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ت يا ملحتو  ا



ال�ســـــــــــنـــة الــمــــــالـــيــــــة بـــاإيــجـــــــاز
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 ال�ســـــــــــنـــة الــمــــــالـــيــــــة بـــاإيــجـــــــاز



نــتــائــج 2007

مليون ريال اإىل  99.808   25.41% + اإجمايل الأ�سول 

مليون ريال اإىل  59.850   17.05% + �سافـي القرو�ض وال�سلف 

مليون ريال اإىل  74.007    19.37% + ودائع العمالء 

مليون ريال اإىل  2.711   9.84% - �سافـي الدخل 

مليون ريال اإىل  11.241   19.52% + حقوق امل�ساهمني 
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 كـلـمـة رئي�ض جمل�ض الإدارة

كلمة رئي�ض جمل�ض الإدارة

ي�سعـــدين اأن اأقـــوم نيابة عن جمل�ض الإدارة بتقـــدمي التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي الفرن�سي عـــن ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 

2007م. فـي الوقت الذي عانى فـيه القطاع املايل بوجه عام من مواقف �سعبة خالل عام 2007م, اإل اأنني اأ�سعر بال�سعادة لعر�ض 

نتائج البنك ال�سعودي الفرن�سي التي توؤكد مرونة هذا البنك فـي التعامل مع ظروف ال�سوق غري املواتية التي اإت�سمت بالتقلب ال�سريع 

والتذبذب على مدار العام. 

اإن اإ�سرتاتيجيـــة البنـــك ال�سعـــودي الفرن�سي تتمثل فـي حتقيق اإيـــرادات م�ستمرة مل�ساهمينا من خالل موا�سلـــة التو�سع فـي اأن�سطة 

اأعمالنـــا الأ�سا�سية وتنويع م�سادر اإيراداتنا, فاإنـــه من دواعي الفخر والعتزاز القول باأن البنك قد حقق اإيرادات نتيجة املبادرات 

التـــي اأجنـــزت فـي ال�سنوات الأخـــرية فـي الوقت الذي وا�سل فـيه البنـــك تاأ�سي�ض اأن�سطة عمل جديدة لدعم مـــا يعر�سه فـي الوقت 

احلا�سر من منتجات وخدمات. 

وباإن�سمـــام كل مـــن �سركة �سوفـينكـــو ال�سعودي الفرن�ســـي )خدمات التمويل( وكام ال�سعـــودي الفرن�ســـي )اإدارة الأ�سول( وكاليون 

ال�سعودي الفرن�سي )اخلدمات امل�سرفـية الإ�ستثمارية والإ�ست�سارات املالية( واأليانز ال�سعودي الفرن�سي )خدمات التاأمني التعاوين 

لل�ســـركات والأفـــراد( وفرن�سي تداول )خدمات الو�ساطة(, فقد اأ�سبح من املوؤكد اأن البنك ال�سعودي الفرن�سي قد حتول من جمرد 

بنك قائم بذاته اإىل جمموعة مالية متكاملة. 

كمـــا ي�سعـــدين اأن اأعلن باأن البنك قد حقق دخاًل �سافـيًا مقداره 2711 مليون ريـــاًل �سعوديًا. ورغم اأن هذا املبلغ يقل بن�سبة 9.8% 

مقارنـــة ب�سافــــي الدخل املتحقـــق فـي عـــام 2006م, اإّل اأن هذه النتيجة ينبغي اأن حتلـــل فـي �سوء التباطوء والفتـــور الذي �سهدته 

ـ %63 من الدخل( وما يقابلها من منو اأن�سطـــة اخلدمات امل�سرفـية الأ�سا�سية  الأن�سطـــة ذات العالقـــة فـي �ســـوق الأ�سهم املحلية )ـ 

للبنك بزيارة %21+. ويتج�سد هذا النمو اجلوهري بقوة الأن�سطة الأ�سا�سية للبنك, حيث اإرتفعت حمفظة القرو�ض بن�سبة 17.1% 

وودائع العمالء بن�سبة %19.5  كما حققت امليزانية العمومية للبنك زيادة اإجمالية بن�سبة 25.4%. 

فـي الوقت الذي اإرتفع فـيه اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة %19.5 , فقد اإ�ستمرت ن�سبة العائد على حقوق امل�ساهمني عند م�ستوى 

%26.3, وذلـــك رغـــم انخفا�ض الأرباح املتحققة من خدمات الو�ساطة وزيادة راأ�ض املال التي متت فـي �سهر مار�ض 2007م. اأخريًا 

ولي�ـــض اآخرًا, يبقى البنك ال�سعـــودي الفرن�سي هو البنك الرائد فـي جمال تخطيط وتطوير الكوادر الوطنية بكافة م�ستوياتها. فمن 

بني 2341 موظفًا ميثل العدد الإجمايل ملوظفـي البنك, بلغت ن�سبة ال�سعودة خالل هذا العام %82. وبالن�سبة للعام املقبل نتوقع اأن 

ت�ستمر الظروف القت�سادية املحلية مواتيه رغم ال�سطرابات املالية التي �سهدها العامل موؤخرًا.  وعليه, فاإننا ن�ستقبل عام 2008م 

باإيجابية وتفاوؤل, خا�سة بعد اإر�ساء القواعد الكفـيلة بتحقيق مزيد من النمو للبنك ال�سعودي الفرن�سي. 

اأود بهـــذه املنا�سبـــة التقدم باأ�سدق م�ساعر ال�سكر والإمتنان لالإدارة العليا ولكافـــة العاملني فـي البنك على تفانيهم واإخال�سهم فـي 

حتقيق هذه النتائج. كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل لزمالئي فـي جمل�ض الإدارة ومل�ساهمينا الكرام على اإ�ستمرار ولئهم واإخال�سهم. 

ختامـــًا, فاإننـــي اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن عظيم المتنان والعرفان خلادم احلرمني ال�سريفـني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

و�ساحـــب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني وحكومة اململكة العربية ال�سعودية على توفـري هذه البيئة امل�ستقرة التي ت�سّجع على حتقيق 

النمو القت�سادي واإ�ستمراره فـي اململكة.

اإبراهيم الطوق

رئي�ض جمل�ض الإدارة
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و�سلت ن�سبة العائد على حقوق 

امل�ساهمني عند م�ستوى 26.3 %”“



كلمة الــعــ�ســـو الـمــنــتــدب

مما ل �سك فـيه اأن عام 2007م كان عامًا مليئًا بالتحديات لقطاع البنوك والأن�سطة املالية بوجه عام. وبرغم ذلك, فاإنني فخور 

بالنتائــــج التي متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من حتقيقهــــا مل�ساهميه.  وفـي �سياق الإ�سطراب املايل الذي �سهده العامل اأجمع, 

والتذبــــذب احلاد الــــذي رافقه فـي معدلت الفائــــدة وخماطر الإئتمان و�سوق تبــــادل العمالت الأجنبية, اأثبــــت البنك ال�سعودي 

الفرن�ســــي اأن منــــوذج العمل الذي ينتهجه ما زال قويًا ومن خالل موا�سلة الرتكيز على التو�سع فـي اأن�سطة العمل الأ�سا�سية والتنويع 

فــــي م�ســـادر الإيرادات, فقد متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من التغلب ب�سكل كبري على النتائج املرتتبة على الرتاجع الكبري الذي 

ح�سل فـي اإيرادات اأن�سطة الو�ساطة كما كان متوقعًا فـي نهاية عام 2006م.	باإ�شتثناء	الإيرادات	من	هذا	الن�شاط	الذي	حافظ	البنك	

مـــن خاللـــه على مركزه وح�سته من ال�سوق , فقد حققت جميع اأن�سطة البنك الأخرى اإرتفاعًا فـي دخل العمليات بن�سبة تقارب 21% 

طرد فـي البنود الرئي�سية للميزانية العمومية للبنك.  مقارنه بعام 2006 , وذلك بالإ�ستناد اإىل النمو ال�سحي امل�سّ

اإرتفعت حمفظة القرو�ض بن�سبة %17.1, كما اإرتفعت ودائع العمالء بن�سبة %19.5 فـي الوقت الذي اأظهرت فـيه امليزانية العمومية 

زيـــادة اإجماليـــة بن�سبة %25.4. وهذا كله جـــاء كثمرة للتفاين والإخال�ض والإ�ســـرار على خدمة قاعدة عمالئنـــا ب�سكل اأف�سل وما 

حققتـــه �سيا�سة الإ�ستثمار املتبعة فــــي البنك من نتائج انعك�ست باآثارها على التجهيـــزات الأ�سا�سية وعلى قنوات تقدمي اخلدمة فـي 

البنـــك. فقـــد تو�سعـــت �سبكة فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي من 68 اإىل 75 فرعًا, فـي الوقـــت الذي اأ�سيفت فـيه 120 اآلة من اجليل 

اجلديـــد من اآلت ال�ســـّراف الآيل واآلت ا�ستالم النقد. اأما مـــن ناحية خماطر الئتمان, فمن اجلدير بالذكـــر اأن البنك ال�سعودي 

الفرن�ســـي متكن من موا�سلة تنمية حمفظة قرو�سه واملحافظة علـــى ح�سوره بقوة فـي قطاع اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات من غري 

تراجع فـي م�ستوى اجلودة النوعية لأ�سوله اأو املعايري املتبعة فـي اإدارة املخاطر. 

كان عـــام 2007م هـــو العـــام الـــذي ر�ّسخ فـيـــه البنك ال�سعـــودي الفرن�سي نف�ســـه كمجموعة مالية مـــن خالل اإ�سافة �ســـركات تابعة 

متخ�س�ســـة و�سركات ت�سامن جرى ت�سكيلهـــا وفق منوذج اأن�سطة العمل املتممة ل�سل�سلة املنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك فـي 

الوقـــت احلا�ســـر. فقد مت اإن�ساء خم�ض �ســـركات جديدة تعمل حتت مظلة البنك ال�سعودي الفرن�ســـي, هي: فرن�سي تداول )خلدمات 

الو�ساطـــة(, كام ال�سعـــودي الفرن�سي )وهي اإحـــدى ال�سركات التابعة التي اأن�سئـــت بالت�سامن مع كريديت اأكريكـــول لإدارة الأ�سول 

واملتخ�س�ســـة فــــي اإدارة الأ�ســـول( و �سوفـينكو ال�سعـــودي الفرن�سي )التي تاأ�س�ســـت بالت�سامن مع جمموعـــة �سوفـينكو املتخ�س�سة 

فــــي خدمـــات التمويـــل(, و كاليون ال�سعودي الفرن�ســـي )التي تاأ�س�ست بالت�سامن مـــع كاليون املتخ�س�سة فــــي اخلدمات امل�سرفـية 

ال�ستثمارية والإ�ست�سارات املالية( و األيانز ال�سعودي الفرن�سي )وهي �سركة تاأمني اأن�سئت بالت�سامن مع جمموعة األيانز متخ�س�سة 

فـي خدمات التاأمني التعاوين لل�سركات والأفراد(. 

اإننـــي على ثقـــة بوجود قاعدة راأ�ض مال قوية, وما يرافقهـــا من تو�سع فـي �سل�سلة املنتجات واخلدمات بف�ســـل اإ�سافة هذه ال�سركات 

املتخ�س�ســـة, فـــاإن البنك ال�سعودي الفرن�سي اأ�سبح الآن على اأمت ال�ستعداد ملواجهة حتديات عام 2008م وحتقيق متطلبات عمالئه 

وتلبيـــة اإحتياجاتهـــم املالية فـي كافة املجالت. وفـي هذا ال�سياق, حيث ت�سهد اأن�سطة اخلدمات امل�سرفـية واملالية تطورًا �سريعًا, اأود 

التقدم بال�سكر ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية وهيئة ال�سوق املالية مل�ساعدتهما ودعمهما املثمر فـي اإن�ساء هذه ال�سركات املتخ�س�سة 

وعلى موا�سلة دعمهما للبنك فـي كافة املجالت. كما اأكرر �سكري وامتناين مل�ساهمينا الأوفـياء على التزامهم الدائم وامل�ستمر جتاه 

البنـــك ولعمالئنـــا الكرام على ثقتهـــم الغالية بهذا البنك. كما اأود اأن اأعرب عن م�ساعر الر�ســـا والرتياح اإىل جميع موظفـي البنك 

ال�سعودي الفرن�سي الذين بف�سل اإخال�سهم وتفانيهم متكن البنك من حتقيق كل هذه الإجنازات. 

اأخريًا, بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن جميع موظفـي البنك ال�سعودي الفرن�سي, اأتقدم اإىل رئي�ض واأع�ساء جمل�ض الإدارة واللجنة 

التنفـيذية للبنك واأع�ساء جلنة املراجعة بجزيل ال�سكر والمتنان على دعمهم الكبري وتفهمهم وم�ساندتهم جلهاز الإدارة فـي البنك 

ال�سعودي الفرن�سي. 

جان ماريون 

الع�سو املنتدب 
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اأثبت البنك ال�سعودي الفرن�سي 

اأن منوذج العمل الذي ينتهجه يبقى “

قويًا”



الإدارة الـمـــالــيـــــة

اإت�سم عام 2007م بتحقيق زيادة كبرية فـي الإيرادات من اأن�سطة العمل الأ�سا�سية للبنك قابلها انخفا�ض فـي الإيرادات 

من اأن�سطة الو�ساطة التي �سجلت نتائج باهرة فـي الأعوام ال�سابقة. 

مع مراعاة ما تقدم, يبقى عام 2007م عام منو )جممل امليزانية العمومية + %25.4( حيث ارتفعت القرو�ض والودائع 

بن�سبة %17.1 و %19.5 على التوايل. ورغم اأن �سافـي الربح يظهر انخفا�سًا بن�سبة %9.8, فاإن النتائج املالية للبنك 

ال�سعودي الفرن�سي يجب اأن حتلل فـي �سوء التباطوؤ احلا�سل فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية, حيث انخف�ست اأحجام التعامل 

فـي ال�سوق وقيمة الأ�سهم املتداولة فـي هذا ال�سوق بن�سبة %50  على مدار العام مقارنة بعام 2006م.  كما يجب النظر اإىل 

النتائج املالية التي حققها البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي �سوء النمو فـي الأن�سطة الأ�سا�سية للبنك وكذلك الأن�سطة التي 

حتقق اأرباحًا متكررة. 

رغم اأن اأن�سطة الو�ساطة فـي تداول الأ�سهم قد تاأثرت ب�سكل كبري, فمن اجلدير بالذكر اأن قطاعات العمل الأخرى فـي 

البنك قد �سجلت منوًا بن�سبة %21 مقارنة بعام 2006م, مما عو�ض تقريبًا عن تراجع الإيرادات من اأن�سطة الو�ساطة فـي 

تداول الأ�سهم. مع مراعاة اأن هذه الزيادة بن�سبة %21 فـي دخل البنك الأ�سا�سي من الت�سغيل يقابلها زيادة بن�سبة 6.2% 

فـي م�ساريف الت�سغيل. 

الديناميكية  النظرة  من  م�ستفـيدًا  تطوره,  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  فـي  لل�سركات  امل�سرفـية  اخلدمات  قطاع  وا�سل 

الإيجابية مل�ستقبل القت�ساد ال�سعودي, حمققًا بذلك منوًا بن�سبة %45 فـي الوقت الذي حققت اأ�سول هذا القطاع منوًا 

قوية,  نتائج  اخلا�سة(  امل�سرفـية  اخلدمات  ذلك  فـي  لالأفراد )مبا  امل�سرفـية  اخلدمات  قطاع  حقق  كما   .22% بن�سبة 

خا�سة فـي جمال ودائع العمالء التي ارتفعت باأكرث من %21 حمققة بذلك دخاًل من الت�سغيل يقارب ن�سبة %16 )من غري 

اأثر الرتاجع فـي الدخل املتحقق من الو�ساطة(. كذلك حققت  اخلزينة واأن�سطة �سوق راأ�ض املال ارتفاعًا بن�سبة %24 فـي 

�سافـي الدخل. والف�سل فـي ذلك يعود ب�سكل رئي�سي لتمكن البنك من املحافظة على مركزه القوي فـي �سوق امل�ستقات. 

