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%3.5+
2.806 مليون ريال �صعودي

اأرباح عام 2008

نــتــائــج 2008

مليون ريال اإىل  125.865   %26.2 + اإجمايل الأ�صول 

مليون ريال اإىل  80.866    %35.3 + �صافـي القرو�س وال�صلف 

مليون ريال اإىل  92.791     %25 + ودائع العمالء 

مليون ريال اإىل  2.806    %3.5 + �صافـي الدخل 

مليون ريال اإىل  14.047    %25 + حقوق امل�صاهمني 



كــلــمـــة رئي�س جمل�س الإدارة

ي�صرين اأن اأقوم نيابة عن جمل�س الإدارة بتقدمي التقرير ال�صنوي عن ال�صنة املالية املنتهية فـي 2008/12/31م.

اإن الإ�صرتاتيجية التي يتبناها البنك تتمثل فـي حتقيق مردود اأعلى ل�صتثمارات م�صاهمينا من خالل التو�صع فـي 

الأن�صطة الأ�صا�صية وتنويع م�صادر الدخل، لذا فاإنه من الوا�صح باأن البنك حقق اإيرادات جيده �صواء من اأعماله 

جنزت خالل الأعوام الأخرية ، ولزال البنك يوا�صل تاأ�صي�س 
ُ
العتيادية اأو من خالل الأن�صطة اجلديدة والتي اأ

اأن�صطة عمل جديدة لتدعيم ما يعر�س حاليًا من منتجات وخدمات حيث بداأت فروع جمموعة البنك مثل “كاليون 

ال�صعودي الفرن�صي فـي تقدمي اخلدمات ال�صتثمارية وال�صت�صارات املالية“ و “كام ال�صعودي الفرن�صي فـي تقدمي 

التاأمني التعاوين“ و “فرن�صي تداول فـي تقدمي  اإدارة الأ�صول“ و “األيانز ال�صعودي الفرن�صي فـي تقدمي خدمات 

اأعمال الو�صاطة فـي الأ�صهم“ توؤتي ثمارها وت�صاهم ب�صكل فّعال فـي اإيرادات البنك.

هذا وي�صعدين اأن اعلق على اأن البنك قد حقق دخاًل �صافـيًا قدره 2.806 مليون ريال �صعودي وبارتفاع ن�صبته 

3.5% عن �صافـي الدخل فـي العام ال�صابق رغم الزيادة الكبيـــرة فـي الحتياطيات وهــــو ما يعك�س فعاًل مدى 

ال�صائدة فـي العامل ويتح�صن هذا النمو بقوة فـي  اأعمال البنك رغم الظروف القت�صادية ال�صعبة  التطور فـي 

الأن�صطة الأ�صا�صية للبنك حيث ارتفعت حمفظة القرو�س وال�صلف بن�صبة 35.3% ، وودائع العمالء بن�صبة %25، 

حقوق  اإجمايل  فـيه  ارتفع  الذي  الوقت  وفـي   %26.2 بن�صبة  اإجمالية  زيادة  للبنك  العامة  امليزانية  حققت  كما 

امل�صاهمني بن�صبة 25 % فقد ارتفع العائد على حقوق امل�صاهمني ليبلغ 22 %، ويبقى البنك ال�صعودي الفرن�صي رائدًا 

فـي جمال تطوير وتخطيط موارده الب�صرية، كما بلغت ن�صبة ال�صعودة خـــالل هذا العام 79.91% ، هذا وعلى 

الرغم من ال�صطرابات املالية التي ي�صهدها العامل، اإّل اأننا ن�صتقبل عام 2009م باإيجابية وتفاوؤل نظرًا ملا قام به 

البنك من اإر�صاء للقواعد الكفـيلة بتحقيق مزيدًا من النمو.

تفانيهم  على  البنك  فـي  العاملني  ولكافة  البنك  لإدارة  والتقدير  ال�صكر  م�صاعر  باأ�صدق  اأتقدم  املنا�صبة  وبهذه 

واإخال�صهم لتحقيق هذه النتائج، كما اأتقدم بال�صكر اجلزيل لزمالئي اأع�صاء جمل�س الإدارة ومل�صاهمينا الكرام 

على ا�صتمرار ولئهم واإخال�صهم.

ختامًا فاأنني وباإ�صم جمل�س الإدارة والعاملني بالبنك اأقدم  ال�صكر اإىل مقام وزارة املالية وموؤ�ص�صة النقد العربي 

حتقيق  على  ت�صجع  التي  امل�صتقرة  البيئة  لتوفـريها  املالية  ال�صوق  وهيئة  وال�صناعة  التجارة  ووزارة  ال�صعودي 

وا�صتمرار النمو فـي الإقت�صاد الوطني.

04     كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

اإبراهيم الطـوق
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كــلــمـــة  الـعـ�صــو الـمـنـتـدب

ف����ي ظ���ل تقّلب اأ�سعار الفائدة، وتباطوؤ الن�س���اط ف�ي اأ�سواق الأ�سهم، وال�سيول���ة الباهظة، وخماطر الإقرا�ض غري 

املعروف���ة، ف���اإن القطاع امل�سرف�ي باأكمل���ه كان مير ف�ي مرحلة �سغوط �سديدة خالل الع���ام 2008م، وي�صعدين اأن 

اأقـــدم نتائـــج البنك ال�صعودي الفرن�صي ال�صنوية والتي حقق منها اأرباحًا بلغت 2.806 مليون ريال �صعودي بارتفاع 

قدره 3.5% مقارنة باأدائنا املايل للعام 2007م. 

فخالل عام 2008م وا�صل البنك ال�صعودي الفرن�صي الرتكيز على اأن�صطته الأ�صا�صية عرب خمتلف جمالت الأعمال، 

كمـــا عمل على تعزيز بنيتـــه التحتية، وقنوات تقدمي اخلدمات، وحافظ فـي نف�ـــس الوقت على مبادئه احلازمة فـي 

اإدارة املخاطر. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع اإجمايل ميزانيتنا بن�صبة 26.2%، كما ارتفعت ودائع عمالئنا بن�صبة %25، 

كمـــا ارتفعت القرو�س بن�صبة 35.3% دون ارتفاع كبري فــــي تكاليف املخاطرة. واإن هذا الأداء الذي يعززه اأ�صلوبنا 

الذي يركز على اجلودة فـي اخلدمات التي نقدمها لعمالئنا، يعمل على حت�صني منوذجنا القوي فـي العمل. 

وقــــد ارتفــــع اإجمايل دخل العمليــــات العامل للبنك ال�صعودي الفرن�صــــي بن�صبة 18.8% مقارنة بعــــام 2007م واإذا ا�صتثنينا 

انخفا�ــــس العوائــــد من اأن�صطة الو�صاطة حيث احتفظ البنك ال�صعودي الفرن�صي بح�صــــة قوية فـي ال�صوق والت�صنيف، فاإن 

جميع اأن�صطة البنك الأ�صا�صية تظهر تقدمًا بن�صبة 29%، ومن اجلدير بالذكر اأن �صافـي دخلنا من الفوائد قد ارتفع بن�صبة 

23% فـي عام كانت فـيه اأ�صعار الفائدة �صديدة التقلب وانخف�صت اإىل حد كبري فـي الربع الأخري من عام 2008م. 

كما متكن البنك ال�صعودي الفرن�صي من حتقيق كفاءة ت�صغيلية عن طريق املحافظة على تكلفة �صليمة بالن�صبة 

ملعدل الدخل عند م�صتوى %25. 

وفــــي جمال املخاطرة، فقد بقي البنـــك ال�صعودي الفرن�صي متمتعًا بدرجة كبرية مـــن ال�صيولة طوال العام، وكان 

م�صتعدًا ب�صكل م�صبق لأي انخفا�س حمتمل على �صعيد ال�صيولة من الدولر الأمريكي، وقد متكنا من رفع التمويل 

الإ�صافــــي علـــى املدى البعيد بالـــدولر الأمريكي، عن طريق القرتا�س امل�صرتك، من اأجـــل تاأمني التمويل الالزم 

للنمـــو. وقـــد كان البنك ال�صعودي الفرن�صي هو البنك ال�صعودي الوحيد فـي عام 2008م الذي متكن من هذا. وقد 

اأثبت هذا ت�صور البنك ال�صعودي الفرن�صي الإيجابي للمخاطرة وب�صكل عام للمخاطر املرتبطة بال�صوق ال�صعودية. 

وعلى �صعيد ال�صتثمار، فاإن بع�س اأ�صولنا قد تاأثرت بالرتاجع الذي حدث فـي الأ�صواق نتيجة الرتاجع فـي اأ�صواق 

املـــال العامليـــة. ومب�صاندة م�صوؤويل البنك، وبناًء على اأدائنا املايل، فقد قررنا اأن نقدم بالكامل كافة ال�صتثمارات 

التي ت�صكل خطورة من اأجل األ يحدث اأي تاأثري على اأعمالنا فـي عام 2009م. 

وبف�صـــل من اهلل ثم دعم جمل�س اإدارتنا وم�صاهمينا، والإعتماد على قاعدة راأ�س مال قوية، وبف�صل الأعمال التي 

طورتها فرق البنك ال�صعودي الفرن�صي للبنى التحتية اجلديدة، وبف�صل املدى الكبري للمنتجات واخلدمات، فاإنني 

على ثقة باأننا ميكن اأن نتعامل مع حتديات عام 2009م بطريقة �صليمة. 

وفـي  اخلتام اأود اأن اأ�صكر موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي وهيئة ال�صوق املالية على م�صاعدتهما ودعمهما امل�صتمر. 

كمـــا اأكـــرر �صكري وتقديري لعمالئنا لثقتهـــم  فـي البنك ومل�صاهمينا املخل�صني علـــى التزامهم الثابت. كما اأعرب 

عن امتناين لرئي�س جمل�س الإدارة، وكافة اأع�صاء املجل�س، واللجنة التنفـيذية واأع�صاء جلنة املراقبة على عالقة 

العمل التي تتميز بالكفاءة، وعلى دعمهم الكبري لإدارة البنك ال�صعودي الفرن�صي خالل العام. 

كم���ا اأرغب باأن اأعّب عن �سكري لكاف���ة موظف�ي البنك ال�سعودي الفرن�سي على اإخال�سهم وموقفهم الإيجابي ف�ي 

حتقيق اإجنازات هذا العام. 
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الإدارة الـمـــالــيـــــة

متيَّز العام 2008م ب�سكل رئي�سي بالتذبذب والتغريات ال�سريعة ف�ي ظروف ال�سوق، مما اأثر مبختلف الطرق على اأدائنا املايل. 

وتتمثل العنا�صر الرئي�صية التي اأدت اإىل ال�صطراب املايل فـي تكلفة ال�صيولة النقدية التي ارتفعت اإىل حٍد كبري، والتغريات 

فــــي متطلبات الحتياطي، واأن�صطة الو�صاطة فـي تداول الأ�صهـــم وال�صندات التي كانت بطيئة للغاية طوال العام،  والتغيري 

الكلي فـي الفرق بني التقييمات الدفرتية وتقييمات ال�صوق لالأ�صول املالية وانخفا�س اأ�صعار الفائدة. 

وبالرغم من ذلك فقد قدم البنك ال�سعودي الفرن�سي عامًا اآخر من حيث النمو و�سجل كل ن�ساط من اأن�سطة عمله الرئي�سي 

قـــدرًا كبـــريًا من الأداء. فقد ارتفـــع حجم اأ�صول وودائع العمـــالء بن�صبة 35 % و 25 %  على التـــوايل )مقارنة بن�صبة 17 % 

و20% فــــي عام 2007م( مما �صاعد فـي التغلب علـــى حالة انخفا�س �صعر الفائدة وارتفاع �صافـي عمولتنا اخلا�صة بن�صبة 

23،2% خالل العام.

وبخ���الف الدخل من العمولت اخلا�س���ة. اأظهر البنك ال�سعودي الفرن�سي منوًا �ساف�يًا ف����ي اإيرادات اخلدمات امل�سرف�ية 

بن�صبـــة 11،8%.  ول ب���د من حتليل ه���ذا الأداء ف�ي ظل التباطوؤ الذي يعاين منه �سوق الأ�سه���م ال�سعودية، نظرًا لأن اأحجام 

وقيمـــة الأ�صهم وال�صنـــدات املتداولة فـي ال�صوق قد انخف�صت انخفا�صًا كبريًا خالل الفـــرتة ما بني عامي 2007 و2008م. 

وبا�صتثنـــاء اأن�صطة الو�صاطة املالية، فـــاإن الإيرادات من غري العمولت اخلا�صة ارتفعت بن�صبة 43.5% وذلك بف�صل الأداء 

القوي فـي جمال متويل املتاجرة ور�صوم البطاقات واأن�صطة التداول ومتويل ال�صركات.

بلغــــت ن�صبــــة الرتفاع فـي دخل العمليات 18.9%. ولكن من غري احت�ساب تاأثري ن�س����اط الو�ساطة، فاإن هذه الزيادة امل�سطردة 

فـي دخل العمليات تقدر بن�صبة 29%. ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الزيادة بن�صبة 29 % فـي اإيرادات الت�صغيل الأ�صا�صية للبنك 

قد حتققت رغم الزيادة التي ح�صلت بن�صبة  15،6 % فـي م�صاريف الت�صغيل.

وا�صتمرارًا للزخم الذي بداأ فـي عام 2007م، فقد �صجل ق�صم اخلدمات امل�صرفـية لل�صركات فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي 

عام���ًا قيا�سيًا اآخر م���ن حيث منو الأ�سول واخل�سوم )+36% و +46%(  وحتقيق القيمـــة امل�صافة )التي تتمثل بزيادة دخل 

العمليات بن�صبة 21%( كما حقق ق�صم اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد )�صاماًل اإدارة الرثوات( زيادة بن�صبة 28% فـي الأ�صول 

بينما كان التقدم فـي �صافـي اإيرادات الت�صغيل بن�صبة %25. 

حققـــت اأن�صطـــة اخلزينة وال�صوق املالية زيادة فـي الإيرادات بن�صبـــة 80%، وذلك بف�صل التدفق القوي من قطاع الأعمال ، 

واملبيعات للعمالء مع حمافظة البنك فـي الوقت ذاته على مكانته الرا�صخة فـي اأ�صواق امل�صتقات. 

وفـيما يتعلق بتالفـي املخاطر، فقد اتخذ البنك ال�صعودي الفرن�صي التدابري الحرتازية التالية:

خــــالل فــــرتة الربع الأول من العــــام، قمنا بتخفـي�س كميــــة املنتجات املنظمة مــــن املحفظة ال�صتثمارية مــــن خالل ا�صرتداد 

ا�صتثماراتنا فـي الوقت الذي قرر فـيه جمل�س الإدارة فـي الربع الثاين من العام و�صع خم�ص�صات بن�صبة 100% لتلك الأ�صول 

التــــي مــــا زالت ت�صكل خطرًا فـي �صوء التدهــــور ال�صريع فـي ن�صبة القيمة الدفرتية اإىل القيمــــة ال�صوقية لتلك الأ�صول. ويجب 

النظر للمخ�ص�س مببلغ 410 مليون ريال �صعودي  الذي يظهر فـي قائمة الدخل من منظور  حجم حمفظة ال�صتثمار )24.3 

مليــــار ريــــال �صعودي، اأو  ن�صبة 1.6%(. ومن اأجل تعزيز حجــــم ال�صيولة النقدية على املدى الطويل، خا�صة فـي قطاع الدولر 

الأمريكي،  عمل البنك ال�صعودي الفرن�صي على رفع الفوائد على الودائع طويلة الأجل بالدولر الأمريكي ومتكن بنهاية �صهر 

�صبتمــــرب مــــن احل�صول علــــى قر�س م�صرتك جديد مببلغ اإجمايل وقــــدره 525 مليون دولر اأمريكــــي. وكانت هذه العملية هي 

الوحيدة من هذا النوع التي يقوم بها بنك �صعودي على م�صتوى ال�صوق الدولية فـي عام 2008م، وعلى الرغم من النخفا�س 

والرتاج����ع ف�ي اأ�سواق املال يوا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي اإظه����ار ن�سب اأداء �سحية للغاية، حيث بلغت ن�سبة التكاليف اإىل 

الإيرادات 25% ون�صبة العائد على متو�صط الأ�صول 2.5%  ون�صبة العائد على متو�صط حقوق امل�صاهمني %22.

08     الإدارة الـمــالــيــــة
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تقديرات الت�صنيف

كما هو مبني فـي اجلدول التايل، فقد حافظ البنك ال�صعودي الفرن�صي على معدلت ت�صنيف قوية من جميع وكالت الت�صنيف 

الرئي�صية. وبف�صل هذه التقديرات ، ما زال البنك ال�صعودي الفرن�صي موؤهاًل للت�صنيف مب�صتوى “درجة ال�صتثمار«.

كابيتال انتلجن�س تن�صيفات فـيت�س

موودي خلدمات 

ال�صتثمار

�صتاندر اأند بوورز

العمالت الأجنبية

A + A A 1 A طويل املدى

م�صتقر م�صتقر اإيجابي م�صتقر توقعات امل�صتقبل

A1 F 1 P - 1 A 1 ق�صري املدى

م�صتقر م�صتقر م�صتقر م�صتقر توقعات امل�صتقبل

A a 3 العمالت املحلية العاملية

م�صتقر توقعات امل�صتقبل

A + B C + القدرة املالية

م�صتقر توقعات امل�صتقبل

2 1 الدعم

A - دعم احلد الأدنى للت�صنيف

اأكتوبر-08 يوليو-08 يونيو-08 �صبتمر-08 اآخر حتديث

ومن اجلدير بالذكر اأن موودي خلدمات ال�صتثمار قد رفعت م�صتوى توقعات امل�صتقبل على الودائع طويلة الأجل بالعمالت 

الأجنبية من م�صتوى »م�صتقر« اإىل م�صتوى »اإيجابي« بينما رفعت فـيت�س  م�صتوى الدعم الفردي  وم�صتوى دعم احلد الأدنى 

للت�صنيف اليجابي من 2 اإىل 1 ومن  + BBB اإىل - A ، على التوايل.

كفاية راأ�س املال

ا�صتيفاًء ملتطلبات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي من حيث كفاية راأ�س املال،  فقد اعتمد البنك ال�صعودي الفرن�صي اتفاقية 

بازل )2(  باعتبارها الأ�صا�س الوحيد حل�صاب ون�صر ن�صب كفاية راأ�س املال.

