحكم بما یلبي احتیاجات البنك ویتماشى مع تعلیمات مؤسس
وتعزیز العالقات مع تلك المنّظمة األخرى. وسیعمل مدیر ھذه المجموعة كحلقة الوصل الرئیسیة بین البنك والجھات التنظیمیة، وذلك بھدف تبسیط التواصل المتبادل 

 الجھات.
 إدارة أمن المعلومات. و إدارة الحوكمة ،اإلدارة القانونیة ،النظامي االلتزامدائرة  ،األمانة العامة وتندرج تحت ھذه المجموعة كل من

 
 :) األمانة العامة۲۹/۱(

ترتیب وتجھیز على ة العامة تقوم األمانة العامة بتقدیم المساندة اإلداریة لجمیع إدارات البنك باإلضافة إلى مجموعة الشركات الشقیقة والزمیلة، كما تشرف األمان
المال وتشكیل  رأسلجانھا المختلفة واجتماعات الجمعیة العمومیة وتحدیث المعلومات لدى الجھات المختصة ومتابعة التغییرات الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارات و

 مجالس اإلدارات ومجالس المدیرین للشركات الشقیقة. أعضاء
مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارات المعنیة  أعضاءرئیس و إطالعلى تقوم األمانة العامة بتطبیق التعلیمات الرسمیة الواردة من الجھات التنظیمیة وتحرص ع

سنویة على موقع تداول وكذلك والشركات الشقیقة والزمیلة بالمستجدات الصادرة بھذا الخصوص. كما تقوم األمانة العامة باإلعالن عن النتائج المالیة الربع سنویة وال
 ة حسب تعلیمات ھیئة السوق المالیة.اإلعالن عن التغیرات والمستجدات المؤثر

ء البنك من إعداد نتائجھ للسنة المالیة وذلك بالتنسیق مع جمیع اإلدارات المعنیة لُینشر ھذا التقریر إنتھاكذلك تشرف األمانة العامة على إعداد تقریر مجلس اإلدارة فور 
 ى موقـع تداول. باإلضافة إلى النتـائج المالیـة فـي الصحـف والجریـدة الرسمیة وعل
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 :النظامي االلتزامدائرة  )۲۹/۲( 
النظامي مسئولیة نشر  االلتزامتتحمل دائرة . مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیةھو صمیم ثقافة البنك السعودي الفرنسي، ویشكل عنصرا أساسیا في  االلتزام

تقییم للمخاطر على مدى التزام  إجراءالتجاریة، و عمالت ذات الصلة؛ وتنفیذ عملیات متابعة واختبار ضوابط األوالسیاسا االلتزام، ووضع متطلبات برنامج االلتزامثقافة 
األخرى، وأیضا مدى فعالیة قطاعات العمل المختلفة بالقوانین والقواعد واألنظمة بما یتماشى مع توجیھات وتعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي والجھات النظامیة 

ودعم تحدید المخاطر الحالیة والمحتملة  عمالوالمسائل التي تنفذھا قطاعات األ االلتزامالمختلفة بالبنك، واإلشراف على معالجة المخاطر و عمالابة على األالرق
لمسئولیة عن تسھیل طرق التعامل مع التغییرات أیضا ا االلتزاموالمخاطر على السمعة وإعالم اإلدارة العلیا أو مجلس اإلدارة أو اللجان ذات العالقة بھا. تتحمل دائرة 

أو  المخاطر الناتجة عن ایقاع عقوبات قانونیة أو نظامیة، وتحمل خسائر مالیة االلتزامالنظامیة والمحافظة على عالقات بناءة مع الجھات النظامیة. تتضمن مخاطر 
مصرفیة والخدمات المالیة، والقواعد واألنظمة. یتولي مجلس إدارة البنك االشراف على مخاطر بالقوانین ال االلتزامتلحق بسمعة المؤسسة بسبب عدم  مادیة أو أضرار

 المنبثقة عنھ. االلتزاممن خالل لجنة  االلتزام
 
 :ةالقانونیاإلداره )۲۹/۳(

وتتبع إلى األمین العام مباشرة والمسئول األول والقانونیة مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة ھا دائرة مستقلة ومتخصصة في إعتبارالقانونیة مؤخراً ب اإلدارةت إستحدث
. تتحمل اإلدارة القانونیة مسئولیة صیاغة، و تدقیق ومراجعة والتشاور بخصوص تنفیذ جمیع االتفاقیات والعقود مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیةفي 

 ودي الفرنسي مع األطراف ذات الصلة. البنك السع أعمالات الرسمیة الخاصة بجراءوغیرھا من اإل
ت مؤخراً، مع مساعدة من قبل مكتبین من المكاتب إستحدثتم تعیین عدد من الموظفین القانونیین السعودیین الذین یتمتعون بالخبرة والكفاءة إلرساء أسس ھذه الدائرة التي 

 القانونیة المرموقة وھما مكتب الحجیالن ومكتب إبراھیم اإلبراھیم
 
 :) إدارة الحوكمة٤/۹۲(

 أجلات التي یلتزم البنك بھا من جراءالحوكمة لغرض االرتقاء بمجموع االنظمة والمبادئ واإل ةإدارة جدیدة تحت مسمى إدار إستحداثلبنك السعودي الفرنسي بقام ا
 تحقیق أھدافھ بطریقة تعود بالفائدة على مساھمي البنك وكافة المتعاملین معھ على المدى الطویل.

تطبیق مبادئ الحوكمة واللوائح الموضوعة من قبل الجھات النظامیة وحسب أفضل الممارسات المنفذة  أجلالحوكمة مع أحد بیوت الخبرة المرموقة من  ةإدارتعمل 
 عالمیاً في ھذا المجال.

  :) إدارة أمن المعلومات٥/۲۹(
 ائز الرئیسیة لتحقیق أھداف البنك وتلبیة ھذه الحاجة تتطلب تركیز ودعم من القیادة العلیا.یدرك البنك السعودي الفرنسي أن أمن المعلومات ھي واحدة من الرك

أمن المعلومات. وقد أنشأت إدارة أمن المعلومات إطار ب االلتزامالمخاطر ووتقییم ات مھمة في حوكمة أمن المعلومات، إنجاز ۲۰۱۳حققت إدارة أمن المعلومات خالل 
یة أمن المعلومات وخارطة الطریق مع أھداف العمل لحمایة البنك من الخسائر المادیة وغیر المادیة الناشئة عن ستراتیجالتوافق السلیم إلحوكمة أمني متین لضمان 

 كات األمنیة.نتھاالخروقات األمنیة والتھدیدات واإل
منیة وثغرات المراقبة وإدارة الحوادث األمنیة ومساعدة اإلدارات على تحدید إلدارة المخاطر األمنیة لتحدید المخاطر األ الً شام اً طورت إدارة أمن المعلومات برنامج

 وتنفیذ الضوابط األمنیة إلدارة المخاطر التي تم تحدیدھا.
 معلومات حمایة في كالبن یطبقھا التي المعلومات أمن معاییر - العام خالل 2.0 المعیار البطاقات ھصناع بیانات أمن حقق البنك السعودي الفرنسي نجاحاً في مجال

 یعتبر والذي ISO 27001/ 2005 بشھادة المستمر االلتزام یمثل العمیل. تؤثر على ثقة أن یمكن والتي یةئتماناإل البطاقات بواسطة االحتیال عملیات وتقلیل العمالء
 .المعلومات أنظمة أمن معاییر بأعلى الفرنسي السعودي البنك لتزامعلى ا واضحاً  دلیالً  المعلومات أمن إدارة ألنظمة للمراجعة والقابل عالمیاً  المعتمد المعیار

 عززت إدارة أمن المعلومات الثقافة األمنیة لدى البنك السعودي الفرنسي من خالل تنفیذ برنامج شامل للتوعیة األمنیة.
 

  شركات تابعھ و شركات زمیلھ
 
   فرنسي كابیتالالسعودي الشركة ) ۰۳(
 

 ) البنكیة): الستثماراتاالفرنسي فایننس 
. عملت شركة السعودي ۲۰۱۳یة خالل العام إستثمارتمام ثمان عملیات إیة النشطة بعد االستثمار الشركات أكثرأصبحت شركة السعودي الفرنسي كابیتال واحدة من 

. إلى جانب ذلك، عملت الشركة ۲۰۱۳في المملكة لعام  إكتتابة وان التي حققت أعلى نسبفي عملیة الطرح األولیة لشركة ب كمستشار مالي وحید ومدیركابیتال  الفرنسي
 المركز األول ۲۰۱۳عام كمستشار مالي وضامن لشركة المجموعة األمریكیة الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاوني. حققت شركة السعودي الفرنسي كابیتال 

حیث أنھت  السابقعام لة لھا، مما یعتبر امتدادا لمركز الشركة القوي في سوق المال لیجمالالقیمة اإل واات في المملكة سواء من حیث عدد العملی كتتابفي عملیات اإل
سمنت نجران وعملیة إصدار الحقوق الخاصة بشركة صحارى أالسعودیة وشركة العربیة حینھا كخدمات التموین التابعة للخطوط الجویة  كتتابالعدید من عملیات اإل

 ت وشركة زین السعودیة.للبتروكیماویا
 ٦،۸ة وصلت إلى یإجمالثالث عملیات إلصدار الصكوك بقیمة  ۲۰۱۳أما من ناحیة السوق المالیة، واصلت حصة الشركة تحسنھا بثبات حیث أنھت الشركة خالل 

كة والخاصة بشركة المراعي، وكذلك أول إصدار حدى عملیات الصكوك الرائدة، بما فیھا أول صكوك ھجینة في المملإملیار لایر سعودي. تضمنت تلك العملیات 
االبتكارات الرائدة في مجال للصكوك أو السندات المؤمنة في المملكة العربیة السعودیة العائدة إلى شركة بن الدن السعودیة. اكتسبت الشركة سمعة جیدة فیما یتعلق ب

المال التكمیلي للصكوك للبنك السعودي الفرنسي عام  رأسیة في الماضي، بما في ذلك الصكوك حیث أنجزت عدة عملیات لطرح الصكوك الرائدة في السوق المال
) الذي یعد Satorpللبنك السعودي الفرنسي الذي یعتبر أول برنامج صكوك للبنوك السعودیة وصكوك ساتورب ( جلو برنامج الیورو للصكوك متوسطة األ ۲۰۱۲

 أول مشروع تمویل للصكوك في المملكة.
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% من حصة مؤسسة أبا حسین للفایبرجالس لشركة شونبنغ بولیكومب انترناشیونال ٦۰عملیة بیع  ۲۰۱۳ستكملت الشركة عام إیة، ستشارعلق بالناحیة اإلفیما یت
 م خالل السنة القادمة. یوجد اآلن لدى الشركة العدید من صفقات اإلندماج واإلستحواذ التي ستتركات الصینیة المدرجة في البورصة كما كوربوریشن، وھي إحدى الش

 :(الوساطة والخدمات التابعة لھا) الفرنسي تداول 
. كما تحقق ۲۰۱۲% مقارنة بعام ۱۷۰عملیات الوساطة الدولیة بنسبة بلغت  أرباحت إرتفع ، حیث۲۰۱۳ات كبیرة خالل إنجازحققت شركة السعودي الفرنسي كابیتال 

ات حیث نجازتحقیق العدید من اإل ۲۰۱۳ عام شھدو العمالء.  إھتمامت بإستأثرحیث مع الشریعة  المتوافقةو أسھم شراء في المستخدمة التسھیالتخالل نجاح كبیر من 
 تم طرح برامج ومنتجات تجاریة جدیدة. 