اإن زيادة راأ�ض مال البنك التي تقررت بعد اجتماع اجلمعية العمومية للبنك املنعقد فـي مار�ض 2007م )اإ�سدار احلقوق 

اجلديدة مبعدل 2 �سهم لكل 3 اأ�سهم( قد اأثبتت جناحها لأن البنك ال�سعودي الفرن�سي متكن من احل�سول على املوارد 

اإن�ساء  الأ�سا�سية وفـي حت�سني منوذج عمله من خالل  ال�ستثمار فـي جتهيزاته  فـي  ال�ستمرار  النمو مع  لتمويل  الالزمة 

�سركات تابعة و�سركات ت�سامن متخ�س�سة. 
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اجلدير بالذكر اأن قطاعات العمل 

الأخرى فـي البنك قد �سجلت منوًا “

بن�سبة 21 % مقارنة بعام 2006م”



رغم الأثر املرتتب على تباطوؤ اأن�سطة الو�ساطة فـي جمال تداول الأ�سهم, فاإن املزيج املنا�سب فـي الإيرادات املتحققة من 

العمالت اخلا�سة والعمالت بوجه عام, اأن�ساأت عائدًا مواتيًا على معدل الأ�سول بن�سبة %3.20. ومع مراعاة الزيادة فـي 

راأ�ض املال, مت حتقيق عائد على معدل حقوق امل�ساهمني بن�سبة 26.3%. 

فـيما يتعلق بالأزمة املالية العاملية, فمن اجلدير بالذكر اأن البنك ال�سعودي الفرن�سي مل يعاين من اأية تخفـي�سات فـي راأ�ض 

املال اأو خ�سائر ناجمة عن اأزمة القرو�ض العقارية املتعرثة نظرًا لأن البنك مل يتعر�ض ملنتجات التمويل املنظمة  التي كانت 

تقوم على هذا النوع من الأ�سول. 

تقييم البنك
     

بالإ�ستناد اإىل القوة املالية التي اأبداها البنك ال�سعودي الفرن�سي, فقد احتفظ البنك مب�ستوى رفـيع من التقديرات املبينة 

فـي اجلدول اأدناه: 

دي�سمرب 2007م

عمالت اأجنبية 

طويلة املدى

عمالت اأجنبية 

النظرة امل�ستقبليةالقوة املاليةق�سرية املدى 

اإيجابيA1Prime-1Cمودي

م�ستقرAF1Bفـيت�ض

م�ستقرAA1n/a�ستاندراد اأند بور

م�ستقر+AA1Aكابيتال انتليجن�ض

وقد اأعيد تاأكيد جميع التقديرات اأعاله فـي عام 2007م. 

كفاية راأ�ض املال
     

طفـيفًا  انخفا�سًا  انخف�ست  قد   )1 بازل  اتفاقية  اأحكام  )مبوجب  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  مال  راأ�ض  كفاية  اأن  رغم 

)%12.2 كما فـي نهاية دي�سمرب 2007م(, اإّل اأن البنك قد حافظ على ن�سبة %12 و %14.3  طوال العام, وهو ما يوؤكد 

التزام البنك من هذه الناحية باملقايي�ض الدولية لكفاية راأ�ض املال. 
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اأو�سى املجل�ض بتحديد الأرباح النهائية املقرر توزيعها لعام  اإجتماع جمل�ض الإدارة املنعقد فـي 2 دي�سمرب 2007م,  فـي 

2007م لتكون مببلغ 0.50 ريال �سعوديا لل�سهم وذلك بهدف املحافظة على قدرة البنك على موا�سلة النمو املرتقب وفـي 

الوقت ذاته املحافظة على معدل قوي من حيث كفاية راأ�ض املال. 

قام البنك ال�سعودي الفرن�سي اأثناء العام باإجراء فحو�ض موازية فـي �سوء اتفاقية راأ�ض املال اجلديدة )بازل 2( للتاأكد 

البنك �سيبقى م�ستوفـيًا  فاإن  التنفـيذ فـي عام 2008م,  التي من املزمع و�سعها مو�سع  الأنظمة اجلديدة  باأنه فـي �سوء 

لل�شروط	من	حيث	كفاية	راأ�س	املال	التي	ي�شرتط	اأن	تبقى	فوق	عتبة	8%.  

املحا�سبة والرقابة املالية
    

فــــي اإطار التغيـــريات التي اأدخلت على التجهيزات الأ�سا�سية للبنك ال�سعودي الفرن�سي والتطور الذي رافق ذلك فـي منوذج 

العمل املتبع فـي البنك, فقد مت اأي�سًا اإدخال بع�ض التح�سينات على مهام املحا�سبة والرقابة املالية لتعزيز اآثار التوحيد بني 

خمتلف اأن�سطة البنك والتعرف ب�سكل اأف�سل على م�سادر الإيرادات. 

وقـــد اأخذت دائرة احل�سابـــات والرقابة املالية على عاتقها قدرًا كبريًا من الأن�سطـــة الهادفة لو�سع نظام حما�سبي منا�سب 

لتمكني ال�سركات التابعة املتخ�س�سة اجلديدة وال�سركات الأخرى املت�سامنة مع البنك من العمل على الوجه ال�سحيح. 

وقد مت جتهيز جميع ال�سركات التابعة واملت�سامنة باآخر ما تو�سلت اإليه التقنية فـي جمال النظم املحا�سبية, الأمر الذي اأدى 

اإىل تعزيز الرتابط والتما�سك القائم بني كافة اأع�ساء املجموعة املالية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي.

وعنـــد النتهـــاء من هذه املهمة, اأ�سبحت جميع ال�سركات اجلديدة تعمل على قدم امل�ساواة من حيث اإتباع اأف�سل املمار�سات 

واملبادئ واملعايري املحا�سبية املعتمدة فـي البنك,  مبا ميكنها من متثيل ح�سابات املجموعة بطريقة عادلة وتت�سم بال�سفافـية 

التامة. 

بالإ�سافة اإىل ما تقدم, وا�سلت دائرة احل�سابات التزاماتها القوية بتنفـيذ م�سروع بازل 2, وخا�سة عن�سر بيللر 3 من هذا 

امل�سروع.  وفـي الوقت الذي تن�سغل فـيه دائرتا التمويل واملخاطر فـي العن�سرين  Pillar II , Pillar I, فاإن دائرة احل�سابات 

تعنى فـي الوقت احلا�سر بالتعاون مع بقية البنوك العاملة فـي اململكة العربية ال�سعودية, بو�سع مناذج جديدة ل�ستخدامها 

فــــي اإعـــداد ورفع التقارير النظامية عن مالئمة راأ�ض املال والتي من املقـــرر رفعها ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وملختلف 

اجلهات. 

ومـــن ناحيـــة الرقابة املالية, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من التو�سع فـي اإجـــراءات املراقبة على بنود امليزانية و متابعة 

الأداء املـــايل للبنك وال�سركات التابعة لـــه والتعجيل فـي عملية اإعداد ورفع تقارير الربحية. وقد مت بقيادة  اإدارة التخطيط 

املـــايل  فــــي البنك وتعاون كبار اأع�ساء فريـــق الإدارة و�سع خطة جديدة متو�سطة املدى للبنـــك ال�سعودي الفرن�سي  بهدف 

حتديد الأولويات ال�سرتاتيجية  لل�سنوات الثالث التالية. وقد تبنى جمل�ض اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي هذه اخلطة فـي 

�سهر يونيو 2007م.   
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ي�سر اأع�ساء جمل�ض الإدارة تقدمي تقريرهم عن ال�سنة املالية 2007م.

بتوفـيق من اهلل ا�ستمرت وترية التطور فـي اأعمال البنك الأ�سا�سية مما اأدى اإىل تعوي�ض جزء كبري من انخفا�ض الدخل الذي 

ت�سبــــب فـيــــه الرتاجع الكبري فـي عمليات الو�ساطة فـي التداول بالأ�سهم والتي �ساهمت فـي رفع اأرباح ال�سنة املا�سية "2006" 

ب�ســــكل ملحوظ , هــــذا وقد و�سلت اأرباح البنك ال�سافـية نهاية هذا العام 2007م مبلغــــًا وقدره )2711 مليون ريال �سعودي( 

مقارنة مببلغ وقدره )3701 مليون ريال �سعودي( للعام 2006م بانخفا�ض قدره )296( مليون ريال �سعودي ن�سبته 9.8%.

بلغ اإجمايل دخل العمليات للعام 2007م مبلغًا وقدره )3.701( مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ وقدره )3.939( مليون 

ريـــال �سعـــودي للعـــام 2006م "بانخفا�ض مقـــداره )238 مليون ريال �سعـــودي( " اأي بن�سبة )%6( , هـــذا وقد بلغت اأرباح 

الربـــع الرابـــع للعام 2007م مبلغ وقدره )640.5( مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ وقدره )582.1( مليون ريال �سعودي 

لعام 2006م وبن�سبة ارتفاع قدرها %10 واإرتفعت امل�ساريف الت�سغيلية بن�سبة %6 فقط )931.9 مليون ريال �سعودي لعام 

2006م( مقارنة بـ )990.0 مليون ريال �سعودي لعام 2007م(.

وبا�ستثنـــاء النخفا�ـــض فـي دخل العمولت من عمليـــات الو�ساطة فـي التداول بالأ�سهم فاأن البنـــك ال�سعودي الفرن�سي قد 

حقق زيادة فـي اأن�سطة البنك الأ�سا�سية الأخرى بن�سبة %18 , حيث منت حمفظة القرو�ض من 51 مليار ريال �سعودي فـي 

عـــام 2006م اإىل 60 مليـــار ريال �سعودي  فـي العـــام 2007م وبن�سبة اإرتفاع بلغت %17 , كما اإرتفعت ودائع العمالء اإىل 74 

مليار ريال �سعودي عام 2007م مقارنة بـ 62 مليار ريال �سعودي لعام 2006م وبن�سبة اإرتفاع قدرها 19%. 

اإرتفـــع اإجمـــايل موجودات البنك من مبلغ 79.6 مليار ريال فـي عـــام 2006م اإىل مبلغ وقدره )99.8( مليار ريال �سعودي 

فــــي عـــام 2007م وبن�سبة %25, هذا وقد بلغ دخل ال�سهم الواحد مبلغًا وقـــدره )4.82( ريال �سعودي عام 2006م مقارنة 

مببلغ )5.34( لعام 2007م مع الأخذ بعني الإعتبار الزيادة فـي عدد اأ�سهم البنك من 337.500.000 �سهم عام 2006م 

اإىل 562.500.000 �سهم عام 2007م, وقد ثبت ن�سبة امل�ساريف اإىل الدخل عند %27 وذلك ب�سبب الرقابة الفّعالة على 

م�ساريـــف الت�سغيــــل والإدارة الفّعالـــة للمخ�س�سات دون اأن تتاأثـــر ن�سبة املخ�س�سات للقرو�ض املتعـــرثة ومل ينعك�ض هذا 

الرتفاع املحدود فـي امل�ساريف على تطوير الكوادر الب�سرية من الناحية الكمية اأو النوعية حيث ارتفع عدد املوظفـني اإىل 

2.341 موظفـــًا عـــام 2007م مقارنة بـ 1998 موظفًا عام 2006م , كما ا�ستمرت عمليات التو�سع فـي الفروع وتبني التقنية 

املتقدمة . وفـيما يلي قائمة تبني قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للخم�ض �سنوات املا�سية.

20072006200520042003باآلف الريالت ال�سعودية

قائمة املركز املايل

99.808.11079.581.01067.501.38059.669.48353.502.903اإجمايل املوجودات

59.849.95251.130.19542.978.70234.463.42426.725.781�سافـي القرو�ض وال�سلف

22.500.77416.012.95418.127.84919.097.13819.029.738�سافـي الإ�ستثمارات

88.567.47570.176.22960.316.48053.597.92548.452.538اإجمايل املطلوبات

74.007.25161.998.10751.093.38547.704.15242.634.296ودائع العمالء

11.240.6359.404.7817.184.9006.071.5585.050.365حقوق امل�ساهمني
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20072006200520042003باآلف الريالت ال�سعودية

قائمة الدخل

3.701.1563.938.8323.093.6302.260.8271.867.518اإجمايل دخل العمليات

990.046931.884878.029724.896682.317اإجمايل م�ساريف العمليات

2.711.1103.006.9482.215.6011.535.9311.185.201�سافـي الدخل

2.296.0892.016.8671.705.7681.590.0961.427.631�سافـي دخل العمولت اخلا�سة

897.2341.571.9611.110.375465.428260.194اأتعاب اخلدمات البنكية

42.01190.484134.85867.59690.306خم�س�ض خ�سائر ائتمان

543.322462.924394.900350.124317.464رواتب وما فـي حكمها

2.3411.9981.7331.5551.468عدد املوظفـني

وفـيمـــا يلي جدول يو�سح توزيـــع الدخل لكل منطقة من املناطق الإدارية الثالثة "الو�سطـــى, الغربية, ال�سرقية" بالإ�سافة 

اإىل املركز الرئي�سي للبنك لعام 2007م .

الأجمايل للبنكاملركز الرئي�سيالو�سطىالغربيةال�سرقية باآلف الريالت ال�سعودية

637.167881.8091.081.9601.094.6823.695.618الدخل

)913.021()603.055()109.474()118.704()81.788(امل�ساريف

555.379763.105972.486491.6262.782.597دخل الت�سغيل

)71.487()26.399()18.320()18.577()8.191(الإحتياطات والأرباح واخل�سائر الأخرى

547.188744.528954.166465.2282.711.110الدخل ال�سافـي

القرو�ض وال�سلف

ارتفعـــت القرو�ـــض وال�سلف ال�سافـية بالبنك من 51 مليار ريال �سعودي عام 2006 اإىل 60 مليار ريال �سعودي عام 2007, 

بزيـــادة قدرهـــا %17, وتعود هذه الزيـــادة اإىل الرتفاع فـي حمفظة القرو�ض التجارية بقيمـــة قدرها 8 مليار ريال �سعودي 

اأي بزيـــادة ن�سبتها %22. كمـــا ا�ستطاع البنك كذلك احلد من خم�س�ض م�سروف اخل�سائر الئتمانية اإىل 42 مليون ريال 

�سعودي مقابل 90 مليون ريال �سعودي عام 2006, وذلك بف�سل ح�سن اإدارة خماطر الئتمان.



يبني اجلدول التايل ملخ�ض القرو�ض وال�سلف  ح�سب كل منتج:

باآلف الريالت ال�سعودية
�سحب على 

املك�سوف

بطاقات 

ائتمان

قرو�ض 

ا�ستهالكية

قرو�ض

املجموعاأخرىجتارية

2007

اإجمايل القرو�ض 

وال�سلف العاملة
5.821.346449.0843.936.11346.362.1183.671.30160.239.962

�سافـي القرو�ض

وال�سلف العاملة
324.42642.72056.98910.919456435.510

جمموع القرو�ض 

وال�سلف العاملة
6.145.772491.8043.993.10246.373.0373.671.75760.675.472

خم�س�ض خ�سائر 

الئتمان
)9.219()42.707()83.295()283.756()406.543()825.520(

�سافـي القرو�ض

وال�سلف العاملة
6.136.553449.0973.909.80746.089.2813.265.21459.849.952

2006

اإجمايل القرو�ض 

وال�سلف العاملة
5.972.904321.2063.581.09237.843.5403.702.26151.421.023

�سافـي القرو�ض

وال�سلف العاملة
371.77426.38886.595117.844-602.601

جمموع القرو�ض 

وال�سلف العاملة
6.344.678347.5943.667.68737.961.3843.702.28152.023.624

خم�س�ض خ�سائر 

الئتمان
)9.749()26.196()112.623()325.318()419.543()893.429(

�سافـي القرو�ض

وال�سلف العاملة
6.334.929321.3983.555.06437.636.0663.282.73851.130.195

    

النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

يت�سمن اجلدول التايل ملخ�سًا عن النقدية والأر�سدة من وامل�ستحق اإىل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:

20072006باآلف الريالت ال�سعودية

م�ستحق من موؤ�س�سة النقد

ودائــــــع نظاميـــــة

ح�سابـــات جاريـــــة

عك�ض اإعادة �ســــراء

3.101.507

15.633

6.562.271

2.031.239

1.759

868.866

9.679.4112.901.864م�ستحق من موؤ�س�سة النقد

م�ستحق اإىل موؤ�س�سة النقد

225.000400.000ودائع
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تقرير جمل�ض الإدارة )تتمة(



قطاعات البنك:

يتاألف البنك من القطاعات امل�سرفـية الرئي�سية التالية:

قط���اع الأف���راد: ي�سمــــل ح�سابات ال�سركات اخلا�ســــة, املوؤ�س�سات ال�سغرية للعمــــالء, ح�ساباتهم اجلاريــــة املدينة والدائنة, 

القرو�ض, ح�سابات التوفـري, الودائع, البطاقات الئتمانية الدائنة واملدينة, ال�ستثمارات الفردية, القرو�ض ال�سخ�سية,خدمات 

عمليات تداول الأ�سهم الدولية واملحلية, اإدارة �سناديق ال�ستثمار, التاأمني )الو�ساطة( والتعامل بالعمالت الأجنبية.