فــــي نهايـــة عام 2008م، مت حتديـــد ن�صبة املالءة املالية اجلديدة عنـــد 10.97%  )امل�صتوى 1 من راأ�ـــس املال( ، من اأ�صل  

12.2% كما فـي نهاية عام 2007م مبوجب اأحكام اتفاقية بازل )1(. وقد ا�صتمرت هذه الن�صبة اأعلى من 10 % على مدار 

العـــام باعتبـــار ذلك من اأولويات جمل�س الإدارة فــــي التاأكد من ا�صتمرار هذه الن�صبة فوق عتبـــة 8%. وفـي اجتماع جمل�س 

الدارة املنعقـــد فــــي �صهر ينايـــر 2009م ، اأو�صى اأع�صاء املجل�س بتوزيع جزء من اأربـــاح الأ�صهم النهائية عن عام 2008م 

نق���دًا واجل���زء الآخر على �سكل اإ�سدارات اأ�سهم جديدة )بن�سبة 2 �صهم جديد مقابـــل كل 7 اأ�صهم حالية( وذلك من اأجل 

احلفاظ على قدرة البنك على الإلتزام بهذا امل�صتوى من كفاية راأ�س املال وفـي الوقت ذاته زيادة راأ�س املال املدفوع.
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مع اكتمال تاأ�صي�س ال�صركات التابعة  مع ال�صقيقة ومبا�صرتها العمل فـي عام 2008م، فقد ُو�صعت مهام املحا�صبة والرقابة 

املاليـــة علـــى حمك الختبار من خالل تطبيقهـــا للم�صائل املحا�صبية واملالية للم�صاريع اجلديـــدة بغر�س معرفة اأثرها على 

القوائم املالية للمجموعة بوجه عام. ولقد مت اإدراج جميع املمار�صات الدولية ذات ال�صلة ل�صتيفاء معايري التوحيد ل�صمان 

دقة جميع املعلومات التي يتم الإف�صاح عنها.

ولتحقيـــق هـــذا الهدف، ومع الأخذ فــــي العتبار انخفا�س وتراجع الأ�صـــواق املالية العاملية، فقد عملـــت دائرة احل�صابات 

لدينا ب�صكل وثيق مع مراجعي احل�صابات اخلارجيني والهيئات التنظيمية ل�صمان المتثال التام ملعايري املحا�صبة الدولية، 

وتعزيز معايري العر�س والإف�صاح عن املعلومات املالية للجهات املعنية. 

وفــــي اأعقـــاب الجتماعات التي عقدها املجل�س الدويل ملعايري املحا�صبة، فاإننا نتوقـــع ح�صول بع�س التغيريات فـي معايري 

املحا�صبة، ونحن على ا�صتعداد للتعامل مع املمار�صات اجلديدة التي �صيتم اعتمادها فـي هذا املجال. 

فـيمـــا يتعلـــق بكفايـــة راأ�ـــس املال ، فاإن دائـــرة املحا�صبة ، التي تتـــوىل تطبيق العن�صـــر )3(، قد انتهت مـــن تنقيح اأن�صطة 

الإف�صاح بال�صرتاك مع دائرة املخاطر وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ، وفقا ملتطلبات هذه اجلهات.

املحا�صبة والرقابة املالية      11
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تـقـــريـــر مـجـلـــ�س الإدارة

ي�صر اأع�صاء جمل�س الإدارة تقدمي تقريرهم عن ال�صنة املالية 2008م.

تاأ�ص�س البنك ال�صعودي الفرن�صي )�صركة م�صاهمة �صعودية( مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعماله ر�صميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�صمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه 

رقم 1010073368  التجاري  ال�صجل  البنك مبوجب  يعمل  ال�صعودية.  العربية  اململكة  فـي  وال�صوي�س  الندو�صني  بنك  عمليات 

بتاريخ 4 �صفر1410هـ املوافق 5 �صبتمرب 1989م من خالل �صبكة فروعه وعــــددها 75 فرعًا )74 فرعًا فـي 2007م( فـي اململكة 

العربية ال�سعودية.كما بلغ عدد موظف�ي البنك 2345 موظف�ًا )2226 موظفًا ف�ي 2007م( وبلغت ن�صبة ال�صعودة %79.91.

اإ�صتمرت وترية تطور البنك فـي اأعماله امل�صرفـية على الرغم من التقلبات التي �صهدها القطاع املايل عامليًا. ونظرًا ملحدودية 

ال�ستثمارات اخلارجية للبنك توؤكد نتائج البنك متانة و�سعه املايل وتوظيف اأمواله ف�ي قطاعات النمو ف�ي اململكة.

تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�صرفـية مبا فـي ذلك منتجات اإ�صالمية معتمدة من هيئة �صرعية 

م�صتقلة. ويتبنى البنك اإ�صرتاتيجية تتمثل فـي حتقيق مردود اأعلى ل�صتثمارات م�صاهمينا من خالل التو�صع فـي الأن�صطة 

الأ�صا�صية وتنويع م�صادر الدخل. لذا فاإن النتائج املحققة تعك�س النجاح فـي هذه الإ�صرتاتيجية والتي اأدت اإىل اإيرادات 

جيده للبنك �صواء من خالل اأعماله التقليدية اأو من الأن�صطة اجلديدة التي اأجنزت خالل الأعوام الأخرية. وكان لبدء 

العمل فـي جمموعة ال�صركات ال�صقيقة التي اأن�صاأها البنك تاأثريًا مبا�صرًا فـي اجتاه زيادة اإيرادات البنك. هذا ويوا�صل 

العقاري"  للتمويل  �صكن  اإن�صاء"�صركة  مثل  ما هو موجود حاليًا  لدعم  اأن�صطة وخدمات جديدة  وتقدمي  تاأ�صي�س  البنك 

و"�صركة بيع منتجات التاأمني" وهي �صركات تخدم �صريحة كبرية من عمالء البنك.

طبقًا لقرار هيئة ال�صوق املالية، قام البنك بف�صل الن�صاطات املتعلقة بالو�صاطة، واإدارة املوجودات، وال�صت�صارات املالية 

99% من راأ�س املال(،  تاأ�سي�ض �سركة فرن�سي تداول )ميتلك البنك  لل�سركات عن الن�ساطات الرئي�سية للبنك، حيث مت 

و�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي )ميتلك البنك60% من راأ�ض املال(، و�سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي )ميتلك البنك%45 

راأ�س مال  27% من  البنك  ال�سعودية. كما ميتلك  العربية  اململكة  ف�ي  ومن�ساأة  قائمة  �سركات  املال(، وجميعها  راأ�ض  من 

"بنك بيمو ال�صعودي الفرن�صي" )�صركة م�صاهمة مت تاأ�صي�صها فـي �صوريا(، و10% من راأ�س مال بنك بيمو لبنان، و%50 
من راأ�س مال �صركة اإن�صعودي للتاأمني )�صركة مت تاأ�صي�صها فـي مملكة البحرين والتي �صيتم نقل حمفظتها التاأمينية اإىل 

ال�صركة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوين اعتبارًا من يناير 2009م(. كما ميتلك البنك 32.5% من راأ�س مال ال�صركة 

يوجد  ول  ال�صعودية(.  العربية  اململكة  فـي  تاأ�صي�صها  التعاوين"اليانز"، )�صركة م�صاهمة مت  للتاأمني  الفرن�صية  ال�صعودية 

للبنك اأية فروع خارج اململكة العربية ال�صعودية.

ولإ�سافة اأن�سطة جديدة مت اإن�ساء �سركتي �سوف�ينكو ال�سعودي الفرن�سي)ميتلك البنك 50% من راأ�س مالها( و�صركة الأمثل 

)ميتلك البنك 20 % من راأ�س مالها( وهما �صركتان تعمالن فـي اأن�صطة التاأجري التمويلي.
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بلغ �صافـي الربح خالل الأثنى ع�صر �صهرًا لعام 2008م مبلغ وقدره 2806 مليون ريال مقابل مبلغ وقدره 2711 مليون ريال 

للعام ال�صابق وذلك بارتفاع قدره %3.5. 

بلغ اإجمايل دخل العمليات للعام 2008م مبلغًا وقدره 4.392 مليون ريال �صعودي مقارنة مببلغ وقدره 3.695 مليون ريال 

�صعودي للعام 2007م  بارتفاع مقداره 697 مليون ريال �صعودي وبن�صبة قدرها 18.8% . كما ارتفع اإجمايل م�صاريف 

العمليات من مبلغ 990 مليون ريال �صعودي عام 2007م اإىل مبلغ 1600 مليون ريال �صعودي عام 2008م بن�صبة قدرها 

62% وذلك ب�صبب جتنيب خم�ص�صات اإ�صافـية ملواجهة التو�صع فـي حجم الت�صهيالت الئتمانية وجتنبًا لأي انخفا�س قد 

يح�صل فـي قيمة ال�صتثمارات فـي ال�صوق املالية املحلية والعاملية، اإ�صافة اإىل م�صاريف تطوير الكوادر الب�صرية من ناحية 

الكم والكيف وكذلك ب�سبب الرتفاع احلاد ف�ي اأ�سعار الإيجارات ) فروع، �سراف اآيل، مراكز خدمة ذاتية(.

منت حمفظة القرو�س من 59.9 مليار ريال �صعودي فـي عام2007م اإىل  80.9 مليار ريال �صعودي  فـي العام 2008م 

اإىل 92.8مليار ريال  لعام 2007م  العمالء من 74مليار ريال �صعودي  ارتفعت ودائع  بلغت 35.3%، كما  ارتفاع  وبن�صبة 

اإىل  املوجودات من 99.8 مليار ريال �صعودي عام 2007م  اإجمايل  ارتفع  بارتفاع قدره 25%. كما  �صعودي عام 2008م 

عام  �صعودي  ريال  الواحد 4.99  ال�صهم  دخل  بلغ  وقد  قدره %26.2.  بارتفاع  2008م  عام  �صعودي  ريال  مليار   125.9

2008م مقارنة مببلغ 4.82 ريال �صعودي عام 2007م.  

وفـيما يلي قائمة تبني املركز املايل وقائمة الدخل للخم�س �صنوات املا�صية:

20082007200620052004باآلف الريالت ال�سعودية

125.864.76199.808.11079.581.01067.501.38059.669.483اإجمايل املوجودات

27.710.02322.376.14916.012.95418.127.84919.097.138�صافـي ال�صتثمارات  

80.866.45759.849.95251.130.19542.978.70234.463.424�صافـي القرو�س وال�صلف

111.795.62588.567.47570.176.22960.316.48053.597.925اإجمايل املطلوبات

92.791.28174.007.25161.998.10751.093.38547.704.152ودائع العمالء

14.047.21911.240.6359.404.7817.184.9006.071.558حقوق امل�صاهمني

4.391.6413.694.4653.938.8323.093.6302.260.827اإجمايل دخل العمليات

1.600.148990.046931.884878.029724.896اإجمايل م�صاريف العمليات

2.805.6592.711.1103.006.9482.215.6011.535.931�صافـي الدخل

2.820.5902.289.3982.016.8671.705.7681.590.096�صافـي دخل العمولت اخلا�صة 

834.480897.2341.571.9611.110.375465.428�صافـي اأتعاب اخلدمات البنكية 

94.26542.01190.484134.85867.596�صافـي خم�ص�س خ�صائرانخفا�س الئتمان

543.322462.924394.900350.124 642.223رواتب وما فـي حكمها

2.3452.2261.9981.7331.555عدد املوظف�ني
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وفـيما يلي جدول يو�صح توزيع الدخل لكل منطقة من املناطق الإدارية الثالث "الو�صطى، الغربية، ال�صرقية" بالإ�صافة 

اإىل املركز الرئي�صي للبنك لعام 2008م .

الإجمايل للبنكاملركز الرئي�شيالو�شطىالغربيةال�شرقية باملاليني

  4339  1598  1159   861  721الدخل

- 1043- 727- 109- 123- 84امل�صاريف

  3296  871  1050  738  637دخل الت�صغيل

- 493- 442- 13- 26  - 12الحتياطات والأرباح واخل�صائر الأخرى

  2803  429 1037  712 625الدخل ال�صافـي

قطاعات البنك

يعترب قطاع الأعمال هو القطاع الرئي�صي الذي يعد البنك على اأ�صا�صه تقاريره. وهو جمموعة من املوجودات والعمليات 

التي تقوم بتقدمي خدمات اأو منتجات معينة تخ�صع للمخاطر، وتختلف اأرباحه وخ�صائره عن قطاعات الأعمال الأخرى.

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

بني خمتلف القطاعات، وبالتايل اإعادة توزيع تكلفتها. وحتمل عمولة خا�صة على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�صائدة بني 

البنوك. ويعلن عن املعامالت بني قطاعات الأعمال وفقًا لأ�صعار التحويل الداخلي بالبنك. 

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(
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يتاألف البنك من القطاعات امل�صرفـية الرئي�صية التالية:

املدينة،  اجلارية  احل�صابات  العمالء،  من  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�صة  ال�صركات  ح�صابات  ي�صمل  الأفــراد:  قطاع 

القرو�س، ح�صابات التوفـري، الودائع، البطاقات الئتمانية الدائنة واملدينة، القرو�س ال�صخ�صية والتعامل بالعمالت الأجنبية. 

قطاع ال�صركات: ي�صمل احل�صابات لل�صركات والودائع، احل�صابات اجلارية املدينة، القرو�س، الت�صهيالت الئتمانية 

الأخرى واملنتجات امل�صتقة.

التمويل،  عمليات  املال،  اأ�صواق  ال�صتثمارية،  املحفظة  التداول،  عمليات  اخلزينة،  خدمات  ي�صمل  اخلزينة:  قطاع 

واملنتجات امل�صتقة.

قطاع الو�صاطة وال�صتثمار: ويقوم باإدارة ال�صتثمارات واملوجودات، تقدمي خدمات التعامل، الرتتيب، امل�صورة، 

حفظ الأوراق املالية، اإدارة �صناديق ال�صتثمار، تداول الأ�صهم املحلية والدولية والتاأمني )الو�صاطة(.

فـيما يلي حتليل باإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما فـي 31 دي�صمرب 2007م و 2008م، واإجمايل دخل وم�صاريف العمليات 

و�صافـي الدخل العائد على م�صاهمي البنك لل�صنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من قطاعات الأعمال:

الإجمالــــي
قطاع الو�صاطة

 وال�صتثمار 
قطاع اخلزينـة قطـاع ال�صركـات قطـاع الأفـــراد باآلف الريالت ال�سعودية

2008

125.864.761 286.341 39.301.714 70.738.897 15.537.809 اإجمايل املوجودات

111.795.625 13.648 19.674.758 49.714.393 42.392.826 اإجمايل املطلوبات

4.391.641 240.866 1.203.430 1.497.177 1.450.168 اإجمايل دخل العمليات 

1.190.148 73.906 138.052 145.257 832.933 اإجمايل م�صاريف العمليات

410.000 - 410.000 - - خم�ص�س النخفا�س فـي قيمة ال�صتثمارات،�صافـي

12.443 - 12.443 - - احل�صة فـي اأرباح ال�صركات الزميلة، �صافـي

2.803.936 166.960 667.821 1.351.920 617.235 �صافـي الدخل 

94.265 - 4.000 )48.100( 138.365 خم�ص�س انخفا�س خ�صائر الئتمان، �صافـي

2007

99.808.110 109.890 35.625.240 51.928.414 12.144.566 اإجمايل املوجودات

88.567.475 18.189 13.850.672 33.983.140 40.715.474 اإجمايل املطلوبات

3.694.465 479.774 824.220 1.194.152 1.196.319 اإجمايل دخل العمليات 

990.046 86.489 124.153 75.185 704.219 اإجمايل م�صاريف العمليات

- - - - - خم�ص�س النخفا�س فـي قيمة ال�صتثمارات،�صافـي

6.691 - 6.691 - - احل�صة فـي اأرباح ال�صركات الزميلة، �صافـي

2.711.110 393.285 706،758 1.118.967 492.100 �صافـي الدخل 

42.011 - - )61.322( 103.333 خم�ص�س انخفا�س خ�صائر الئتمان، �صافـي

كما ي�صاند قطاعات العمل املختلفة فـي اداء عملها اإدارات اأخرى، وفـيما يلي ملخ�س لأعمال هذه القطاعات والإدارات 

امل�صاندة املختلفة.



اخلدمات امل�صرفـية لل�صركات

وا�صلت جمموعة اخلدمات امل�صرفـية لل�صركات لعب دور كبري فـي النمو الكلي لقرو�س البنك وودائعه واأن�صطة 

التمويل التجاري واإجمايل الأرباح. 

نتيجة  رئي�صي  ب�صكل  وذلك  2008م  عام  خالل   %36 بن�صبة  املقدمة  والدفعات  ال�صركات  قرو�س  ارتفعت  كما 

تعزيز العالقة مع العمالء احلاليني، ومتويل عقود وم�صاريع كربى فـي اململكة، وكذلك الت�صويق الناجح لعدد من 

العالقات اجلديدة واملهمة. 

قدمت اخلدمات امل�صرفية لل�صركات قاعدة عمالء قوية ملجموعة اخلزينة وجمالت العمل الأخرى وال�صركات 

والتاأمني  ال�صتثماري  امل�صرفـي  والعمل  واخلزينة  )فورك�س(  الجنبي  ال�صرف  عمليات  منو   اأجل  من  التابعة 

التي يتقا�صاها  الر�صوم  اأجل احل�صول على دخل كبري من  والو�صاطة واملنتجات واخلدمات الأخرى وذلك من 

البنك. 

توا�صلت اإ�صرتاتيجية البنك فـي تعزيز الأعمال الإ�صافـية بنجاح، وقد ازدهرت كثريًا ن�صبة الدخل املرتتب عن 

الر�صوم التي يتقا�صاها البنك على متويل التجارة والعقود امل�صاريع خالل عام 2008م. 

اخلدمات امل�صرفـية الإ�صالمية

وا�سلنا حتقيق التقدم ف�ي التمويل املتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية لعمالئنا من ال�سركات، والذي اأظهر من جديد 

منوًا ممتازًا بن�صبة 53% خالل عام 2008م، مقارنة بنمو قدره 40% فـي عام 2007م. 