لسوق المالیة من خالل تطبیقات آمنة العمیل من التعامل في ا مكنتُ  ھواتفھم الذكیة، حیث إستخدامتسمح أنظمة التعامل الجدیدة المطروحة من قبل الشركة للمستثمرین ب
 لخدمات المقدمة عبر الموقع اإللكتروني للتداول.ل ةمكملوتأتي ھذه الخدمة 

في نفس الوقت بتحسین  امتا اإللكتروني لتتضمن مزایا ووظائف جدیدة، وقھا المتواصلة، بتحدیث موقعھمن خالل جھودشركة السعودي الفرنسي كابیتال قامت كما 
 ل العمالء مع الموقع اإللكتروني.كیفیة تعام

دفانسد حیث تسمح للعمیل برؤیة أآخر تم تحقیقھ على مستوى االنظمة المستحدثة مثل تشغیل نظام نشر األسعار والتنفیذ مثل الفرنسي وسیط والفرنسي  إنجازثمة 
 ملیات بشكل مستقل أو من خالل موقعنا اإللكتروني أو نظام نشر األسعار.األسعار مباشرة وتنفیذ العملیات في السوق المالیة السعودیة، مما یمكنھ من تنفیذ الع

 
 صولات الخاصة بإدارة األستشارالفرنسي ثروات ( البحوث واإل:( 
 ، نسبة إلى النمو المتضاعف في كل من الصكوك الخاضعة لإلدارة واإلیرادات. صولعاما جیدا بالنسبة إلدارة األ ۲۰۱۳كان عام 

تبعا لھذا النجاح. حققت إدارة المحافظ النقدیة  سھمالسعودیة ونمو حجم محفظة األ سھماالحتفاظ للسنة الثالثة على التوالي بمركزھا في صنادیق األ تمكنت الشركة من
 ھا.أصولمتوازنا على اختالف فئات  نموا إیجابیا، وأدت كافة الصنادیق المحلیة أداءً 

یتمثل بإدارة الصنادیق العقاریة مع طرح أول صندوق عقاري بالمملكة العربیة السعودیة. تم في العام نفسھ إنشاء  ۲۰۱۳بممارسة نشاط جدید في  صولبدأت إدارة األ
األمریكیة الخاصة، بالتركیز على الشركات األمریكیة المتوسطة في السوق. إضافة إلى ذلك وقعت شركة السعودي الفرنسي كابیتال اتفاقیة  سھموطرح صندوق األ

 من صنادیقھا في المملكة. لتوزیع بعٍض  صول) التي تعتبر أكبر شركة إلدارة األBlackrockروك ( مرموقة مع شركة بالكتوزیع 

حیث أصدرت الشركة عدة تقاریر بحثیة، بما في ذلك إصدار  سھمعاما متمیزا بالنسبة ألبحاث األ ۲۰۱۳یة، فقد كان عام ستشارأما فیما یتعلق بالناحیة البحثیة واإل
بالوقت  االلتزامالتي تعدھا الشركة باالستئثار بثقة العمالء من خالل  سھمقاریر غطت اثني عشر شركة في ثالثة قطاعات مختلفة في العام نفسھ. وبذلك بدأت تقاریر األت

 یة.االستثمارات ستشاراالوتوفیر المعلومات الالزمة مع تقدیم 

  :دائرة الخدمات المتخصصة 
 ضمن العمل على تحقیق أھداف تطویر خدماتنا الجدیدة، وتتمثل ھذه االھداف بما یلي: ۲۰۱۳تحقیق أربعة أھداف عام تم تحقیق تقدم كبیر و

o من كافة ھیئات دول الخلیج العربي العاملة في السوق السعودي، مما یدل ۱٥الشركة فریق المؤسسات الذي حقق نصیباً یتجاوز  ى: یوجد لدأوال %
 ي تتمتع الشركة بھا في دول الخلیج والدخول الناجح للفریق في السوق.على السمعة الممتازة الت

o فقد حصلت الشركة على عمالء خارجیین إضافة إلى تقدیم خدمات الحفظ لكل من  ،عمالخطوات جیدة في مجال حفظ األتخاذ اب: باشرت الشركة ثانیا
  ETFو HSBC بنك

o األمنیة حیث عملت الشركة بصفة وكیل ألصحاب الصكوك ومدیر مدفوعات لصكوك شركة بن : حققت الشركة اختراقاً جیدا في سوق الخدمات اثالث
 ین.الدن السعودیة التي أصدرت ھذه السنة باإلضافة إلى تقدیم خدمات الحفظ بخصوص صكین رئیسیین، مع قیامھا بعملیات الرھن للعمالء المرموق

o األداء القوي للسوق وعملیات الطرح األولیة. ، بعداالستثماراتا: حققت الدائرة عائدا جیدا على أخیر  
 

 ات التي تحققت في كافة األقسام. نجازجائزة بخصوص اإل ۱۲على  ۲۰۱۳حصلت شركة السعودي الفرنسي كابیتال خالل عام 
  
 شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني )۱۳(

رك بین البنك السعودي الفرنسي، ومجموعة آلیانز، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقدیم الخدمات كمشروع مشت ۲۰۰۷لیانز السعودي الفرنسي عام شركة آتأسست 
 . العالمیة المالیة الرائدة

 ھا الصافیة لتصل إلى أعلى مستوى منذ إنشائھا.أرباحعلى قدرتھا في رفع إیراداتھا و ۲۰۱۳على الرغم من التحدیات الكبیرة، برھنت الشركة في عام 
وكذلك المبادرات والخدمات التسویقیة  كتتاب، والناتجة من رفع كفاءة عملیات اإل۲۰۱۲٪ مقارنة بعام  ۲٥بنسبة  إرتفاعملیون لایر ب ۱۲٫۸دخل الصافي للشركة بلغ ال

مقارنة  ۲۰۱۳ي عام ـال فــملیون ری ۷٤٥ى ــ٪ من مجموع أقساط التأمین، لیصل إل ۲۰، مما أدى إلى تحقیق زیادة بنسبة عمالالتي ساعدت على جذب المزید من األ
 . ۲۰۱۲ملیون لایر المتحقق عام  ٦۲۱بـ 

 .۲۰۱۳ا من أغسطس إعتبارإنطوان عیسى كرئیس تنفیذي للشركة للسید زافییر دنیس خلفا  السید كما شھدت الشركة تغیرا ھاما في اإلدارة العلیا بتعیین
 ۲۰۱۳سوق التأمین السعودي، مما یؤھلھا لتكون شریكا رئیسیا للمجتمع المحلي. من ھذا المنظور، شھد عام  رئیسیا في تعتبر شركة آلیانز السعودي الفرنسي العباً 

ة یة المشاركة المجتمعیة للشركة كإقامة مخیم جدید لكرة القدم للشباب یتم للمرة الثانیة على التوالي، بھدف تعلیم الشباب كیف یمكن لكرإستراتیجات رئیسیة في إنجاز
مشاركا من جمیع أنحاء  ۷٥من  أكثرمساعدتھم على تحسین مھاراتھم البدنیة والعقلیة واالجتماعیة. لقد أتاحت الشركة الفرصة أمام شابین لالنضمام الى المخیم مع القدم 

 التدریب مع مدربي فریق بایرن میونیخ. أجلالعالم، والسفر إلى میونیخ من 
تحقیق مشاركتھم من خالل عقد االجتماعات العامة  أجلحیث تبذل الشركة جھودا متواصلة من  ،قیمة لدیھا كثرھم العنصر األ تعتبر الشركة أن الموظفین العاملین لدیھا

توى في رفع مس االستثماراتبھدف تحسین مھاراتھم وقدراتھم الفنیة من خالل دورات تدریبیة والمشاركة في الندوات القیمة وورش العمل في مجال التأمین. تھدف ھذه 
 یؤدي إلى خدمات أفضل إلى العمالء.والوظیفي  االلتزامالتواصل مع الموظفین وإثراء خبراتھم مما یلعب دورا رئیسیا في تنمیة 
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ت مركز مرموق كواحدة من شركا ءوبما یمكنھا من تبو رباحالتطور والنمو في األ إستمرارتحقیق  أجلوللسنوات الالحقة، من  ۲۰۱٤وضعت الشركة خططا لعام 
ختلف قطاعات العمل ومن خالل التأمین الرائدة في المملكة، وتمكینھا من تلبیة احتیاجات العمالء وتجارة التجزئة والشركات مع حلول التأمین الحدیثة والمبتكرة في م

 إلى العمالء بواسطة قنوات تقدیم الخدمات المتعددة وبواسطة كوادر بشریة نشطة ومؤھلة. تسھیل الوصول
 
 كة سوفینكو شر )۲۳(

٪ إضافیة في ٥۰استحوذ البنك على حصة حاء المملكة العربیة السعودیة ، في كافة أن فرادتقدم ھذه الشركة خدمات تمویل تملك السیارات والمنتجات االستھالكیة لأل
التمویل  أعمال٪ في الشركة. تم تحویل ۱۰۰ة ٪ في حقوق الملكیة) لیحقق بذلك نسبة مساھم٥۰ بحصة نسبتھاسوفینكو السعودي الفرنسي (سابقا شركة زمیلة 

من نقل ء نتھااالبعد  اإلستھالكي وصافي الموجودات المتعلقة بھا للسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر.وافق مساھمو سوفینكو السعودي الفرنسي على تصفیة الشركة
 .ات القانونیة التابعة لھاااللتزامالموجودات والمطلوبات وتسویة جمیع 

 
 / التابعةفي الشركات الزمیلة  االستثمارات )۳۳(

 ۲۰۱۲     ۲۰۱۳     بآالف الریاالت السعودیــة

 ۱۷۰،۷۸۹   ۱۷۱،۹٤۸  الرصید االفتتاحي 

 -   -   خالل السنة االستثمارتكلفة 

 استثماراتبیع وتحویل 

 نخفاضاالمخصص 

  ۲٤،۹۹۹ 

)۳٤،۰۰۰( 

  )٦٤۲( 

- 

 -   -  توزیعات مستلمة

    ۱،۸۰۱  ۳،۳۲۳         (الخسائر) رباحفي األ الحصة
     

  ۱۷۱،۹٤۸  ۱٦٦،۲۷۰  الرصید الختامي

 
٪ ۳۲٫٥، و  ، بنك تم تأسیسھ في سوریا %)۲۷: ۲۰۱۲السعودي الفرنسي ( -مال بنك بیمو  رأس٪ من الحصص في ۲۷في شركات زمیلة ما نسبتھ  االستثماراتتمثل 

البنك السعودي  ستثمار%)، شركة تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة. القیمة العادلة إل۳۲٫٥: ۲۰۱۲للتأمین التعاوني (الیانز) (في الشركة السعودیة الفرنسیة 
ملیون  ۳٤٤،٥: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي ( ٥۲۰م ھي ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱شركة السعودیة الفرنسیة للتأمین التعاوني (ألیانز السعودي الفرنسي) كما في الالفرنسي في 

 لایر سعودي).
 
 
 :   فیما یلي بیاناً بحصة البنك في القوائم المالیة للشركات الزمیلة )۳۳/۱(

 بنك بیمو السعودي الفرنسي     بآالف الریاالت السعودیــة 
 )سوریا(           

الشركة السعودیة الفرنسیة للتأمین التعاوني  
 (ألیانز)

   ۲۰۱۳  ۲۰۱۲  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

 ۳٦٤،۲٤۱   ٤۷۷،۲۳۹  ۱،۱۰٥،۱۳۰   ۸۳۳،۳۷۹  الموجودات يإجمال 

 ۳۰۹،۸۱۷   ٤۲۱،۰٥۷  ۱،۰۰٦،۷٤۰   ۷٦۹،٥۹۰  المطلوبات يإجمال 

 ٥٤،٤۲٤   ٥٦،۱۸۲  ۹۸،۳۹۰   ٦۳،۷۸۹  حقوق الملكیة يإجمال 

 ۱۲۸،۸۷۹   ۱۲۲،۳۷۸  ٤٦،٤۱۳   ۱۹،۲٥٤  الدخل يإجمال 

 ۱۲٥،۹۸٦   ۱۱۷،۹۰۹  ۳۸،۸٦۲   ۱٥،٦٥۳  المصاریف يإجمال 

عنھا في ھذه القوائم المالیة الموحدة وینطبق ھذا على الشركات األخرى  فصاح، لم تكن جوھریة، ولم یتم اإلھذا العام  سوفینكو السعودي الفرنسي شركةإن نتائج 
 .سھمشیكات السیاحیة والشركة السعودیة لتسجیل األ(سمة) والشركة السعودیة لل یةئتماناإلالتي یساھم بھا البنك مثل الشركة السعودیة للمعلومات 
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 المال المصدر والمدفوع للشركات الزمیلة كالتالي: رأسوالخصوم و صولاأل )۳۳/۲(

 السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر السعودي الفرنسي كابیتال بآالف الریاالت
 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ والخصوم صولاأل

 ۱۰۱،۸۰٦ ۱۳۷،۰۱۸ ۱،٦۷۳،۸۲۰ ۲،٥۸۸،۸٥٦ صولمجموع األ
 ٤،۹٦٦ ٤۰،٦٤۰ ۸۸۰،۸۱۳ ۱،۷۰۱،۰۳۹ مجموع الخصوم

 ۹٦،۸٤۰ ۹٦،۳۷۸ ۷۹۳،۰۰۷ ۸۸۷،۸۱۷ حقوق المساھمین
 ۱۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰ المال المصدر والمدفوع رأس
 صولوكیل التأمین خمسمائة ألف لایر، وفیما یخص األ عمالي الفرنسي ألالمال المدفوع لشركة سوفینكو السعودي الفرنسي مائة ملیون لایر، وشركة السعود رأس

 والخصوم للشركات الزمیلة األخرى فھي ضئیلة. 