 

قط���اع ال�س���ركات: ي�سمل ح�سابات ال�سركات, الودائع , احل�سابــــات اجلارية املدينة, القرو�ض  والت�سهيالت الئتمانية الآخرى 

واملنتجات امل�ستقة.

قطاع اخلزينة: ي�سمل خدمات اخلزينة, عمليات التداول, املحفظة ال�ستثمارية, اأ�سواق املال, عمليات التمويل واملنتجات 

امل�ستقة.

تتم التعامالت بني القطاعات املختلفة اأعاله وفقًا لنظام اأ�سعار احلوالت بالبنك.

وفـيما يلي قائمة باإجمايل املوجودات واملطلوبات كما فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006م واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات 

و�سافـي الدخل لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ, لكل قطاع من قطاعات البنك:

باآلف الريالت

الفروع

والت�سويق

الت�سهيالت 

امل�سرفـية

القطع

الأجنبي
املجموع

2007

جمموع الأ�سول

جمموع املطلوبات

جمموع دخل الت�سغيل

جمموع م�سروفات الت�سغيل

الدخل ال�سافـي

2006

جمموع الأ�سول

جمموع املطلوبات

جمموع دخل الت�سغيل

جمموع م�سروفات الت�سغيل

الدخل ال�سافـي

12.254.456

40.733.663

1.662.122

772.674

889.448

11.125.690

33.474.509

2.261.628

619.193

1.642.435

51.928.414

33.983.140

1.203.580

89.314

1.114.266

42.582.170

28.942.247

978.810

184.081

794.729

35.625.240

13.850.672

835.454

128.058

707.396

25.873.150

7.759.473

698.394

128.610

569.784

99.808.110

88.567.475

3.701.156

990.046

2.711.110

79.581.010

70.176.229

3.938.832

931.884

3.006.948

هـــذا بالإ�سافـــة اإىل اإدارات اأخرى مثل اإدارة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة واإدارة اخلدمـــات امل�ساندة وفـيما يلي ملخ�ض 

لأعمال هذه القطاعات والإدارات امل�ساندة املختلفة.
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وا�سلـــت جمموعـــة اخلدمـــات امل�سرفـية لل�ســـركات بف�سل قاعـــدة عمالئها القويـــة واملتنوعة تر�سيـــخ مكانتها واحتفظت 

مبركزها الريادي بالن�سبة لل�سركات الكبرية واملتو�سطة مع تو�سيعها على �سعيد التغطية واملنتجات املطروحة, وقد �سجلت 

حمفظة القرو�ض لهذا القطاع زيادة بواقع %18 عن العام املا�سي الأمر الذي نتج عنه حتقيق املجموعة لعائد �سافـي اأعلى 

وزيادة	الن�شاط	الذي	يتم	تقا�شي	ر�شوم	عنه.

ويذكـــر	اأن	هـــذا	النمو	الذي	حققه	ن�شاط	املجموعة	مل	يحدث	اأي	تغيري	ملمو�ـــس	فـي	م�شتويات	املخاطرة	ملحفظة	القرو�س،	

وا�ستمـــرت املجموعـــة كذلك فـي الرتكيز على عمليـــات الت�سويق جلميع منتجات البنك مبا فـيهـــا التمويل التجاري وتبادل 

العمـــالت وامل�ستقات وخدمات الو�ساطة وت�سكيل اإحتادات املمولني والتمويل املنظم واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بتمويل 

ال�سركات فـي عمليات الكتتاب اخلا�سة والطرح الأويل لالكتتاب العام. 

لقـــد جاء هذا النمو ثمرة ل�سيا�ســـة الت�سويق املدرو�سة واملواكبة للم�ستجدات فـي ال�سوق والتـــي كان لها الف�سل فـي التو�سع 

امل�ستمـــر فــــي قاعدة عمالء البنك وجذب ال�سفقـــات الكبرية فـي جمالت الطاقة والنفـــط والبرتوكيماويات والت�سالت 

والت�شغيـــل	وال�شيانـــة	والبناء	وال�شيـــارات	والنقليات	والإ�شكان	واملتاجـــرة	والت�شنيع	و�شائر	جمـــالت	الن�شاط	القت�شادي	

الأخرى. 

ت�ستمد هذه النتائج ال�ساملة للخدمات امل�سرفية لل�سركات وفـي جمال الإ�ستثمار قوتها من التوجهات النوعية الهامة التي 

عـــززت موقعهـــا الريادي. ويتمثل الهدف الأ�سا�سي لل�سنوات القادمة فـي دفع عجلة منو الأعمال قدمًا فـي �ستى القطاعات 

مبـــا ي�سمن حتقيق اأعلـــى العوائد املتنا�سبة مع م�ستوى املخاطـــر والإ�ستغالل الأمثل لراأ�ض مـــال البنك والعمل على تقدمي 

اأف�سل م�ستويات اخلدمة لعمالئنا الكرام.

اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات
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وا�سلت جمموعة خدمات 

ال�سركات بالإ�ستفادة من النمو “

الإقت�سادي فـي اململكة”



التمويل املنظم
        

توا�ســـل النمـــو القـــوي للتمويل املنظم ومتويل امل�ساريع لي�ض فــــي اململكة العربية ال�سعودية فح�سب بـــل وفـي املنطقة, اإذ مت 

ت�سجيل رقم قيا�سي لعدد ال�سفقات التي مت توقيعها والنتهاء من تنفـيذها.  وقد متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من تبوء 

مركـــز قيـــــادي مركزي فـي جميع ال�سفقـات املنفذة باململكة حيث وقع البنك خالل العام 11 �سفقة �سخمة فـي قطاعــات 

الت�ســـالت والبرتوكيماويات والطاقة وم�ساريع البنية التحتية وال�سحن كمديـــر رئي�سي مكلف فـي �سفقات قرو�ض جتاوز 

حجم التزاماتها 3 باليني دولر اأمريكي.  كذلك فقد متكن الق�سم من تنظيم عدد من حلول التمويل املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية بنجاح مل�ساريع مكتملة التجهيزات وغري مكتملة التجهيزات. 

�سي�ستمـــر تركيـــز الق�سم على م�ساريع النفط والغاز والطاقة وم�ساريع البنيـــة التحتية من حيث الرتتيب لقرو�ض اإحتادات 

الدائنني مع حق الرجوع اأو دون حق الرجوع, اإ�سافة اإىل عمله كُم�ست�سار مايل للقرو�ض. 

اخلدمات امل�سرفـية الإ�سالمية
      

لقـــد حافظنـــا على مركزنا القوي فـي جمـــال توفـري التمويل املتوافق مـــع ال�سريعة الإ�سالمية لعمالئنـــا من ال�سركات كما 

يعك�شه	النمو	ال�شتثنائي	الذي	حققه	هذا	الن�شاط	والذي	بلغ	معدله	%40 فـي جمال التمويل الإ�سالمي خالل عام 2007م, 

وذلـــك مـــن خالل توفـري ت�سكيلة متنوعـــة من حلول التمويل لعدد كبري من عمالء البنك مـــن ال�سركات مبا فـي ذلك توقيع 

�سفقـــات كبـــرية لعقود امل�ساركة / امل�ساربة ومتويل امل�ساريـــع اإبان العام .  وا�ستمر ق�سم اخلدمـــات امل�سرفـية الإ�سالمية 

فــــي	تقدمي	امل�شاندة	خلطوط	العمل	الأخرى	فـي	ا�شتحداث	وتطوير	املنتجات	املتوافقة	مع	ال�شريعة	الإ�شالمية	والتي	�شملت	

كذلك حلول معقدة لأ�سعار الربح املتكافئة وغريها من منتجات ال�ستثمار وفق نظام املرابحة لعمالئنا من ال�سركات وكبار 

العمالء. 
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اخلدمات امل�سرفية لل�سركات )تتمة(



اللجنة ال�سرعية
       

تتاألـــف اللجنـــة ال�سرعيـــة للبنك من: ال�سيخ/ عبـــد اهلل املنيع والدكتور/ حممـــد القري والدكتور / عبـــد ال�ستار اأبو غدة, 

ويعتمـــد البنك ال�سعودي الفرن�سي على توجيههـــم ودعمهم امل�ستمر فـي ا�ستحداث وتطويـــر واعتماد املنتجات واملعامالت 

اجلديدة املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

اخلدمات امل�سرفـية للموؤ�س�سات
    

داأبـــت جمموعـــة اخلدمات امل�سرفـيـــة لل�سركات على تكثيـــف ن�ساطها فـي جمال التمويـــل التجـــاري واأدت دورًا بارزًا فـي 

ت�سجيع جتارة الت�سدير وال�سترياد باململكة بال�سرتاك مع �سركائها الرئي�سيني فـي اأعمال التجارة م�ستغلة ال�سبكة الدولية 

العري�سة ل�سريكها املتمثل فـي �سركة كاليون وقاعدتها الكبرية من امل�سارف املرا�سلة. 

اأطلـــق البنك ال�سعودي الفرن�سي كذلك مبادرة قويـــة فـي توفـري خدمات م�سرفية مقا�سة لل�سركات ال�ستثمارية و�سركات 

الو�ساطة امل�سكلة مبوجب اأنظمة هيئة ال�سوق املالية, وقد كان لهذه املبادرة اأثرها فـي تر�سيخ �سهرة البنك و�سمعته القوية 

فـي ال�سوق .
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اخلزينة

ميثـــل معدل الفائدة  اأكرب املخاطر التي قد تواجهها جمموعـــة اخلزينة فـي ال�سوق, لذلك فاإن التوقع ال�سحيح للم�سارات 

اأ�سا�سي جدًا لتحقيق الأهداف املرجوة من النمو املايل وللحفاظ على ال�سيولة ال�سرورية لتمويل اأهم اأن�سطة البنك.

جنحنـــا فــــي العام2007م فـي حتقيق الأهداف املن�سودة واأكرث من ذلك بكثري وذلـــك بالرغم من الأحداث املختلفة والتي 

تطراأ عامليًا جراء الأزمات الرئي�سية الكبرية واإقليميا ب�سبب ال�سغط املت�سارب على عمالت جمل�ض التعاون اخلليجي.

ي�ســـكل تنويـــع ال�سلع املعرو�ســـة  والإلتزام مببادئ الإدارة ال�سليمـــة للمخاطر عن�سرًا فـي غاية الأهميـــة. وطاملا نعمل على 

تطبيق هذه  املبادئ فـي اأن�سطة املجموعة �سنتمكن من البقاء على �سلة وثيقة مع عمالئنا مل�ساعدتهم على اإدارة عملياتهم 

بنجاح.

وعليه فاإن حجم اإجنازات اأن�سطة املوازنة م�ستمر فـي النمو ليوؤكد على مكانتنا الريادية فـي ال�سوق. وقد �ساعدت املناف�سات 

اجلديدة على تعميق وتعزيز موقعنا فـي ال�سوق مما يعود بالفائدة على ال�سوق املحلي بالإجمال.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تزايد التعاون بني خمتلف اإدارات البنك وجمموعة اخلزينة قد �ساعد على توزيع �سل�سلة كبرية من 

املنتجات على نطاق وا�سع من عمالء البنك . وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العديد من التعامالت الإ�سالمية والتقليدية اأ�سبحت 

متوفرة لل�سركات والتجار وعمالء البيع بالتجزئة.
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متكنا فـي عام 2007 من جتاوز 

حتقيق اأهدافنا”“



اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد

عملت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد خالل العام 2007م بجهود مدرو�سة ترمي اإىل توفـري خدمات مركزة وذات جودة 

نوعية عالية لعمالئنا. 

حتتـــل فروعنـــا مواقـــع ا�سرتاتيجية فـي املدن الرئي�سية, كذلك روعـــي فـي اختيار مواقع تلك الفـــروع �سهولة الو�سول اإليها 

وت�سميمهـــا وفـــق اأرقـــى املعايري وح�سب الطلب مبـــا يلبي احتياجات �سرائـــح العمالء امل�ستهدفـني,  ومتتـــاز الفرق العاملة 

بالفـــروع بتدريبهـــا اجليد وكوادرها املتخ�س�سة وذات اخلربة فـي تقدمي اخلدمـــــات امل�سرفـية اخلا�سة وخمتلف �سرائح 

عمـالء برنامج » عائلتي « مبا ي�سمن جلميع العمالء اأعلى م�ستويات الكفاءة املهنية وجودة اخلدمة.

ي�ستفـيـــد عمـــالء البنك ال�سعودي الفرن�سي من التو�ســـع امل�سطرد ب�سبكة الفروع التابعة للبنـــك والتي �سمت حتى الآن 74 

فرعًا )67 فرعًا فـي عام 2006م(, وقد اأفتتح خالل العام اجلاري �سبعة فروع جديدة وهو نف�ض العدد من الفروع التي مت 

افتتاحهـــا خالل العام املا�سي, وت�سم الفروع اجلديدة )فـــرع �سارع �ساري, فرع املطار القدمي, فرع �سارع فل�سطني بجدة 

اإ�سافة اإىل فروع �سمال اخلرب, وال�سلمانية بالهفوف, وال�سحافة والنخيل بالريا�ض, كذلك مت افتتاح ق�سم لل�سيدات بفرع 

املطـــار القدمي بجدة(, ويجري العمل حاليًا على اإن�ســـاء ق�سم لل�سيدات فـي كل من فرع ال�سلمانية بالهفوف وفرع الأندل�ض 

بالدمام , ويذكر اأنه جرى ال�سروع خالل العام فـي تاأ�سي�ض مراكز للخدمة الذاتية كبديل اآخر للقنوات الإعتيادية.

تتبع جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد خم�سة فروع اإ�سالمية بالكامل, وتنتهج املجموعة اأ�سلوبًا مرحليًا لإقامة وحدات 

اإ�سافـية, وت�سم الفروع الإ�سالمية كل من )فرع ال�سلمانية بالهفوف, والأندل�ض بالدمام, ال�ستني مبكة املكرمة, اأم احلمام 

واخلليج بالريا�ض(. 
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تاأ�سي�ض مراكز للخدمة 

الذاتية كبديل اآخر للقنوات “

الإعتيادية”



كمـــا اإرتفـــع عدد اأجهزة �سبكة البنك ال�سعودي الفرن�سي )لل�سراف الآيل( خـــالل عام 2007م مقارنة بعدد الأجهزة الذي 

بلـــغ 256 جهـــازًا بنهايـــة عام 2006م  اإىل 321 جهاز مكونـــه من 103 اأجهزة �سمن مباين البنـــك وفروعه )منها 26 جهاز 

�ســـراف داخـــل الفروع لل�سيارات( و 145 جهازًا خارج مباين البنـــك وفروعه و 73 اآلة ا�ستالم نقد. كذلك مت ال�سروع خالل 

العـــام باإ�ستبـــدال اأجهزة ال�سرف الآيل القدمية وغـــري املطابقة ملتطلبات و�سائط النقد الإلكرتونيـــة ول يزال العمل جاريًا 

ل�شتبدالهـــا	حتـــى	الآن	.		ويذكر	فـي	هذا	ال�شيـــاق	اأي�شًا	اأن	عدد	اأجهزة	نقاط	البيع	لدى	التجار	اإرتفع	بن�شبة	%76 اأثر تركيب 

915 جهاز جديد لي�سبح جمموع الأجهزة 3827 جهاز. 

وا�سلـــت البطاقـــات الئتمانية للبنك ال�سعـــودي الفرن�سي حتقيقها لنتائـــج ممتازة من كافة النواحـــي اإذ ك�سرت مبيعاتها 

حاجز البليون ريال لأول مرة فـي تاريخ البنك خالل عام واحد مع زيادة عوائدها ال�سنوية بنحو %46 عما كانت عليه خالل 

نف�ض الفرتة من العام 2006م . 