اإن البنك ال�سعودي الفرن�سي الآن ف�ي موقع ميّكنه من تقدمي حلول متوافقة مع ال�سريعة ب�سكل كامل لعمالئنا 

من كبار ال�صركات، من اأجل متويل راأ�س مالها العامل وجتارتها وعقودها وم�صاريعها. كما ندعم عددًا كبريًا من 

عمالئنا فـي و�صع �صناديقهم �صمن ا�صتثمار املرابحة عن طريق وحدة جتارة ال�صلع الإ�صالمية التابعة لنا. 

اإن احللول الإ�صالمية لتمويل امل�صاريع التي و�صعها وطورها البنك ال�صعودي الفرن�صي قد ُطبقت بنجاح كبري. كما 

لقي الرتكيز على عمليات التمويل املنظم للم�صاريع املتوافقة مع ال�صريعة اإقباًل كبريًا جدًا من قبل ال�صوق، ويتوقع 

البنك مزيدًا من النجاح فـي هذا املجال فـي امل�صتقبل. 
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اخلدمات امل�صرفـية لل�صركات )تتمة(

ونود اأن نعرب عن اإمتناننا لأع�صاء اللجنة ال�صرعية كٍل من ال�صيخ عبد اهلل املنيع، والدكتور حممد علي القّري 

املنتجات  وامل�صادقة على  التطوير  فـي عملية  املتوا�صل ودعمهم  توجيههم  اأبو غدة، على  ال�صتار  والدكتور عبد 

واخلدمات املتوافقة مع ال�صريعة. 

اخلدمات امل�صرفـية للموؤ�ص�صات 

الرئي�صيون   �صركاوؤها  بها  حظَي  التي  وامل�صاندة  واملحلية  العاملية  البنوك  مع  والقوية  املتوا�صلة  العالقة  بف�صل 

املتمثلة فـي كاليون وقاعدتها الكبرية من امل�صارف املرا�صلة، فقد متكنت كاليون والبنك ال�صعودي الفرن�صي من 

لعب دور مهم فـي التجارة الدولية لل�صعودية ومتويل عقود مهمة، والتي تتولها �صركات عاملية فـي ال�صعودية. 

كما يوا�صل البنك ال�صعودي الفرن�صي اأخذ موقع ال�صدارة لتقدمي خدمات املقا�صة ل�صركات ال�صتثمار والو�صاطة 

التي مت ت�صكيلها مبوجب اأنظمة هيئة ال�صوق املالية.

التمويل املنظم 

لقد جنحنا فـي تنظيم ورعاية عدد من ال�صفقات، مبا فـي ذلك تويل اأكرب م�صروع والقيام بالتمويل املنظم الذي  

مت خالل عام 2008م فـي ال�صوق ال�صعودية. وهكذا فقد وا�صل البنك الحتفاظ مبوقعه كممول ريادي للم�صاريع 

فـي اململكة واملنطقة. 
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كما كان البنك الراعي الرئي�صي وامل�صرف لالإكتتاب لت�صهيل لعقد قيمته 8.2 مليار ريال �صعودي ل�صركة بيمكو 

العربية للمقاولت. وكان هذا التمويل يهدف اإىل اإن�صاء م�صروع كهرباء بقدرة 2400 ميغا واط PP-10 ل�صركة 

الكهرباء ال�صعودية فـي الريا�س. 

دولر  مليار   5.5 بقيمة  فو�صفات  مل�صروع  اإ�صالمي  ت�صهيالت  ووكيل  اكتتاب  على  امل�صرف  دور  البنك  لعب  وقد 

اأمريكي ل�صركتي معادن و�صابك. كما كان البنك ال�صعودي الفرن�صي م�صرف على الكتتاب ومن�صق ل�صفقة جتارية 

اإ�صالمية م�صرتكة ل�صركة الكهرباء ال�صعودية التي مل تكن فقط اأكرب �صفقة جتارية م�صرتكة تنفذ فـي املنطقة 

عام 2008م، حيث بلغت قيمتها 6 مليار ريال، بل اأي�صًا اأكرب �صفقة جتارية متوافقة مع ال�صريعة تتم فـي اململكة 

على الإطالق.

ويعمل البنك حاليًا على عدد من التوكيالت مبا فـي ذلك توكيالت ا�صت�صارية مالية فـي قطاعات النفط والغاز 

والبرتوكيماويات، وقام بدعم �صفقات متويل ال�صتحواذ و�صفقات م�صرتكة لل�صركات. 

ونوا�صل تواجدنا فـي خمتلف القطاعات حيث للمملكة ميزة تناف�صية عاملية وقوة وم�صاريع بنى حتتية. و�صوف 

الناحيتني  من  بوجودها  حمتفظة  تزال  ل  وهي  العاملي  التحول  عن  الن�صبي  ابتعادها  القطاعات  هذه  توا�صل 

القت�صادية واملالية. 
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اخلزينة

ميكن اأن يو�سف العام 2008م باأنه عام اخلزينة. وذلك بف�صل النمو الذي يقدر بـ 80% عن العام املا�صي، اأي مبا 

ميثل 30% من �صافـي دخل البنك، بالإ�صافة اإىل اأن�صطة ومنتجات �صوق الأ�صهم.

مت ا�صتغالل التغريات الكبرية ال�صتثنائية وعدم الكفاءة فـي �صوق الأ�صهم ب�صكل جيد من قبل فرق التداول لدينا، 

بينما حققت فرق املبيعات تقدمًا للح�صول على ح�صة فـي هذا ال�صوق، وذلك بف�صل دعم خمتلف القطاعات 

الأخرى. 

اأدى اخللل فـي ال�صوق على خلفـية نق�س ال�صيولة وزيادة امل�صاربات على العمالت اخلليجية اإىل ت�صكل اختالفات 

كبرية فـي العوائد فـي خمتلف الأدوات التي تتعامل بالريال ال�صعودي. وبف�صل ا�صتعداد البنك بامتالك ال�صيولة 

ا�صتثنائي على ا�صتغالل  التداول ب�صكل  الوقت املنا�صب، فقد عملت فرق  الالزمة والتحكم فـي ا�صتخدامها فـي 

فر�س ال�صوق املختلفة وفـي نف�س الوقت حافظت على توفر ال�صيولة حلاجات متويل جمالت الأعمال الأخرى. 

اأي وقت  اأهمية من  اأكرث  لل�صركات  الوثيق بني جمموعة اخلزينة وجمموعة اخلدمات امل�صرفـية  التن�صيق  وكان 

م�صى. وفـي الوقت الذي زاد فـيه طلب عمالئنا على ال�صيولة، فقد ارتفعت اأي�صًا تكلفة �صمان توفـري هذه ال�صيولة 

النقدية  بالتدفقات  التوقعات اخلا�سة  املعلومات حول  اآخر  العاملية. وعن طريق تقدمي  املالية  الأزمة  ف�ي و�سط 

ل�صمان توفر التمويل فـي الوقت الالزم، وقد جنحنا باأن نقدم لعمالئنا الحتياجات التمويلية �صمن امل�صتويات 

التناف�صية فـي ال�صوق. 

لعبت جمموعة منتجاتنا املنظمة دورًا مهمًا فـي تنوع قاعدة منتجاتنا وعمالئنا. واإن موقعنا الريادي فـي هذا 

وال�صركات  اخلا�صة  العالقات  فمدراء  البنك.  اإدارات  خمتلف  من  والدعم  القوية  اإمكانياتنا  عن  ناجت  املجال 

اأو التحوطات، التي متتد  اإدارة وتقدمي ت�سكيلة من املنتجات لعمالئنا. ف�سواء كانت ال�ستثمارات  ميكنهم الآن 

املنظمة  بني  متتد  والتي  ال�صائدة،  بالأو�صاع  تنفـيذها  يتاأثر  والتي  العقود  ت�صمل  التي  امل�صتقات  اإىل  ال�صلع  بني 

والعادية، فاإن اأخ�صائيي املنتجات لدينا يعملون �صويًا مع مدراء العالقات لإعداد منتجات خا�صة منا�صبة ملختلف 

الحتياجات. 
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اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد

توا�صلت جهودنا فـي زيادة اأن�صطتنا فـي اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد للعام 2008م، بدعم م�صرتك من جمموعة 

املنتجات واخلدمات. وبالتنفـيذ الدقيق للخطط حيث مت الرتكيز املنظم على التو�صع من منتج واحد اإىل منتجات 

عديدة كما اأن التميز فـي جودة الأ�صول مكننا من زيادة الإيرادات فـي عام 2008م. 

بن�صبة  امل�صرفـية لالأفراد حتقيق منو  ا�صتطاعت جمموعة اخلدمات  العاملية  املالية  الإ�صطرابات  وبالرغم من 

16% فـي اإيرادات العمليات بينما منا اإجمايل الأ�صول بن�صبة 38 % كما اإرتفعت الودائع بن�صبة %19.3.

توا�سل �سبكة فروعنا اإظهار قدرة متجددة وتناف�سية واأداء مثايل ف�ي اإيجاد ودائع ذات كلفة منخف�سة وقرو�ض 

املواد ال�صتهالكية كال�صيارات وغريها ومبيعات املنتجات الإ�صافـية اخلا�صة بعمالء البنك.

وبينما ل يزال ا�صتالم الودائع هو العمل الرئي�صي للخدمات امل�صرفـية لالأفراد، فقد انطلقنا اإىل الأمام بثبات 

فـي الأعمال امل�صرفـية الأخرى املقدمة لالأفراد مثل الإ�صكان والقرو�س ال�صخ�صية والقرو�س التجارية وال�صمان 

جمال  فـي  البيع  عمليات  تتوىل  التي  الــذراع  وهي  اخلارجية  املبيعات  �صبكة  اأن  كما  الئتمان.  وبطاقات  البنكي 

القرو�س ال�صخ�صية وبطاقات الئتمان التي تكمل الفروع خ�صعت لعملية تقنني لتح�صيل العوائد املرغوبة. 

وا�صلنا تو�صيع قاعدة عمالئنا فـي جمال البطاقات الئتمانية، حيث ارتفع عدد البطاقات بن�صبة 20% عن العام 

ال�صابق. وقد كان النمو فـي البطاقات الئتمانية والزيادة فـي عدد البطاقات ناجت عن احلمالت الرتويجية التي 

متت خالل العام، مثل حمالت )�صيارات بي اأم دبليو الثمان( "هل اأنت بحاجة اإىل �صيارة"... "اأطلب ومتنى" 

والتفاقيات  الوطنية  الئتمان  بطاقة  واإطالق  للت�صوق(،  دبي  مهرجان  فـي  الئتمان  بطاقات  ا�صتخدام  )حملة 

مع �صركات خارجية للح�صول على بطاقات لفرتة حمدودة. 

اأظهرت اخلدمات امل�سرف�ية لالأفراد ف�ي جمال العمل امل�سرف�ي التجاري مرة اأخرى منوًا قويًا ومتوازنًا ب�سكل 

امل�صرفـية  اخلدمات  حافظت  وقد  2007م.  العام  عن   %71 بن�صبة  منوًا  حققت  حيث  2008م  العام  فـي  جيد 

التجارية على موقفها النتقائي من حيث الحتفاظ بالقرو�س املمتازة التي حققت اأهدافها. 

اأوائل عام 2008م بناًء على اخلطط، وقد كان دخول  بداأنا تركيزًا �صديدًا على بناء جهود متويل عمالئنا فـي 

اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد فـي �صوق الرهن عرب اإن�صاء �صركة �صكن يعني تغذية العمل ل�صنة 2009م فـي الرهن 

الفردي. وفـي جمال القرو�س ال�صخ�صية، فعرب تقدمي اخلدمات الإ�صافـية لل�صركات، فقد و�صلت برامج القرو�س 

للعاملني بالقطاع اخلا�س اإىل 342 برناجمًا خمتلفًا اأو مبعنى اآخر 58 برنامج جديد خالل العام 2008م. 
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اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد )تتمة(

قدمت اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد خطوات مهمة لتعزيز قدرتنا التناف�صية عرب الرتكيز على مواردنا وجهودنا 

فـي تطوير خدمات متعددة القنوات، ت�صمنت تقريب �صبكة فروعنا من عمالئنا واإدخال تقنيات جديدة. فالتو�صع 

امل�ستمر ف�ي �سبكات الفروع واأجهزة ال�سراف الآيل و فرن�سي كونك�سن ي�سكل جزءًا من اإ�سرتاتيجية البنك ف�ي 

زيادة العمالء الأفراد وتقدمي خدمة اأف�صل. وقد مت حتديد مواقع فروع اأ�صا�صية فـي اأماكن اإ�صرتاتيجية تت�صم 

بتطور جتاري و�صناعي �صريع من اأجل تقدمي خدمة اأف�صل لعمالء البنك من ال�صركات والأفراد الذين يزدادون 

�صريعًا واملوؤلفـني من امل�صاريع التجارية املتو�صطة وال�صركات الرفـيعة والأفراد من كبار العمالء.  

يوجد لدينا حاليًا 75 فرعًا وهنالك عدة فروع اأخرى قيد الإن�صاء. وقد اأدى تغيري مقر فرعّي املدينة الرئي�صي 

وال�صليمانية بالريا�س خالل العام اإىل حت�صني كبري فـي العمل فـي هذه الفروع. ويوجد لدى �صبكة فروع اخلدمات 

امل�صرفـية لالأفراد �صبعة فروع خدمات م�صرفـية اإ�صالمية و�صوف يتم التو�صع فـي ذلك باإ�صافة اأربعة فروع اأخرى 

بالفروع من حيث املظهر  الداخلي  الفروع" لتعزيز املظهر  "دمج  باإطالق م�صروع  العام 2009م. كما قمنا  فـي 

وو�صول ر�صالة البنك. 

مت التو�سع ف�ي اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنك ال�سعودي الفرن�سي من 246 فـي نهاية دي�صمرب 2007م اإىل 

273، حيث اأن 166 منها لي�صت ملحقة بالفروع بينما ملحق بها 107 اأجهزة، كما مت اإن�صاء 73 اآلة لإيداع النقود. 

وقد زاد عددالتّجار اإىل 3.818 بينما و�سل عدد نقاط البيع اإىل 4.367 بزيادة قدرها 470 تاجرًا و508 نقطة، 

على التوايل، مقابل امل�صتويات التي كانت فـي عام 2007م. 
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كما اأن الرتكيز على عمالئنا ملعرفتهم وتلبية حاجاتهم، �صاعدنا فـي منو عدد عمالئنا الدائمني. وهكذا فاإننا 

ن�صتقبل ودائع كبرية من عمالئنا فـي اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة. فخالل العام تو�صلنا اإىل اتفاق مع كريديت 

امل�صرفـية  اخلدمات  ولعمالء  املتميزه،  اخلدمات  لعمالء  اخلدمات  لتقدمي  بيمو-لبنان  وبنك  م�صر  اأكريكول 

اخلا�صة وكبار العمالء، عندما يكونوا فـي اخلارج اأثناء اأ�صهر ال�صيف فـي يوليو واأغ�صط�س و�صبتمرب. كما نقوم 

بتطوير ذلك اجلزء من ال�صوق الذي مل يتعر�س له اأحد من قبل وذلك من اأجل بناء قاعدة اأقوى من املكا�صب 

املتكررة فـي ال�صنوات القادمة. 

لعمليات  التمهيدي  العمل  بداأ  وقد  اأعلى.  كفاءة  لتحقيق  تقنيات جديدة  وتقدمي  عملياتنا  باإعادة هند�صة  نقوم 

بطاقات الئتمان. فقد مت البدء فـي فرن�صي موبايل ونظام ال�صداد وحت�صني مركز الت�صال والتعامل مع اأوراق 

النقد اجلديدة فـي اأجهزة اإيداع النقد وذلك خالل العام. ومرة اأخرى فاإن امل�صاريع الكربى فـي عام 2009م تتجه 

نحو توظيف العمليات والتقنيات لتعزيز جتربة امل�ستهلك والأهم من ذلك زيادة املبيعات والإيرادات. 

دورات  تقدمي  لالأفراد  امل�صرفـية  اخلدمات  جمموعة  تولت  فقد  العمل،  راأ�ــس  على  التدريب  اإىل  وبالإ�صافـة 

متخ�ص�صة مع IFCAM ذراع التدريب ملجموعة كريديت اأكريكول. يطلق عليها "تطوير ثقافة املبيعات" للعاملني 

فـي فروعنا. كما مت تنفـيذ برنامج تطويري لـفريق املبيعات اخلارجية اأي�صًا. اإن تنفـيذ مثل هذه الربامج حول 

املبيعات الفعالة �صي�صاعد على حتويل كافة الفروع اإىل منافذ خلدمة العمالء. 
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اإدارة الرثوات

�صوف نتذكر عام 2008م ل�صنوات قادمة كاأحد اأ�صعب ال�صنوات التي مرت على القت�صاد العاملي ب�صكل عام وعلى 

اأ�صواق املال ب�صكل خا�س. فقد خ�صرت موؤ�صرات الأ�صهم 40% من قيمتها، وخ�صرت الأ�صواق الإقليمية اأكرث من 

50%، كما اأن ال�صيولة تال�صت تقريبًا، وارتفع عدم ا�صتقرار الأ�صعار اإىل م�صتويات مل ي�صبق لها مثيل.

اإّل اأن جمموعة اإدارة الرثوات فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي �صهدت عامًا اإيجابيًا ب�صكل ا�صتثنائي. فقد اإرتفعت 

قد  للعمالء  ب�صكل خا�س  املعدة  الكربى من احللول  الغالبية  اأن  كما  اأكرث من %12،  اإىل  العمالء  ودائع  �صافـي 

حققت العوائد التي كانت متوقعة منها، وقد جتاوز دخل املجموعة الأهداف املحددة للنمو فـي امليزانية بـ %20 

لينتهي العام بارتفاع قدره 41% عن عام 2007م. وقد اإرتفعت التكاليف املبا�صرة باأقل من ن�صبة 10%، مما اأتاح 

لن�صبة التكلفة اإىل الدخل بالن�صبة ملجموعة اإدارة الرثوة اأن تتح�صن من 16.50% فـي عام 2007م اإىل %13.25 

اإدارة الرثوة فـي عام 2008م الرقم امل�صتهدف الذي كان  فـي عام 2008م. كما جتاوز عائد الأ�صول ملجموعة 

خمططًا له فـي ال�صنوات الثالث القادمة. 