 أدوات الدین للشركات التابعة: )۳۳/۳(
كو السعودي الفرنسي وشركة ال یوجد أدوات دین مصدرة من قبل الشركات التابعة (السعودي الفرنسي كابیتال، السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر، سوفین

 وكیل التأمین). عمالالسعودي الفرنسي أل

 :م۳۱/۱۲/۲۰۱۳القروض الممنوحة من قبل البنك السعودي الفرنسي للشركات التابعة كما في  يإجمالالجدول التالي یوضح  )٤/۳۳(

 بآالف الریاالت سم الشركات التابعةإ
 ۱،٦٦۲،٤۹۲ السعودي الفرنسي كابیتال

 ۳۰،۰۰۰ الفرنسي للتمویل والتأجیرالسعودي 
 ۱،٦۹۲،٤۹۲ المجموع

 
 المال رأسكفایة ) ٤۳(

المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على مقدرة البنك على  رأسبمتطلبات  االلتزامالمال، في  رأستتمثل أھداف البنك، عند إدارة 
المال النظامي یومیاً من قبل  رأس ستخداماوالمال  رأسمال قوي. یتم مراقبة كفایة  رأسوالحفاظ على وجود ة ، المحاسبییة رستمرااالفي العمل وفقاً لمبدأ  ستمراراإل

 إدارة البنك. 
المال وذلك بمقارنة بنود  أسرالمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم قیاس مدى كفایة  ستخدامابمالھ وذلك رأسیقوم البنك بمراقبة كفایة 

 األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. ستخدامابسمیة للمشتقات المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعھدات، والمبالغ اإل رأس
 

م، ۲۰۱۳ینایر  ۱اً من إعتبار ھاقیتطبتم " والتي ۳لمال بموجب بازل "ا رأستطبیق إصالحات ت المتعلقة بتوجیھااإلطار والأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي 
فإن ". ألغراض العرض ۳إطار بازل "تحت  معيجت ذات العالقة أساس المال والمعدال رأس يإجمالالموجودات المرجحة المخاطر لدى البنك و يإجمالإن فوعلیھ، 

". ۳اإلطار والمنھجیة المحددة بموجب إطار بازل " إستخدامم تم إحتسابھا ب۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱قة كما في ذات العالالمجمعة والمعدالت الموجودات المرجحة المخاطر 
 ".۳بازل "إطار تعدیلھا في  لم یتمأرقام المقارنة 

 
 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳   بآالف الریاالت السعودیة

   
  ۱٤۰،٦۲٦،۸۷۰ ۱٥۳،۸٥٥،۹۱۸ المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر ئتمانمخاطر اإل

  ۸،٥۸٤،۱۳۷ ۸،۹۷۹،٦۳۷ المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
  ۳،۳۰۰،٥٦۹ ۳،۰٤۸،۲۷٥ مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

  ۱٥۲،٥۱۱،٥۷٦ ۱٦٥،۸۸۳،۸۳۰ الموجودات المرجحة المخاطر يإجمال
   

  ۲۲،۳٤۸،۰۲۹ ۲۳،۰٥٦،۲۲۷ المال األساسي رأس
  ۲،۷۹۳،۷۰۰ ۲،۷۹۳،۸۱۳ المساندالمال  رأس
  ۲٥،۱٤۱،۷۲۹ ۲٥،۸٥۰،۰٤۰  المساندالمال  رأسالمال األساسي و رأس يإجمال

   المال  رأسنسبة كفایة 
 % ۱٤،٦٥ %۱۳٫۹ المال األساسي رأسنسبة 
 %۱٦،٤۹ %۱٥٫٥۸ المساندالمال  رأسالمال األساسي +  رأسنسبة 
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 مالال رأسھیكل  - ۳بازل ) ٥۳(

وفي التقریر السنوي،  www.alfransi.com.saات موجودة على الموقع اإللكتروني للبنك: فصاحات الكمیة والنوعیة. ستكون ھذه اإلفصاحیجب القیام ببعض اإل
 على التوالي، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 ۳من توصیات لجنة بازل  ۳-لقة بالركن ات المتعفصاحاإل

ات موجودة على الموقع اإللكتروني للبنك: فصاح. ستكون ھذه اإلات الكمیة والنوعیةفصاحاإل، یجب القیام ببعض ۲من توصیات لجنة بازل  ۳ -طبقاً للركن 
www.alfransi.com.sa لى التوالي، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي التقریر السنوي، ع 

 
 
  ) الدیون المشكوك في تحصیلھا٦۳(

 %. ۱٤٦٫۱٦، بتغطیة تبلغ ۲۰۱۳في نھایة  لایر سعوديملیون  ۲،۲۱۸بلغت مخصصات القروض المشكوك في تحصیلھا مبلغ 

) تتعلق بمخصصات خسائر ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي:  ٤٥٥ملیون لایر سعودي ( ۹٥۷لة) بلغت التكلفة الصافیة على الدخل (المخصصات صافیة من المبالغ المحص
 ۷۷۹ملیون لایر سعودي ( ۹۲۳). یشمل المخصص مبلغ ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي:  ۱۱۰ملیون لایر سعودي ( ۱٤٦القروض للعام ناقصا المبالغ المحصلة بمبلغ 

 لتراكمي. ) محتسب على أساس المخصص ا۲۰۱۲ملیون لایر سعودي: 

    الخطط المستقبلیة) ۷۳(

ات التطورالجدیدة  جلتراعي الخطة متوسطة األ. ۲۰۱۳اإلدارة العلیا وأقرھا مجلس اإلدارة في سبتمبر من قبل  )۲۰۱٦~  ۲۰۱٤( جلالخطة متوسطة األاعتمدت 
 .البنك على المدى المتوسط والطویل أعمالالجاریة بالسوق وتھدف إلى مواصلة تطور 

 :طار االقتصادي العامإلا)۸۳(

المحلي بنسبة  يجمالالناتج اإل إرتفعالمختلفة بالبنك. فمن حیث البیئة االقتصادیة،  عمالترى إدارة البنك أن األحوال االقتصادیة العامة ما تزال تدعم تطور قطاعات األ
% خالل ٤٫٥% إلى ۳٫٥المحلي من  يجمالر التوقعات إلى نمو الناتج اإل% وتشی٥٫۱المحلي لقطاع النفط بنسبة  يجمالالناتج اإل إرتفاع، مع ۲۰۱۳% خالل ۳٫۸

۲۰۱٤. 

% ٥بنسبة ا ارتفاعإقراض البنوك واالستھالك المحلي. كما یتوقع أن یحقق القطاع غیر النفطي  ارتفاعالحكومي دعم االقتصاد بشكل عام، بمساندة من  نفاقسیواصل اإل
 .۲۰۱٤خالل 

بالبنك. سوف یعود التركیز على مشاریع البنیة التحتیة بالفائدة  عمالمي سوف یستمر بدعم االقتصاد مما سیسھم في دعم مختلف قطاعات األالحكو نفاقیرى البنك أن اإل
 ھ في قطاع تمویل مشاریع البنیة التحتیة.أعمالعلى عمالء البنك من المؤسسات والشركات، كما سوف یستمر البنك بممارسة 

یة االستثمار، مما سیؤثر على نتائج المحافظ ۲۰۱٤سلبیة بالنسبة إلیرادات البنك، فإنھ یتوقع أن تستمر المستویات المنخفضة في أسعار الفائدة خالل أما من حیث الناحیة ال
 ومن ثم اإلیرادات بشكل عام.

 :یةستراتیجاإل )۳۹(

 البنك. أرباحل قطاع من قطاعات العمل من المساھمة بصورة متوازنة في ، بحیث یتمكن كنشطةاألیة بالبنك السعودي الفرنسي على تطویر ستراتیجتعتمد اإل
تنویع مصادر  أجلوذلك من  فرادالفروع واأل أعمالفي تطویر  االلتزامالبنك تاریخیاً على احتالل مركز ریادي في المعامالت مع المؤسسات والشركات مع  أعمالتعتمد 

 ایراداتھ.
ھ للحصول على أعلى عائد ممكن من خالل تكثیف عملیات البیع بین مختلف القطاعات ویأتي ھذا التوجھ المتصاص أي آثار أصولظیف ھ على توأعمالكما یركز البنك في 

 أسعار الفائدة. نخفاضالسلبیة 
ي ھذ المجال ومن حیث الفعالیة على تبوأ مركز ریادي في السوق ف فراد. یركز قطاع الفروع واأل۲۰۱۳بصورة طفیفة خالل  فرادقطاع الفروع واأل أصولت ارتفع

مستفیداً  ۲۰۱٤خالل  فرادعلى ھذه القاعدة الصلبة، یتوقع البنك أن یتواصل نمو قطاع الفروع واأل عتمادالتشغیلیة، ویأتي ذلك بعد عدة سنوات من النمو المتسارع. وباإل
 من الظروف اإلیجابیة بالسوق.

ویزید كذلك من حضوره في قطاع تمویل المشاریع. كما سیعمل القطاع المؤسسي كعنصر اساسي  صولمن حیث األ كما سوف یحافظ القطاع المؤسسي على مركزه القوي
 ات.ضمن الجھود الرامیة إلى تطویر عالقات شاملة ومتوازنة مع عمالء البنك في ھذا المجال من خالل تقدیم مجموعة كبیرة من المنتجات والخدم
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 التي حصل البنك علیھا: یةئتماناإلالتصنیفات  )۰٤(

 فتش مودیز ستاندر اند بورز التصنیف

 A Aa3 A التصنیفات على المدى الطویل

 A-1 P-1 F1 التصنیفات على المدى القصیر

 مستقرة مستقرة ایجابیة النظرة المستقبلیة

 ۲۰/۱۲/۲۰۱۳ ۲۱/۱/۲۰۱٤ ۲/۱۰/۲۰۱۳ ي معلنإئتمانتاریخ آخر رأي 

 
 ساھمین الحقوق العامة للم -)۱٤(

 -:یوضح النظام األساسي للبنك السعودي الفرنسي الحقوق التالیة للمساھمین
 التي یتقرر توزیعھا. رباحالحصول على نصیب من األ 
  والتصویت على قراراتھا. مداوالتھاحضور الجمعیات العامة واالشتراك في 
 سھمحق التصرف في األ. 
  المجلس. أعضاءولیة على مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤ أعمالحق مراقبة 
 نظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة.مع عارض تحق االستفسار وطلب معلومات بما ال یضر مصالح الشركة وال ی 
  التصفیة، وتعین مجلس اإلدارة طریقة قتراح اعلى  بناءمدتھا المحددة، تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة ء نتھاامدة الشركة أو في حالة حلھا قبل ء نتھااعند

 وتحدد سلطاتھم وأتعابھم. أكثرمصفیاً أو 
 الشركة اختصاصاتھا بالقدر  جھزةوتبقى أل ،تنتھي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن یتم تعیین المصفي