اأطلـــق منتج  »�سكـــن « لتمويل العقار فـي بداية العام واأدخلت عليه التعزيزات الالزمة لالإرتقاء بقدرة البنك على املناف�سة 

خالل العام كزيادة اأجل التمويل من 12 اإىل 15 �سنة وطرح ت�سهيل متويل املقرت�ض املت�سامن, كما �سهد العام كذلك طرح 

بطاقـــة فـيـــزا اأنفـينيت ) التي ت�ستهدف العمالء ذوي القيمة ال�سافـيـــة املرتفعة ب�سورة ح�سرية ( وبطاقة الراتب وقد مت 

التو�سع فـي مدى و�سول بطاقات فـيزا انفـينيت عرب اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة, وقد اأ�سيف عن طريق عمليات الت�سويق 

مع اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات 86 برنامج ملنتجات القرو�ض ويتوقع بلوغها 276 خالل عام 2007م .  واإ�سافة اإىل ذلك 

فقد اأطلق العديد من احلمالت الرتويجية خالل العام مبا فـي ذلك م�سابقة داخلية مت عقدها حول معرفة املنتجات , بغية 

رفع حجم املبيعات من القرو�ض ال�سخ�سية والبطاقات.

 

دخــــل مركز فريــــق املبيعات اخلارجية )ODST( فـــــي اخلرب طور الت�سغيل حاليــــًا و�سيتم اإن�ساء مراكــــز اإ�سافـية فـي كل من 

الريا�ض وجدة وجنران وتبوك. وين�سب تركيز مراكز فريق املبيعات اخلارجية على بيع القرو�ض وبطاقات الئتمان.
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اخلدمات امل�سرفية لالأفراد )تتمة(



�شهـــد	الن�شـــاط	امل�شرفـي	التجاري	لق�شم	اخلدمـــات	امل�شرفـية	لالأفراد	اأداًء	قويًا	و�شجل	منـــوًا	متوازنًا	خالل	عام	2007م 

حيث اإرتفعت حمفظة هذا الق�سم مع مرور الأعوام بن�سبة %30 وقد حتقق ذلك عرب تدعيم العالقات مع العمالء احلاليني 

وزيادة عدد العالقات اجلديدة 0 

وقدمـــت اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد تعاونها التام مع ال�سركات املتخ�س�ســـة وامل�سرتكة وامل�ساعدة فـي تاأ�سي�سها واإحالة 

املبيعـــات واملكاتب واملواقـــع واإدارة عالقات العمالء وبرامج ات�ســـالت العمالء واملوظفـني بق�ســـد امل�ساعدة فـي الإرتفاع 

.)AUMs(مب�ستوى عمليات الت�سويق للو�ساطة و

كان ملجموعـــة اخلدمـــات امل�سرفـية لالأفراد م�ساركـــة فّعالة فـي اإحالة حمفظة التاأمـــني امل�سرفـي من )SNA AGF( فـي 

لبنـــان اإىل اإليانز ال�سعودي الفرن�ســـي باململكة العربية ال�سعودية وفـي امل�ساعدة فـي تاأ�سي�ـــض �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي 

�سركة مبيعات التاأمني ح�سب نظام موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اجلديد لبيع املنتجات التاأمينية.

اأمـّا فـي جمال التقنية فقــد اإ�ستعدت جمموعة اخلدمـات امل�سرفـية لالأفراد للمرحلة الثانيــة املتعلقة بنظام اإدارة بطاقات 

القرو�ـــض وتعزيزات نظام التحقق من �سحـــة التوقيع ومدفوعات فواتري �سركة الكهربـــاء ال�سعودية »�سداد« و نظام اإدارة 

دفاتـــر ال�سيـــكات ونظام يقـــني, ويجري العمل حاليًا علـــى قدم و�ساق على اإعـــادة تنظيم برنامج الديـــون املعدومة وحلول 

خدمات اجلوال امل�سرفـي . 

حققت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد بالتن�سيق مع دائرة املوارد الب�سرية للبنك تو�سعًا ملمو�سًا فـي تدريب اأفراده 

وفــــي الإنتقـــال بعملية التدريـــب اإىل اآفاق جديدة, وقـــد غطت عملية التدريـــب ت�سكيلة متنوعة من الـــدورات فـي املبيعات 

والتميـــز فـي اخلدمة واملخاطر الت�سغيلية والئتمان وثقافة املنتجات بغية الإرتقاء باملهارات الأ�سا�سية لالأفــراد فـي جمال 

العمل امل�سرفـي.
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اإدارة الرثوات

كبار العمالء 
      

جمموعـــة خدمـــات كبار العمالء متخ�س�سة فـي تقدمي �سل�سلة وا�سعة مـــن اخلدمات امل�سرفـية التي تعد وفق الحتياجات 

املحددة لكبار العمالء. ومن هذه الناحية, تعترب املجموعة من اأهم روافد الإيرادات للبنك. 

فمـــن ناحية الأداء, حققت جمموعة خدمـــات كبار العمالء زيادة اإجمالية بن�سبة %121 فــــي الفوائد املتحققة من اأن�سطة 

اأعمالهـــا الرئي�سيـــة )ودائع العمالء, والقرو�ض العاملة, الخ( مقارنة بالعام ال�سابق. على اأن هذا امل�ستوى من الإجناز كان 

اأقل من امل�ستوى امل�ستهدف فـي ميزانية البنك لعام 2007م.  وال�سبب فـي ذلك يعود ب�سكل كبري اإىل النخفا�ض الكبري فـي 

اأن�سطة التداول بهام�ض التغطية. ونتيجة لذلك, فاإن العمولت املتحققة من ا�ستخدام الت�سهيالت ومن عمولت التداول فـي 

الأ�سهم قد انخف�ست انخفا�سًا حادًا بحدود %72 مقارنة بالعوائد املتوقعة فـي ميزانية العام. وهذا لي�ض بغريب, حيث اأن 

جميع البنوك املحلية, ومن بينها البنك ال�سعودي الفرن�سي, قد عانت من هذا النخفا�ض غري امل�سبوق فـي اأن�سطة التداول 

بهام�ض التغطية فـي الأ�سهم املحلية, والتي اأدت اإىل اإنخفا�ض اأرباح العام 2007م ب�سكل كبري. 

ومـــن ناحيـــة احلجم, فاإن العنا�سر الرئي�سية لأن�سطة عمل املجموعة )ودائع العمالء, والقرو�ض العاملة, الخ( قد ارتفعت 

اأحجامهـــا ارتفاعـــًا اإجماليًا بواقع %8 عن الن�سبة املتوقعة فـي ميزانية عـــام 2007م وجتاوزت اإىل حد كبري اأرقام ميزانية 

عـــام 2006م.  وفــــي هذه الأثناء, اأدت جهود الت�سويق ملجموعة اخلدمـــات امل�سرفـية لكبار العمالء عن تر�سيخ العديد من 

العالقات املربحة اجلديدة مما عزز من القاعدة احلالية لكبار عمالئها اأكرث فاأكرث خالل عام 2007م. 

وبالن�سبـــة لعـــام 2008م, فاإنـــه يحذونا الأمل والتفـــاوؤل فـي حتقيق نتائج اأف�ســـل بكثري من الفرتة ال�سابقـــة.  فنحن نتوقع 

ح�سول حت�سن ملمو�ض ب�سكل كبري فـي اأحجام اأن�سطة التداول بهام�ض التغطية ومنتجات اإدارة الأ�سول فـي حال ا�ستمرار 

اأن�سطة العمل احلالية فـي نف�ض الجتاه. 
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ن�سعى بالإرتقاء مبكانتنا اإىل مركز 

ال�سدارة فـي جمال اإدارة الرثوات “

باململكة و�سائر اأنحاء العامل”



اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة
       

ن�سعـــى جاهدين اإىل الإرتقاء مبكانتنا اإىل مركز ال�سدارة فـي جمال اإدارة الرثوات باململكة واملناف�سة بنجاح على م�ستوى 

م�سارف اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة باململكة وفـي �سائر اأنحاء العامل.

ومب�سانـــدة من جميـــع قطاعات العمل واأق�سام امل�ساندة بالبنـــك ال�سعودي الفرن�سي التي تنتظم فــــي �سبكة عاملية يجمعها 

علـــى قاعدة �سلبة اأحد اأقوى امل�سارف فـي العامل وهو م�سرف كريدت اكريكول الذي يتمتع بخربة متخ�س�سة فـي جمال 

اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة متتد لنحو 130 �سنة . وبف�سل فهمنا العميق وال�سامل لبيئة واحتياجات عمالئنا فاإننا ن�ستمد 

قوتنا من �سريحة وا�سعة من احللول املالية التي ن�سعى من خاللها لنيل ثقة عمالئنا وتر�سيخها على املدى الطويل مدركني 

اأن العالقة الدائمة واملربحة هي الأ�سا�ض فـي اأي �سراكة فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة . 

حققت املوجودات التي تديرها جمموعة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة منوًا يزيد معدله عن %30 خالل عام 2007م , كما 

حت�سنت اجلودة النوعية لإيراداتنا, ويتوقع اأن حتقق املزيد من التح�سن مع �سعينا احلثيث لتنويع م�سادرها متطلعني اإىل 

الأو�ســـاع ال�سريعـــة التاأثر لل�سوق املاليـــة.  ويعمل م�سوؤولو العالقات املتمر�سون والفرق التابعـــة لهم بكل جد واإجتهاد ودون 

كلل, على الإرتقاء مبعرفتهم الفنية بالأدوات واحللول املحلية والدولية .

متكنت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة من ا�ستقاق العديد من احللول ال�ستثمارية الأكرث مالئمة ملتطلبات العمالء 

ومواجهة م�سائل حمددة متليها الظروف ال�سائدة فـي ال�سوق , م�ستفـيدة من اجلودة النوعية والإ�ستجابة ال�سريعة لزمالئنا 

فـي اأق�سام اخلزينة والإدارات الأخرى . 

اأكـــد ق�ســـم اخلدمات امل�سرفـيـــة اخلا�سة باملنطقة الو�سطى جدارتـــه على مدى �ستة اأ�سهر من خـــالل حتقيق ا�ستثمارات 

منظمـــة لـــدى اخلزينـــة زادت قيمتها على 500 مليون ريـــال . كذلك متكن ق�ســـم اخلدمات امل�سرفـيـــة اخلا�سة باملنطقة 

الغربيـــة رغـــم حداثة تاأ�سي�سه من توحيد قاعدة عمالئه بنجاح واإدارة موجـــودات متنوعة لعمالئه تقدر قيمتها بنحو 100 

مليـــون ريـــال, كما متكن من اإختيـــار بع�ض من اأف�سل ال�سناديق امل�سرتكة اأداء لدى البنـــك ال�سعودي الفرن�سي فـي حتقيق 

عوائد جمزية.

لقد و�سعت جمموعة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة فـي متناول كافة عمالئها الراغبني فـي ذلك �سبكتها العاملية برباجمها 

لالدخار لالأبناء واحللول ال�سريبية املثلى ملوجوداتهم وا�ستثماراتهم فـي اخلارج. ونوؤكد اإمياننا الرا�سخ ب�سرورة اأن تكون 

اخلدمات املقدمة اإىل �سركائنا الذين يعهدون اإلينا برثواتهم على درجة رفـيعة من اجلودة مبا ين�سجم مع تطلعاتهم.
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خدمات الإ�ستثمار

تابعـــت خدمات الإ�ستثمـــار فـي عام 2007 اجلهود التي بداأتها للتحول اإىل كيان م�ستقل وفقًا لتوجيهات هيئة ال�سوق املالية 

رقم 1-83-2005 وتاريخ 1426/05/21هـ. 

كما �سهد �سهر ابريل 2007 اإطالق �سندوق الق�سر العقاري للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية وفـي اأواخر 2007  كانت ال�سول 

فـي الق�سر قد �سجلت اإرتفاعًا جيدًا, وهذا ال�سندوق يعترب من اأح�سن ال�سناديق اأداًء لنف�ض فئته فـي ال�سوق ال�سعودية. 

وفـي الربع الثالث من العام  2007 م اأطلق البنك ال�سعودي الفرن�سي منتج الإدارة التقديريه لإدارة املحفظة الإ�ستثمارية. 

املنتج يهدف اإىل تزويد امل�ستثمرين باأف�سل حلول الإ�ستثمار املتخ�س�سة. 

واجلدير بالذكر اأن 9 من �سناديق الإ�ستثمار التي يديرها البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2006م قد فازت  بجوائز فـي 

املهرجـــان الـــذي عقد فـي حزيران )يونيو( 2007. )مزيد من املعلومات متاحة فـي ق�سم ال�سركات املتخ�س�سة وامل�سرتكة 

- كام ال�سعودي الفرن�سي(.
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اإدارة املخاطر

منو املحفظة  الئتمانية للبنك ال�سعودي الفرن�سي
     

�سهدت املحفظة الئتمانية للبنك ال�سعودي الفرن�سي حركة منو قوية خالل عام 2007م. فقد ارتفع جممل احلد الئتماين 

مـــن 109.1 مليار ريـــال �سعودي فـي دي�سمـــرب 2006م اإىل 138.8 مليار ريال �سعودي فـي نهايـــة 2007م, وارتفع م�ستوى 

ا�ستغالل هذا احلد من 78.3 مليار ريال �سعودي اإىل 104.5 مليار ريال �سعودي %33.4+. وميثل متويل القرو�ض 57.9% 

من جممل القرو�ض. وتبلغ ن�سبة ال�ستغالل )ال�ستغالل / املحددات الئتمانية( 75.3%.

وقد �ساهمت جميع اأن�سطة العمل فـي منو املحفظة وتنويع الأ�سول. 

جودة املحفظة الئتمانية 
       

فـي �سياق النمو القوي املتوا�سل فـي املحفظة الئتمانية, فقد اهتم البنك اإهتمامًا �سديدًا باملحافظة على جودة املحفظة. 

فقـــد مت تعزيز الرقابة علـــى تنظيم املحفظة من خالل ممار�سة رقابة م�ستمرة على توظيـــف القرو�ض واإجراء املراجعات 

الالزمـــة للمحفظة بهـــدف التاأكد من ت�سنيف الأ�سول ت�سنيفـــًا �سحيحًا وفق نظام الت�سنيـــف الداخلي املتبع فـي البنك 

ال�سعودي الفرن�سي والإر�سادات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

كمـــا مت فـي اأوائل عـــام 2005م تطبيق �سيا�سات ائتمانية حمافظة على الأن�سطة املعر�ســـة لعمليات الت�سحيح فـي ال�سوق, 

وبوجـــه خا�ـــض اأن�سطة متويل الأ�سهم. وبنـــاًء عليه مل يكن للت�سحيح احلـــاد فـي ال�سوق خالل الفـــرتة من فرباير 2006م 

واأوا�ســـط 2007م اأي تاأثري �سلبي يذكر على املحفظة الئتمانية للبنك. وقد مت اإدارة الت�سهيالت الئتمانية للتداول بهام�ض 

التغطية دون ال�سطرار لت�سفـية اأية اأ�سهم ودون اأية دعوى ق�سائية. 

وكما هو مبني اأدناه مبزيد من التف�سيل, فاإن احلجم املحدود من القرو�ض املتعرثة والتكلفة املنخف�سة للقرو�ض اإمنا تقدم 

دلياًل وا�سحًا على جودة الأ�سول. 

القرو�ض املتعرثة  واحتياطياتها
        

بلـــغ �سافـي القرو�ـــض وال�سلف املتعرثة بعد طرح جممع العمولت اخلا�سة املعلقـــة )�سافـي القرو�ض املتعرثة( 436 مليون 

ريـــال �سعـــودي كما فـي نهايـــة دي�سمرب 2007م. كما بلغـــت ن�سبة �سافـي القرو�ـــض املتعرثة اإىل �سافــــي القرو�ض وال�سلف 

%0.73 كما فـي نهاية 2007م, مقارنة بـن�سبة %1.18 فـي نهاية 2006م و %1.23 فـي نهاية 2005م.
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وخـــالل عام 2007م, بلغت القيمة ال�سافـية للمخ�س�سات املحـــددة 67.6 مليون ريال �سعودي, مما �ساعد على تخفـي�ض 

التكلفة ال�سافـية لالئتمان بدرجة كبرية لهذا العام )خم�س�ض الديون امل�سكوك فـيها مطروحًا منه املبالغ امل�ستخدمة فـي 

اإعادة تن�سيط القرو�ض( وهذا ميثل ن�سبة  %0.12 فقط من معدل القرو�ض غري املتعرثة. 