وبالعمل الوثيق مع اأق�صام البنك ال�صعودي الفرن�صي وال�صركات التابعة، وبتحقيق اأهداف العوائد لعمالئنا فـي اأ�صد 

ال�صنوات ق�صوة، فاإن جمموعة اإدارة الرثوات قامت باإر�صاء معايري القوة واجلودة لو�صائلها، وميزت نف�صها عن 

مناف�صيها. ويعود الف�صل فـي هذه ال�صنة ال�صتثنائية اأي�صًا اإىل الفريق املتما�صك للمجموعة وللمدراء الإقليميني 

والدوائر، حيث كانوا يدعمون فرقهم بكل الطرق املمكنة. 

وقد بقي حت�صني اجلودة والتقدمي ال�صريع للخدمات مبا يتنا�صب مع طموحات كبار العمالء اأحد اأهدافنا الأ�صا�صية. 

والعمليات  اخلدمات  على  اعتمادها  من  وتقلل  تبتدع  اأن  الــرثوات  اإدارة  جمموعة  على  كان  الأمر  هذا  ولتحقيق 

امل�صرفـية التقليدية املقدمة لالأفراد، وتطور عمالوؤها اخلا�صني بها.

وفـي عام 2009م، فاإننا نتطلع اإىل املعلومات التي يقدمها عمالوؤنا كحلقة اأوىل �صمن �صل�صلة من هذه احللول التي 

�صيقوم البنك ال�صعودي الفرن�صي باإطالقها. 

و�صوف تبداأ الأ�صواق املالية عام 2009م بت�صجيل تراجع حمتمل فـي نتائج ال�صركات، وا�صتمرار الت�صاوؤم، وغياب 

الثقة بالأ�صواق. ويتوقع اأن ت�صتمر حالة انعدام الثقة على الأقل خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل من العام. ورغم اأننا 

اأننا  اإل  ال�صيولة فـي النظم املالية،  اأن يتعمق الك�صاد العاملي واأن توا�صل كافة احلكومات �صخ املزيد من  نتوقع 

نعتقد اأن تظهر اأوىل التوقعات الإيجابية والتح�صنات الهام�صية فـي �صهية املخاطرة فـي الربع الثالث. ومثلما كان 

لبيئة عمالئنا واحتياجاتهم، وحتديد اجتاهات وا�صحة،  اأف�صل  اإىل فهم  نتطلع  فاإننا  فـي عام 2008م،  احلال 

وتقدمي اأن�صب احللول عن طريق البنك ال�صعودي الفرن�صي و�صركاته التابعة والفرعية. 

بهذا فاإننا نعرب عن �صكرنا وامتناننا اإىل كافة عمالئنا الذين وا�صلوا الحتفاظ بعالقتهم معنا وجددوا ثقتهم فـي 

جمموعة البنك ال�صعودي الفرن�صي، وذلك خالل اأ�صوء �صنة مالية منذ الك�صاد الكبري. كما نعرب عن تقديرنا اإىل 

كافة زمالئنا فـي خمتلف اأق�صام البنك ال�صعودي الفرن�صي لدعمهم الكبري و�صراكتهم معنا. واأخريًا، فاإننا نتقدم 

ب�صكرنا العميق لالإدارة العليا وم�صاهمينا على تفهمهم والتزامهم باإدارة الرثوات. 
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اإدارة املخاطر

منو املحفظة الئتمانية للبنك ال�صعودي الفرن�صي 

اإجمايل  اإرتفعت  قويًا جدًا خالل عام 2008م. فقد  الئتمانية  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  لقد كان منو حمفظة 

احلدود العليا من 138.8 مليار ريال �صعودي فـي دي�صمرب 2007 اإىل 184.4 مليار ريال �صعودي فـي نهاية 2008م، 

وازداد النتفاع من 104.5 مليار ريال اإىل 138.7 مليار )+32.7%(. وقد �صكل اإجمايل متويل القرو�س غري 

املوؤمنة �صد املخاطر 61.3% من جممل هذا النوع من القرو�س. وقد بلغ معدل الإ�صتغالل )اأي حدود الإ�صتغالل( 

75.2%. وقد �صاركت جميع قطاعات البنك فـي حتقيق منو هذه املحفظة وتنوع الأ�صول. 

جودة املحفظة الئتمانية

�صمن �صياق النمو القوي امل�صتمر فـي املحفظة الئتمانية، فقد حافظ البنك على متابعته الدقيقة جلودة املحفظة. 

اأدناه، فاإن احلجم املحدود للقرو�س املتعرثة والتكلفة املنخف�صة لالئتمان تعترب  كما اأنه ح�صبما جرى تف�صيله 

دلياًل على جودة الأ�صول.

املراجعات  واإجــراء  الئتماين  لالإ�صتغالل  امل�صتمرة  املراقبة  عرب  الئتمان  على  الرقابة  طبيعة  تعزيز  مت  وقد 

الفرن�صي  ال�صعودي  للبنك  الداخلي  الت�صنيف  اأنظمة  على  بناًء  لالأ�صول  املنا�صب  الت�صنيف  ل�صمان  للمحفظة 

وتوجيهات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

وفـي اأوائل عام 2005م مت تطبيق �صيا�صات ائتمانية حمافظة على الأن�صطة اخلا�صعة لت�صحيحات ال�صوق، ل�صيما 

متويل الأ�صهم. وبناًء على ذلك فاإن الت�صحيح القوي لل�صوق الذي مت فـي عام 2008 مل يكن له اأي تاأثري �صلبي 

مبا�صر على املحفظة الئتمانية. وقد متت اإدارة ت�صهيالت التداول الهام�صية دون اللجوء اإىل الت�صييل الإلزامي 

لالأ�صهم وبقي البنك بعيدًا عن املطالبات. 

وان�صجامًا مع الأهداف ال�صاملة للبنك ال�صعودي الفرن�صي بتح�صني عمليات اإدارة املخاطر، فقد مت اختيار نظام 

جديد ملخاطر الئتمان. وقد مت البدء بتطبيق هذا النظام خالل عام 2008 ويجب اأن يتم النتهاء منه فـي عام 

2009 و�صوف يتيح ذلك للبنك حت�صني و�صائل الرقابة وتعزيز كفاءته العملية وي�صاهم فـي حتقيق الهدف الأبعد 

اخلا�س بتبني اأ�صلوب الت�صنيف الذاتي.
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القرو�س املتعرثة واحتياطيات القرو�س امل�صكوك فـيها

تقدر القرو�س املتعرثة و�صافـي الدفعات املقدمة املتوقعة للعمولت اخلا�صة املرتاكمة )�صافـي القرو�س املتعرثة( 

بنحو 764 مليون ريال �صعودي فـي نهاية دي�صمرب 2008م. اإن ن�صبة �صافـي القرو�س املتعرثة/ القرو�س و�صافـي 

الدفعات املقدمة ت�صاوي 0.95% فقط فـي نهاية 2008م. 

وخالل عام 2008 و�صلت احتياطات القرو�س امل�صكوك فـيها اإىل 94 مليون ريال �صعودي معطية بذلك �صافـي 

تكلفة منخف�سة للقرو�ض لذلك العام )احتياطات القرو�ض امل�سكوك ف�يها ناق�ض القرو�ض امل�سرتدة(  ما ميثل 

0.13% من معدل القرو�س غري املتعرثة اأو املوؤداة. 

معاهدة بازل الثانية واإدارة املخاطر

لقد اختار البنك ال�صعودي الفرن�صي تطبيق مرحلي ملعاهدة بازل الثانية. ومع نهاية عام 2007م، التزم البنك 

وال�صوق  القرو�س  ملخاطر  املوحد  املنهج  �صمن  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  مبتطلبات  الفرن�صي  ال�صعودي 

والعمليات. 

وفـي جمال خماطر القرو�س، مت اختيار نظام حديث و�صامل حل�صاب احلد الأدنى من راأ�س املال الالزم مبوجب 

معاهدة بازل الثانية، وقد مت تطبيق ذلك بنجاح. 

تطبيق  يجري  كما  املوحد.  املنهج  تطبيق  من  2007م  عام  فـي  النتهاء  مت  فقد  العمليات،  خماطر  جمال  وفـي 

بهدف  2008م  عام  اأوائل  الداخلية" فـي  الرقابة  مراقبة خماطر العمليات حاليًا ب�صكل كلي بعد ت�صكيل "جلنة 

حت�صني الرقابة الكلية. 

و�صمن متطلبات البند الثاين، فقد و�صعت اأ�صاليب حمددة  لتقييم متطلبات راأ�س املال للمخاطر الأخرى، ل�صيما 

خماطر ال�صيولة، وخماطر معدل الفائدة، وخماطر الرتكيز. وفـي بع�س احلالت، فقد مت التخفـيف من املخاطر 

عرب تبني �صيا�صات واإجراءات منا�صبة. 

الثالث  البند  �صمن  وذلك  بالإف�صاح  اخلا�صة  الثانية  بازل  معاهدة  متطلبات  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  ويلبي 

اخلا�س بجمع وحتليل وتبادل املعلومات وذلك ابتداًء من يناير 2008م. 
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تقنية املعلومات

"اخلدمة هدفنا فـي تقنية املعلومات" هذا هو ال�صعار الذي تبنته دائرة تقنية املعلومات للعام 2008م. فقد ر�صمت دائرة تقنية 
املعلومات لنف�صها مكانة كمقدم للخدمات التقنّية ملجموعة ال�صركات، من اأجل متكينهم من الو�صول اإىل اأهدافهم. وقد �صمنت 

هذه الدائرة تواجدًا بدرجة عالية لالأنظمة عرب املراقبة امل�صتمرة للخدمات، وتفعيل قدرة التغلب على الكوارث، وحت�صني ا�صتخدام 

البنى التحتية وزيادة �صعة الت�صال اإىل جانب تطوير وتنفـيذ وم�صاندة خمتلف قطاعات البنك. 

وقد متت اإ�صافة قناتني جديدتني لتقدمي اخلدمات خالل العام، وهما حتديدًا "فرن�صي موبايل" و "فرن�صي كونك�صن". وهاتان 

موبايل  فرن�صي  تفعيل خا�صية  وقد مكن  تقني عايل.  ولديهما حمتوى  الأ�صبوع  اأيام  ال�صاعة طيلة  مدار  متوفرتان على  القناتان 

العمالء من القيام باأعمالهم من هواتفهم املحمولة والتمتع بتجربة العمل امل�صرفـي الفوري. و�صت�صاف مزايا اأخرى فـي ال�صنة 

القادمة. ويعتب فرن�سي كونك�سن جتربة جديدة للعمالء ف�ي اململكة حيث ميكنهم الدخول اإىل الفروع التي ل يتواجد بها موظفون 

واإجراء اأعمالهم على مدار ال�صاعة عرب اأك�صاك اخلدمة الذاتية. وهذه اخلدمة متوفرة حاليًا فـي 3 مواقع بالريا�س وجاري اإن�صاء 

3 مواقع اأخرى. بالإ�صافة اإىل مواقع جديدة فـي عام 2009م.

يجري حاليًا تطوير منتج جديد با�صم "�صكن" فـي نطاق اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد بناء على ا�صرتاتيجية البنك فـي الدخول 

اإىل جمالت اأكرث فـي اخلدمات املقدمة لالأفراد. وقد مت تعزيز نظام مركز الت�صالت مبزيد من املزايا من اأجل التعامل مع العدد 

اأي�سًا. وخ�سع �سداد  الهاتف امل�سرف�ي بخدمة عمالء فرن�سي تداول  بداأ  تعيينهم. وقد  يتم  الذين  املوظف�ني  اأعداد  املتزايد من 

للتطوير امل�ستمر باإدخال املزيد من العمالء. وكانت اآخر اإ�سافة ممثلة بوزارة الداخلية. 

ويعترب حتليل �صلوك واحتياجات العمالء �صروريًا جدًا لت�صميم اخلدمات اجلديدة وتقدمي اخلدمات واملنتجات لتلبية احتياجاتهم. 

اإدارة عالقة العمالء الأدوات املنا�صبة لتحقيق ذلك، وقد ا�صتخدمت دائرة تقنية املعلومات النماذج التي ت�صاعد  وتعترب اأنظمة 

البنك فـي حت�صني اخلدمات التي يقدمها لل�صركات وكبار العمالء. وكجزء من عملية اإعادة الهند�صة، فقد مت حت�صني نظام تتبع 

رقم البطاقة مع مزايا اإ�صافـية للخدمات امل�صرفـية لالأفراد، كما مت اإطالق منفذ ا�صتقطاب على الإنرتنت للموارد الب�صرية وو�صع 

الذي مت  الأم��وال احلايل  غ�سيل  مكافحة  نظام  ا�ستبدال  الإلتزام  متطلبات  اقت�ست  وقد  لإدارة اخلدمات.  اآيل  م�سرتيات  نظام 

النتهاء منه فـي الربع الثاين. كما مت النتهاء من التدريب على مكافحة غ�صيل الأموال لكافة العاملني فـي دائرة تقنية املعلومات. 

وبناًء على متطلبات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، مت تطبيق رقم احل�صاب امل�صرفـي الدويل من قبل كافة البنوك. وقد قامت 

دائرة تقنية املعلومات بتفعيل ذلك بالن�صبة لكافة الدفعات الواردة للبنك. وبناًء على التوجيهات التنظيمية، فاإن اخلدمات والبنى 

التحتية التي تقدم لل�صركات وال�صركات الفرعية قد ُف�صلت واأ�صبحت م�صتقلة. 

تقدمي  على  املعلومات  تقنية  دائرة  اإمكانية  من  التقنية  وقد عززت  املعلومات.  تقنية  لدائرة  القوة  نقاط  اأحد  التقنية  تبني  كان 

ا�ستخدام حم�سن لقدرة املعاجلة، والتعامل مع حجم اأكب من البيانات ف�ي نف�ض التكلفة واإن�ساء فائ�ض ميكن من العمل كو�سيلة 

احتياطية فـي حال ف�صل اخلدمة الأ�صا�صية. 

وخالل عام 2008م، قدمت دائرة تقنية املعلومات م�ساحة اأكب لكل فرع ومكتب واأن�ساأت خطوط ثانوية احتياطية ف�ي حال ف�سلت 

الأ�صا�صية، حيث مت ذلك عرب ا�صتغالل وجود العديد من التجار فـي ال�صوق. وبينما بقيت فـي و�صع تناف�صي مع مثيالتها، فاإن دائرة 

تقنية املعلومات ا�صتهلكت موارد اأقل مع اإجرائها حت�صني اأف�صل. كما مت دعم القدرات التخزينية وتوزيع قدرة املعاجلة للتطبيقات، 

وذلك بالطريقة املنا�صبة وحني احلاجة. وقد مت تقدمي خارطة طريق تخت�س بالبنية التحتية للجنة توجيه دائرة تقنية املعلومات. 

وقد مت التاأكد من وجود اأعلى للخدمات ال�صرورية عرب اإن�صاء نظام مراقبة ومعاجلة م�صتمر لالإ�صالح ال�صريع لالأعطال. وللتعامل 

مع احلالت الطارئة ومت اإن�صاء املهمات احل�صا�صة والتطبيقات احل�صا�صة كجزء من خطة الإنقاذ من الكوارث. وقد مت بانتظام 

اختبار هذه التطبيقات ل�صمان طبيعتها التحديثية وا�صتعدادها للعمل. وبعد الختبار الذي اأجري فـي دي�صمرب العام املا�صي، اأجري 

اختباران فـي العام 2008م ف�ي مايو واأكتوبر، �سمال خمتلف خطوط العمل. و�سوف توا�سل دائرة تقنية املعلومات طموحها ف�ي 

تقدمي اخلدمات املوثوقة لالأعمال، �صمن �صعيها للو�صول اإىل مراتب عليا. 
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العمليات امل�صرفـية

التنظيمي  للهيكل  الفعلي  التطبيق  �صهد  الذي  امل�صرفـية  العمليات  لق�صم  بالن�صبة  تغيري كبري  �صهد عام 2008م 

اجلديد. 

ومن منطلق حر�صنا على تقدمي خدمات عالية اجلودة فقد قمنا باإجراء تعديالت تنظيمية تعك�س تركيزنا على 

اإحتياجات عمالئنا بالإ�صافة اإىل الإهتمام بقنوات التوا�صل الإلكرتونية معهم.

كما متت املبادرة بالتحول اإىل النظام الآيل الكامل من اأجل الرتقاء باخلدمات الداخلية للبنك وعمالئه. 

اإدارة عمليات التمويل التجاري

توىل ق�صم التمويل التجاري زمام املبادرة بالرتكيز الداخلي على تنظيم وتب�صيط الإجراءات املوجودة بالإ�صافة 

اإىل �صمان حتقيق ال�صتفادة الأكرب من النظام التجاري املتطور. وقد �صمل ذلك مراجعة املوافقة على املخاطر 

من ناحية الإجراءات. 

بالن�صبة  التعميد  اإ�صعار خطاب  لقد كان جناح ق�صم التمويل التجاري بخا�صية "الوثيقة الإلكرتونية" فـي جمال 

ل�سركة اأرامكو عبارة عن القوة الأ�سا�سية التي دعت اإىل تو�سيع هذه اخلدمة لت�سمل عمالء كبار اآخرين. ويجري 

النظر حاليًا فـي هذه اخلدمات من اأجل حمالت ت�صويق مركزة خمطط لها خالل عام 2009م. كما مت احل�صول 

على خدمات ال�صت�صارات الخت�صا�صية مل�صاعدتنا فـي تطبيق اأف�صل اأ�صاليب اإجراءات ال�صوق. 

اإدارة املدفوعات وال�صيكات

منظومة  بناء  نحو  التوجه  مع  املوظف�ني  تخ�سي�ض  على  وال�سيكات  املدفوعات  اإدارة  تركيز  2008م  عام  �صهد 

املهارات ال�صحيحة من اأجل حت�صني خدمات الدفع والرتقاء بها للحد من ر�صائل ال�صداد ال�صادرة، وقد �صاعدنا 

ذلك على تقليل التكلفة بن�صبة %25.

وقد ثبت اأن هذا التخ�ص�س مفـيد فـي جتنب اخل�صائر املرتبطة  بالأخطاء والتزوير فـي عملية احلوالت وفـي 

بها  العمل  يجري  والتي  تخفـيفها  واأ�صاليب  املخاطر  تعزيز حتديد  فـي  ميزة  ذلك  اأ�صاف  كما  اأي�صًا.  ال�صيكات 

حاليًا. 