 الذي ال یتعارض مع اختصاصات المصفي.
یؤكد البنك أنھ لم یحدث أن كما  من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة ولم یتم انعقادھا. تسلمیؤكد البنك أنھ لم یحدث أن 

 -وفقاً للنظام األساسي للبنك:و ا.طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة ولم یتم انعقادھ أكثرالمال أو  رأس% من ٥من مساھمین یملكون  تسلم
الجمعیة العامة  اجتماعنشر دعوات تم كما  ھا قبل الموعد بعشرین یوماً.أعمالومكانھا وجدول  ةالتي عقدت خالل السنالعامة  عیاتانعقاد الجم مواعیدتم اإلعالن عن 

الیوم م و۲٦/۰۱/۲۰۱۳في صحیفتي الریاض وعكاظ یوم ووالصحف المحلیة ، في الموقع اإللكتروني لتداول وبالجریدة الرسمیة أم القرى  م۲۰۱۳خالل العام 
 .م۲۷/۰۱/۲۰۱۳

بالغ السوق بنتائج إم طلب إلى االمانة العامة للبنك ، كما یعمل البنك على یفور تقدعلى محضر اجتماع الجمعیة العامة  طالعویلتزم البنك بتمكین المساھمین من اإل
 أعضاء) على انتخاب ۳۳لمادة (من االنظام األساسي للبنك فقرة (ب)  ویشیر ،شرافیةبمتطلبات الجھات اإل االلتزاموقد حرص البنك على  .ئھاانتھاالجمعیة العامة فور 

المتعلقة بحقوق بات المتطللشركات التي تتضمن عدداً من امنطوق المادة الثالثة من الئحة حوكمة ان كما یوضح البنك  مجلس اإلدارة وفقاً ألسلوب التصویت التراكمي .
ال ینطبق على البنك نظراً لعدم وجود نص صریح ، یبین البنك ان ھذا النص المساھمین ومن ضمنھا الحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة 

 فق ما یتضمنھ نظام الشركات. ات الكفیلة بذلك وجراءالبنك واإل من النظام األساسي تناولت ما یتعلق بتصفیة ٤٥في النظام األساسي للبنك بھذا المتطلب اإل ان المادة 
 
  رباحسیاسة توزیع األ -)۲٤(

وخسائر  الشركة السنویة الصافیة التي تحدد بعد خصم كل المصروفات والتكالیف األخرى، وتكوین االحتیاطات الالزمة لمواجھة الدیون المشكوك فیھا أرباحتوزع 
 -الطارئة التي یرى المجلس ضرورتھا بما یتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك ، على النحو التالي: اتااللتزامو االستثمارات

 
النافذة في المملكة تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساھمین السعودیین والضریبة المقررة على المساھمین غیر السعودیین طبقاً لألنظمة  )٤۲/۱(

حسم ة ، وتقوم الشركة بدفع ھذه المبالغ للجھات المختصة ، وتخصم الزكاة المدفوعة عن المساھمین السعودیین من نصیبھم في صافي الربح كما تالعربیة السعودی
 الضریبة المدفوعة عن المساھمین غیر السعودیین من نصیبھم في صافي الربح.

النظامي إلى أن  حتیاطيلال) السابقة ۱الصافیة بعد خصم الزكاة والضریبة كما ذكر في الفقرة ( حربا% في المائة من المتبقي من األ۲٥یرحل ماال یقل عن  )٤۲/۲(
 المال المدفوع. رأسالمذكور مساویاً على األقل ل حتیاطيیصبح اإل

المدفوع ویوزع على المساھمین  المال رأس% من ٥النظامي والزكاة والضریبة مبلغ ال یقل عن  حتیاطيبعد خصم اإل رباحیخصص من الباقي من األ )٤۲/۳(
فـإذا  ،السعودیین أو غیر السعودیین طبقاً لما یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العامة أسھمالسعودیین وغیر السعودیین على أن یتم توزیعھ بنسبة المدفوع من قیمة 

للمساھمین المعنیین، ال یجوز للمساھمین المطالبة  رباحغیر السعودیین ال تكفي لدفع األالمستحقة ألي من المساھمین السعودیین أو  رباحكانت النسبة المتبقیة من األ
 تزید عما اقترحھ مجلس اإلدارة. رباحوال یجوز للجمعیة العامة أن تقرر توزیع نسبة من األ ،بدفعھا في السنة أو السنوات التالیة

 )، السابقة على النحو الذي یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العامة.۳)، (۲)، (۱قرات (لمذكورة في الفایستخدم الباقي بعد تخصیص المبالغ  )٤/٤۲(
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النظامي واالحتیاطات األخرى  حتیاطيیجب الحفاظ على نسبة المساھمة لكل من المساھمین السعودیین وغیر السعودیین عند احتساب المخصصات الالزمة لإل )٥/٤۲(
المال على أن  رأسالزكاة والضریبة) ویجب على كل من المجموعتین المساھمتین المساھمة في تلك االحتیاطات حسب نسبھم في  احتساب(بعد  رباحمن صافي األ

 الصافیة. رباحتخصم مساھماتھم من حصصھم في األ
 
 ) الربح األساسي والمخفض للسھم ۳٤(

 ۹۰٤على مساھمي البنك على  وذلك بقسمة صافي دخل السنة العائد ۲۰۱۲ و۲۰۱۳سمبر دی ۳۱تین المنتھتین في تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم للسن
 سھم. ملیون

 
 ، والزكاة الشرعیة وضریبة الدخل رباحتوزیعات األ يإجمال 

بتاریخ  رباحزیع األلایر سعودي للسھم). وقد تم تو ۰،٤: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي ( ۳۹۸مرحلیة بمبلغ  أرباحصافي  يإجمالأعلن مجلس اإلدارة توزیع 
مرحلیة للمساھمین غیر  أرباحتوزیعات  يإجمالملیون لایر سعودي و ۲۷٤المرحلیة للمساھمین السعودیین كان مبلغ  رباحتوزیعات األ يإجمالم ، ۲۸/۷/۲۰۱۳

 للسھم).  ۰،۸۰: ۲۰۱۲( ۲۰۱۳نھائیة عن عام  أرباحملیون لایر سعودي. لم یقترح مجلس اإلدارة توزیع أیة  ۱۲٤السعودیین بمبلغ 
 

 ۲۰۱۲  ۲۰۱۳  رباحتوزیعات األ يإجمال 
     بآالف الریاالت السعودیــة 
 -  ۳۹۷،۸۱۰  مرحلیة أرباحتوزیعات  
 ۸۱۰،۰۰۰  -  ة مقترح توزیعھایإجمالنھائیة  أرباح 
 ۸۱۰،۰۰۰  ۳۹۷،۸۱۰  يجمالاإل 
 
 
 الزكاة:  )٤٤(

تحسب الزكاة على  ،، تعتبر الزكاة وضریبة الدخـل التزامات علــى المساھمیــن السعودیین وغیر السعودیین على التواليطبقاً لألنظمة الزكویة والضریبیة السعودیة
یر تحسب ضریبة الدخل على حصة المساھمین غ ،حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة و/أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص علیھا في األنظمة الزكویة

 دییـن في صافي دخل السنة.السعو
 

یتم خصم  أرباحوإذا لم یتم االعالن عن توزیعات  ،الموزعة للمساھمین رباحال یتم تحمیل الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك، ویتم خصمھا من األ
 ة غیر السعودیة ویتم تحمیل المتبقي على المساھمین غیر السعودیین. المبقاة وبنسبة المساھم رباحالمبقاة ویتم خصم ضریبة الدخل من األ رباحالزكاة من األ

 
 رباحتوزیعات األ يإجمالملیون لایر سعودي)،الزكاة المدرجة في  ٦۰: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي تقریباً ( ٥٦بلغت الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین للسنة 

 المبقاة. رباحملیون لایر سعودي والتي تم خصمھا من األ ۳۱م البالغة ۲۰۱۳ة المقدرة للنصف الثاني من عام ملیون لایر سعودي والزكا ۲٥المرحلیة البالغة 
 

من الوعاء الزكوي  جلطویلة األ االستثماراتو یعود سبب ھذا الربط بصورة رئیسیة إلى نقض بعض  .۲۰۱۲و ۲۰۱۳استلم البنك الربط الزكوي/ الضریبي للعامین 
على ھذا الربط. إضافة إلى ذلك، فإن القطاع المصرفي بما في ذلك البنك، قام برفع ھذا األمر إلى مؤسسة النقد عتراض باالك، وبالتعاون مع مستشاریھ، للبنك. قام البن

 البنك بالنسبة للزكاة.تقدیر محدد حول القیمة النھائیة ألي التزام محتمل على  وضعوال یمكن في المرحلة الحالیة  ،العربي السعودي للتوصل إلى حل مرض
 
  ضریبة الدخل )٥٤(

ون لایر سعودي ملی ۱٥٤من دخل السنة الحالیـة  )دت اجریكول اند أنفستمنت بنكــــة كریـــــشرك(بلغت ضریبة الدخل المستحقة على حصة المساھم غیر السعودي  
ملیون لایر سعودي والضریبة المقدرة  ۹۰المرحلیة البالغة  رباحوزیعات األت يإجمالضریبة الدخل المخصومة من ملیون لایر سعودي).  ۱۸٦: ۲۰۱۲تقریباً (

المبقاة بالتناسب للمساھم غیر السعودي والضریبة  رباحملیون لایر سعودي تم خصمھا من األ ۱٤لایر سعودي منھا  نملیو ٦٤م البالغة ۲۰۱۳للنصف الثاني من 
 المساھمین غیر السعودیین . ملیون لایر سعودي مطلوبة من ٥۰المتبقیة البالغة 

 
 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ بآالف الریاالت

 ٦۰،۰۰۰ ٥٦،۰۰۰ الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین
  ۱۸٦،۰۰۰  ۱٥٤،۰۰۰ ة الدخل المستحقة على الشریك األجنبي (كریدي أجریكول آند إنفیستمنت)ضریب

  ۲٤٦،۰۰۰  ۲۱۰،۰۰۰ المجموع
 
     المدفوعات األخرى -)٦٤(

 

 

جموعالم   باالف الریاالت) ۲۰۱۳نوع الخدمھ ( مكاتب سعودیة مكاتب مقیمة مكاتب غیر مقیمة 
ات إداریةإستشار ٤۳٦،۲ ۲۱ ۱۰،۰۰۸ ٤٦٤،۱۲  
ات مالیةإستشار ٦٥۰ - ٤٦۹،۱۰ ۱۱،۱۱۹  

ات اقتصادیةإستشار - - - -  
 المجموع ۳،۰۸٦ ۲۱ ٤۷۷،۲۰ ٥۸٤،۲۳
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 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ باللایر السعودي 
     ٥٤،۷٦٦،۷٤۹ ٦۱،۱۳٤،۳٥٦  دةالمسداشتراكات التأمینات االجتماعیة 

          ۳۸،۸۰٤  ٤۱٤،۳۲۸   غرامات التأخیر المسددة للتأمینات
              ٤٦٦،۱٥۰  ٦۳۸،٥۰۰ إدارة الجوازات 

              ۱٦٦،۸۰۰ ۱۰٤،۲۰۰ مكتب العمل
             ۳۲،۰۰۰  ۲۸،۰۰۰  مكتب االستقدام

                        ۱٤،۳۸۱ ۹،٥٥۰ الغرفة التجاریة ووزارة الخارجیة
                              ۳۸٦  ٤٥۰ تأشیرات السفارات

                 ٦،۲٥۰ ۲،٥۰۰ نقابة المھندسین السعودیین
           ۳۷۱،٦٥٦ ۱،٦۰٦،۱۰۰ الصرف اآللي وغرامات تشغیلیة اخرى جھزةغرامات متعلقة باألنشطة التشغیلیة أل