ونتيجة حالت اأخرى من اإعادة تن�سيط القرو�ض, فقد بلغ اإجمايل خم�س�سات الديون امل�سكوك فـيها لهذا العام 42 مليون 

ريال �سعودي. 

بازل 2 واإدارة املخاطر
     

اختـــار البنـــك ال�سعودي الفرن�سي اأن يقوم بتطبيق بنـــود اتفاقية بازل 2 على مراحل. وكان الهـــدف املبا�سر من ذلك هو 

تبنـــي اأ�سلوبـــًا موحدًا فـي عام 2007م لقيا�ض متطلبـــات راأ�ض املال ملواجهة املخاطر التي تتعر�ـــض لها الأ�سول الئتمانية 

حيـــث �سيتبع ذلك تطبيق الأ�سلوب الذي يعتمد على معدل العائدات الذاتي IRB بحلول عام 2010م/2011م. وفـي نهاية 

2007م قـــام البنـــك ال�سعودي الفرن�ســـي با�ستيفاء متطلبـــات موؤ�س�سة النقد العربـــي ال�سعودي من حيث اتبـــاع الأ�سلوب 

القيا�سي املوحد.

وفـي جمال املخاطر الئتمانية, فقد مت اإختيار نظام حديث و�سامل لإحت�ساب احلد الأدنى من راأ�ض املال املطلوب مبوجب 

اأحـــكام اتفاقيـــة بازل 2, وقد مت تطبيق ذلك النظام بنجاح تام. وفـي جمـــال خماطر العمليات الت�سغيلية, فقد مت النتهاء 

فــــي عام 2007 من تطبيق الأ�سلوب القيا�سي املوحد, بحيث اأ�سبحت كافة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة باإدارة املخاطر 

كاملة وجاهزة للتطبيق. 

وكجـــزء مـــن متطلبـــات بيالر2, فقـــد مت تطوير منهجيات حمـــددة لتقييم متطلبات راأ�ـــض املال  ملواجهة اأنـــواع اأخرى من 

املخاطـــر, وعلـــى راأ�سها خطر ال�سيولة النقديـــة, وخطر تذبذب معدلت الفائدة, وخطر الرتكيـــز. وفـي بع�ض احلالت مت 

تخفـيـــف هـــذه املخاطر من خالل تبنـــي ال�سيا�سات واملمار�سات املنا�سبـــة. فقد مت تنظيم الت�سغيل املـــوازي لنظام بازل 2 

بنجاح خالل الفرتة بني يوليو ودي�سمرب 2007م. 

و�سوف يلبي البنك ال�سعودي الفرن�سي متطلبات الإف�ساح وفق اأحكام اتفاقية بازل 2 املن�سو�ض عليها فـي بيالر 3 ابتداًء من 

الأول من يناير 2008م.

وان�سجامًا مع الأهداف الأ�سمل للبنك ال�سعودي الفرن�سي واملتمثلة فـي تطوير عملية اإدارة املخاطر, مت اإختيار نظام جديد 

لتحليـــل خماطـــر القرو�ض. كما مت التخطيـــط لتطبيق هذا النظام على مراحل خالل الفـــرتة بني عامي 2008م و 2009م 

ممـــا يتيح للبنك اإمكانية حت�سني و�سائل الرقابة, والإرتقاء بكفاءة العمليات, وامل�ساعدة على تبني اإ�سلوب معدل العائدات 

الذاتي IRB على املدى البعيد. 
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تقنية املعلومات

كان عـــام 2007م عامـــًا خمتلفًا بالن�سبة لق�سم تقنية املعلومات , اإذ ميكن و�سفه بعـــام الإجنازات التي تفوق كل التوقعات 

عند مقارنته ب�سائر الأعوام الأخرى , فقد كان على الق�سم اأن ي�سطلع بدور مزود اخلدمة للكيانات اجلديدة التي خرجت 

اإىل	حيز	الوجود	،	اإ�شافة	اإىل	دور	الق�شم	فـي	م�شاندة	خطوط	العمل	فـي	�شعيه	احلثيث	لبلوغ	اآفاق	جديدة	.	

لقـــد كان لزامـــًا على ق�سم تقنيـــة املعلومات اإما اأن يجزئ خدماته اأو اأن ي�ستحدث خدمـــات جديدة ملقابلة متطلبات �سركة 

فرن�ســـي تـــداول وكاليون ال�سعودي الفرن�سي, وجـــرى اإدخال اأنظمة جديدة فـي اخلدمة لـــدى �سوفينكو ال�سعودي الفرن�سي 

لتمكينها من النت�سار فـي ال�سوق, وبوجه عام اأم�سى ق�سم تقنية املعلومات عام 2007م فـي خدمة ما اأ�ستحدث من �سركات 

م�سرتكة ومتخ�س�سة. 

حولت دائرة تقنية املعلومات نف�سها خالل العام اإىل منوذج تقني حموري من خالل تو�سيع اخلدمات امل�ساندة التي تقدمها 

لت�سمل ق�سم اإدارة اخلدمات, تق�سيم عمل اإدارة تقنية املعلومات على ثالث م�ستويات هي )اإدارة التطوير الإنتاج ال�سبكات 

وبرجميات »ويندوز«(.

متت ترقية اأنظمتنا القدمية لإدارة البطاقات على اأنواعها ودجمت فـي نظام واحد متكامل جديد من �ساأنه حت�سني خدمة 

العميـــل اإذ ميكنـــه هذا النظام من تن�سيط بطاقة ائتمانه فور اإ�سدارها واحل�سول على حدود خمتلفة فـي �سبكات خمتلفة 

)كال�سبكـــة ال�سعودية وال�سبكة اخلليجية وخالفهما( واحلد مـــن املخاطرة من خالل حتديث الر�سيد احلقيقي حل�ساباته 

ومـــا اإىل ذلـــك , كمـــا �ساعد هذا النظام البنك فـي تطبيـــق �سوابط رقابية اأف�سل ور�سد حركـــة البطاقة مبا يقلل حوادث 

الغ�ض والحتيال. 

مت دمج نظام �سداد بكافة قنوات تقدمي اخلدمات بالبنك كما اأ�سيفت تعزيزات كبرية اإىل اأجهزة خدمات ال�سرف الآيل 

وجـــرى تفعيل خدمة الكتتاب فــــي الطروحات املبدئية لالكتتاب العام عن طريق تلك الأجهزة.  اأما نظام مركز الت�سال 

فقد متت ترقيته مل�سلحة العمالء الذين يت�سلون باأرقام الت�سال املجانية.  كذلك مت طرح برنامج قرو�ض »�سكن« وجرى 

تعزيزه بالكثري من اخليارات للعمالء ونفذت اأنظمة جديدة لإدارة عالقات العمالء بغية تي�سري اأعمال اخلدمات امل�سرفـية 

اخلا�سة وعالقات العمالء من ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية واإدارة عالقة »عائلتي«. 

اتخذت عدة مبادرات لإن�ساء فروع للخدمة الذاتية والتي يتوقع جني قطافها خالل العام القادم موؤذنة بذلك لعهد جديد 

من خدمة العمالء باململكة. 

اأطلـــق ق�ســـم تقنية املعلومات فـي معر�ض �سعيه ل�سمـــان قدرة البنك على تقدمي خدمات عالية اجلـــودة لعمالئه, م�ساريع 

تطويـــر البنيـــة التحتية, حيث متـــت زيادة الطاقـــة التخزينية بن�سبة %200	كمـــا	عززت	خطوط	الإت�شـــال	ملقابلة	احلاجة	

املتزايـــدة لرفـــع كفاءة و�سرعـــة حتميل البيانات , ومـــا زالت اجلهود متوا�سلـــة لبناء مركز لإ�ســـرتداد البيانات عند وقوع 

الكـــوارث, )ل قـــدر اهلل(, وقـــد مت بالفعـــل تغطية العديد من اخلدمـــات املهمة وا�ستبدلـــت الأجهزة القدميـــة وامل�ستهلكة 

بالتقادم باأجهزة اأخرى من اأحدث الأنواع. 
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اإحداث اأنظمة جديدة 

لتطبيق �سوابط رقابية “

اأف�سل”



العمليات امل�سرفية

كان هـــذا العـــام عامـــًا حافاًل باملتغريات  حيـــث حت�سنت خدمات الأق�ســـام الوظيفـية اخلدمية ب�سكل كبـــري دون اأية اإعاقة 

لعمالئنـــا و�سركائنـــا. تركـــزت املبـــادئ الرئي�سية التي �سكلت القـــوة املحركة للتغيري حـــول اإدخال التغيـــريات من الداخل 

م�سرت�سديـــن مبعرفتنـــا الذاتية والتغذيـــة املرتدة من العمالء فـي اإحـــداث التغيري. وان�سجامًا مـــع تطلعاتنا لتقدمي اأف�سل 

اخلدمـــات , فقد اأدخلنـــا تغيريات تنظيمية تعك�ض تركيزنا على احتياجات عمالئنـــا وتكثيف توظيفنا للقنوات اللكرتونية 

لتقدمي اخلدمة واإنهاء الإجراءات مبا�سرة. 

ق�سم عمليات التمويل التجاري
    

ت�ســـدر الق�ســـم خالل العام �ســـوق التمويل التجاري فــــي جمال تقدمي اخلدمـــات اللكرتونية امل�سممـــة لتلبية احتياجات 

العمـــالء مـــن خالل منتجات مثل جتارة العميـــل وامل�ستندات اللكرتونية التي متكن العميل مـــن اإ�سدار خطابات العتماد 

اخلا�سة بالت�سدير.

اأخذ ق�سم التمويل بزمام املبادرة فـي تدريب العمالء والعاملني بالق�سم على معايري التجارة , وقد كان هذا التدريب مو�سع 

تقديـــر عمـــالء الق�سم من ال�سركات , حيـــث �ساعدهم على احلد من امل�ســـاكل التي يتوقعوا مواجهتهـــا والرتقاء مب�ستوى 

فهمهم ال�سامل للمخاطر املرتبطة بالأن�سطة التي يبا�سرونها. 

تتوىل اأق�سام التمويل التجاري الإقليمية التابعة للبنك اخلدمات املتعلقة بجميع العمليات الدولية واملحلية للتمويل التجاري 

التقليدي والإ�سالمي فـي ثالث مناطق هي: املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�سرقية واملنطقة الغربية. 

ميكـــن للعمـــالء تقدمي طلباتهم اخلا�سة مبعامالت التمويل التجاري الكرتونيًا عرب نظام يعرف با�سم  جتارة العمالء وهو 

نظام م�سمم للعمل عرب �سبكة النرتنت ويعد من احللول الناجحة فـي ت�سريع عملية البت فـي تلك الطلبات. 

املدفوعات وال�سيكات
     

مت ف�ســـل ق�سم املدفوعات وال�سيكات اإىل وحدتـــني رئي�سيتني فـي خطوة ا�سرتاتيجية ترمي اإىل زيادة تركيز كل وحدة على 

حدة على تقدمي اأف�سل م�ستويات اخلدمة فـي جمالها.  وقد ظلت اأحدى هاتني الوحدتني حتمل نف�ض ا�سم ق�سم املدفوعات 

وال�سيـــكات وتعمل كق�سم مركزي ملعاجلة ومراجعة وف�سح اأنواع الـــوارد وال�سادر واملقا�سة والتح�سيل. اأما الوحدة الثانية 

فقد اأطلق عليها م�سمى ق�سم مراقبة العمليات والذي اأ�ستحدث لتوفـري اخلدمات املكملة لأق�سام عمليات ال�سركات الأخرى 

وق�ســـم اخلدمـــات امل�سرفـية لالأفراد والعمالت من خـــالل تقدمي خدمات ت�سمل حفظ امللفـــات القانونية للعمالء وتدقيق 

عمليات الفروع وخدمات م�ساندة العمالء من ال�سركات واإدارة املنتجات والتطبيقات. 

اخلزينة وعملياتها
      

اأجـــرت عمليـــات اخلزينة تغيريًا �سامـــاًل وا�ستحدثت هيـــكاًل تنظيميًا جديدًا يهـــدف اإىل �سمان ان�سيابيـــة كامل اأعمالها 

وذلـــك من خالل و�سع �سوابـــط دقيقة للحد من املخاطر الت�سغيلية وخلدمة الإدارات الأخرى, وترتبط الأق�سام الوظيفـية 

الرئي�سيـــة للق�سم مبا�سرة مبختلـــف الإدارات الرئي�سية والتي تعنى بعمليات الت�سوية لتبـــادل العمالت الأجنبية/ الأ�سواق 

املالية/ الودائع والقرو�ض الآجلة للعمالء/ اإدارة التدفقات النقدية بجميع العمالت. 
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لقـــد مت و�ســـع الأهداف اخلا�سة بالت�سغيل الآيل لالأعمـــال املهمة كما اأعدت خطط تدريب العاملـــني والتطوير املهني لهم 

ح�ســـب الهيـــكل التنظيمي اجلديد مبـــا فـي ذلك حتديد دورهـــم الوظيفـي وواجباتهـــم, اأما الهدف من ذلـــك فـيتمثل فـي 

الرتقاء	بجودة	العمل	اإىل	اأفاق	اأبعد	مبا	ي�شمن	تقدمي	خدمات	متميزة	خلطوط	العمل	وهو	ما	ن�شعى	دومًا	اإىل	حتقيقه.	

ل يـــزال لـــدى ق�سم اخلزينـــة وعملياتها الكثري مما يتعني اإجنـــازه حيث بداأ الق�سم بتنفـيذ نظام جديـــد للمكاتب اخللفـية 

للخزينة واأنفق الق�سم الكثري من الوقت واجلهد فـي التجارب الأولية وقد اأخذ هذا النظام طريقه اإىل التنفـيذ. 

تطوير اخلدمات
    

اأ�ستحـــدث ق�ســـم تطوير اخلدمات كوحدة من وحـــدات دائرة عمليات ال�سركات ل�سمان تنفـيذ مـــا مت اإطالقه من م�ساريع 

فـي املواعيد املحددة وفـي حدود املوازنة املعتمدة لها. ويوؤدي الق�سم دورًا فـي م�ساعدة الأق�سام الأخرى فـي اإعادة هند�سة 

امل�ساريع وحتديد متطلباتها .  وقد حقق الق�سم خالل عام 2007م تقدمًا بارزًا فـي تنفـيذ امل�ساريع احليوية لدائرة عمليات 

ال�ســـركات كم�سروع امل�ستندات اللكرتونية اخلا�ض ب�سركة اآرامكو وتنفـيذ نظام �سويفت واملكاتب اخللفـية للخزينة واإدارة 

امل�ستندات. 

عمليات الطرح الأويل لالإكتتاب
    

�سهد ق�سم عمليات الطرح الأويل لالكتتاب العديد من عمليات الت�سغيل الآيل خلدماته , ومتكن البنك ال�سعودي الفرن�سي 

من معاجلة عدة عمليات طرح اأويل لالكتتاب فـي نف�ض الوقت كمدير لعمليات الطرح الويل . 

التخطيط لإ�ستمرارية العمل
     

حلماية البنك ومتكينه من موا�سلة عمله مبا يتفق مع املعايري الدولية فقد قام ق�سم التخطيط ل�ستمرارية العمل مبا يلي: 

- حتديث ما يربو على 75 حتليل لتاأثر العمل.

- تب�سيـــط خطـــط اإ�ستمرارية العمل حيث اأفردت خطة ل�ستمرارية العمل بكل دائرة مـــن دوائر البنك ال�سعودي الفرن�سي 

واملجموعة وكانت تلك اخلطط قد اأعدت فـي وقت �سابق على م�ستوى الق�سم. 

- تنظيم حلقة نقا�ض )ور�سة عمل( لفريق اإدارة الأزمات بالبنك ال�سعودي الفرن�سي. 

- اقرتاح اإن�ساء مراكز ل�سرتجاع بيانات العمل.

- ن�سر وتوزيع دليل ومن�سورات حول اإدارة ا�ستمرارية العمل. 