اإدارة الرقابة وم�صاندة العمليات 

م�صاندة  بوحدة  الهتمام  هو  وهدفنا  للعمليات.  الأمــان  �صمام  مبثابة  العمليات  وم�صاندة  الرقابة  اإدارة  تعترب 

التفاو�س على التفاقيات مع  واإعادة  ال�صركات وتقدمي اخلربات الالزمة ملراجعة وتقييم ومتابعة  عمالئنا من 

�صركائنا من البنوك وال�صركات لتقدمي اخلدمات الإلكرتونية ل�صمان اللتزام مبعايري البنك ال�صعودي الفرن�صي 

وفـي نف�س الوقت تلبية م�صتويات الر�صا لدى العمالء. 

تلك  وجتنبها  املحتملة  اخل�صائر  وتخفـيف  حتديد  فـي  رياديًا  دورًا  العمليات  وم�صاندة  الرقابة  لإدارة  كان  وقد 

اخل�صائر التي كان من املمكن اأن توؤدي اإىل تاأثري مايل قوي على البنك. 
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العمليات امل�صرفـية )تتمة(

34     تـقــريــر مـجـلـــ�س الإدارة )تتمة(

اإدارة عمليات اخلزينة 

فـي  املتزايد  العمل  متوا�صل من مواجهة عبء  ب�صكل  اإدارة عمليات اخلزينة متكنت  اأن  اإل  التغيري،  رغم فرتة 

جمموعة اخلزينة بفاعلية وكفاءة، كما تعمل ف�ي نف�ض الوقت على تنف�يذ م�سروع التحويل الآيل للق�سم الداخلي 

للخزينة، وهو عبارة عن مبادرة رئي�سية يتولها البنك من اأجل ت�سهيل اإجراءات عمل اخلزينة وحتويلها اآليًا. 

اإدارة تطوير اخلدمات

وتنفـيذ  وتاأ�صي�س  ال�صركات  لدائرة خدمات  الكربى  امل�صاريع  تنفـيذ  اإدارة تطوير اخلدمات على �صمان   ركزت 

اإجراءات قيا�صية لإدارة امل�صروع. وهي تلعب دورًا فـي م�صاعدة الإدارات الأخرى فـي اإعادة هند�صة امل�صاريع وفـي 

حتديد متطلباتها. وفـي عام 2008م، حققت اإدارة تطوير اخلدمات تقدمًا كبريًا فـي امل�صاريع الأ�صا�صية للدائرة، 

ال�صعودي،  العربي  النقد  ملوؤ�ص�صة  الدويل  اأرقام احل�صابات امل�صرفـية  التعرف على  مثل م�صروع اللتزام بنظام 

وحتول SARIE اإىل MT103، والق�صم الداخلي للخزينة، ونظام اإدارة الوثائق. 

اإدارة الإكتتابات الأولية

اأدى التحويل الآيل لإدارة الكتتابات الأولية اإىل تنف�يذ جميع الكتتابات الأولية ب�سال�سة وي�سر طوال العام. وقد 

متكن البنك ال�صعودي الفرن�صي من التعامل مع عدة اكتتابات اأولية فـي نف�س الوقت كمدير وكبنك م�صتلم. 

عمليات  وتنفـيذ  الو�صاطة،  فـي  امل�صتخدم  النقد  م�صتوى  ومراقبة  الو�صاطة،  عمليات  اأن�صطة  الإدارة  تتوىل  كما 

املقا�صة اليومية فـي ح�صاب الغري للبنك ال�صعودي الفرن�صي.



وا�صلت دائرة اخلدمات تركيزها على تعزيز البنية التحتية للبنك ال�صعودي الفرن�صي. فمن خالل عملها حتت 

اإ�صراف رئي�س العمليات، فاإن ر�صالتها تتج�صد فـي زيادة كفاءة جميع اإجراءات الأعمال للبنك، وحت�صني البنية 

التحتية )خارج نطاق تقنية املعلومات( وتوف�ري الدعم ملوظف�ي البنك من اأجل حتقيق اخلدمة الأف�سل لحتياجات 

وو�صعت ثالثة فروع  اأربعة فروع عاملة جديدة  فـي عام 2008م  دائرة اخلدمات  اأن�صاأت  الأعزاء. كما  عمالئنا 

وتعمل على مدار  بالكامل،  )اآلية  الذاتية  للخدمة  نفذت ثالثة فروع  واحد، كما  بنقل موقع فرع  وقامت  قائمة، 

ال�صاعة طيلة اأيام الأ�صبوع( كما اأن�صاأت ثالثة فروع لل�صيدات. كما جتدر الإ�صارة اإىل اأنه مت �صمن ال�صبكة احلالية 

للفروع اإعادة هيكلة �صبعة ع�صر فرعًا من اأجل اإن�صاء اأماكن خم�ص�صة لعمالء »عائلتي« وبرنامج »المتياز«. 

اإ�سافة اإىل ذلك، متكنت دائرة اخلدمات من تد�سني ثالثني جهاز �سراف اآيل وخم�سة اأجهزة لإيداع النقد. وف�ي 

هذه االأثناء، مت تغيري 61 جهاز �سراف اآيل، اأو ترقيته اأو نقل موقعه. 

مكتبني  بتد�صني  وقامت  اخلا�صة،  امل�صرفـية  اخلدمات  ملجموعة  املكاتب  بتجديد  اخلدمات  دائــرة  قامت  كما 

اإقليميني ل�صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي واأن�صاأت مكتبًا لفريق املبيعات اخلارجية.
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دائــرة اخلدمات



املوارد الب�صرية

اإن املدخل اإىل تنمية وتطوير عالقاتنا بعمالئنا وت�سريع النمو، هو متيز موظف�ينا املوهوبني الذين يعملون مع عمالئنا.

وقد ركزت دائرة املوارد الب�سرية على اإدارة املوظف�ني املوهوبني ب�سكل اأكرث فاعلية عن طريق بناء البنى التحتية من اأجل تقييم 

ومكافاأة الأداء املتميز، وتوظيف ال�سخ�ض املنا�سب ف�ي املكان املنا�سب، وجعل املوظف�ني �سعداء ف�ي وظائفهم. وبذلك نحن على ثقة 

باأن البنك ال�سعودي الفرن�سي �سيبقى اخليار الأمثل للموظف.

اإدارة الأداء

تعزيز  اأجل  KPI. فمن  قائم على  نظام  اأو  اأ�صا�صي  اأداء  موؤ�صر  وتبني  تطوير  الأداء، مت  تركيزًا على  اأكرث  ثقافة  اإن�صاء  اأجل  من 

قدرات مدراء الأعمال، يبداأ تطوير هذا امل�صروع وينتهي بور�صات ولقاءات عالية امل�صتوى تركز على حتديد الأهداف ال�صرتاتيجية 

الأ�صا�صية وكيفـية قيا�صها. 

نظام ت�سنيف الوظائف

لتقييم  جديد  نظام  تطبيق  مت  فقد  امل�ستويات،  جميع  على  الفا�سلة  القيم  وغر�ض  �سفاف�ية  اأكرث  الوظيف�ي  امل�سار  جعل  اأجل  من 

الوظائف بعد �سنتني من الدرا�سة. ومت تطبيق النظام اجلديد وتغيري مفاهيم امل�سميات التجارية لت�سنيف الوظائف وا�ستخدام 

نظام جديد لتقييم الوظائف. 

ر�صاء العاملني

لت�صجيع الحرتام وعمل الفريق وثقافة التعاون التي توؤدي اإىل التميز فـي الأداء، وبعد الإ�صتبيان الذي اأجري ملعرفة مدى ر�صاء 

العاملني فـي عام 2008م، فقد مت تبني اختبارات التحقق من �صالمة امل�صاركة واحللول كاأ�صلوب حياة فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي. 

وقد مت ت�صكيل “ جلنة توجيه امل�صاركة“ و “اللجان الفرعية“ للم�ساركة ف�ي كل جمموعة لقيا�ض ق�سايا الر�ساء الوظيف�ي للموظف�ني 

والإ�صراف عليها ومعاجلتها. 

وظائف الفرن�سي

بورتال اأو منفذ اإلكرتوين متقدم جدًا يتيح ملدراء التوظيف التوا�سل مع عمليات التوظيف واإجراءات التوظيف ب�سكل اآيل، حيث 

الدخول ف�ي اأي وقت لفح�ض الو�سع احلايل للموظف والقيام مب�سح وتقدمي ال�سري الذاتية واإجراء برجمة اآلية ملواعيد املقابالت. 

املواد الرتحيبية

وي�سمل ذلك موقع على الإنرتنت �سمم لتقدمي انطباع اأويل ممتاز عن البنك ال�سعودي الفرن�سي لدى كافة املوظف�ني اجلدد منذ 

اليوم الأول لتوليهم العمل. فبعد توقيع خطاب العر�ض، ُيطلب من املر�سح للوظيفة زيارة موقع يقدم معلومات يجب على املوظف 

معرفتها قبل اللتحاق بالعمل. 

اإطالق برنامج وظائف العاملني

وقد مت تطويره واإعداده واختباره ف�ي دائرة املوارد الب�سرية وهو يقوم على الكفاءة ويعد نظامًا لتطوير الوظائف. وقد مكننا هذا 

الربنامج من تقدير الفجوات املوجودة فـي املهارات وحتديد اأولويات التدريب بناًء على طلب اأهداف العمل وا�صرتاتيجياته. 

م�صاندة اإدارة ال�صركات

تاأ�صي�صها حديثًا. وترتاوح اخلدمات بني تقدمي خدمات  التي مت  ال�صركات  الب�صرية دورًا حيويًا فـي م�صاعدة  لعبت دائرة املوارد 

املوارد الب�صرية كاملة اإىل امل�صاعدة فـي تنظيم اأق�صام املوارد الب�صرية التابعة لها. 

اأن�سطة املوظف�ني

نظمت اإدارة املوارد الب�سرية ن�ساطات اجتماعية عديدة للموظف�ني من اأجل الهتمام والعناية مبوظفي البنك، كمعر�ض املواهب 

والعديد من الأن�صطة الرتفـيهية والريا�صية.
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املراقبة النظامية

اأكد بيان قوانني الإلتزام ال�صنوي الذي اأ�صدرته الإدارة العليا للبنك على اأهمية الإلتزام بكل جانب من اأن�صطة البنك. كما اأكد على 

اأن الإلتزام م�سوؤولية اجلميع واأن كل موظف م�سوؤول عن فهم واتباع كافة القوانني والأنظمة والإجراءات ذات العالقة مبن�سبه. 

اإن التغري امل�صتمر فـي البيئة التنظيمية فـي اململكة والعامل يتطلب اأن يكون الإلتزام جزءًا من الأعمال اليومية، فنتيجة للتغريات 

التي حدثت فـي الأنظمة اأو اإجراءات الأعمال اأ�صدرت هذه الدائرة قوانني جديدة وقامت بتحديث القوانني والإجراءات املوجودة 

لتوجيه جمالت عمل البنك.

قامت دائرة املراقبة النظامية باإجراء دورات تدريبة فـي جمال مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب والوعي بالتزوير وذلك فـي 

خمتلف مناطق اململكة خالل العام.

الدعم  من  مزيد  لتقدمي  البنك  اأق�صام  ملختلف  والتوجيه  امل�صاندة  النظامية  املراقبة  دائرة  قدمت  الإلتزام  �صيا�صة  مع  ومتا�صيًا 

وتعزيز ثقافة الإلتزام. كما تعاونت الدائرة مع ال�صركات ال�صقيقة لتنفـيذ وتقدمي املتطلبات النظامية. 

الأموال ومراقبة متويل  ن�صاطها فـي مكافحة غ�صيل  املالية كجزء من  العمليات  الكثري من  العام، قامت كذلك مبراجعة  وخالل 

مكافحة الإرهاب، واإجراء العديد من درا�صات الإلتزام واإ�صدار التقارير. 

كما عمل التطوير الناجح لربناج مكافحة غ�صيل الأموال على تعزيز قدرتنا على مراقبة العمليات امل�صبوهة والتحقيق بها بكفاءة 

وفاعلية. ويتوقع اأن يلبي هذا النظام متطلبات الإلتزام خالل الفرتة القادمة. 

وبالتعاون مع خمتلف الإدارات فـي البنك والدوائر امل�صاندة، مت اإ�صافة القوانني والإجراءات احلالية اإىل ما يعرف مبدير اإجراءات 

وقوانني البنك ال�صعودي الفرن�صي. و�صوف ي�صكل ذلك قاعدة بيانات لكافة قوانني واإجراءات البنك ال�صعودي الفرن�صي و�صيقدم 

الدعم والتوجيه ملجالت العمل.

ت�صارك دائرة املراقبة النظامية فـي الفعاليات املختلفة مع اجلهات املعنية والتنظيمية لتقدمي الدعم وامل�صاركة بفعالية فـي النتائج 

مبا ي�صهم فـي حت�صني الأنظمة القائمة.
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املراجعة الداخلية

كان عام 2008م عامًا �صعبًا من عدة نواحي، ورغم ذلك ُبذلت جهود ل�صمان تنفـيذ مهمات التدقيق احل�صا�صة بحيث ل ترتك 

جمالت املخاطرة العالية دون تغطية. 

الأن�صطة الداخلية

البنك، وحتديث  اأي مراجعة كافة جمالت عمل  املخاطرة  القائم على  التدقيق  اأ�صلوب  اأخرى تطبيق  فـي عام 2008م، مت مرة 

التدقيق بناء على ذلك )وهي مهمة تت�سم باأهمية �سديدة ف�ي ظل النمو ال�سريع لأن�سطة معينة وتاأ�سي�ض �سركات جديدة(، وحتديد 

الأهداف التي تخ�صع للتدقيق و�صبط عدد مرات التدقيق بح�صب م�صتوى املخاطرة )عايل، متو�صط، منخف�س(. وقد بقيت دورة 

التدقيق لثالث �صنوات با�صتثناء الفروع التي يتم تدقيقها مرة واحدة فـي ال�صنة. 

وقد قامت دائرة املراجعة الداخلية هذا العام بتدقيق ال�صركات التي مت اإن�صاوؤها حديثًا وذلك بالتعاون مع مدققني من �صركائنا 

الفرن�صيني )كام ال�صعودي الفرن�صي، و�صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي(. وقد كان هناك تعاون مع املفت�س العام التابع لكاليون فـي 

باري�س من اأجل احل�صول على م�صاندتهم واتباع اإجراءاتهم متى كان ذلك �صروريًا.

وبالإ�صافة اإىل خطة التدقيق التي متت املوافقة عليها، فقد اأجرت دائرة التدقيق بع�س املهمات التي مل يكن قد مت التخطيط لها 

بناًء على طلب الإدارة اأو بناًء على قرارها اخلا�س كلما دعت احلاجة للتاأكد من اأن و�صائل املراقبة الداخلية تعمل ب�صكل فاعل واأن 

املخاطر تخ�صع للمراقبة ب�صكل منا�صب. كما احتفظت دائرة التدقيق مبراقبة حثيثة حلالة تطبيق التو�صيات التي و�صعتها جلنة 

املراقبة الداخلية التي مت ت�صكيلها فـي وقت �صابق من قبل الإدارة، كما مت تعديل نظام التدقيق الداخلي وامل�صادقة عليه من قبل 

جلنة التدقيق اأثناء لقائها فـي الثالثني من نوفمرب 2008م. 

امل�صاركة مع ال�صلطات  املعنية

اإجراءات التدقيق ال�صامل للبنك فـي يوليو 2008م من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، قامت دائرة التدقيق بالتعاون  بعد 

الفعال مع دائرة املطابقة مبتابعة تو�صياتها مع كافة وحدات البنك. وان�صجامًا مع توجيهات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي قام 

التدقيق حاليًا جزًء من هذه  اأ�صهر. وُتعد دائرة  التقارير حول حالة تطبيق تو�صياتها كل ثالثة  البنك بت�صكيل جلنة تقوم برفع 

اللجنة اأي�صًا. 

وقد تفاعلت دائرة التدقيق مع املدققني اخلارجيني للبنك بتبادل املعلومات حول الق�صايا املتعلقة باملخاطر والرقابة، مبا فـي ذلك 

رفع التقارير العادلة حول ميزانية البنك. وقد متت متابعة الق�صايا التي وردت فـي خطاب اإدارتها للتاأكد من التطبيق املنا�صب. 

الأن�صطة املتعلقة بلجنة املراقبة الداخلية

تاأكد رئي�س املدققني الداخليني الذي يعمل اأي�صًا كاأمني للجنة التدقيق من اأن كافة مداولت جلنة التدقيق قد مت التعامل معها 

ب�صكل منا�صب من قبل الإدارة التنفـيذية. وتلتقي جلنة التدقيق �صت مرات فـي ال�صنة للتاأكد من جودة عمليات البنك واأنها تعمل 

ح�صبما اأريد لها. كما تعمل دائرة التدقيق على التن�صيق مع ال�صلطات التنظيمية للتاأكد من فهم وتطبيق الأنظمة اجلديدة بال�صكل 

املنا�صب فـي البنك. 
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الن�ساط الإعالمي والإجتماعي

با�صتمرار  يعمل  فاإنه  املجتمع،  لتطوير  قوي  وداعم  م�صوؤولة  جتارية  موؤ�ص�صة  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  باعتبار 

على تقدمي الدعم ملختلف الهيئات اخلا�صة واحلكومية فـي اململكة، وقد قدم الكثري من امل�صاهمات فـي جمالت 

الأن�صطة الجتماعية والرتبوية واخلريية وال�صحية والريا�صية. 

ومركز  التخ�ص�صي،  فـي�صل  امللك  وم�صت�صفى  الن�صائية اخلريية،  النه�صة  امل�صتفـيدة جمعية  اجلهات  بني  ومن 

الثقافـية  الليلة  تنظيم  بف�صل  وذلك  والإعــالم  الثقافة  ووزارة  الأ�صرة،  لرعاية  الوطنية  واملوؤ�ص�صة  الأبحاث، 

ال�صعودية اأثناء احلملة الإعالمية العربية التي جرت فـي القاهرة. 

التا�صع  التن�س  كرة  دوري  بتمويل  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  قام  فقد  ال�صابقة،  ال�صنوات  فـي  احلال  هو  وكما 

والع�صرين هذا العام والذي نظمه فندق الريا�س اإنرتكونتيننتال. 