  
 -من النظام األساسي للبنك: ۱٦مجلس اإلدارة: وفقاً للمادة  أعضاء )۷٤(

مجلس اإلدارة  أعضاءوفقاً للنظام األساسي للبنك السعودي الفرنسي ویتم انتخاب الجانب السعودي من  أعضاءیتكون مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي من عشرة 
ات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس اإلدارة ووضعت موضع التنفیذ ویتم إجراءاسات مكتوبة ومعاییر ومن قبل مساھمي البنك لمدة ثالث سنوات، وقد صیغت سی

 أعضاءورة بالمعاییر التي وضعت في النظام األساسي للبنك ومن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. وقد بدأت د االلتزام
(عن طریق النظام التراكمي) الحالي تم التصویت على انتخابات مجلس اإلدارة ، وقد  م۳۱/۱۲/۲۰۱٥ وحتى م۰۱/۰۱/۲۰۱۳ن ــــــماً تبارعامجلس اإلدارة الحالي 

 .من النظام األساسي ۳۳لمادة للفقرة ب من اوفقاً 
 

العضویة والمقدرة بـ (ألف سھم) لكل  أسھمحسب النظام تم حجز و .المجلس أعضاءمن ثلث  أكثرأي  أعضاءمجلس اإلدارة المستقلین حالیاً اربعة  أعضاءیبلغ عدد 
لم یحدث اي بأنھ مجلس اإلدارة فوراً مع بیان األسباب التي دعت لذلك ، علماً  أعضاءء عضویة اي من إنتھا، كما یلتزم البنك باخطار ھیئة السوق المالیة والسوق بمنھم

 م. ۳۱/۱۲/۲۰۱٥ي دورتھ في تغییر في تشكیل مجلس اإلدارة الحالي والذي تنتھ
 
 
 
 مجلس اإلدارة السعودیین أعضاء )٤۷/۱(

 (مستقل)        رئیسا   الدكتور/ صالح بن عبدالعزیز بن عمیر العمیر  
  غیر تنفیذي)( عضواً  راشد العبدالرحمن الراشد عبدالرحمن بناألستاذ/ 

  (مستقل) عضواً   األستاذ/ إبراھیم محمد إبراھیم العیسى
 (غیر تنفیذي) ممثالً عن المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة عضواً   / عبدالعزیز ھبدان الھبداناألستاذ

 (مستقل) عضواً   الدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاني
 (مستقل) عضواً   األستاذ/ موسى عمران محمد العمران

 تنفیذي) غیر ( عضواً   * األستاذ/ عبدالرحمن أمین جاوه
 

 م ۲۱/۱۰/۲۰۱۳صفة العضویة من تنفیذي لغیر تنفیذي بسبب طلبھ اعفائھ من منصبھ كنائب العضو المنتدب في  تم تغییر) *(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تب سعودیةمكا مكاتب مقیمة مكاتب غیر مقیمة المجموع ) باالف الریاالت۲۰۱۲نوع الخدمھ (   
ات إداریةإستشار ٥،٤۳۹  ۱٤  ٤۷۷،۸  ۱۳،۹۳۰   
ات مالیةإستشار ٦٤۲  - ۱۱،۷۲۱  ۱۲،۳٦۲   
ات اقتصادیةإستشار - - ٦۳  ٦۳   
 المجموع ۰۸۱،٦  ۱٤ ۲۰،۲٦۱  ۳٥٥،۲٦ 
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 )بنكیت أند أنفستمنت ركریدي اجریكول كوربومجلس اإلدارة الممثلین للشریك األجنبي ( أعضاء )٤۷/۲(
 تدب (تنفیذي) العضو المن عضواً   السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین

 (غیر تنفیذي)  عضواً   السید/ ثیري بول میشیل ماري سایمون  
 (غیر تنفیذي) عضواً     السید/ مارك اوبنھیم

 
 .% وفیما یلي سجل حضور ھذه االجتماعات۹۲) اجتماعات ھذا العام وبنسبة حضور بلغت ٥( عقد مجلس اإلدارة عدد

 
 االجتماع األول الصفة سماإل

۳۰/۰۱/۲۰۱۳ 
 ثانياالجتماع ال

 ۰۳/۰٤/۲۰۱۳ 
 االجتماع الثالث

۱۷/ ۰۷/۲۰۱۳ 
 االجتماع الرابع

۱٦/۰۹/۲۰۱۳ 
 الخامساالجتماع 

۱۱/۱۲/۲۰۱۳  
صالح بن عبدالعزیز بن عمیر دكتور 
 العمیر  

 حضور حضور حضور  حضور  حضور مستقل

 حضور حضور  حضور ------- حضور مستقل حامد مطبقانيخالد دكتور 
 حضور  حضور  حضور حضور حضور مستقل ىالعیسبن محمد إبراھیم 
 حضور  حضور  حضور ------- حضور مستقل العمرانعمران محمد موسى 

 -------  -------  حضور حضور حضور غیر تنفیذي راشد الراشد عبدالرحمن
 حضور  حضور  حضور حضور حضور غیر تنفیذي عبدالعزیز ھبدان الھبدان

 حضور حضور حضور حضور حضور يتنفیذغیر  جاوهامین عبدالرحمن 
 حضور حضور حضور حضور حضور غیر تنفیذي ثیري بول میشیل ماري سایمون  

 حضور حضور حضور حضور  حضور  غیر تنفیذي مارك اوبنھیم
 حضور حضور حضور حضور حضور تنفیذي فرانسوا باتریس ریمون كوفین

 
 -على التالي:مجلس التمت الموافقة من قبل  م۲۰۱۳خالل عام ) ٤۸(

یة ولجنة لجنة المراجعة ، لجنة المكافآت والترشیحات ، لجنة المراجعة الداخلیة ، لجنة المساھمات االجتماع ،اللجنة التنفیذیة  أعضاءتشكیل  إعتمادالموافقة على اختبار و )۱
 م.۳۱/۱۲/۲۰۱٥المخاطر على ان تنتھي مدة ھذه اللجان بنھایة دورة مجلس اإلدارة في 

 ).۲۰۱٦-۲۰۱٤( جلالخطة متوسطة األ إعتماد )۲
 .فرادالمصرفیة لأل تإدارة الفروع والخدما أعمالات الالزمة لتقییم االداء في جراءتخاذ اإلإتفویض لجنة المراجعة ب )۳
 سیاسة لجنة المكافآت والترشیحات المعدلة. إعتماد )٤
 في النظام األساسي للبنك).(ایضاحات اضافیة لما ھو مذكور  سھمالنقدیة لأل رباحسیاسة صرف األ إعتماد )٥
 مجلس اإلدارة. عضاءالتصریح الذاتي أل – ةنموذج اقرار االستقاللی إعتماد )٦
 االبالغ عن المخالفات. )۷
 وكیل التأمین والسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر. عمالمجلس المدیرین لشركتى السعودي الفرنسي أل أعضاءاعادة تشكیل  )۸
  .م وانشاء مجموعة الحوكمة والمراقبة النظامیة والقانونیة۱٤/۱۲/۲۰۱۱خ یادة التنظیم اإلداري الذي عرض على المجلس بتارمشروع إع إستكمالالموافقة على  )۹

 
 
 
 -مجلس اإلدارة بعضویة مجالس إداراتھا بخالف البنك السعودي الفرنسي ھي كما یلي: أعضاءالشركات األخرى التي یقوم فیھا ) ٤۸/۱(

 صفة التمثیل الشركات األخرى ارة مجلس اإلد أعضاءأسماء 
 أوریكس السعودیة للتأجیر التمویلي الدكتور/ صالح بن عبدالعزیز العمیر

 یكو)االتأمین العربیة التعاونیة (س
 رئیس مجلس اإلدارة
 رئیس مجلس اإلدارة

  ----------------- ------------------  راشد العبدالرحمن الراشد عبدالرحمنالسید/ 
 شركة طیبھ القابضة د/ إبراھیم محمد إبراھیم العیسىالسی

 شركة المراعي
 سمنت ینبعأشركة 

 مجموعة صافوال

 رئیس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 ت السعودیةتصاالشركة اإل السید/ عبدالعزیز ھبدان الھبدان
  

  عضو مجلس اإلدارة

 --------------- -------- حامد مطبقاني الدكتور/ خالد حامد
 شركة صافوال  السید/ موسى عمران محمد العمران

 شركة المراعي
 شركة األسمنت العربیة

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة الیانز السعودي الفرنسي (ممثالً عن البنك)  السید/ عبدالرحمن أمین جاوه
 عضو مجلس اإلدارة الیانز السعودي الفرنسي (ممثالً عن البنك) السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین

 ---------- --------- مارك اوبنھیم السید/
 ---------- ---------- السید/ ثیري بول میشیل ماري سایمون  
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 -ما یلي: ۳۱/۱۲/۲۰۱۳البنك السعودي الفرنسي كما في  أسھموأوالدھم القصر في  مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وزوجاتھم أعضاءیمتلك ) ٤۸/۲(
 

 مجلس اإلدارة أعضاء  
بدایة  سھمعدد األ سماإل

  ۲۰۱۳العام 
النسبة المئویة 

 بدایة العام
صافي التغییر في عدد 

 سھماأل
نسبة التغییر 
 خالل العام

نھایة  سھمعدد األ
 ۲۰۱۳العام 

 

نسبة 
التملك 

 عامنھایة ال
 % ۰،۰٥ ٤٤۳،۳۳۰ -- --- %۰،۰٥ ٤٤۳،۳۳۰ صالح عبدالعزیز عمیر العمیر

 %    ۰۰ ۳،۷٥۰ -- -- %۰،۰۰ ۳،۷٥۰ إبراھیم محمد العیسى
 %    ۰۰ ۲،۰۰۰ -- -- %۰،۰۰ ۲،۰۰۰ راشد عبدالرحمن الراشد عبدالرحمن

 %   ۰۰ ۲٥،۹۹۳ -- ۱۹۰ %۰،۰۰ ۲٥،۷۹٥ أسرتھ أفرادعبدالرحمن أمین حسن جاوه و
 %   ۰۰ ٤٤،۷۱۸  -- -- %۰،۰۰ ٤٤،۷۱۸  خالد حامد مطبقاني

 %۰،۰۸  ۷۸۱،۰۸۹ %۰٫۰۲ الزوجة لصالح ۱۸۱۹٥٤ %۰،۰٦  ٥۹۹،۱۳٥ أسرتھ  أفرادموسى عمران محمد العمران و
 

  كبار التنفیذیین 
بدایة  سھمعدد األ سماإل

 ۲۰۱۳ العام
النسبة المئویة 

 بدایة العام
صافي التغییر في 

 مسھعدد األ
نسبة التغییر 
 خالل العام

 سھمعدد األ
 نھایة العام
۲۰۱۳ 

نسبة التملك 
 نھایة العام

 % ۰۰ ٤،۸۲۱ -- -- % ۰۰ ٤،۸۲۱ عبدالعزیز عمر عثمان 
 % ۰۰    ٤۹٥  -- * )۱٥۸۷( % ۰۰    ۲،۰۸۲  أسرتھ أفرادسعید جودت ومحمود احمد 

 %۰،۰۸ ٦۹٦،۷۸۸  -- -- %۰،۰۸ ٦۹٦،۷۸۸  أسرتھ أفرادمازن ھاني زكي تمیمي و
  البنك أسھمعدد  يإجماللم تذكر نسبة التغییر نظراً لضآلتھا مقارنھ ب *

  سھماأل ملكیة –) ٤۹(
بلغت مساھمة كبار المساھمین بالبنك السعودي الفرنسي كما في  ،من قواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق المالیة السعودیة ۳۰ حسب المادة

 : تاليال م۳۱/۱۲/۲۰۱۳
 فما فوق% ۱ممن یملكون  مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین أعضاء) المساھمون الرئیسیون من غیر ۳۷/۱(
  

بدایة  سھمعدد األ سماإل
 العام

النسبة المئویة 
 بدایة العام

 م۲۰۱۳

صافي التغییر في 
 سھمعدد األ

نسبة التغییر 
 خالل العام

نھایة  سھمعدد األ
 العام

نسبة التملك 
 لعامنھایة ا

 م۲۰۱۳

 % ۳۱،۱۱ ۲۸۱،۲٥۰،۰۰۰ -- -- % ۳۱،۱۱ ۲۸۱،۲٥۰،۰۰۰ كریدي أجریكول آند إنفیستمنتبنك 

 % ۱۳،۲۹ ۱۲۰،۱٤٦،٥۲۱ ۰،٤٥  ٤،۰٦۱،۹۳۸ % ۱۲،۸٤ ۱۱٦،۰۸٤،٥۸۳ المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