- تنفـيـــذ جتـــارب لالإخالء فـي املركـــز الرئي�سي ومبـــاين الإدارة الإقليمية باملنطقة ال�سرقيـــة  والإدارة الإقليمية باملنطقة 

الغربية.

- م�ساندة فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي.

- بدء الإعدادات للح�سول على �سهادة BS25999 ملجالت	ن�شاط	البنك	ال�شعودي	الفرن�شي	التي	بلغت	مرحلة	الإ�شتحقاق.
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دائرة اخلدمات

دائرة اخلدمات تعترب كيانًا قائمًا بذاته, منف�ساًل عن دائرة العمليات, علمًا باأن كلتا الدائرتني تعمالن حتت مظلة مدير 

دائرة العمليات. وتتمثل ر�سالة هذه الدائرة فـي تطوير التجهيزات الأ�سا�سية للبنك )باإ�ستثناء اجلوانب املتعلقة بتقنية 

املعلومات( وتقدمي الدعم الالزم ملوظفـي البنك لتمكينهم من تلبية اإحتياجات عمالئنا الكرام بطريقة اأف�سل, بالإ�سافة 

اإىل اإ�سفاء مزيد من الكفاءة على اأن�سطة امل�سرتيات فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي.

متكنت دائرة اخلدمات خالل عام 2007م من ت�سليم 11 فرعًا جديدًا وجتهيز وتغيري اأماكن ورفع كفاءة عدد 120 جهاز 

من اأجهزة ال�سراف الآيل. وبالإ�سافة اإىل ما تقدم, فقد مت تركيب جيل جديد من اآلت اإ�ستالم النقد فـي اإطار خطة 

التو�سع املو�سوعة من قبل جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي. 

كما �ساركت دائرة اخلدمات فـي تاأ�سي�ض ال�سركات التابعة وال�سركات املت�سامنة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي, حيث قامت 

هذه الدائرة بتوفـري حلول متكاملة جلهاز الإدارة فـي تلك ال�سركات )مبان, ت�سميم, ترميم, وتوريد الأثاث واملعدات(. 

وتنفـيذ حلول جديدة  البنك  الت�سليم لعمالء  البنك, قامت دائرة اخلدمات مبراجعة نظام  الداخلي فـي  امل�ستوى  وعلى 

لتاأمني الإت�سال على الوجه الأمثل مع عمالء البنك. كما �ساهمت دائرة اخلدمات فـي تنظيم وتب�سيط اإجراءات ال�سراء 

فـي البنك, حيث اأ�سبحت تتم بطريقة مركزية, من خالل ت�سميم منوذج جديد لطلب ال�سراء لإخت�سار وتر�سيد خمتلف 

العمليات التي اأ�سبحت تنفذ بطريقة اآلية. 

اأخريًا،	تعمل	دائرة	اخلدمات	على	التاأكد	من	اإلتزام	البنك	بال�شروط	النظامية	للمديرية	العامة	للدفاع	املدين.		وبالتعاون	

مع فريق اإدارة اإ�ستمرارية العمل, فقد مت و�سع وتنفـيذ عدة متارين )خطة اإخالء, ومتارين اإطفاء( للتاأكد من كون البنك 

فـي و�سع اجلاهزية التامة لتقدمي احلماية الكاملة لأفراد العاملني فـيه.  
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ت�سليم 11 فرعًا جديدًا وجتهيز 

وتغيري اأماكن ورفع كفاءة عدد 120 “

جهاز من اأجهزة ال�سراف الآيل”



املوارد الب�سرية

بعـــد ا�ستعرا�ـــض الأداء الوظيفــــي لدائـــرة املـــوارد الب�سرية خالل العـــام املا�سي , فقد حققنـــا تقدمًا ملمو�ســـًا فـي اإجناز 

ت�سورنا مل�ساعدة البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي بلوغ ما ي�سبو اإليه, فقد ك�سفت الدرا�سات املهمة التي اأجريناها لأهدافنا 

ال�سرتاتيجيـــة خـــالل عام 2007م عن جناحنا بوجـــه عام فـي التعاقد مـــع املوظفـني الذين يعتـــزون بعملهم لدى البنك, 

وامل�ساعـــدة فــــي تنمية اأعمال البنـــك عرب التدريب الـــذي اإكت�سب موظفونا مـــن خالله مهارات عالية فــــي جذب العمالء 

واإقناعهـــم بالتعامـــل مع البنك, وهذا ما جعل البنك ال�سعـــودي الفرن�سي �سريعا فـي اإ�ستغـــالل الفر�ض املتاحة عرب تاأمني 

وتعيني اأف�سل الكفاءات والحتفاظ بها.

ت�سم جوانب خطة عمل املوارد الب�سرية ل�سبع �سنوات والتي اإكتملت بنهاية عام 2007م ما يلي: 

• اإ�ستبيان ر�ساء العاملني والذي كان من اأبرز نتائجه: اعطى مقيا�ض الر�سا الداخلي للبنك ال�سعودي الفرن�سي موؤ�سرًا 
�سحيًا ك�سف له عن مدى التالحم بني العاملني فـيه, كما حدد املوا�سيع التي تقت�سي التح�سني, ووفر ح�سيلة من البيانات 

حول تفاعل الأق�سام الوظيفـية للبنك فـيما بينها ف�ساًل عما وفره من معايري لقيا�ض الأداء اأو موؤ�سرات رئي�سية لالأداء. 

كمـــا متكـــن البنك على �سوء مـــا مت التو�سل اإليه من نتائج من حتديد مكانه بني املوؤ�س�ســـات ذات امل�ستوى العاملي والوقوف 

علـــى	امل�شائـــل	الرئي�شية	التي	ينبغي	التعامل	معها	لتدعيم	ارتباط	املوظفـني	بالبنك.		وقد	مت	تعميم	نتائج	امل�شح	للت�شاور	مع	

�ساغلـــي املنا�ســـب القيادية مبختلـــف م�ستوياتها ل�سمان تركيز خطـــط العمل على احللول التـــي مت الإجماع على اعتبارها 

اأن�سب ما ميكن عمله. 

• الت�سغيل الآيل لدائرة املوارد الب�سرية: كان للنجاح املتحقق فـي تنفـيذ نظام اأوراكل للرواتب, الذي يندرج حتت نظام 
دائـــرة املـــوارد الب�سرية خالل العـــام املا�سي, مردوده الإيجابي فـي دخـــول املزيد من الوحدات التكميليـــة الإ�سافـية طور 

الت�سغيل خالل عام 2007م وبيان تلك الوحدات كما يلي: 

- خدمات الرواتب لل�سركات ال�سقيقة والتي يتم تقدميها فـي الوقت احلايل. 

- توفر اإ�ستعالمات املوارد الب�سرية حاليًا عرب نظام الكرتوين للمدراء كاأداة من اأدوات الإدارة.

- �سيتـــم النتهاء مـــن م�سروعي التعليم اللكرتوين والتوظيف الآيل اللذان يعنيان بت�سغيـــل مهام التدريب والتوظيف اآليًا, 

خالل العام اجلاري. 

• برنامـــج تطويـــر الكفـــاءات: وهو برنامج تدريب متعدد امل�ستويات �سمم للعمـــل كاأ�سا�ض لتخطيط التطوير الوظيفـي 
والتعاقـــب علـــى الوظائف, بدعم مدراء الإدارات ح�سبما اأظهرته ردودهم على م�ســـح خا�ض اأعد لهذا الغر�ض. ويذكر اأنه 

مت اإجـــراء م�ســـح لتطوير الكفـــاءات هذا العام بغية اإ�ستطـــالع اآراء املدراء واحل�سول على تاأكيـــد منهم ب�سالحية اخلطة 

للتنفـيذ. 

اجلاري.  العام  خالل  بالكامل  املوظفـني  اإدخار  برنامج  • تنفـيذ 

• جلنة اأن�سطة املوظفني: �سهد عام 2007م العديد من الفعاليات الجتماعية للعاملني بالبنك والتي نظمتها جلنة اأن�سطة 
املوظفـــني على ال�سعيـــد الجتماعي والتعليمي والإن�ساين وقـــد �سملت تلك الفعاليات ف�سول تعليـــم اللغة العربية , وحملة 

التربع بالدم وغريها من الفعاليات الريا�سية الرتفـيهية.
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امل�ساعدة فـي تنمية اأعمال البنك 

عرب التدريب الذي اإكت�سب موظفونا من “

خالله مهارات عالية فـي جذب العمالء 

واإقناعهم بالتعامل مع البنك”



املراقبة النظامية 

حمـــل عـــام 2007م املزيد من التحديات والأحداث فـيما يخ�ض جانب الإلتزام .  فكما هو معروف فاإن املتطلبات املتزايدة 

للهيئـــات الت�سريعيـــة والإ�سرافـيـــة يوفر الإطار العام لإعادة تنظيـــم فعاليات الإلتزام وحتديـــد اأولوياتها مقارنة باخلطة .  

وي�سمـــن النهـــج املنظم الذي يتبعه ق�سم الإلتزام فــــي مراقبة املخاطر درجة عالية من ال�سفافـيـــة والفاعلية فـيما يخ�ض 

اخلطـــوات الإجرائيـــة املطلوبة من هيئات الإ�ســـراف. وينبغي اأن نتذكر دائمًا فـي هذا املقام بـــاأن املبداأ الغالب فـي تطبيق 

مفهوم الإلتزام يتمثل فـي تفادي تعار�ض امل�سالح بني البنك وموظفـيه وعمالئه.

ياأتي فـي راأ�ض الأولويات تركيز اجلهود على مراجعة القواعد املعدلة لفتح احل�سابات والأحكام املنظمة لها, وقد مت حتليل 

مواطـــن املراجعـــة ومت توزيع ملخ�ـــض التغيريات املطلوبة على الأق�ســـام وخمتلف الإدارات املعنية للرجـــوع اإليها والإلتزام 

بهـــا, وتعمل دائرة املراقبة النظامية على مراقبة املعايري الت�سحيحية واخلطوات الأ�سا�سية املتخذة من خمتلف الإدارات 

املعنية ل�سمان الإلتزام .

�سارفـــت اأعمـــال اإ�ستبدال تطبيق مكافحة غ�سيل الأموال على الإنتهاء واأو�ســـك النظام اجلديد اخلا�ض بهذا التطبيق على 

الإكتمال ودخول طور الت�سغيل . وقد تركزت اجلهود فـي عقد ور�سة عمل حتليل مواطن اخللل وت�سميم الربجميات ح�سب 

الطلـــب وح�ســـب املتطلبات الوظيفـيـــة وعملية اختيار تقبل امل�ستخدم لدى البنك ال�سعـــودي الفرن�سي, ومما ل �سك فـيه اأن 

نظـــام مكافحـــة غ�سيل الأمـــوال امل�ستند اإىل درا�ســـة املخاطر املرتبطة بذلـــك �سيعمل على اأحكام الرقابـــة على املتطلبات 

النظامية واخلطوات الإجرائية الداخلية املتعلقة باإكت�ساف وجتنب غ�سيل الأموال واأن�سطة متويل الإرهاب. 

دخـــل تطبيـــق " التبليـــغ املبا�سر عن الأن�سطة امل�سبوهة وخمالفـــات الإلتزام " طور الت�سغيل الكامـــل خالل الربع الأول من 

العـــام وبالتايل تركـــزت معظم اجلهود فـي م�ساعـــدة امل�ستخدمني ومراقبـــة النظام ل�سمان التطبيـــق الناجح للربنامج .  

كذلـــك فقـــد مت اإطالق برنامج " مدير ال�سيا�سات والإجـــراءات " فـي بداية الربع الثالث من العام بيد اأننا ل زلنا ما�سيني 

فـي املتابعة واملراقبة ل�سمان الإرتقاء بفعالية اإ�ستغالل النظام اإىل اأق�سى مدى ممكن.

مت الإرتقـــاء مب�ستـــوى التفاعل مـــع الأق�سام وخمتلـــف الإدارات الأخرى للبنـــك وامل�ساركة فـي اإجتماعـــات خمتلف اللجان 

املخت�ســـة باإعتبـــاره مـــن الأمور املقدمة فــــي الأ�سبقية للتعاطـــي مع الهموم البالغـــة الأهمية لتح�سني اإجـــراءات و�سوابط 

الت�سغيل الرامية اإىل جتنب وقوع حوادث الغ�ض والإحتيال واحلد من اأخطاء الت�سغيل.

�سملـــت املهـــام الرئي�سية الأخرى اإ�ستعرا�ض اإجـــراءات الإلتزام ذات العالقة لدى ال�سركات اجلديـــدة التي اأطلقها البنك 

وال�سيا�ســـات والإجراءات اجلديدة والقائمة ال�سادرة لأق�سام وخمتلـــف الإدارات الأخرى والقواعد ال�سرت�سادية للرقابة 

الداخليـــة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واإخت�سا�ض هيئة اجلرائم املاليـــة وغ�سيل الأموال التابعة ملوؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي.

�ست�ســـكل الفعاليـــات الإ�ستباقية والتـــي �سين�سب تركيزها علـــى املخاطر مع توقعاتنـــا الإيجابية فـي ح�ســـد القوى العاملة 

الالزمـــة واملطلوبـــة واإعادة التنظيم املدرو�ســـة واملزمع تنفـيذها لق�سم الإلتـــزام, الفل�سفة التي �سي�ستنـــار بها فـي برنامج 

الإلتزام لعام 2008م.
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دخل تطبيق التبليغ املبا�سر 

عن الأن�سطة امل�سبوهة وخمالفات “

الإلتزام طور الت�سغيل”



املراجعة الداخلية

مت فــــي عـــام 2007م تدعيم منهجية للمراجعة م�ستنـــدة اإىل تالفـي املخاطر اأكرث فاأكرث من خـــالل اإجراء مراجعة لكافة 

جمـــالت العمـــل فـي البنـــك, وحتديث برنامج وخطـــة املراجعة وفقًا لذلك, وحتديـــث اأهداف املراجعـــة والنواحي القابلة 

للمراجعـــة وتعديـــل فرتات املراجعة الدوريـــة مبا يتالءم مع م�ستـــوى املخاطر )عال, متو�سط اأو منخف�ـــض(. وبقيت دورة 

املراجعة عند م�ستوى ثالث �سنوات, با�ستثناء الفروع التي ما زالت تخ�سع للمراجعة كل عام.

بالإ�سافـــة اإىل تنفـيـــذ اخلطة املعتمدة للمراجعة, قامت دائرة املراجعـــة بتنفـيذ بع�ض مهام املراجعة خارج نطاق اخلطة, 

�سواء بطلب من جهاز الإدارة اأو مبح�ض اختيارها, بهدف حت�سني بيئة الرقابة الداخلية فـي البنك. ولتحقيق هذا الغر�ض, 

�ساركـــت دائرة املراجعـــة فـي جمموعة العمل التي �سكلتها اإدارة البنك للتعرف علـــى الفجوات وتقدمي املقرتحات الالزمة 

لتح�ســـني م�ستـــوى الرقابة الداخلية. كمـــا قامت دائرة املراجعـــة باأداء مهام املراجعـــة ن�سف ال�سنويـــة ل�سوابط الرقابة 

الداخلية  فـي البنك بتو�سية من كاليون, باري�ض. 

وا�سلت دائرة املراجعة اأن�سطتها بالقدر الالزم من اليقظة واحلر�ض وباأ�سلوب ا�ستباقي فـي كل مرة كان يالحظ فـيها بع�ض 

مواطـــن ال�سعـــف بحيث كانت ترفـــع تقاريرها بذلك على اأثر امل�ساركة فـي خمتلف اللجان التـــي ي�سكلها البنك, مثل جلنة 

مكافحة اجلرائم املالية وغ�سيل الأموال وجلنة اإدارة اللتزام, وغريها. 

قامـــت	دائرة	املراجعـــة	بتعديل	اإجراءات	املتابعة	ومناق�شة	التو�شيات	املرفوعة	وغـــري	املنفذة	لكل	خط	من	خطوط	العمل/	

اإدارة م�ساندة من خالل اجتماعات جلنة متابعة اأن�سطة العمل املنعقدة على فرتات دورية ربع �سنوية مما نتج عنه حت�سني 

الو�ســـع بوجـــه عام. علـــى اأنه ما زال مـــن ال�سروري اإدخال املزيـــد من التح�سينات فــــي هذا ال�ساأن. وبنـــاء عليه, فقد مت 

التخطيط لتنقيح الإجراءات التي من املقرر املبا�سرة فـي تطبيقها فـي اأوائل العام املقبل. 