كما اأن اإدارة الدعاية والإعالم قد وا�صلت دورها فـي الإرتقاء ب�صورة البنك عامًا بعد عام، حيث دعمت كافة 

ا�صرتاتيجيات التوا�صل لل�صركات ال�صقيقة وفـي نف�س الوقت قامت بتعزيز منتجاتها وخدماتها اجلديدة، وهذا 

ي�صمل اأية تطبيقات جديدة ذات �صلة تكون مطابقة ملعايري البنك. 
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الأمانة العامة

لعبت الأمانة العامة  دورًا مركزيًا فـي التاأكد من تن�صيق جميع اللقاءات النظامية على اأعلى م�صتوى فـي البنك 

ال�صعودي الفرن�صي. ففـي عام 2008م مت عقد اأربعة اجتماعات على م�صتوى جمل�س الإدارة. ولتحقيق مهامه قام 

الأمني العام باإعداد التقارير الالزمة واملح�صر واإدارة ال�صجالت والق�صايا الإدارية املنا�صبة. 

كما مت التاأكد من عقد اجتماع اللجنة التنفـيذية ب�صكل منا�صب وكذلك تنظيم اجتماعات جمال�س الإدارات لكل 

�صركة تابعة للبنك ال�صعودي الفرن�صي. 

كما مت ب�صكل منا�صب متابعة وتنفـيذ جميع القرارات مثل زيادة راأ�س املال، واإجراء التغيريات فـي ع�صوية جمل�س 

الإدارة. 

كما يبقى الأمني العام حلقة الو�صل جلميع الهيئات النظامية اخلارجية وي�صرف عليها بحيث تنقل التوجيهات التي 

يتم ا�صتالمها من اجلهات الر�صمية ب�صكل منا�صب اإىل البنك كما يتم الرد املنا�صب على الطلبات الر�صمية.
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ال�صركات املتخ�ص�صة

وامل�صرتكة

بتوفـيق من اهلل ثم بت�صافر اجلهود مت بنجاح وفـي تاريخ 15 مايو 2008م املوافق 10 جمادي الول 1429هـ حتويل 

وف�صل جميع مهام واأعمال خدمات الو�صاطة املالية )املحلية والدولية( من البنك ال�صعودي الفرن�صي اإىل �صركة 

فرن�صي تداول.

وبالرغم من الأزمة املالية العاملية وتباطوؤ اأن�صطة الو�صاطة فـي جمال تداول الأ�صهم حمليًا وعامليًا، وبالرغم من 

وجود 30 �صركة و�صاطة فـي ال�صوق ال�صعودي ، اإل اأن �صركة فرن�صي تداول وا�صلت م�صريتها و�صمودها فـي وجه 

التحديات اجل�صيمة، واملحافظة على مكانتها �صمن قائمة اأكرب 5 �صركات ا�صتحواذًا على احل�صة ال�صوقية فـي 

تعامالت الأ�صهم املحلية.

على  ال�صركة  اأ�صرفت  كذلك  2008م،  عام  خالل  من�صوبيها  بتدريب  نهجها  فـي  تداول  فرن�صي  �صركة  ا�صتمرت 

العمليات  واأنواع  ال�سركة  مهام  املناطق حول  كافة  ف�ي  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  لتوعية موظف�ي  برامج  تنف�يذ 

املناطة بها بعد حتويل وف�صل اأعمال خدمات الو�صاطة املالية من البنك اإىل ال�صركة.

لتالئم  التقنية  وتوظيف  بتطوير  الإ�سرتاجتية  �سيا�ستها  2008م،  عــام  خــالل  تــداول  فرن�صي  �صركة  وا�صلت 

الوظيف�ية  اخل�سائ�ض  من  العديد  لي�سمل  الإلكرتوين  تداول  فرن�سي  موقع  تطوير  مت  فقد  العمالء.  احتياجات 

القيمة للعمالء. 

مت توقيع عدة اتفاقيات مع �صركات مرخ�صة من قبل �صركة تداول لبث اأ�صعار واأخبار الأ�صهم املحلية، مما اأتاح 

لعمالء ال�صركة حرية الختيار مابني 3 �صركات ل�صتعرا�س اأ�صعار الأ�صهم.

ومن جهة اأخرى مت تد�صني املرحلة الأوىل من نظام اإدارة الأ�صهم العاملية، و�صتظهر نتائج تد�صني هذا النظام 

خالل عام 2009م عند اكتمال جميع مراحله.

هذا ومت تد�صني خدمة فرن�صي تداول الهاتفـية والتي تتيح للعمالء ال�صتعالم عن اأر�صدة ح�صاباتهم وموجودات 

حمافظهم ال�صتثمارية بكل ي�صر و�صهولة �صواء كانوا داخل اأو خارج اململكة العربية ال�صعودية.
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ال�صركات املتخ�ص�صة

وامل�صرتكة

)تتمة(

لقد مت حتويل اأن�صطة اإدارة الأ�صول فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي فـي يناير 2008م اإىل الكيان القانوين اجلديد 

املمثل فـي كام ال�صعودي الفرن�صي وهي �صركة م�صرتكة بني البنك ال�صعودي الفرن�صي )60%( وكريديت اأكريكول 

لإدارة الأ�صول )جمموعة كام( الفرن�صية )%40(. 

اإن جمموعة كام هي املدير الرائد لالأ�صول فـي فرن�صا، وت�صنف بني اأعلى ع�صر �صركات فـي اأوروبا، حيث اأنها 

تقوم باإدارة 460 مليار يورو من �صبتمرب 2008م. 

الفرن�صي  ال�صعودي  كام  متكنت  فقد  التحويل،  عملية  من  الناجح  النتهاء  اإىل  وبالإ�صافة  2008م  عام  وخالل 

ال�صعيف جدًا لأ�صواق  الأداء  الفرن�صي. ورغم  ال�صعودي  البنك  التجارية فـي خدمة عمالء  اأن�صطتها  من تعزيز 

املال واآثار الأزمة املالية العاملية، اإل اأن كام ال�سعودي الفرن�سي حافظت على الأ�سول التي تديرها وعلى قاعدة 

عمالئها، ويعود الف�صل فـي ذلك اإىل الأ�صلوب املحافظ للمنتجات الذي تنتهجه. 

ونتيجة لذلك، انتقلت كام ال�صعودي الفرن�صي من املرتبة الثامنة اإىل ال�صاد�صة فـي جمالها )امل�صدر: ت�صنيف 

هيئة اأ�صواق املال ملديري ال�صناديق امل�صرتكة(، كما بلغت ح�صتها فـي ال�صوق 4.14% فـي نهاية 2008م. 

على  للم�صاعدة  الهفوف  فـي  لنا  مكاتب  بافتتاح  قمنا  فقد  واخلرب،  وجدة  الريا�س  فـي  مكاتبنا  اإىل  وبالإ�صافة 

تغطية املنطقة ال�صرقية. وقد كان مدى منتجاتنا ناجحًا حيث ح�صل �صندوق الفر�صان 2* على جوائز اإقليمية فـي 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عام 2008م وذلك على اأدائه من )ليرب وفـيلكا(. 

مت اإطالق حملة دعائية على م�صتوى اململكة للرتويج لهويتنا ومنتجاتنا التجارية فـي مايو ويونيو 2008م. وقد متت 

اإعادة ت�صميم طرحنا الت�صويقي لنقدم لعمالئنا معلومات اأكرث عن ا�صتثماراتهم لدينا، وهو موجود على موقعنا 

www.caamsf.com.sa على الإنرتنت

و�صوف نوا�صل جهودنا فـي طرح منتجات ا�صتثمارية تتنا�صب ب�صكل كبري مع البيئة املالية احلالية ال�صعبة و�صوف 

نطلق �صندوقًا جديدًا فـي 2009م. 

* الفر�صان عبارة عن �صندوق اأ�صهم ي�صتثمر فـي الربازيل ورو�صيا والهند وال�صني، وقد حاز فـي 2007م على جائزة اأف�صل �صندوق اأ�صهم فـي الأ�صواق الناه�صة.
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فـي العام الثاين من وجودها، فاإن �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي وهي ال�صركة املوؤلفة من البنك ال�صعودي الفرن�صي 

و�صركة �صوفـينكو طورت ح�صورها فـي ال�صوق من خالل 10 فروع فـي 10 مدن رئي�صية. 

طورت �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي خدمات متويل ال�صيارات فـي كافة اأنحاء اململكة.

اإ�صتخدمت �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي ا�صرتاتيجية الت�صويق الغري مبا�صر من خالل جتار ال�صيارات فـي خمتلف 

مناطق اململكة وتقدمي منتجات اإ�صالمية ) مرابحة اأو اإيجارة ( لالأفراد.

وخالل العام املا�صي اأن�صاأت �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي �صراكة موؤلفة من 500 نقطة من نقاط البيع. 

وفـي �صنة 2008م، فاإن الن�ساط التجاري اجلديد بلغ )350 مليون ريال �سعودي( ميثل حوايل 3% من ح�صة ال�صوق 

�صمن متويل ال�صيارات فـي اململكة العربية ال�صعودية. 

ال�صركات املتخ�ص�صة

وامل�صرتكة

)تتمة(
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تاأ�ص�صت األيانز ال�صعودي الفرن�صي فـي العام 2007م ب�صراكة بني جمموعة األيانز والبنك ال�صعودي الفرن�صي.األ

اإن جمموعة األيانز التي اأن�صاأت فـي اأملانيا �صنة 1890م، تعترب اليوم واحدة من مقدمي اخلدمات املالية العاملية 

الرائدة. وبف�صل ما لديها من 180.000 موظف ف�ي خمتلف اأنحاء العامل، فاإن جمموعة األيانز تقدم اخلدمة 

لأكرث من 80 مليون عميل فـي اأكرث من 70 دولة. وفـي جمال التاأمني، حتتل األيانز مركز ال�صدارة فـي ال�صوق فـي 

اأوروبا واملركز الثالث على ال�صعيد العاملي. 

تلتزم األيانز ال�صعودي الفرن�صي بتقدمي خدمات التاأمني ال�صامل واملنتجات املتوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية فـي 

ال�صوق ال�صعودي لل�صركات والعمالء من الأفراد، حيث متتاز مبعرفة ممتازة بال�صوق املحلية ترتافق معها خربة 

عاملية كبرية. نفخر فـي األيانز ال�صعودي الفرن�صي ب�صنة ناجحة جداً، حيث جتاوزنا اأهدافنا كمًا ونوعًا. 

فـي  الرواد  بني  من  كنا  وقد  ال�صعودية،  العربية  اململكة  فـي  الت�صغيل  رخ�صة  على  ح�صلنا  2008م  مار�س  ففـي 

احل�صول على رخ�صة بدء العمل. وفـي يونيو 2008م بداأنا باحل�صول على املوافقة على منتجاتنا من موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي، وقد وافق جمل�س الإدارة على امل�صمى اجلديد لل�صركة لي�صبح األيانز ال�صعودي الفرن�صي 

اأغ�صط�س 2008م فـي موقع مميز فـي مدينة الريا�س، وقد  اإن�صعودي. انتقلنا اإىل مكتبنا اجلديد فـي  بدًل من 

جنحنا فـي افتتاح فروع جديدة فـي كافة مناطق اململكة، ولدينا حاليًا �صبكة وا�صعة موؤلفة من ثمانية فروع فـي 

كافة املدن الرئي�صية فـي اململكة العربية ال�صعودية فـي الريا�س وجدة واملدينة والدمام واخلرب والإح�صاء.

ومتا�صيًا مع اأهداف ال�صركة لعام 2009م متت امل�صادقة على زيادة راأ�س املال مبقدار 100 مليون ريال �صعودي 

لي�صل اإىل 200 مليون ريال �صعودي مل�صاندة خطتنا واأهدافنا الطموحة فـي تطوير منتجات وخدمات التاأمني فـي 

اململكة العربية ال�صعودية. 

وفـي األيانز ال�صعودي الفرن�صي فاإن مبادئ عملنا هي النزاهة والرتكيز على العمالء. وفـي �صنة 2009م �صترتكز 

جهودنا اأكرث على تعزيز ر�صا العمالء لإر�صاء عالقة طويلة الأمد.

ال�صركات املتخ�ص�صة

وامل�صرتكة

)تتمة(
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هيئة ك من  م�صتقل  مرخ�س  ككيان  عملها  من  عام  اأول  فـي  املحدودة  الفرن�صي  ال�صعودي  كاليون  �صركة  حققت 

متقدمة  مراتب  اإىل  بالإ�صافة  ال�صوق،  فـي  ح�صتها  فـي  ومكا�صب  الدخل،  حيث  من  رائعة  نتائج  املالية  ال�صوق 

بني ال�صركات. ويعترب منح الثقة  لنا من جانب عمالئنا الذين يعتربون اأهم ر�صيد لدينا، نتيجة مبا�صرة ملوقع 

ال�صركة املتميز فـي ال�صوق ك�صراكة حقيقية وعميقة بني البنك ال�صعودي الفرن�صي وكاليون، التي ت�صكل الذراع 

اأن  املحدودة  الفرن�صي  ال�صعودي  لكاليون  ال�صراكة  هذه  اأتاحت  وقد  اأكريكول.  لكريديت  ال�صتثماري  امل�صرفـي 

تعزز متيز العالقات التجارية للبنك ال�صعودي الفرن�صي من اأجل تقدمي خدمات كاليون املميزة عامليًا فـي جمايل 

ال�صت�صارات امل�صرفـية وتنفـيذها لعمالئنا فـي اململكة العربية ال�صعودية. 

اإجنازات ال�صركة اجلديرة باملالحظة:

اإن اإجنازات ال�صركة جديرة باملالحظة ففـي اأ�صواق الأ�صهم، ح�صدت كاليون ال�صعودي الفرن�صي املحدودة حوايل 

7.5 مليار ريال �صعودي لعمالئها عرب الكتتابات الأولية والإ�صدارات اخلا�صة، مثل قيام ال�صركة بدور امل�صت�صار 

املايل، وبنك الإ�صدار الرئي�صي، و�صامن الكتتاب الرئي�صي بقيمة 7 مليارات ريال �صعودي لالكتتاب الأويل ل�صركة 

زين ال�صعودية. فهذا الكتتاب الأويل الذي اكتتب فـيه 8.5 مليون م�صتثمر، يعد ثالث اأكرب اكتتاب على الإطالق 

يتم فـي ال�صعودية، وقد مت الكتتاب فـيه بـ 2.83 مرة رغم ظروف ال�سوق غري املواتية. 

وفـي اأ�صواق القرو�س املالية، و�صعت كاليون ال�صعودي الفرن�صي املحدودة حتت ت�صرف عمالئنا اإمكانيات كاملة 

فـي الهيكلة والتنفـيذ والتوزيع كما تبني فـي التنفـيذ الناجح لإ�صدار �صكوك �صابك ملدة خم�س �صنوات مبقدار 

لالكتتاب.  م�صرتك  رئي�صي  و�صامن  م�صرتك  رئي�صي  اإ�صدار  كبنك  عملنا  حيث  �صعودي،  ريال  مليارات  خم�صة 

نابع  باإقبال كبري  بن�صبة %30  ب�صكل كبري  العاملية، فقد مت الكتتاب  املال  اأ�صواق  فـي  امل�صطربة  الأو�صاع  ورغم 

تعترب  والتوزيع،  للمنتجات  العاملية  كاليون  �صبكة  مع  الوثيق  وبالعمل  املتنوعة.  املوؤ�ص�صية  امل�صتثمرين  قاعدة  من 

كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة ف�ي موقع فريد ميكنها من اأن تقدم لعمالئها ن�سائح مميزة عامليًا ف�ي جمال 

اإىل جمموعة كبرية من  الو�صول  واإمكانية  الداخلية واخلارجية،  املالية فـي جمايل الكتتابات  القرو�س  اأ�صواق 

امل�صتثمرين العامليني. 

ال�صركات املتخ�ص�صة

وامل�صرتكة

)تتمة(
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كاليون ال�صعودي الفرن�صي )تتمة(

وفـي جمايل الندماج وال�صتحواذ، متكنت كاليون ال�صعودي الفرن�صي من تعزيز قوة م�صاهميها وقطاعها القوي 

وقدراتها التنفـيذية وقدرة منتجاتها لتك�صب توكيالت مهمة، وكمثال على ذلك، قامت كاليون ال�صعودي الفرن�صي 

املحدودة موؤخرًا بتقدمي الن�صح ونفذت بنجاح امل�صورة الإ�صت�صارية ل�صركة املراعي فـي عملية ال�صتحواذ على 

75% من �صركة طيبة لال�صتثمار واملعاجلة املتقدمة لالأغذية ، وهي �صركة األبان مقرها الأردن، حيث يتوقع اأن 

تنتهي ال�صفقة قريبًا. واأهمية هذه ال�صفقة بالن�صبة لكاليون ال�صعودي الفرن�صي املحدودة، ومل�صاهمينا وعمالئنا، 

هي فـي اأنها ت�صع كاليون ال�صعودي الفرن�صي املحدودة كرائد فـي عامل الإدارة وال�صتحواذ )M&A( فـي جمال 

ال�صفقات اخلارجية. 

وبتطلعنا اإىل عام 2009م، ومع عدم ال�صتقرار فـي اأ�صواق عاملية مهمة، فاإننا ن�صعى اإىل اأن نواكب عمالوؤنا فـي 

التعامل مع احتياجاتهم امل�صرفـية، �صواء كانت فـي الو�صول اإىل اأ�صواق الأ�صهم وتقدمي الن�صح، اأو ال�صتفادة من 

الفر�س املتاحة للتو�صع ال�صرتاتيجي لأعمالهم فـي كل من ال�صفقات الداخلية واخلارجية. ونحن على ثقة من اأنه 

باجتماع الدعم من م�ساهمينا وباإخال�ض وخبة موظف�ينا والثقة العالية التي يوليها عمالوؤنا لنا �سنتمكن بكل قوة 

من ا�صتغالل الفر�س اجلديدة والبناء على النجاحات الأخرية والتقدم اإىل الأمام. 
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اأ�صهم واأدوات الدين ال�صادرة لكل �صركة �صقيقة 

البياناملبلغ بالريال ال�صعوديا�صم ال�صركة

�صوفـينكو

ال�صعودي  الفرن�صي
182.500.000Subordinated Loan قر�س تايل ال�صتحقاق

الأمثل للتمليك والتاأجري 

التمويلي املحدودة

26.000.000

4.000.000

قر�س من ال�صركاء بواقع 130.000.000 ريال ح�صة 

البنك منه 26.000.000 ريال.