 % ۹،۸۳ ۸۸،۸٦٦،٤۰۱ -- -- % ۹،۸۳ ۸۸،۸٦٦،٤۰۱ راشد وأوالدهالشركة راشد العبدالرحمن 

 % ٤،٤۲ ٤۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰،۲۷ ۲،٥۰۰،۰۰۰ % ٤،۱٥ ۳۷،٥۰۰،۰۰۰ شركة ماسك القابضة  *

 -- -- %۰،۸٦ )۷،۷٥۰،۰۰۰( %۰،۸٦ ۷،۷٥۰،۰۰۰ *  محمد إبراھیم محمد العیسى

البنك السعودي األمریكي صندوق 
 ۱الخاصة  االستثمارات

۱۸،۱۷٤،٥۰۷ ۲،۰۱   % -- -- ۱۸،۱۷٤،٥۰۷ ۲،۰۱   % 

 %۱،۸٤  ۱٦،٥۹٥،۷۰۱ %۰٫۰٦ ۳،۷۰۱،٦٤٥ %۱،٤۳  ۱۲،۸۹٤،۰٥٦ لعامة للتقاعدالمؤسسة ا

 % ۱،۸۲ ۱٦،٤۸۲،۸٥۳ -- -- % ۱،۸۲ ۱٦،٤۸۲،۸٥۳ عمران محمد عبدالرحمن العمران

 % ۱،٥۱ ۱۳،٦٤٤،۰٤٥  -- -- % ۱،٥۱ ۱۳،٦٤٤،۰٤٥  عدنان حمزة محمد سلیمان بوقري

 % ۱،۳۸ ۱۲،٤۹۳،۷٤۰ -- -- % ۱،۳۸ ۱۲،٤۹۳،۷٤۰ إبراھیم بن عبدالعزیز الطوق

 %۱،۳۸ ۱۲،٤۷۳،٤۱٥ -- -- %۱،۳۸ ۱۲،٤۷۳،٤۱٥ حامد حامد مطبقاني

یة االستثمارشركة العلیان السعودیة 
 المحدودة

۹،۳۰۸،٥۱۳ ۱،۰۳  % )۳۸،۷۲۰( -- ۹،۲٦۹،۷۹۳ ۱،۰۳  % 
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المؤسسة العامة التأمینات األجتماعیة  – ة بعض العملیات على سبیل المثال ال الحصرخالل العام نتیج سھموزیادة عدد األ ۲۰۱۳بین بدایة العام ونھایة العام  سھمفرق األ
یة االستثماریم العیسى إلى شركة ماسك القابضة وعملیات بیع وشراء من خالل المحافظ المساھم محمد بن ابراھ أسھمنقل ملكیة ، (شراء) المؤسسة العامة للتقاعد (شراء) 

 .ھمسالمسجلة بنظام تداول الأل
 
  مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو المساھمین أعضاء) التنازل عن المصالح من قبل ٥۰(

مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفیذیین أو أي من مساھمي البنك بالتنازل عن  أعضاءال یوجد لدى البنك معلومات عن أي ترتیبات أو اتفاقیات قام بموجبھا أي من 
 .أو أي راتب أو تعویض رباحصول على األمصلحة أو حقوق في الح

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )٥۱(

ھ العادیة، مع أطراف ذات عالقة، وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت بنفس شروط التعامل أعمالیتعامل البنك، خالل دورة 
الت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص علیھا في نظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي تخضع المعام ،مع األطراف األخرى

القة الكامل على جمیع تعامالت األطراف ذات الع طالعلالوتلتزم اإلدارة المختصة بتقدیم تقریر دوري للجنة التنفیذیة ومجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وذلك  السعودي
 والحصول على الموافقات الخاصة بذلك حسب األنظمة المتبعة والتعلیمات المحددة من الجھات التنظیمیة. 

 
 والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة كاآلتي: ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲ دیسمبر ۳۱كانت األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت كما في 

 
 ۲۰۱۲     ۲۰۱۳      بآالف الریاالت السعودیــة 
  

 )CA – CIB GROUP( ستثمارمجموعة كریدي اكریكول لإل
  

   

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى     ٥۳،۸٥۸ ۱،٦٥۹،۸٦۰  

 ۱۹۱،٥۲٦ ۱۱۹،٥۰٤  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى    

  ۱٤،۳۷۱ ٤۷،٦۷٥   مشتقات بالقیمة العادلة، صافي    

 ۱،۹۰٥،۱۹٦ ۳،۰٥۱،۱۰٥  ات المحتملةمااللتزاالتعھدات و    
   

     تابعةشركات  

   ۱۷۱،۹٤۸ ۱٦٦،۲۷۰   استثمارات  

 *  ٥۰،۰۱۰ -  قروض وسلف  

  ٤٥،۰۲۳ ۷٥،۷٦۰  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى  

  ۱۸،۰٦٥ -  ودائع العمالء   

  ٥،۰٥۰ -  ات المحتملةااللتزامالتعھدات و  
 سوفینكو السعودي الفرنسي – *شركة تابعة 

 
 والشركات المنتسبة لھم: **اآلخرین وكبار المساھمینومراجعین مجلس اإلدارة،  أعضاء

 

 ۲۰۱۲     ۲۰۱۳      بآالف الریاالت السعودیــة 
     

  ۲،٥٤۱،۱۳۸ ۲،۳۲۳،۰٤٦   قروض وسلف     

  ٤،۰۲۲،٦۹۸ ۳،۹۹۱،۰۱۱  ودائع العمالء      

 )  ٦۸،۰۲۲( -    ، صافيلقیمة العادلة مشتقات با    

 ۱،۱۲۹،٥۰٦ ٥٦۱،٦٥۰  ات المحتملةااللتزامالتعھدات و    
     

    یة االستثمارالصنادیق  

 ٦٦،٤٦۱  ۷۰،۸۱۹   استثمارات  

 ٥،۲۲۲  -  مشتقات بالقیمة العادلة، صافي  

 ۳۷۸،٤٦٤  ۲۳٤،۷۷۹  ودائع العمالء   
 

 مال البنك. رأسمن  أكثر% ف٥اآلخرین (عدا البنك المساھم األجنبي) أولئك الذین یمتلكون  یقصد بكبار المساھمین**
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 اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة فیما یلي تحلیل

 
 ۲۰۱۲  ۲۰۱۳  باالف الریاالت السعودیة        

 ٦٤،٥۱۲   ٤۹،۳۳۷  خاصة  دخل عموالت 

 ٤٤،۱۸۷   ٤۹،۰۷۷  مصاریف عموالت خاصة 

 ۱۲،٤۹٥   ۱۳،۹۸٥  دخل أتعاب وعموالت، صافي  

 ۳،۳٥۰   ۳،۸٥۲  مجلس اإلدارة  أعضاءمكافأة  

  ۱،۱۲۸   ۱،۱۰۸  مصاریف عمومیة وإداریة أخرى  

ملیون لایر سعودي). یقصد بكبار موظفي اإلدارة  ۱۱۱: ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي ( ۱۱۳خالل السنة  المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة جلالمزایا قصیرة األ يإجمالبلغ 

 التخطیط والتوجیھ واإلشراف على نشاطات البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .  أعمالأولئك األشخاص الذین لدیھم الصالحیات والمسئولیة للقیام ب

    رةمجلس اإلدا أعضاءالمعامالت مع ) ٥۲(

مجلس اإلدارة بشكل واسع، وتخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للمعاییر المحددة في نظام مراقبة  أعضاءتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بما في ذلك 
على الضمانات الكافیة حسب سیاسة البنك الساریة وتمنح كافة التسھیالت إلى األطراف ذات العالقة بعد الحصول  ،البنوك الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي

وتقر اإلدارة العلیا ، عنھا في القوائم المالیة حسب االحتیاج  فصاحھذا، ویتم قید كافة األرصدة والعملیات لألطراف ذات العالقة بالطرق الصحیحة، ویتم اإلالمفعول. 
لصالح البنك أو لدیھا  أعمالة األولى أو موظفي اإلدارة الرئیسیین عالقة بالشركات التي تقوم بأي للبنك بأنھ ال یوجد ألي عضو مجلس إدارة أو أقاربھم من الدرج

لم یبرم البنك خالل ھذا العام أي عقود ھامة  .بخالف المعلومات الواردة في تقریر مراجعي الحسابات للقوائم المالیة الموحدة للبنك السعودي الفرنسي تعاقدات مع البنك.
 مجلس اإلدارة أو مع اإلدارة التنفیذیة أو أي شخص ذو عالقة بأي منھم. أعضاءا مصالح جوھریة ألي من یوجد فیھ

 
 (المكافآت والبدالت) ۲۰۱۳مجلس اإلدارة  أعضاءمكافآت  -) ٥۳(
 

 مجلس اإلدارة أعضاء باالف الریاالت
 المستقلین

مجلس اإلدارة  أعضاء
 التنفیذیین

مجلس اإلدارة  أعضاء
 یذیینغیر التنف

 - - ۳۷٥ صالح بن عبدالعزیز عمیر العمیرالدكتور 
 - - ۳۷۲ خالد حامد مطبقانيالدكتور 

 - - ۳۸۷ موسى عمران العمران
 - - ۳۹۳ إبراھیم محمد العیسى

 ۳۸۱ - -  راشد الراشدعبدالرحمن 
 ۳۹۳ - - عبدالعزیز ھبدان الھبدان

 ۳۷٥ - - مارك اوبنھیم
 ۳۹۰ - - ري سایمونثی

 ۳۹۳ - -- دالرحمن أمین جاوهعب
 - ۳۹۳ - باتریس كوفین

 - ٥۰ - (أمین السر)
 ۱،۹۳۲ ٤٤۳ ۱،٥۲۷ يجمالاإل

   بیانات خمسة من كبار التنفیذیین بما فیھم العضو المنتدب ونائبھ والمدیر المالي )٥٤(

 باالف الریاالت المبلغ  البیان
 ۷،۹٤۳ الرواتب والتعویضات 

 ٤،۸۳۲ البدالت
 ۱۱،۲۱۰ افآت السنویة والدوریةالمك
 ۲۳،۹۸٥ يجمالاإل
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  -) ٥٥(

لجنة التبرعات والمساھمات االجتماعیة، الترشیحات والمكافآت و ، لجنة ھناك لجان تنبثق عن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي وھي اللجنة التنفیذیة، لجنة المراجعة
 -وفیما یلي بیان بتلك اللجان: تمارس كل لجنة من ھذه اللجان صالحیاتھا بموجب الئحة خاصة بھاو .لجنة المخاطر

 

 اللجنة التنفیذیة) ۱/٥٥(

إدارتھا ،  للبنك ، تحدید ومراقبة المخاطر الرئیسیة للبنك وتقییم جلوضع أھداف طویلة األ مسؤولیةوكذلك تباشر ھذه اللجنة عملیة اإلشراف على إدارة المخاطر بالبنك 
البنك ، بما في ذلك مخاطر السوق، لھا سیاسات وتحدید التغطیة المطلوبة لھذه المخاطر ، التحقق من وجود السیاسات الالزمة إلدارة المخاطر التي قد یتعرض  إعتماد

یات العمل إستراتیجانونیة، والمخاطر المھددة للسمعة ، تقییم ، ومخاطر التأمین، والمخاطر النظامیة، والمخاطر القئتمانومخاطر التشغیل ومخاطر السیولة، ومخاطر اإل
ما یخص مستلزمات الحوكمة وخططھ ، وضع األھداف على المدى البعید، والقیام بمراقبة وقیاس التحقق من ھذه األھداف ، القیام بالمراجعة والتوصیة لمجلس اإلدارة ب