بالإ�سافـــة اإىل ما تقدم, تتعامـــل دائرة املراجعة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني للبنـــك وتتبادل معهم املعلومات حول 

املخاطـــر والأمـــور ذات ال�سلة باأن�سطة الرقابة مبا فـي ذلك اإعداد ورفع التقارير التـــي متثل ب�سكل عادل ومن�سف املركز 

املـــايل للبنك املتمثل فــــي ميزانيته العمومية. كما مت متابعة الأمور التي اأثارها املحا�سبـــون القانونييون اخلارجيون للبنك 

فـي خطاب الإدارة للتاأكد من تطبيق ما ورد فـيه من تو�سيات على الوجه ال�سحيح. 
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عمـــل رئي�ض املراجعة الداخلية الذي ي�سغل اأي�ســـًا من�سب اأمني �سر جلنة املراجعة على التاأكد باأن جميع الأمور التي جرى 

تداولها فـي اجتماعات جلنة املراجعة قد عوجلت على الوجه ال�سحيح من جانب الإدارة التنفـيذية للبنك.

ومـــن اجلدير بالذكـــر اأن جلنة املراجعة جتتمع �ست مرات فـي ال�سنة للتاأكد من توفـــر عمليات واإجراءات جيدة للحاكمية 

ومن تطبيق هذه العمليات على الوجه الأمثل. 

كمـــا ت�سعى دائرة املراجعة للتن�سيق مع خمتلف ال�سلطات التنظيمية املخت�سة للتاأكد من تفهم اأحكام الأنظمة التي ت�سدر 

حديثـــًا فهمًا �سحيحًا ومن تنفـيذها فـي البنك على الوجه الأمثل. ولتحقيق هذا الغر�ض فاإن اللجنة تتبادل وجهات النظر 

مع هيئة ال�سوق املالية حول خمتلف القواعد والأنظمة, خا�سة ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�سلة باملراجعة والإلتزام من جانب 

ال�سركات املتفرعة عن البنك )مثل فرن�سي تداول و كام ال�سعودي الفرن�سي(.

كمـــا اأن دائـــرة املراجعة على اإت�سال دائم مع املفت�ض العام فـي كاليـــون بباري�ض للح�سول على الدعم الالزم واإتباع اأف�سل 

املمار�سات املتعارف عليها فـي جمال املراجعة. 

كذلــــك فقــــد مت اإعادة كتابة نظــــام املراجعة الداخلي )ال�سادر فـي عــــام 2001م( واإعتماده من قبل جلنــــة املراجعة واملدير 

العام/الع�سو املنتدب للبنك بتاريخ 2007/09/01م.

 ولرفع م�ستوى جودة الأداء, فقد قامت دائرة املراجعة بتنقيح دليل اإجراءاتها وجتديده بالكامل وتوزيعه على اأع�ساء اللجنة 

للعمل مبوجبه والإلتزام به اإلتزامًا تامًا, اإبتداًء من 2007/11/21م. 

وقــــد	جرى	تلخي�س	النقاط	الرئي�شية	لدليل	الإجراءات	املذكور	والتعليق	عليها	فـي	الندوة	ال�شنوية	للدائرة	املنعقدة	فـي	اأوائل		

دي�سمرب من عام 2007م. 
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الن�شاط	الإعالمي	والإجتماعي

كما فـي الأعوام ال�سابقة وا�سلت اإدارة الدعاية والإعالم جهودًا حثيثة لتعزيز �سورة البنك وهويته والتاأكيد على م�سوؤوليته 

الإجتماعية واملوؤ�س�ساتية من خالل امل�ساركة فـي خمتلف الن�ساطات الإجتماعية بفعالية.

دعمـــت دائـــرة الدعايـــة والإعـــالم فـي العـــام 2007م كافة ال�ســـركات امل�سرتكـــة واملتخ�س�ســـة التابعة للبنـــك من خالل 

اإ�سرتاتيجياتها التوا�سلية بهدف التاأكد من اإجناز هذه امل�ساريع وفق املعايري التي يعتمدها البنك.

وقـــد �سارفنـــا على حتقيق اأهدافنـــا بتح�سني �سورة البنك وتعزيزهـــا واحلفاظ على هوية موؤ�س�ستنا مـــن خالل م�ساهمتنا 

مب�ساعفة اأن�سطتنا العامة كذلك عرب تطبيق التوا�سل على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.

وكان البنك قد قدم العديد من اخلدمات و�ساهم اإىل حد بعيد فـي اإختيار املوؤ�س�سات التي تعنى فـي جمال حت�سني العالقات 

وتو�سيع الدعم الإجتماعي واخلريي على �سبيل املثال ل احل�سر م�ست�سفى امللك فـي�سل التخ�س�سي لالأبحاث ال�سرطانية 

وندوة مكافحة املخدرات فـي جدة جمعية النه�سة اخلريية ومركز امللك فهد الوطني ملكافحة �سرطان الأطفال. 

اأمـــا فـي جمال الرعاية, فقد لعب البنك ال�سعودي الفرن�سي دورًا رياديًا فـي رعاية  كافة اأحداث وموؤمترات العام 2007م. 

هـــذا بالإ�سافة اإىل اإهتمام البنـــك ال�سعودي الفرن�سي الكبري فـي الأحداث الريا�سية. اإذ كان راعيًا ملباريات الغولف وكرة 

امل�سرب التي نظمها فندق انرتكونتيننتال وبطولة ديراب للغولف على التوايل.
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امل�ساركة فـي خمتلف الن�ساطات 

الإجتماعية بفعالية”“



فرن�سي تداول 

تاأ�س�ســـت �سركـــة فرن�سي تداول وفقـــًا للوائح هيئة ال�سوق املاليـــة . وتتوىل ال�سركة امل�سوؤولية عن خدمـــات الو�ساطة املحلية 

والدولية ب�سفتها اأ�سيل اأو وكيل فـي الأوراق املالية وحفظها, اإ�سافة اإىل اإدارة تعومي عمليات الطرح املبدئي لالكتتاب فـي 

اأ�سهـــم ال�سركات . ويقـــع املركز الرئي�سي لل�سركة فـي مدينة الريا�ض فـي قلب املنطقـــة التجارية )على تقاطع �سارع العليا 

العـــام مـــع طريق العروبة ( ولها ثالثة مكاتب اإقليمية , كما ت�سغل 24 مركز اإ�ستثمار تنت�سر فـي كافة اأنحاء اململكة العربية 

ال�سعودية, ويتوقع اأن ي�سل عددها بنهاية العام اجلاري اإىل 31 مركز اإ�ستثمار.

تقـــدم �سركة فرن�سي تـــداول ت�سكيلة وا�سعة مـــن اخلدمات واملنتجات الرفـيعـــة امل�ستوى لعمالئها, ف�ساًل عـــن اإ�ستثمارها 

الناجـــح لالأن�سطـــة الرائجة للبنك ال�سعـــودي الفرن�سي فـي �سوق الأوراق املالية ال�سعوديـــة , الأمر الذي من �ساأنه اأن يدعم 

املعايـــري ال�سرتاتيجية ل�سركـــة فرن�سي تداول الرامية اإىل زيادة ح�ستها من ال�سوق. ولهـــذا الغر�ض, فقد اأبرمت ال�سركة 

اإتفاقية مع ئي )EFG Hermes( اأ�سندت اإليها مبوجب مهمة الو�ساطة فـي �سوق الأوراق املالية امل�سرية. كما وقعت اإتفاقية 

اأخـــرى مع املعهد املايل للتجارة اللكرتونية عينته مبوجبها و�سيطـــًا اإ�سافـيًا لالأ�سواق الأمريكية والأوروبية والآ�سيوية بغية 

الرتقاء بجودة عمليات التنفـيذ. 

�سلكت ال�سركة نهجًا مرحليًا ل�سمان ان�سيابية عمليات التحول والت�سغيل دون اأي تاأثري على عمالئها , وفـيما يلي اجلوانب 

الأربعة التي مت حتديدها والتعامل معها وفق ذلك النهج:

العمالء
      

قامـــت ال�سركـــة بحملة مرا�سالت مع عمالئها احلاليـــني بينت لهم خاللها التوجيهات اجلديدة لهيئـــة ال�سوق املالية فـيما 

يخ�ـــض اإن�ســـاء �سركة الفرن�سي تداول.  وقد اأكد اخلطاب على اإلتزام ال�سركة بتقدمي خدمات ذات جودة نوعية عالية دون 

اإنقطاع ب�سبب التوجه اجلديد , كما اأكدت ال�سركة لعمالئها باأن حمافظهم �ستحول اإىل ال�سركة اجلديدة بطريقة اإن�سيابية 

و�سل�سة. 
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ال�سركات املتخ�س�سة وامل�سرتكة
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تقدم �سركة فرن�سي تداول 

ت�سكيلة وا�سعة من اخلدمات “

واملنتجات الرفـيعة امل�ستوى 

لعمالئها”



الأفراد
      

متكنـــت ال�سركـــة من �سغل جميع الوظائف املهمة فـيها فـي حـــدود املوازنة املدرو�سة بن�سبة توطني للوظائف بلغت نحو 94% 

من العدد الإجمايل لوظائف ال�سركة, وقد ح�سل جميع م�سوؤويل التداول لدينا على ال�سهادات الت�سجيل. 

التدريب
     

مت التو�ســـع فــــي التدريب خالل عام 2007م ب�سكل ملمو�ض , كما اأعيدت هيكلته لي�سمل جمموعة من الدورات املتنوعة التي 

متت درا�ستها وت�سميمها بكل حر�ض لتلبي اإحتياجات ال�سركة فـي جمالت املبيعات والتميز فـي اخلدمة ومعرفة املنتجات 

ومبـــادئ العمـــل امل�سرفـي و�سهــادة الإ�ستثمـــار التجاري اإ�سافة اإىل مهارات الو�ساطة الأ�سا�سيـــة . كذلك اأ�سرفت ال�سركة 

علـــى تنفـيـــذ برامج للتوعية ملوظفـي البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي كافة املناطـــق حول نوع العمليات واملواقع الفعلية ملراكز 

ال�ستثمار التي مت اإن�ساءها حديثًا والفوارق البارزة بني عمليات تلك املراكز قبل وبعد ا�ستحداثها. 

قامت ال�سركة برتقية البنية التحتية لالإت�سالت لتح�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة والإرتقاء بجودة الإت�سالت , كما نفذت 

بنجـــاح نظامـــًا ذكيًا لتحويـــل املكاملات توخيًا للعدالة فـي توزيـــع اأعباء العمل على م�سوؤويل التداول فــــي املواقع اجلغرافـية 

املختلفـــة , الأمـــر الذي اأرتفع بر�سا العمالء عن م�ستوى اخلدمة املقدمـــة لهم , هذا بالإ�سافة اإىل العديد من التح�سينات 

الأخرى التي مت تنفـيذها ل�سالح كبار عمالء �سركة فرن�سي تداول. 
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فرن�سي تداول )تتمة(



التقنية
        

اأدارت ال�سركـــة عمليـــة حتولها بنجـــاح تام ونفذت اأنظمـــة اجليل اجلديد من اأنظمة جتـــارة التـــداول بان�سيابية ودون اأية 

�سعوبـــات. كذلك اأطلقت ال�سركة خدمة جوال الفرن�سي »فرن�سي موبيـــل FRANSI MOBILE« بكل اقتدار لعمالئها الذين 

يهمهم البقاء على ات�سال ب�سوق تداول الأ�سهم والأوراق املالية حتى اأثناء �سفرهم , كما نفذت ال�سركة نظام لوحة املفاتيح 

الفرتا�سية »Virtual Keyboard« لالرتقاء مب�ستوى احلماية الأمنية للخدمات املنفذة عرب �سبكة الإنرتنت.  

ويتوقع ا�ستكمال اأعمال تنفـيذ نظام e-FransiTadawul خالل �سهر يناير 2008م و�سوف ي�سكل هذا النظام اإجنازًا مرحليًا 

اإ�سافـيًا حيث �سي�سع العديد من اخل�سائ�ض الوظيفـية القيمة فـي متناول عمالء ال�سركة. 

قامت ال�سركة برتقية البنية التحتية لالت�سالت لتح�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة والرتقاء بجودة الت�سالت , كما نفذت 

بنجـــاح نظامـــًا ذكيًا لتحويـــل املكاملات توخيًا للعدالة فـي توزيـــع اأعباء العمل على م�سوؤويل التداول فــــي املواقع اجلغرافـية 

املختلفـــة, الأمر الـــذي اإرتفع بر�سا العمالء عن م�ستوى اخلدمة املقدمة لهم , هـــذا بالإ�سافة اإىل العديد من التح�سينات 

الأخرى التي مت تنفـيذها ل�سالح كبار عمالء �سركة الفرن�سي تداول. 

مت الوقـــوف علـــى التحديات الكربى فـي اجلوانـــب التي مت�ض عمالء ال�سركة والعاملني فـيهـــا والتدريب والتقنية , ومتكنت 

ال�سركـــة مـــن التعامل مـــع العديد من تلك التحديات بـــكل اقتدار , و�ســـوف توا�سل حمافظتها على مركزهـــا القيادي فـي 

ال�ســـوق ك�سركة متخ�س�سة فـي خدمات الو�ساطة علـــى امل�ستويني املحلي والدويل.  واأخريًا فاإن ما مت اإجنازه من تعزيزات 

واتفاقيات �سي�ساعد دون ريب فـي زيادة قاعدة عمالء ال�سركة ب�سكل ملمو�ض, و�ستوا�سل ال�سركة طرح املزيد من اخلدمات 

واملنتجات ملقابلة الطلب املتزايد , ومبا ي�سمن مواكبة ال�سركة لأحدث امل�ستجدات فـي جمال الو�ساطة. 
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كام ال�سعودي الفرن�سي 

خـــالل عــــام 2007م ومت�سيًا مع توجيهات هيئة ال�ســـوق املالية رقم  1-83-2005 وتاريـــخ 1426/5/21هـ حتولت اأن�سطة 

اإدارة الأ�سول من البنك ال�سعودي الفرن�سي اإىل كيان جديد مب�سمى كام ال�سعودي الفرن�سي. 

تعـــود ملكية كام ال�سعـــودي الفرن�سي ) �ض.ذ.م.م( اإىل كل من البنك ال�سعودي الفرن�ســـي بن�سبة %60 و كريديت اكريكول 

اأ�ست منجمنت )كام(, التي تعد اأكرب �سركة لإدارة املوجودات فـي القارة الأوروبية, بن�سبة 40% .

بلغـــت قيمة املحافظ التـــي تديرها كام كما فـي �سبتمرب 2007م نحو 553.8 بليون يـــورو لعمالئها من الأفراد واملوؤ�س�سات 

وال�سركات فـي اأكرث من 20 دولة .

ح�سلـــت كام ال�سعـــودي الفرن�سي علـــى ترخي�سها فـي اململكة العربية ال�سعودية من هيئة ال�ســـوق املالية فـي مايو 2007م . 

وتعتـــزم مبا�سرة اأعمالها ر�سميـــًا خالل �سهر يناير 2008م	بعد	حتول	ن�شاط	اإدارة	الأ�شـــول	من	البنك	ال�شعودي	الفرن�شي	

اإليها . 

�سهـــد عـــام 2007م اإطالق �سندوق جديـــد حتت ا�سم " الق�سر " خـــالل �سهر ابريل, ويركز هذا ال�سنـــدوق ن�ساطه على 

الأوراق املاليـــة للقطـــاع العقـــاري بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليـــج العربي وهو متوافق مع اأحـــكام ال�سريعة الإ�سالمية . 

ويذكر اأن ا�ستثمارات هذا ال�سندوق �سجلت زيادة بواقع %50.53 كما هي بنهاية عام 2007م ويعترب من ال�سناديق التي 

متتاز بح�سن اأدائها �سمن هذه الفئة على م�ستوى اململكة.

كان لالإرتفـــاع الإيجابـــي ملوؤ�ســـر �سوق الأ�سهـــم املحلية الف�سل فــــي انتعا�ض م�ستوى الإقبـــال على �سناديـــق الأوراق املالية 

ال�سعودية كذلك.