Subordinated Loan قر�س تايل ال�صتحقاق

ان�صعودي )�صركة 

م�صاهمة مقفلة( - 

البحرين

3.750.000

25.000.000

Subordinated Loan قر�س تايل ال�صتحقاق

خطاب  �صمان ل�صالح هيئة التاأمني على ال�صحة �صوف 

تنتهي هذه اللتزامات على �صركة ان�صعودي للتاأمني باأنتهاء 

ال�صركة خالل الربع الأول من 2009م

اخلطط امل�صتقبلية

يخطط البنك للتو�صع داخليًا وذلك باإ�صافة فروع جديدة فـي جميع اأنحاء اململكة بعدد 11 فرعًا والتو�صع فـي اأجهزة 

ال�سرف الآيل بعدد 40 جهاز اآيل باأنواعها املختلفة. وكان البنك قد ح�سل على موافقة اجلهات الر�سمية باإن�ساء �سركة 

فـي  ال�صركة  هذه  و�صتبداأ  الإ�صالمية،  ال�صريعة  واأحكام  �صوابط  مع  املتوافق  والأرا�صي  العقارات  متلك  متويل  لتقدمي 

التو�صع فـي تقدمي خدماتها فـي جميع اأنحاء اململكة. حيث و�صع البنك خطة متكاملة للتو�صع امل�صتقبلي فـي جميع اأن�صطته 

الأخرى "تو�صع وتطوير �صبكة الفروع وخدمات الأفراد بجميع اأنواعها" وكذلك التو�صع فـي اأعمال ت�صهيالت ال�صركات 

واخلدمات اخلا�سة واأعمال اخلزينة وبدعم هذه اخلطط املدرو�سة بخطط وظيف�ية وتدريبية ملواجهة هذا التو�سع.

�صيا�صة توزيع الأرباح

الالزم  الحتياطي  وتكوين  املختلفة  والتكاليف  امل�صروفات  كل  خ�صم  بعد  ال�صافـية  ال�صنوية  البنك  اأربــاح  توزع 

امل�صتحقة  الزكاة  وبعد خ�صم  الطارئة  واللتزامات  ال�صتثمارات  وخ�صائر  فـي حت�صيلها  امل�صكوك  الديون  ملواجهة 

على امل�صاهمني داخل اململكة وبعد خ�صم ال�صريبة على ال�صريك الأجنبي وترحيل 25% من �صافـي الأرباح املتبقية 

واجلمعية  املخت�صة  اجلهات  وموافقة  الإدارة  جمل�س  من  وباقرتاح  ذلك  بعد  يتبقى  وما  النظامي  الحتياطي  اإىل 

العمومية يتم توزيع ن�صبة من هذه الأرباح على امل�صاهمني ويرحل الباقي اإىل الحتياطيات الأخرى.هذا وقد اقرتح 

جمل�س الإدارة توزيع اأرباح عن عام 2008م بواقع )واحد ريال �صعودي( لل�صهم الواحد حلملة الأ�صهم ومنح �صهمني 

مقابل كل �صبعة اأ�صهم قائمة كما بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، ذلك بعد احل�صول على موافقة اجلهات الر�صمية 

وموافقة اجلمعية العمومية غري العادية للم�صاهمني واملزمع انعقادها خالل �صهر مار�س من عام 2009م.
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الزكــــاة

يبني اجلدول التايل قيمة الزكاة امل�صتحقة و�صريبة الدخل التي ت�صتحق على امل�صاهمني

20082007باآلف الريالت

142.00047.000الزكاة امل�صتحقة على امل�صاهمني ال�صعوديني

202.000171.000�صريبية الدخل امل�صتحقة على ال�صريك الأجنبي )كاليون(

344.000218.000املجموع

اأع�صاء جمل�س الإدارة 

يتكون جمل�س اإدارة البنك ال�صعودي الفرن�صي من ع�صرة اأع�صاء و وفقًا للنظام الأ�صا�صي للبنك ال�صعودي الفرن�صي يتم 

اختيار اجلانب ال�صعودي من اأع�صاء جمل�س الإدارة من قبل م�صاهمي البنك ملدة ثالث �صنوات، وقد بداأت دورة اأع�صاء 

جمل�س الإدارة احلايل اعتبارًا من 1 يناير 2007م و�صوف تنتهي بنهاية 2009/12/31م وح�صب النظام مت حجز اأ�صهم 

الع�صوية واملقدرة بـ )األف �صهم( لكل منهم.

اأع�صاء جمل�س الإدارة ال�صعوديني

)م�صتقل( رئي�صاً  ال�صيد/ اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق 

)م�صتقل( ع�صواً  ال�صيد/ عبدالعزيز را�صد العبدالرحمن الرا�صد 

)م�صتقل( ع�صواً  ال�صيد/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�صى 

)غري م�صتقل( ممثاًل عن املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية. ع�صوًا   ال�صيد/ عبدالعزيز هبدان الهبدان 

)م�صتقل( ع�صوًا   الدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين 

)م�صتقل( ع�صواً  ال�صيد/ مو�صى عمران حممد العمران 

ع�صوًا )تنفـيذي- م�صتقل( نائب الع�صو املنتدب  ال�صيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه 

اأع�صاء جمل�س الإدارة )ال�صريك الأجنبي(

)تنفـيذي– غري م�صتقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. الع�صو املنتدب  ال�صيد/ جان ماريون 

)غري م�صتقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. ع�صوًا   ال�صيد/ جان فريدريك دولو�س 

)غري م�صتقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. ع�صوًا   ال�صيد/ الن ما�صريا 

الإدارة  جمل�س  ع�صو  من  بدًل  2008/07/5م  من  اعتبارًا  البنك  اإدارة  مبجل�س  ع�صوًا  ما�صريا  الن  ال�صيد/  تعيني  مت 

امل�صتقيل ال�صيد/ادوارد ا�صباربي�س. 

وقد عقد جمل�س الإدارة عدد)4( اجتماعات هذا العام وبن�صبة ح�صور بلغت 95% وفـيما يلي �صجل ح�صور هذه الجتماعات.

   

احل�صورالجتماعات

اإبراهيـــم عبدالعزيز الطوق، عبدالعزيـــز را�صد الرا�صد، اإبراهيم حممـــد العي�صى، مو�صى العمران، الجتماع الأول بتاريخ 2008/03/08م

عبدالعزيـــز هبدان الهبدان، خالد حامـــد مطبقاين،عبدالرحمن امني جاوه، جـــان ماريون، ادوارد 

ا�صباربي�س، جان فريدريك دولو�س.

اإبراهيــــم عبدالعزيــــز الطــــوق، عبدالعزيز را�صــــد الرا�صد، اإبراهيم حممــــد العي�صــــى، عبدالعزيز هبدان الجتماع الثاين بتاريخ 2008/07/05م

الهبدان، عبدالرحمن امني جاوه، جان ماريون، ادوارد ا�صباربي�س، جان فريدريك دولو�س، الن ما�صريا. 

اإبراهيـــم عبدالعزيـــز الطوق،عبدالعزيـــز را�صـــد الرا�صد، اإبراهيـــم حممد العي�صـــى، مو�صى عمران الجتماع الثالث بتاريخ 2008/10/25م

العمران، عبدالعزيز هبدان الهبدان، خالد حامد مطبقاين،  عبدالرحمن امني جاوه، جان ماريون، 

جان فريدريك دولو�س، الن ما�صريا.

اإبراهيم عبدالعزيز الطوق، عبدالعزيز را�صد الرا�صد، اإبراهيم حممد العي�صى، مو�صى عمران العمران، الجتماع الرابع بتاريخ 2008/12/14م

عبدالعزيز هبدان الهبدان، خالد حامد مطبقاين، عبدالرحمن امني جاوه، جان ماريون، الن ما�صريا. 
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اإداراتها بخالف البنك ال�صعودي الفرن�صي  اأع�صاء جمل�س الإدارة بع�صوية جمال�س  ال�صركات الأخرى والتي يقوم فـيها 

هي كما يلي:

�شفة التمثيلال�شركات الأخرىاأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة )اجلانب ال�شعودي(

�صركة كاليون ال�صعودي الفرن�صيال�صيد/ اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

�صركة كام ال�صعودي الفرن�صي 

�صركة فرن�صي تداول

�صركة �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي

�صركة الطوق

�صركة املنتجات الفولذية )�صتبكو(

ال�صركة ال�صعودية لتغليف املعادن املحدودة )�صاكو(

�صركة مطابع الهالل اللكرتونية املحدودة

املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي

رئي�س جمل�س املديرين

رئي�س جمل�س املديرين

رئي�س جمل�س املديرين

رئي�س جمل�س املديرين

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

�صركة را�صد العبدالرحمن الرا�صد واأولدهال�صيد/ عبدالعزيز را�صد العبدالرحمن الرا�صد

�صركة ال�صفاء ل�صناعة احلقن الطبية املحدودة )ذ.م.م(

�صركة اخلليج للتدريب والتعليم )�صركة م�صاهمة(

�صركة الفلك والتجهيزات اللكرتونية )ذ.م.م(

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

�صركة طيبه القاب�صةال�صيد/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�صى

�صركة املراعي

�صركة ا�صمنت ينبع

جمموعة �صافول

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة�صركة الت�صالت ال�صعوديةال�صيد/ عبدالعزيز هبدان الهبدان

�صركة املدينة املنورة لنقل احلجاجالدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين

ال�صركة العربية لنقل احلجاج

�صركة ثمار احلديثة القاب�صة

�صركة نيو هورايزن

ال�صركة الوطنية

�صركة م�صت�صفى جده الوطني

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ال�صيد/ مو�صى عمران حممد العمران

 

�صركة �صافول

�صركة عافـية العاملية

�صركة املراعي

�صركة الأ�صمنت العربية

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

�صركة ال�صيكات ال�صياحيةال�صيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه

بنك بيمو ال�صعودي الفرن�صي – �صوريا

ال�صركة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوين

بيمو البنك الأوروبي لل�صرق الأو�صط – بريوت

�صركة ان�صعودي للتاأمني )البحرين(

�صركة كاليون ال�صعودي الفرن�صي

�صركة كام ال�صعودي الفرن�صي 

�صركة فرن�صي تداول

�صركة الأمثل للتمليك والتاأجري التمويلي

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ال�صركة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوينال�صيد/ جان ماريون

بنك بيمو ال�صعودي الفرن�صي – �صوريا

�صركة كاليون ال�صعودي الفرن�صي

�صركة كام ال�صعودي الفرن�صي

�صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي

�صركة فرن�صي تداول

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين

ع�صو جمل�س املديرين
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ر ف�ي اأ�سهم البنك ال�سعودي الفرن�سي كما ف�ي  ميتلك اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار التنف�يذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سّ

2008/12/31م وهي كما يلي:

1 – اأع�صاء جمل�س الإدارة 

الن�شبة من اجمايل عدد اأ�شهم البنكعدد الأ�شهمال�شم

1.38%7.773.883اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

0.00%2.500اإبراهيم حممد العي�صى

0.00%2.500عبدالعزيز را�صد عبدالرحمن الرا�صد

0.00%8.000عبدالعزيز هبدان عبداهلل الهبدان

0.00%13.058عبدالرحمن اأمني ح�صن جاوه

0.00%27.825خالد حامد مطبقاين

0.06%372.796مو�صى عمران حممد العمران واأفراد اأ�صرته 

2 – كبار التنفـيذيني

الن�شبة %عدد الأ�شهمال�شم

0.00%3.000عبدالعزيز عمر عثمان 

0.00%988اأحمد حممود �صعيد جودت واأفراد اأ�صرته

0.00%1.375مازن هاين زكي متيمي

0.00%1000عمر جزار

0.00% 100يو�صف لنب

ملكية الأ�صهم

امل�صاهمني  كبار  م�صاهمة  ن�صبة  بلغت  املالية.  ال�صوق  هيئة  ال�صادرة عن  والإدراج  الت�صجيل  قواعد  من   30 املادة  ح�صب 

بالبنك ال�صعودي الفرن�صي كما فـي 12/31/ 2008م وهي كما يلي:

الن�شبة من اجمايل عدد اأ�شهم البنكعدد الأ�شهمكبار امل�شاهمني 1% فما فوق

31.11%175.000.000بنك كاليون

12.84%72.230.408املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية

9.83%55.294.650�صركة را�صد العبدالرحمن الرا�صد واولده

5.34%30.013.050حممد اإبراهيم حممد العي�صى

1.82%10.255.998عمران حممد عبدالرحمن العمران

1.60%9.017.896معن عبدالواحد عبداملجيد ال�صانع

1.51%8.489.628عدنان حمزه حممد �صليمان بوقري

1.40%7.877.000�صركة العليان ال�صعودية الأ�صتثمارية املحدودة

1.38%7.761.236حامد حامد مطبقاين

1.29%7.275.352املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد
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التنازل عن امل�صالح من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفـيذيني اأو امل�صاهمني

اأي من كبار  اأو  الإدارة  اأع�صاء جمل�س  اأي من  اتفاقيات قام مبوجبها  اأو  اأي ترتيبات  البنك معلومات عن  ل يوجد لدى 

التنفـيذيني اأو اأي من م�صاهمي البنك بالتنازل عن م�صلحة اأو حقوق فـي احل�صول على الأرباح.

املعامالت مع اأع�صاء جمل�س الإدارة

تتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة مبا فـي ذلك اأع�صاء جمل�س الإدارة ب�صكل وا�صع، وتخ�صع املعامالت مع الأطراف 

كافة  ومتنح  ال�صعودي.  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادر  البنوك  مراقبة  نظام  فـي  املحددة  للمعايري  العالقة  ذات 

الت�صهيالت اإىل الأطراف ذات العالقة بعد احل�صول على ال�صمانات الكافـية، ح�صب �صيا�صة البنك ال�صارية املفعول. اأما 

بالن�صبة لل�صمانات املقدمة بخ�صو�س الت�صهيالت املمنوحة اإىل موؤ�ص�صات، يوجد لأع�صاء جمل�س الإدارة م�صلحة فـيها، 

فهي تخ�صع اإىل التايل:

- اإذا كان ع�سو جمل�ض الإدارة ميلك ح�سة تتجاوز 50% من راأ�س مال املوؤ�ص�صة، يراعى فـي ال�صمانات اأن تغطي كامل 

مبالغ الت�صهيالت املمنوحة.

- اإذا كان ع�سو جمل�ض الإدارة ميلك ح�سة تعادل 50% من راأ�س مال املوؤ�ص�صة اأو اأقل من ذلك، يراعى فـي ال�صمانات اأن 

تعادل قيمة ح�صته من الت�صهيالت املمنوحة.

القوائم  الأر�صدة والعمليات لالأطراف ذات العالقة بالطرق ال�صحيحة، ويتم الإف�صاح عنها فـي  هذا، ويتم قيد كافة 

اأو  اأقاربهم من الدرجة الأوىل  اأو  اإدارة  املالية ح�صب الحتياج وتقر الإدارة العليا للبنك باأنه ل يوجد لأي ع�صو جمل�س 

موظف�ي الإدارة الرئي�سيني عالقة بال�سركات التي تقوم باأي اأعمال ل�سالح البنك اأو لديها تعاقدات مع البنك.

يرتبط ع�صو جمل�س الإدارة ال�صيد/ عبدالعزيز را�صد العبدالرحمن الرا�صد بعالقة �صراكة مع ال�صيد/ احمد �صامل ال�صري 

اللكرتونية )ذ.م.م( وكذلك كونهما ع�صوين  والتجهيزات  الفلك  �صركة  فـي  بالبنك(  الداخلية  املراجعة  )رئي�س جلنة 

موؤ�ص�صني فـي �صركة اخلليج للتدريب والتعليم امل�صاهمة.

بخالف املعلومات الواردة فـي تقرير مراجعي احل�صابات للقوائم املالية املوحدة للبنك ال�صعودي الفرن�صي مل يربم البنك 

خالل هذا العام اأي عقود هامة يوجد فـيها م�صالح جوهرية لأي من اأع�صاء جمل�س الإدارة اأو مع الإدارة التنفـيذية اأو اأي 

�صخ�س ذو عالقة باأي منهم .
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مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

بلغ جمموع مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة مبلغ وقدره 2.878.113 ريال �صعودي مبا فـي ذلك بدلت ح�صور اجلل�صات 

وبياناتها كالتايل:

ريال �شعوديالبيان

1360.000 – املكافاأة ال�صنوية لرئي�س جمل�س الإدارة

2.160.000 2 – املكافاأة ال�صنوية لأع�صاء جمل�س الإدارة

3117.000 – بدل ح�صور جل�صات جمل�س الإدارة

496.000 – بدل ح�صور جل�صات اللجنة التنفـيذية

554.113 – م�صاريف �صفر

 2.878.113 املجمـــــــــوع 

مقابل اإجمايل وقدره 2.724.000 ريال �صعودي لعام 2007م .

بلغت املكافاآت والتعوي�سات لأع�ساء جمل�ض الإدارة ب�سفتهم موظف�ني مبلغ وقدره )9.219.793( ريال �صعودي وت�صمل 

الرواتب والأجور والبدلت وما ف�ي حكمها، واملكافاآت الدورية و ال�سنوية املرتبطة بالأداء، واخلطط التحف�يزية ق�سرية 

وطويلة الأجل واملزايا العينية الأخرى. مقابل )8.000.000 ( ريال �صعودي عام 2007م،

مكافاآت كبار التنف�يذيني 

 9.562.518 وقدره  مبلغ  املايل  املدير  ف�يهم  مبن  التنف�يذيني  املوظف�ني  كبار  من  خلم�سة  والتعوي�سات  املكافاآت  بلغت 

ريال �سعودي وت�سمل الرواتب والأجور والبدلت وما ف�ي حكمها، واملكافاآت الدورية و ال�سنوية املرتبطة بالأداء واخلطط 

التحفـيزية ق�صرية و طويلة الأجل واملزايا العينية الأخرى.