، فإنھ یحق لھا مراجعة المسائل النظامیة والشرعیة والقانونیة التي ذلك إنجازولكي تتمكن اللجنة من  ،متعلقة بالموظفینمثل لوائح اللجان ، والمسائل القانونیة والمسائل ال
یة والقیام ات التقاضي الجاریة والموقوفة، التي یكون البنك طرفاً فیھا، ومراجعة المسائل التي قد تؤثر على عملیات البنك بصورة فعلإجراءمراجعة  ،قد تؤثر على البنك

) ۱/۱/۲۰۱۳اً من (إعتباروتم تشكیلھا لفترة ثالث سنوات  أعضاء) ۷وتتكون ھذه اللجنة من ( بمراجعة وتقییم مدى مناسبة اللوائح الخاصة باللجان بصورة دوریة.
 -) وھم :م۳۱/۱۲/۲۰۱٥وحتى (

 
 رئیس السید / فرانسوا باتریس ریمون كوفین 

 عضو من الراشدراشد العبدالرحعبدالرحمن السید /
 عضو السید / إبراھیم محمد إبراھیم العیسى
 عضو السید / موسى عمران محمد العمران

 عضو السید / عبدالعزیز ھبدان الھبدان
 عضو السید / عبدالرحمن أمین جاوه

 عضو تیري بول میشیل ماري سایمون  / السید
 .أمین سر ھذه اللجنة أعمالویقوم األمین العام للبنك ب %.۹۳وبنسبة حضور قدرھا  ۲۰۱۳العام ) اجتماعات خالل ٦ھذا وقد عقدت اللجنة التنفیذیة عدد (

 
 ) لجنة الترشیحات والمكافآت۲/٥٥(

تتكون لجنة  ،وضع نظام إدارة المكافآت واألداء واإلشراف على تنفیذه مسؤولیةیتحمل مجلس اإلدارة بالبنك السعودي الفرنسي، من خالل لجنة الترشیحات والمكافآت، 
وات ــفي اللجنة أو تسمیة غیرھم لثالث سن عضاءد مدة األــومدة عمل اللجنة ثالث سنوات، ویتم بقرار من مجلس اإلدارة تمدی أعضاءمن أربعة الترشیحات والمكافآت 

التنفیذیون اجتماعات  عضاءي مجلس اإلدارة ویحضر األغیر تنفیذیین ف أعضاءتتكون لجنة الترشیحات والمكافآت من  ،اللجنة أیة مكافآت أعضاءال یتقاضى ، أخرى
 .اللجنة بصورة دائمة وبصفة مراقبین

 -اللجنة : أعضاء
 رئیساً      السید/ موسى عمران العمران 

 عضواً       خالد حامد مطبقاني / الدكتور
 عضواً      السید/ عبدالعزیز ھبدان الھبدان 

 عضواً        السید/ مارك اوبنھیم  
 أمین سر ھذه اللجنة أعمالویقوم األمین العام للبنك ب %.۱۰۰وبنسبة حضور قدرھا  م۲۰۱۳خالل عام  اجتماعین اتوقد عقدت لجنة المكافآت والترشیح ھذا

 
 مھمات لجنة الترشیحات والمكافآت:

 دوریة وعرضھا على مجلس اإلدارة للموافقة النھائیة. ومراجعتھا بصورة ،اإلشراف على وضع وتنفیذ نظام وسیاسة المكافآت بالبنك نیابة عن مجلس اإلدارة )۱
 تقییم الممارسات التي یتم بموجبھا صرف المكافآت بخصوص اإلیرادات المحتملة والتي ال یعرف توقیتھا أو احتمال حدوثھا. )۲
المدراء التنفیذیون بالبنك، لھذه الغایة، المدراء یضم  ،تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مستوى وھیكل التعویض لكبار المدراء التنفیذیین بالبنك )۳

 الذین یخضع تعیینھم إلى الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد.
 البنك والمعدلة حسب المخاطر للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت األداء. أرباحعلى اً عتماداة یجمالتحدید قیمة المكافآت اإل )٤
 المالي. ستقراراالالقواعد المنظمة ومع مبادئ ومعاییر مجلس مراجعة مدى توافق سیاسة المكافآت مع  )٥
 تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا. )٦
فع توصیاتھا لمجلس اإلدارة من ، وتربالمجلس ومدى استقاللیتھم  أعضاءومقدرتھم للعمل ك كفاءتھممراجعة ملفات المتقدمین لعضویة المجلس لمعرفة مدى  )۷

 للعرض على الجھات المختصة.علیھا  النھائیةلموافقة اومن ثم خالل األمانة العامة 
كما تقوم  ،الموارد البشریة ة الطلبات المقدمة للترشح للوظائف القیادیة ومدى مناسبتھا مع االحتیاجات الفعلیة للبنك في ھذا الخصوص بالتعاون مع إدارةرأسد )۸

ما بالتجدید أو االستبدال وتتم التوصیة بما تتوصل إلیھ اللجنة إلى مجلس اإلدارة والذي إوذلك للتوصیة ھا ئنتھااعة عقود كبار الموظفین قبل نة بمراجاللج
 القرار النھائي.تخاذ اببدوره یفوض اإلدارة العلیا 
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  المخاطر) لجنة ۳/٥٥( 
وتاریخ  ۳٤۱۰۰۰۰۳٦٤٤۲لعاملة في المملكة العربیة السعودیة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتعمیمھا رقم بناء على التوجیھات المبلغة للبنوك ا

نشاء لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تحت مسمى لجنة إم ۰۳/۰٤/۲۰۱۳) وتاریخ ۱۲۸ھـ أقر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في اجتماعھ رقم (۳۱/۰۳/۱٤۳٤
اریخ تحدید نوعیة وعدد اعضائھا وتحدید مسؤولیاتھم حسب التعلیمات الواردة من الجھات التنظیمیة ، وفي اجتماع اللجنة التنفیذیة المنعقد بتالمخاطر على ان یتم 

 ماعھ بالتداول بتاریخلجنة المخاطر والرفع بھا إلى مجلس اإلدارة إلقرارھا. وقد اقر مجلس اإلدارة في اجت أعضاءاللجنة تسمیة  أعضاءم اوصى السادة ۲۰۱۳/۲٦/٥
 .-م تسمیتھم وھم :وقد ت مجلس اإلدارة أو من غیرھم من المختصین أعضاءمن  سواءَ  أعضاء م تشكیل اللجنة من ستة۲۰۱۳/۰٦/۲٦

 رئیساً      عضو مجلس اإلدارة     السید/ عبدالرحمن راشد الراشد
 عضواً      عضو مجلس اإلدارة     السید/ موسى عمران العمران 

 عضواً      عضو مجلس اإلدارة      ید/ تیري سایمونالس
 عضواً     مدیر إدارة المخاطر بالبنك    السید/ جان میشیل كاستینلو

 عضواً   مدیر إدارة المخاطر لدى الشریك بنك كریدي اجریكول     دانیل بویوالسید/ 
 عضواً      العضو المنتدب   فرانسوا باتریس ریمون كوفین السید/
اقراره ومن ثم رفعھ دارة المخاطر بالبنك بتقدیم مسودة میثاق التزام یتضمن مسؤولیات اللجنة وطریقة عملھا وعدد اجتماعاتھا في أول اجتماع لھا لمراجعتھ وتقوم إ

 إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھ .

 
 ) لجنة التبرعات والمساھمات االجتماعیة ٥٥/٤(

 -وھم: أعضاء) ٤من (وتتكون ھذه اللجنة  ،البنكفیھا سبة للتبرعات والمساھمات االجتماعیة التي یساھم تجتمع ھذه اللجنة لوضع اآللیة المنا
   رئیساً    السید/ صالح بن عبدالعزیز عمیر العمیر 

 عضواً      خالد حامد مطبقاني / الدكتور
 عضواً     السید/ عبدالرحمن أمین جاوه

  ضواً ع   السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین
  أمین سر ھذه اللجنة. أعمالویقوم األمین العام للبنك ب

دعم بالتركیز على وقد حرص مجلس إدارة البنك ومن خالل تلك اللجنة  ،%۱۰۰وبنسبة حضور قدرھا  م۲۰۱۳اجتماعات خالل العام  )۲ھذا وقد عقدت ھذه اللجنة عدد (
ون ؤعلى اتفاقیة التعاون التي وقعھا البنك مع مقام وزارة الشاً عتماداومن غیرھا ، وبناء على ذلك  أكثرفي التمویل الجمعیات الخیریة في المناطق النائیة والتي تعاني شحاً 

كما مجموعة كبیرة من التبرعات لھذه الجمعیات لیتم توزیعھا على المستفیدین ، وقد تم تسلیم الجھة األفضل في معرفة مستحقي ھذه التبرعات ، ھا عتباراباالجتماعیة 
الكلى  –متالزمة داون ، السرطان ، التوحد ، المعاقین ، السكر والغدد الصماء ، ذوي االحتیاجات الخاصة  –اللجنة على المساھمة في جمعیات متخصصة مثل  حرصت

لتقرر مساھمة أو طلبات استثنائیة الة حصول كوارث الخ . وقد تبنى البنك أیضاَ خالل العام مؤتمرات عالمیة (طبیة وغیرھا) ، تعقد ھذه اللجنة اجتماعات بالتداول في ح
 ة.أجلالبنك بصورة ع

 
 ) لجنة المراجعة٥٥/٥(

، والتحقق من دقة الداخلیةمراجعة نوعیة ومصداقیة التقاریر المالیة بالبنك، واإلشراف على الرقابة  مسؤولیةتتحمل لجنة المراجعة و أعضاء خمسھتتكون ھذه اللجنة من 
ات الرقابة الداخلیة ، تقدیم التوصیات إلى المجلس بخصوص تعیین وإعادة تعیین وإنھاء عمل المراجعین الخارجیین ، إجراءالمالیة ، التحقق من ووضوح التقاریر 

نونیة، وعملیات األطراف ذات ات والقضایا القاجراءباألنظمة والقواعد والقوانین ساریة المفعول ، مراجعة أنشطة الشركات التابعة ، مراجعة اإل االلتزاممراجعة مدى 
العربي السعودي ترشیح مجلس  العالقة وغیرھا ، مراجعة وتقییم التغطیة التأمینیة ، مراجعة وتقییم مدى مناسبة اللوائح وذلك بصورة دوریة ، وقد اعتمدت مؤسسة النقد

 -: وھم م۲۰۱٥م وحتى نھایة عام ۱/۱/۲۰۱۳ مناً عتباراوات لجنة المراجعة الداخلیة للبنك ولمدة ثالث سن عضاءإدارة البنك السعودي الفرنسي أل
 

 عضو مجلس اإلدارة  رئیساً          عبدالرحمن الراشد/ األستاذ
 یت أند أنفستمنترویشغل مدیر إدارة التدقیق الداخلي في بنك كریدي اجریكول كوربو  عضواً  األستاذ/ جین بییر ترمنبرت

 المالیة عمالویتمتع بخبرة طویلة في مجال األ واً مستقالً عض  الشمرياألستاذ/ عید فالح سیف 
  عضواً مستقالً   الدكتور/ عبدهللا المنیف
 عضواً مستقالً   الدكتور/ محمد إخوان

ك السعودي الفرنسي، اجتماعات بالبنالمدیر التنفیذي للحوكمة والرقابة النظامیة و القانونیة ویحضر ، ھذه اللجنة أمین سر أعمالالتدقیق الداخلي ب إدارةویقوم مدیر 
 .اللجنة بصورة دائمة بصفة مراقب

تغطیة كافة المسائل الھامة، كما تقوم بمراجعة القوائم المالیة للبنك فصلیاً وسنویاً مع المراجعین الخارجیین  أجلخالل العام من  ات) اجتماع۷(المراجعة عقدت لجنة 
كما یتم تسجیل المداوالت التي تجري خالل االجتماعات وتحال ھذه المداوالت إلى  مؤسسة النقد وھیئة السوق المالیة. وتقدم توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة حسب متطلبات