مت تكوين جلان رئي�صية منبثقة عن املجل�س وهي كالتايل:

اللجنة التنفـيذية

تتكون هذه اللجنة من )7( اأع�صاء وقد مت ت�صكيل اأع�صاء هذه اللجنة لفرتة ثالث �صنوات اعتبارًا من )2007/01/01م 

وحتى 2009/12/31م( وهم:

رئي�صًا  ال�صيد/ جان ماريون 

ع�صوًا   ال�صيد/ عبدالعزيز را�صد العبدالرحمن الرا�صد 

ع�صوًا   ال�صيد/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�صى 

ع�صوًا  ال�صيد/ عبدالعزيز هبدان الهبدان 

ع�صوًا  ال�صيد/ مو�صى عمران حممد العمران 

ع�صوًا   ال�صيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه 

ع�صوًا  ال�صيد/ جان فريدريك دولو�س 

هذا وقد عقدت اللجنة التنفـيذية عدد )5( اجتماعات خالل العام 2008م وبن�صبة ح�صور قدرها %89.
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جلنة التربعات وامل�صاهمات الجتماعية 

تتكون هذه اللجنة من )3( اأع�صاء وهم:

الأ�صتاذ/ ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق    رئي�صًا

ع�صوًا الأ�صتاذ/ عبدالعزيز را�صد الرا�صد  

ع�صوًا الأ�صتاذ/ عبدالرحمن اأمني جاوه  

البنك  ف�يها. وقد قام  البنك  ي�ساهم  التي  للتبعات وامل�ساهمات الجتماعية  املنا�سبة  الآلية  اللجنة لو�سع  وجتتمع هذه 

مب�صاهمات فـي الكثري من اأعمال التنمية الجتماعية واخلريية والثقافـية وال�صحية، وقد ح�صل البنك على العديد من 

خطابات ال�صكر من اجلهات امل�صرفة على هذه الأن�صطة املختلفة.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

اأو�سى جمل�ض الإدارة تكوين جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�ساء واأقر طريقة عملها، هذا و�سيتم عر�ض تو�سيات 

جمل�س الإدارة بهذا اخل�صو�س على اجلمعية العمومية غري العادية املزمع عقدها خالل �صهر مار�س 2009م وقد عقدت 

اللجنة اجتماعًا واحدًا فـي �صهر نوفمرب 2008م )نظرًا حلداثة تكوينها ولأن ت�صكيلها النهائي يتوجب املوافقة عليه من 

قبل اجلمعية العمومية(.
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جلنة املراجعة 

ال�شيخ/ اأحمد ال�شري الرئي�س:   

�صريك تنفـيذي، جمموعة مالذ   

ال�شيد/ عمار اخل�شريي الأع�صاء:  

    املوؤ�ص�س واملدير الإداري حلملة الأ�صهم ، اأموال اخلليج 

ال�شيد/ مي�شيل ليما�شون   
املفت�س العام لكاليون، فرن�صا   

الدكتور/ خالدحامد حامد مطبقاين   
ع�صو جمل�س اإدارة البنك ال�صعودي الفرن�صي   

ال�صكرتري:   ال�شيد/ فران�شوا دولغراجن

املفت�س العام للبنك ال�صعودي الفرن�صي   

)بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املوظف امل�سوؤول عن اللتزام بالقوانني ف�ي البنك يعتب �سيفًا دائمًا ف�ي اجتماعات اللجنة(. 

لقد وافقت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي على تر�صيح جمل�س الإدارة فـي البنك ال�صعودي الفرن�صي لالأع�صاء اأعاله فـي جلنة 

التدقيق لفرتة ثالث �صنوات تبداأ فـي 2007/01/01م. 

تلتقي جلنة التدقيق �صت مرات فـي ال�صنة من اأجل التغطية الكاملة لكافة جمالت املخاطرة فـي البنك. وقد مت ت�صجيل مداولت 

كل اجتماع بال�صكل املنا�صب ورفع تقرير بها اإىل جمل�س الإدارة، وقد متت متابعتها بال�صكل املنا�صب من قبل �صكرتري جلنة التدقيق 

مع اإدارة البنك. 

وبناًء على خطة عملها التي تدوم لثالث �صنوات والقائمة على املخاطرة، فقد �صاركت اللجنة ب�صكل مكثف فـي تقييم اإجنازات 

املدققني الداخليني واخلارجيني وقامت مبراجعة منتظمة للمخاطر الرئي�صة املرتبطة باأن�صطة البنك وبو�صائل املراقبة الداخلية 

من حيث اجلودة والكفاءة. ولتحقيق هذه الغاية، مت اإبالغ اأع�صاء جلنة التدقيق وقدم لهم موجز لي�س فقط من قبل رئي�س املدققني 

الداخليني لدى البنك، بل اأي�سًا متى دعت احلاجة لذلك، وذلك من قبل مدراء الإدارات ذوي ال�سلة، ومن قبل موظف�ي اللتزام 

بالأنظمة، ومن قبل املدققني اخلارجيني. وقد كانت اللجنة ن�صيطة جدًا فـي مراجعة و�صع التو�صيات التي قدمتها جلنة الرقابة 

الداخلية التي مت ت�صكيلها من قبل الإدارة ل�صمان حت�صني نظام الرقابة الداخلي للبنك. كما قامت مبراقبة و�صمان اللتزام الدقيق 

بقوانني موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي وتوجيهاتها وقد مت اإبالغها بانتظام بالق�صايا الرئي�صية والنتائج التي يتم التو�صل اإليها 

من اللجان الداخلية الأخرى مثل "جلنة مكافحة غ�صيل الأموال واجلرائم املالية"، اأو اللجان اخلارجية من موؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صعودي ...الخ. وقد كانت جلنة التدقيق مطلعة متامًا فـيما يتعلق بو�صع ال�صركات الأخرى وال�صقيقة.
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املراجعون القانونيون

ارن�صت ويونغ ومكتب  ال�صادة  للم�صاهمني املنعقدة فـي 2008/3/30م املوافق 1429/03/22هـ  العمومية  عينت اجلمعية 

ال�صادة كي بي ام جي / الفوزان وال�صدحان كمراجعني قانونيني للبنك للعام املايل 2009م وملدة �صنة واحدة .

املعايري املحا�صبية 

مت اأعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�صبة للموؤ�ص�صات املالية ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، 

واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية، كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتما�صى مع نظام مراقبة البنوك ونظام 

ال�صركات باململكة العربية ال�صعودية والنظام الأ�صا�صي للبنك ول يوجد هنالك اأي اختالفات جوهرية عن معايري املحا�صبة 

ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

يوؤكد جمل�س الإدارة للم�صاهمني والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�صب معرفته التامة ما يلي:

1( اأن البنك قد احتفظ ب�صجالت حما�صبية �صحيحة.

2( اأن البنك ميلك نظام رقابة داخلي قوي، وقد متت مراجعة ذلك النظام من قبل دائرة التدقيق الداخلي للبنك 

والتي ترفع تقاريرها اإىل جلنة املراجعة الداخلية للبنك.

3( لي�س لدى املجل�س اأي �صك حول مقدرة البنك على ال�صتمرار كمن�صاأة ناجحة.

الإف�صاح

كما ترى اإدارة البنك اأنه يتوفر للبنك نظام مراقبة منا�صب ي�صمح باإعداد قوائم مالية موؤقتة تن�صجم مع املعايري املالية 

واملحا�صبية ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ومعايري املحا�صبة الدولية ومعايري التقارير املحا�صبية الدولية.

علمًا باأن القوائم املالية احلالية اأعدت على اأ�صا�س هذا النظام، وقد اأطلع اأع�صاء جمل�س الإدارة على كافة املعلومات التي 

تغطي فرتة ل تتجاوز �صنة واحدة من تاريخ نهاية ال�صنة املا�صية.

لئحة حوكمة ال�صركات

يعمل البنك ال�صعودي الفرن�صي وفقًا لالأحكام والإر�صادات الواردة بالئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة عن هيئة ال�صوق 

على  لالطالع  املخت�صة  الندوات  بع�س  فـي  بالبنك  العليا  الإدارة  واأع�صاء  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  �صارك  وقد  املالية، 

م�صوؤولياتهم جتاه التزاماتهم لدى البنك.  كما يتم اإبالغ ال�صادة الأع�صاء بوا�صطة رئي�س جمل�س الإدارة عن كل ما يرد 

من اجلهات املخت�صة حول هذا املو�صوع. وقد مت الإبالغ عن:

1( تاأ�سي�ض جلنة الرت�سيح واملكافاآت

2( اعتماد �صيا�صة التعاقد اخلارجي

3( خطط البنك طويلة الأجل

4( �صيا�صة اإن�صاء جلان جمل�س الإدارة

5( الالئحة اخلا�صة مبجل�س الإدارة

6( خطط الإحالل الوظيف�ي

7( اعتماد الكتيب التعريفـي عن اأعمال البنك والتعليمات والإجراءات املتبعة لع�صو جمل�س الإدارة اجلديد.
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يعمل البنك ال�صعودي الفرن�صي وفقًا لأحكام واإر�صادات لئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية فـيما عدا 

الأحكام الواردة اأدناه:

اأ�شباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادة

حقوق الت�صويتاملادة: ال�صاد�صة 

يجب اإتباع اأ�صلوب الت�صويت الرتاكمي عند الت�صويت لختيار اأع�صاء )ب(

جمل�س الإدارة فـي اجلمعية العامة

ي�صتمل النظام الأ�صا�صي للبنك ال�صعودي 

الفرن�صي على حق الت�صويت العادي

)د(
يجب على امل�صتثمرين من الأ�صخا�س ذو ال�صفة العتبارية الذين 

يت�صرفون بالنيابة عن غريهم – مثل �صناديق ال�صتثمار – 

الإف�صاح عن �صيا�صاتهم فـي الت�صويت وت�صويتهم الفعلي فـي 

تقاريرهم ال�صنوية، وكذلك الإف�صاح عن كيفـية التعامل مع اأي 

ت�صارب جوهري للم�صالح قد يوؤثر على ممار�صة احلقوق الأ�صا�صية 

اخلا�صة با�صتثماراتهم .

اأن البنك ال�صعودي الفرن�صي لي�س له ال�صفة 

القانونية لإلزام امل�صتثمرين ذو ال�صفة العتبارية 

الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم – 

مثل �صناديق ال�صتثمار- الإف�صاح عن 

�صيا�صاتهم فـي الت�صويت.

وختامًا يتقدم جمل�س اإدارة البنك ال�صعودي الفرن�صي بخال�س ال�صكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�صريفـني واإىل ويل 

عهده الأمني ملا يقدموه للقطاع امل�صرفـي من دعم متوا�صل وال�صكر مو�صول اإىل مقام وزارة املالية وموؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صعودي وهيئة ال�صوق املالية ووزارة التجارة وال�صناعة مل�صاندتهم فـي جميع ما يقوم به البنك من مبادرات من �صاأنها 

رفع م�صتوى اخلدمات امل�صرفـية لت�صبح وبكل ي�صر متاحة للجميع، كما يتقدم بال�صكر لعمالء البنك الأفا�صل على هذه 

الثقة العزيزة والتي هي مو�صع  الحرتام والتقدير، ويتوجه بال�صكر اإىل جميع الزمالء الذين �صاهموا فـي هذه الجنازات 

من اأع�صاء اللجنة التنفـيذية واأع�صاء جلنة التدقيق واملراجعة والإدارة التنفـيذية من اإداريني وفنيني.

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(
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اأع�صاء جمل�س الإدارة      65

اأع�صاء جمل�س الإدارة

جلو�صًا من اليمني: عبدالعزيز الرا�صد، اإبراهيم الطوق رئي�س جمل�س الإدارة، جان فردريك دولو�س، عبد العزيز الهبدان

وقوفًا من اليمني: عبدالرحمن اأمني جاوه، جان ماريون، مو�صى عمران العمران، الن ما�صريا، د. خالد مطبقاين

غري موجودين: اإبراهيم العي�صى

نزار القنا�س، الأمني العام

فريق الإدارة التنفـيذي

الإدارات الإقليمية املركز الرئي�شي

جان ماريون

الع�صو املنتدب

عبدالرحمن اأمني جاوه

نائب الع�صو املنتدب

يو�صف لنب

الرئي�س الأول للعمليات

فـيليب تو�صارد

مدير ال�صوؤون املالية والتخطيط

حممد عبدالهادي

مدير جمموعة اخلدمات امل�صرفـية لل�صركات

نعيم احل�صيني

مدير جمموعة اخلدمات امل�صرفـية لالأفراد

فران�صوا ريفـيه

مدير اإدارة الإئتمان

وليد فطاين

مدير جمموعة اخلزينة

عمر اجلزار

مدير جمموعة اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة

اأحمد جودت

مدير جمموعة احل�صابات اخلا�صة

اأحمد القا�صم

مدير دائرة تقنية املعلومات

�صعدون ال�صعدون

مدير دائرة العمليات امل�صرفـية

عبدالقدير مريزا

مدير دائرة املحا�صبة والرقابة املالية

عمرو الطاهر

مدير دائرة املوارد الب�صرية

فرن�صوا دلغراجن

املفت�س العام

عبدالعزيز عثمان

مدير دائرة املراقبة النظامية

خليل النامي

مدير دائرة اإدارة اخلدمات

املدير الإقليمي للمنطقة الغربية

مازن متيمي

املدير الإقليمي للمنطقة الو�صطى

اأ�صامة بخيت

املدير الإقليمي للمنطقة ال�صرقية

عبدالعزيز امللحم

التواجد الإقليمي

بنك بيمو ال�صعودي الفرن�صي

ريا�س عبجي

ال�شركات املتخ�ش�شة وامل�شرتكة

�صركة فرن�صي تداول

ريا�س ال�صارخ

�صركة كام ال�صعودي الفرن�صي

ري�صارد لوبري

�صركة �صوفـينكو ال�صعودي الفرن�صي

�صهريار علي �صاه

�صركة األيانز ال�صعودي الفرن�صي

اأنطوان عي�صى

�صركة كاليون ال�صعودي الفرن�صي

فرا�س �صقرا

اأع�صاء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفـيذي



تــقــريــر مــدقــقــي الــح�صــابــات

قائمة  ت�صتمل على  والتي  له،  التابعة  وال�صركات  )البنك(  الفرن�صي  ال�صعودي  للبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  راجعنا  لقد 

النقدية املوحدة  والتدفقات  امل�صاهمني  املركز املايل املوحدة كما فـي 31 دي�صمرب 2008م، وقوائم الدخل والتغريات فـي حقوق 

لل�صنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وملخ�صًا لل�صيا�صات املحا�صبية الهامة والالإي�صاحات التف�صريية الأخرى من )1( اىل )41( لل�صنة 

املنتهية فـي ذلك التاريخ، وي�صتثنى من ذلك الإي�صاح رقم )36( والبيانات املتعلقة بالإف�صاحات التي ن�صت عليها تو�صيات جلنة 

بازل )2( وامل�صار اإليها فـي الإي�صاح املذكور لأنها غري مطلوبة لأن تكون �صمن نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�صئولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة

املالية  للموؤ�ص�صات  املحا�صبة  ملعايري  وفقًا  عادلة  ب�صورة  وعر�صها  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  اإعداد  عن  م�صئولة  الإدارة  تعترب 

ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�صركات ونظام مراقبة 

البنوك فـي اململكة العربية ال�صعودية والنظام الأ�صا�صي للبنك. تت�صمن هذه امل�صئولية ت�صميم وتطبيق والإحتفاظ بنظام رقابة 

داخلي خا�س باإعداد القوائم املالية املوحدة وعر�صها ب�صورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية، �صواًء كانت ناجتة عن الغ�س 

اأو اخلطاأ، واإختيار وتطبيق �صيا�صات حما�صبية مالئمة، واإجراء تقديرات حما�صبية معقولة وفقًا للظروف.

م�صئولية مراجعي احل�صابات

اإن م�صئوليتنا هى اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�صتنادًا اىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا 

مبتطلبات  الإلتزام  منا  تتطلب  والتي  الدولية  املراجعة  ومعايري  ال�صعودية  العربية  اململكة  فـي  عليها  املتعارف  املراجعة  ملعايري 

اأعمال املراجعة للح�صول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء  اأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفـيذ 

اجلوهرية.

املالية  القوائم  تت�صمنها  التي  والف�صاحات  للمبالغ  املوؤيدة  الأدلة  للح�صول على  باإجراءات  القيام  املراجعة على  اأعمال  ت�صتمل 

املوحدة. تعتمد الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�صابات وت�صتمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي 

القوائم املالية املوحدة، �صواءًا كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر، يقوم مراجعو احل�صابات بالأخذ بعني 

الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س باإعداد القوائم املالية املوحدة للمن�صاأة وعر�صها ب�صورة عادلة لغر�س ت�صميم اإجراءات 

مراجعة مالئمة وفقًا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�صاأة. كما ت�صتمل اأعمال املراجعة 

على تقومي مدى مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�صبية املعدة من قبل الإدارة، وتقومي العر�س 

العام للقوائم املالية املوحدة.

ال�صادة م�صاهمي البنك ال�صعودي الفرن�صي اىل: 

)�صركة م�صاهمة �صعودية(         املوقرين  

كي بي اإم جي الفوزان وال�شدحان
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نعتقد باأن اأدلة املراجعة التي ح�صلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون اأ�صا�صًا لإبداء راأينا.

الراأى

فـي راأينا، ان القوائم املالية املوحدة ككل:

املوحد  املايل  واأدائه  2008م،  دي�صمرب   31 فـي  كما  للبنك  املوحد  املايل  املركز  اجلوهرية،  النواحي  كافة  من  بعدل  • تظهر 
وتدفقاته النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�صبة للموؤ�ص�صات املالية ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.

املالية  القوائم  وعر�س  باإعداد  يتعلق  فـيما  للبنك  الأ�صا�صي  والنظام  البنوك  مراقبة  ونظام  ال�صركات  نظام  مع  تتفق   •
املوحدة.

كى بي ام جي الفوزان وال�شدحان اإرن�شت ويونغ       

�س ب 92876 �س ب 2732       

الريا�س 11663 الريا�س 11461        

اململكة العربية ال�صعودية اململكة العربية ال�صعودية      

طارق عبدالرحمن ال�صدحان   فهد حممد الطعيمي        

ترخي�س رقم )352( ترخي�س رقم )354(       

23 حمرم 1430هــ

20 يناير 2009م 
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