ین ات المراجعین الداخلیین والمراجعإنجازكما عملت اللجنة على تقییم  مجلس اإلدارة، ویتم متابعة المسائل الواردة فیھا مع أمین سر لجنة المراجعة وإدارة البنك.
لجنة المراجعة  أعضاء إطالعالخارجیین بالبنك وقامت بمراجعة المخاطر الرئیسیة المتعلقة بنشاطات البنك بشكل دوري وكذلك جودة ومدى مناسبة القیود الداخلیة. یتم 

في ذلك الشركات التابعة ومن قبل المراجعین على مجریات األمور من قبل المراجع الداخلي األول وكذلك من قبل مدراء قطاعات العمل واإلدارات المساندة بما 
لتوجیھات الجدیدة، والمخالفات الخارجیین.كما تقوم لجنة المراجعة بمراجعة عملیات االحتیال التي یتم الكشف عنھا مع مدیر إدارة الرقابة النظامیة، وكذلك اللوائح وا

المخاطر ومسائل التحكم الداخلي وتراجع مداوالت لجنة التحكم الداخلیة بالبنك.قدمت لجنة المراجعة  النظامي وغیرھا. كما تبحث إدارة االلتزامالتي یتم ضبطھا لمسائل 
 .غیر المبرمجة األخرى عمالالتدقیق توصیات التدقیق غیر المنفذة وكافة األ إدارةخطة التدقیق السنویة، وتابعت كذلك أنشطة  تحقیقلدعم والتدقیق  إدارةالمساندة إلى 
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 ات الرقابة الداخلیة للبنكإجراءالمراجعة السنویة لفاعلیة  نتائج: 
   

 أداء إدارة التدقیق الداخلي إستعراض ) أ
 ات التالیة:جراءقامت لجنة المراجعة بتقییم أداء إدارة التدقیق الداخلي من خالل اإل

 
تھا ثالث سنوات للمراجعة المصرفیة وتكنولوجیا المعلومات والقائمة على أساس دورة مد م۲۰۱۳خطة التدقیق الداخلي المعتمدة على المخاطر لعام • 

 .م۲۰۱۲ من بدءَ والفروع 
 

 .بكل اجتماعات اللجنة والتأكد من تنفیذ وتطبیق مقترحات معالجة المالحظات من قبل إدارة المراجعة الداخلیة بالبنكمتابعة تنفیذ التوصیات • 
 عد كل ثالثة أشھر والذي یتضمن قائمة بالمھمات التي أجریت مع تصنیف لكل مھمة وملخصا لنتائجھا.المشاركة في مراجعة تقریر التدقیق الداخلي الم• 
 تم الحصول على ومراجعة ما یلي:• 
 
 .النظامي االلتزامتقاریر  -
 .القوانین واللوائح الھامة الجدیدة  -
 .محاضر لجنة الجرائم المالیة ومكافحة غسل األموال  -
 .بة الداخلیةمحضر لجنة المراق -

 
  أداء المراجعین الخارجیین ستعراضاب) 

تقییم أداء اثنین من مراجعي الحسابات الخارجیین للبنك السعودي الفرنسي وھما برایس ووتر ھاوس  أجلات التالیة من جراءقامت لجنة المراجعة باإل
 كوبرز وكي بي ام جي:

 

 نطاق وفعالیة العمل •
 أبرز القضایا •
 لقواعد واللوائحل الھامةالمخالفات  •
 األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة •
 العملیات مع األطراف المرتبطة وذات العالقة •
 المعامالت المادیة الالحقة •

 
 .قامت بتقییم عرض المراجع الخارجي خالل لجنة المراجعة بخصوص البیانات المالیة ربع السنویة وفقا لتعلیمات ھیئة السوق المالیة• 
 .لمبینة في خطاب المراجعین الخارجیینالتوصیات ا• 
لجنة المراجعة ھذه الحصول على شرح مفصل من رئیس قسم المحاسبة والمراقبة المالیة الذي یعد القوائم المالیة بالتنسیق مع المراجعین الخارجیین. استخدمت • 

ئح مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد حضر ھذه االجتماعات المسئول المالي الحصول على معلومات عن أي أخطاء مادیة أو مخالفة لقواعد ولوا أجلالمناقشات من 
 والمطلوبات. صولمسائل إدارة األبصورة منتظمة وأطلع لجنة المراجعة على 

 
 ات الداخلیةجراءج) قواعد ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي والسیاسات واإل

 
الفاعلة في مناسبات متعددة خالل سبعة اجتماعات في السنة. والھدف من ھذه المناقشات ھو التعرف على أیة قامت لجنة المراجعة بالتواصل مع مختلف الجھات 

ي. جرت المناقشات في عدة مخالفات ھامة لقواعد ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي بما في ذلك أي نقاط ضعف في ھیكل الرقابة الداخلیة في البنك السعودي الفرنس
 :مجاالت مثل

 التدقیق الداخلي• 
 النظامي االلتزام• 
 المخاطر التشغیلیة والمراقبة المستمرة • 
 مراجعي الحسابات الخارجیین• 
 لبنكالقطاعات المختلفة ل• 
 

ة لقواعد ولوائح مؤسسة النقد النظامي والمدققون الداخلیون والخارجیون عدم وجود أیة مخالفة جوھری االلتزامحیث تؤكد إدارة  ،مرضتعتبر لجنة المراجعة أن الوضع 
 العربي السعودي.

 
 مراجعون القانونیونال -) ٥٦(

محاسبون  -برایس ووتر ھاوس كوبرز  /ومكتب السادة/ كیھ بي إم جي (الفوزان والسدحان) السادةمكتب  م۰۳/۰٤/۲۰۱۳عینت الجمعیة العمومیة للمساھمین المنعقدة في 
 ولمدة سنة واحدة . م۲۰۱۳ام المالي قانونیون كمراجعین قانونیین للبنك للع

 
 المعاییر المحاسبیة  -) ٥۷(

ر الدولیة الخاصة بالتقاریر المالیة ، كما یایمعالتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، و
وجد ھنالك أي اختالفات تودیة والنظام األساسي للبنك وال لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعقوائمھ المالیة الموحدة  یعد البنك

 جوھریة عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
(أ) أدناه،  ۳في اإلیضاح  ةالمبین. وفیما عدا التغیرات في السیاسات المحاسبیة للبنك  المالیة الموحدةنورد أدناه السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد القوائم 

 تتماشى السیاسات المحاسبیة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع تلك المستخدمة في العام الماضي. 
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 -معرفتھ التامة ما یلي : یؤكد مجلس اإلدارة للمساھمین واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب
 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح. 
 .نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفعالیة 
 .ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة البنك على مواصلة نشاطھ 

 
 
 فصاح) اإل٥۸(

ائم مالیة مؤقتة تنسجم مع المعاییر المالیة والمحاسبیة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ترى إدارة البنك أنھ یتوفر للبنك نظام مراقبة مناسب یسمح بإعداد قو
مجلس اإلدارة على كافة  أعضاءأطلع ومعاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر المحاسبیة الدولیة ، علماً أن القوائم المالیة الحالیة أعدت على أساس ھذا النظام، وقد 

خاصة بالبنك وتم عرضھا على مجلس اإلدارة الكما قام البنك بإصدار الئحة الحوكمھ  ،ات التي تغطي فترة ال تتجاوز سنة واحدة من تاریخ نھایة السنة الماضیةالمعلوم
 وتمت الموافقة علیھا.

سیاسات طبقاً لتعلیمات میثاق  فصاحویتم اإل ،لمساھمي البنك احفصیقوم البنك باإلعالن عن جمیع التطورات والتغییرات الجوھریة على موقع تداول ألھمیة عملیة اإلو
كمة الخاص حوومؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الھیئة السوق المالیة حوكمة الشركات الصادرة عن  الصادر عن البنك وكذلك وفقا لالئحة تھااإجراءو فصاحاإل

 .في البنكخر من كبار التنفیذیین اآلوحدھما عضو مجلس اإلدارة أعن البنك  لممثلین فصاحنیطت مسؤولیة اإلأوقد  ،بالبنك
 
 حوكمة الشركات -)٥۹( 

كما  ،لنقد العربي السعوديیعمل البنك السعودي الفرنسي وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الخاصة بھ والمقرة من قبل مجلس اإلدارة إضافة إلى سیاسات وتعلیمات مؤسسة ا
بواسطة رئیس مجلس  عضاءقت بمبادئ وأحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، كما یتم إبالغ السادة األفي نفس الو االلتزامیواصل 

التنظیمیة ،  خر حسب التعلیمات الواردة من الجھاتویتم تحدیث الئحة الحوكمة في البنك من وقت آل ،اإلدارة عن كل ما یرد من الجھات المختصة حول ھذا الموضوع
در بھا قرار بناًء على قرارات من وقد التزم البنك بتطبیق بنود المواد الخاصة بحوكمة الشركات والمتطابقة مع النظام األساسي للبنك إضافة إلى المواد اإللزامیة التي ص

 -ذلك حسب ما یلي :من ذات الالئحة ووالبند (د) من المادة العاشرة ة من المادة السادس(د)  المادة الثالثة من الئحة حوكمة الشركات والبندمجلس الھیئة باستثناء 
 

 أسباب عدم التطبیق متطلبات المادة رقم المادة

تتضمن عدداً من المتطلبات المتعلقة بحقوق المساھمین ومن ضمنھا الحق في  الثالثة
 الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة .

 

ى البنك نظراً لعدم وجود نص ال ینطبق ھذا النص عل
ن أ إالصریح في النظام األساسي للبنك بھذا المتطلب 

من النظام األساسي تناولت ما یتعلق  ٤٥المادة 
ات الكفیلة بذلك وفق ما جراءبتصفیة البنك واإل

 یتضمنھ نظام الشركات

لذین یتصرفون ایة عتباراالالصفة  يیجب على المستثمرین من األشخاص ذو (د)الفقرة السادسة 
عن سیاساتھم في  فصاحاإل – االستثمارمثل صنادیق  –بالنیابة عن غیرھم 

عن كیفیة  فصاحالتصویت وتصویتھم الفعلي في تقاریرھم السنویة، وكذلك اإل
ؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة یالتعامل مع أي تضارب جوھري للمصالح قد 

 ھماستثماراتالخاصة ب

رنسي لیس لھ الصفة القانونیة أن البنك السعودي الف
الذین یة عتباراالإللزام المستثمرین ذوي الصفة 
مثل صنادیق  –یتصرفون بالنیابة عن غیرھم 

 عن سیاساتھم في التصویت فصاحاإل -االستثمار

ات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس اإلدارة إجراءاسات ومعاییر ووضع سی الفقرة (د) –العاشرة 
 نفیذ بعد إقرار الجمعیة العامة لھا.ووضعھا موضع الت

ضمن مھام لجنة المكافآت  ادراجھاسبق أن تم 
توضیح ھا لتحدیثفصلھا ووالترشیحات ، ویتم حالیاً 

لعضویة في لات المحددة جراءالسیاسات والمعاییر واإل
تنفیذ بعد اقرار مجلس اإلدارة ووضعھا موضع ال

  الجمعیة العامة 

 

 دعم من المصرفي للقطاع ھانیقدم األمین لما عھده ولي وإلى الشریفین الحرمین خادم والتقدیر بعد هللا لمقام الشكر بخالص الفرنسي السعودي البنك ةإدار مجلس ختاماً یتقدم
 البنك من بھ یقوم ما جمیع في اندتھمالتجارة والصناعة لمس ووزارة المالیة السوق وھیئة السعودي العربي النقد المالیة ومؤسسة وزارة مقام إلى موصول والشكر ،متواصل
موضع  ھي والتي العزیزة الثقة ھذه على األفاضل البنك لعمالء یتقدم بالشكر ، كما للجمیع متاحة یسر وبكل لتصبح المصرفیة الخدمات مستوى رفع شأنھا من مبادرات

 واإلدارة التنفیذیة من والمراجعة التدقیق لجنة أعضاءو التنفیذیة اللجنة أعضاء من اتنجازاإل ھذه في ویتوجھ بالشكر إلى جمیع الزمالء الذین ساھموا ،االحترام والتقدیر
 وفنیین. إداریین
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