لقد اأطلقنا خالل الربع الثالث من عام 2007م منتجنا الإدارة الإختيارية للمحافظ ال�ستثمارية بغية طرح حلول متخ�س�سة 

م�سممة ح�سب طلب عمالئنا من الأفراد وال�سركات من كبار العمالء لال�ستثمار فـي �سوق الأوراق املالية املحلية0 

توا�ســـل الأداء القوي ل�سناديقنا مقارنة مبناف�سينا وقد ح�سدنا ت�سع من جوائز �سندوق ال�ستثمار العربي ال�سعودي لعام 

2006م والذي اأنعقد مهرجانه خالل �سهر يونيو 2007م.

اأننـــا جـــادون فـي التجهز لإطالق العديد من املنتجـــات اجلديدة خالل عام 2008م م�ستنديـــن اإىل القدرات املو�سعة التي 

اأثمـــر عنها ان�سمامنا للم�سروع اجلديد لل�سركات املتخ�س�سة وامل�سرتكة والذي �سيمكننا من تو�سيع نطاق خدماتنا لإدارة 

الرثوات املطروحة فـي �سوق اململكة العربية ال�سعودية.
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الفوز بت�سع جوائز فـي عام 

“” 2006



�سوفينكو ال�سعودي الفرن�سي

يبلـــغ راأ�ـــض مال هذه ال�سركـــة مائة مليون ريال �سعودي ميتلك البنـــك منها %50 وقد بداأت ال�سركـــة اأعمالها فـي منت�سف 

عام 2007م وترتكز اعمال ال�سركة على القرو�ض ال�سغرية ل�سراء ال�سيارات والحتياجات املنزلية وت�سدد قيمة  الب�سائع 

امل�شرتاه	على	اأق�شاط	مي�شرة.

�سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي �سركة متخ�س�سة اأ�س�سها البنك ال�سعودي الفرن�سي لتبا�سر ن�ساطها فـي �سوق خدمات التمويل 

باململكة العربية ال�سعودية, وتتبواأ �سركة �سوفـينكو ) وهي فرع مملوك بالكامل ملجموعة كريدت اكريكول( مركزًا بارزًا فـي 

جميـــع جمـــالت خدمات التمويل عرب ال�سراكات التي اأقامتها مع الأ�سماء التجاريـــة واملوؤ�س�سات امل�سهورة فـي اأ�سواق جتارة 

التجزئة , ول�سوفـينكو ح�سور ملمو�ض فـي اأكرث من 20 دولة.

تقوم �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي, باعتبارها من ال�سركات املتخ�س�سة بتقدمي ت�سكيلة متكاملة من املنتجات املالية واخلدمات 

املرتبطــــة بها للم�ستهلكني باململكة العربية ال�سعودية.  وتبا�ســــر ال�سركة ن�ساطها عرب �سبكة من وكالء توزيع ال�سيارات وجتار 

التجزئــــة, وقد متكنت ال�سركة منــــذ اإطالق منتجها لتمويل ال�سيارات على م�ستوى اململكة فـي يوليو 2007م, من اإن�ساء �سبكة 

قويــــة من ال�ســــراكات مع وكالء توزيع ال�سيارات �سملت نحــــو 130 وكيل توزيع ونحو 300 معر�ض فـــــي خمتلف اأرجاء اململكة.  

وت�ســــم �سبكــــة ال�سراكة هذه وكالء توزيع لكربيات ال�ســــركات امل�سنعة فـي العامل اإ�سافــــة اإىل وكالء توزيع الأ�سماء التجارية 

املتعددة, ويذكر اأن ال�سركة ما�سية فـي و�سع اخلطط للتو�سع فـي �سبكة ال�سراكة هذه خالل ال�سنوات القادمة. 

�سيتـــم اإطـــالق منتج متويل الأجهـــزة املنزلية فـي وقت مبكر من عام 2008م وقد مت ت�سجيل جتـــار التجزئة امل�ساركني فـي 

عمليـــة الإطالق التجريبية, و�سيتم تدعيم عملية اإطالق هذا املنتج باحلمـــالت الت�سويقية املنا�سبة, وبالنظر اإىل ال�سمات 

املي�سرة للمنتج و�سبكة ال�سركاء نتوقع اأن يحظى هذا املنتج باإقبال كبري من العمالء.

يعتـــرب طرح حمفظة املنتجـــات املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية اأحد اأبرز منجـــزات عام 2007م. وتعمل �سوفـينكو 

ال�سعـــودي الفرن�ســـي على ا�ستحداث منتجـــات جديدة لتلبية الطلب املتزايد على هذه املنتجـــات من قبل امل�ستهلكني وذلك 

ملواكبة النمو امل�سطرد للطلب على احللول املالية الإ�سالمية. 

اأن�ســـاأت ال�سركـــة حتى الآن فروع اإقليمية لها فـي ثالث من املـــدن الرئي�سية باململكة �سمت كل من الريا�ض وجدة والدمام, 

وتعتزم ال�سركة بزيادة عدد مكاتبها اإىل 17 مكتبًا فـي خمتلف اأنحاء اململكة لت�سهيل بناء �سبكة �سركائها من جتار التجزئة 

ووكالء  التوزيع فـي خ�سم �سعيها الدوؤوب لتوطيد عالقات العمل التي تربطها بهم. 
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ح�سور ملمو�ض فـي اأكرث 

من 20 دولة”“



األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين

هنـــاك تعـــاون قائم بالفعل بني البنك ال�سعودي الفرن�سي وجمموعة األيانز فـي �سوق التاأمني ال�سعودية عرب اإتفاقية التاأمني 

امل�سرفــــي  املوقعـــة فـي يونيو 1999م بني البنك ال�سعودي الفرن�سي و�سركتي )اأي جـــي اإف انرتنا�سيونال( و )اإ�ض اإن اآي( 

التابعتني ملجموعة األيانز. 

بعــد النجاح الذي حققته عمليات التاأمني امل�سرفـي فقـد جرى التفاق بني اأطراف املجموعة فـي يوليو 2004م على متلك 

�سركــــة »اإن�سعودي للتــاأمـــني« التي يقع مقرها بالبحرين. والتي تبا�سر ن�ساطها فـي جمـــال التاأمني من خالل ثالثة مكاتب 

عاملـــة باململكـــة العربية ال�سعودية فـي كل من الريا�ض واخلرب وجدة , بغيـــة اإن�ساء �سركة جديدة ح�سب القوانني والأنظمة 

املعمول بها حديثًا والتي حتكم عملية اإ�سدار عقود التاأمني للجمهور باململكة العربية ال�سعودية.

كان البنـــك ال�سعـــودي الفرن�سي وجمموعة األيانز من اأوىل ال�سركات التـــي تقدمت بطلب للح�سول على ترخي�ض مببا�سرة 

ن�شاط	التاأمني	،	واأ�ش�شا	معًا	�شركة	م�شاهمة	�شعودية	ملبا�شرة	اأعمال	التاأمني	براأ�س	مال	اأويل	م�شدر	مقداره	100.000.000 

)مائة مليون( ريال �سعودي دفع نقدًا وبالكامل عند تاأ�سي�ض ال�سركة.

تـــــم البـــدء فـي الإكتتــاب فـي الطـــرح الأويل لن�سبة %31 من راأ�ض مال ال�سركة بتاريخ 17مار�ـــض 2007م وجتاوز الإكتتاب 

الفعلي فـي عملية الطرح هذه �ستة اأ�سعاف احلجم امل�ستهدف وتاأ�س�ست �سركة ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين بتاريخ 

11 يوليو 2007م. وعقدت اأول جمعية عمومية لها فـي 17 يوليو 2007م لنتخاب رئي�ض واأع�ساء جمل�ض الإدارة.

حددت جمموعة األيانز فـي �سبتمرب 2007م منطقة ال�سرق الأو�سط باعتبارها منطقة النمو الرئي�سية الثالثة لها بالإ�سافة 

اإىل	دول	اآ�شيـــا	املطلـــة	على	املحيط	الهادي	ودول	اأوروبا	اجلديدة،	حيث	تـــرى	باأن	النمو	املحتمل	ي�شمل	جميع	خطوط	العمل	

باملنطقـــة. وقد اأبدت جمموعة األيانز التزامها جتاه هذه املنطقة اجلديدة وترى باأن ال�سوق ال�سعودية مر�سحة لالإ�سطالع 

بدور مهم فـي منطقة ال�سرق الأو�سط ملا تنطوي عليه من احتمالت منو هائلة . 

مت�سيـــًا مـــع هذه ال�سرتاتيجية فاإن »�سركة ال�سعـــودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين« عاكفة عن اإعـــالن هويتها اجلديدة التي 

ميكـــن متييزهـــا ب�سهولة كاأول مـــزود اأوروبي للتاأمني وثاين مزود علـــى امل�ستوى العاملي: »�سركة األيانـــز ال�سعودي الفرن�سي 

للتاأمني التعاوين«. 

ت�سعـــى �سركـــة األيانز ال�سعودي الفرن�سي لإ�ستكمال اإجراءات ترخي�ض منتجاتهـــا ومن املوؤمل دخولها طور الت�سغيل الكامل 

فــــي وقـــت مبكر من عام 2008م , كما و�سعـــت ال�سركة خطة طموحة لإطالق فروع جديدة لهـــا وحجز مكان لها بني رواد 

مزودي خدمات التاأمني فـي اململكة العربية ال�سعودية. 
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الإكتتاب فـي 31 % من 

اأ�سهم ال�سركة مت بنجاح “

وبتغطية بلغت 6 اأ�سعاف”



كاليون ال�سعودي الفرن�سي 
    

ميتلـــك البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي تلك ال�سركة ما ن�سبته %45 وذلك للقيام باأعمال الو�ساطة وامل�سورة املالية لل�سركات 

الكربى وكذلك عمليات التعهد, هذا ولزال العمل جاري لإجناز ملف ال�سركة املذكورة مع اجلهات املخت�سة.

�سركة الأمثل للتمليك والتاأجري التمويلي املحدودة
       

ميتلـــك البنـــك فـي تلك ال�سركة ما ن�سبته %20 من راأ �ض مال ال�سركة, والتي تعمل فـي جمال متويل بيع ال�سيارات هذا وقد 

بـــداأت هذه ال�سركة العمل على تطوير جهازها الإداري ودعمه بالطاقات الت�سويقيه املنا�سبة لتحقيق اأهدافها فـي الو�سول 

اإىل الربحية خالل العام القادم.
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التواجد الإقليمي

بنك بيمو, لبنان
       

ميتلـــك البنـــك ال�سعودي الفرن�سي فـي بنك بيمو لبنان %10 من راأ�ض مال البنـــك,  الذي تاأ�س�ض فـي لبنان وقد بلغت اأرباح 

الأ�سهم الواردة من بنك بيمو لبنان مبلغ 1.15مليون ريال �سعودي لعام 2006م. 

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي, �سوريا
       

ميتلـــك البنـــك ال�سعودي الفرن�سي %27 من راأ�ض مال بنك بيمو ال�سعـــودي الفرن�سي »�سوريا« منذ العام 2005م ويبلغ راأ�ض 

مال هذا البنك خم�سون مليون دولر اأمريكي هذا وقد و�سلت فروع هذا البنك اإىل 19 فرعًا بنهاية العام 2007م , كما اأن 

التقاريـــر الأوليـــة ت�سري اإىل اأن البنك املذكور قد حقق اأرباحًا خـــالل العام 2007م ت�سل اإىل ثمانية ماليني و�ستمائة و�ستة 

ع�سر الف دولر اأمريكي مقارنة مببلغ 6 ماليني دولر اأمريكي للعام 2006م . ويتم تقييم الإ�ستثمار فـي بنك بيمو ال�سعودي 

الفرن�سي ح�سب طريقة حقوق امللكية. ويبني اجلدول التايل ملخ�ض النتائج املالية لبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي:

20072006باآلف الدولرات الأمريكية

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

1.701.842

1.653.870

47.972

1.245.795

1.207.677

38.118

بلغت القيمة امل�سجلة فـي دفاتر البنك كما فـي 31 دي�سمرب 2007 مبلغ 38.6 مليون ريال �سعودي. 
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مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة  

�سيا�سة توزيع الأرباح
       

تـــوزع اأرباح البنـــك ال�سنوية ال�سافـية بعد خ�ســـم كل امل�سروفات والتكاليف املختلفة وتكويـــن الحتياطي الالزم ملواجهة 

الديـــون امل�سكوك فـي حت�سيلها وخ�سائر ال�ستثمارات واللتزامـــات الطارئة وبعد خ�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني 

داخل اململكة وبعد خ�سم ال�سريبة على ال�سريك الأجنبي وترحيل %2.5 من �سافـي الأرباح املتبقية بعد جميع القتطاعات 

املذكـــورة اأعـــاله اإىل الحتياطـــي النظامـــي , ويخ�س�ض من الباقي من الأربـــاح بعد خ�سم الحتياطـــي النظامي والزكاة 

وال�سريبـــة مبلـــغ %5 مـــن راأ�ض املـــال املدفوع ليوزع علـــى امل�ساهمني , ويتم باقـــرتاح من جمل�ـــض الإدارة وموافقة اجلهات 

املخت�ســـة واجلمعية العمومية توزيع ن�سبة من هـــذه الأرباح على امل�ساهمني ويرحل الباقي اإىل الحتياطيات الأخرى . هذا 

وقد اقرتح جمل�ض الإدارة توزيع اأرباح عن عام 2007م بواقع 1.75 ريال �سعودي لل�سهم الواحد حلملة الأ�سهم كما بتاريخ 

انعقـــاد اجلمعيـــة العموميـــة , وكان جمل�ض الإدارة قد وافق علـــى توزيع اأرباح ن�سف �سنويـــة للم�ساهمني بواقع 1.25 ريال 

�سعـــودي لل�سهم الواحـــد مت دفعها للم�ساهمني و�سيتم توزيع )50 هللة ( ن�سف ريال لل�سهم الواحد عن الن�سف الثاين من 

العام املايل 2007م بعد موافقة اجلمعية العمومية غري العادية على ذلك.

ويبني اجلدول التايل قيمة الزكاة و�سريبة الدخل التي ت�ستحق على امل�ساهمني:

20072006باآلف الريالت ال�سعودية

الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني

�سريبة الدخل امل�ستحقة على ال�سريك الأجنبي )كاليون(

47.267

170.747

52.132

188.335

218.014240.467املجموع

بلـــغ جمموع مكافاآت اأع�ســـاء جمل�ض الإدارة مبلغ وقدره 2.724.000ريال �سعودي مبـــا فـي ذلك بدلت ح�سور اجلل�سات 

وبياناتها كالتايل:

ريال �سعوديالبيان

1360.000 – املكافاأة ال�سنوية لرئي�ض جمل�ض الإدارة

الإدارة جمل�ض  لأع�ساء  ال�سنوية  22.160.000 – املكافاأة 

الإدارة جمل�ض  جل�سات  ح�سور  3120.000 – بدل 

التنفـيذية اللجنة  جل�سات  ح�سور  484.000 – بدل 

2.724.000 ريال �سعودياملجمـــــــــوع

اإ�سافـــة اإىل ذلك, بلغت املكافاأة املدفوعـة لأع�ساء جمل�ض الإدارة ب�سفتهم موظفـني لدى البنك مبلغًا قدره 8  مليون ريال 

�سعودي مقابل )7.8  مليون ريال �سعودي عام 2006م(.

هذا وقد عقد جمل�ض الإدارة عدد )4( اإجتماعات خالل العام 2007م وبن�سبة ح�سور قدرها 100%.



اأع�ساء جمل�ض الإدارة 
     

مت فــــي اجتماع اجلمعية العموميـــة العادية التي عقدت بتاريخ 2006/12/17م املوافـــق 1427/11/26هـ انتخاب اأع�ساء 

جمل�ض الإدارة عن اجلانب ال�سعودي وذلك للفرتة من 2007/01/01م وحتى 2009/12/31 هم:

رئي�سًا ال�سيد/ اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق    

ع�سوًا ال�سيد/ عبدالعزيز را�سد العبدالرحمن الرا�سد   

ع�سوًا ال�سيد/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�سى    

ع�سوًا الدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين    

ع�سوًا ال�سيد/ عبدالعزيز هبدان الهبدان    

ع�سوًا ال�سيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه     

ع�سوًا ال�سيد/ مو�سى عمران حممد العمران    

ميتلـــك اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأ�سهم ح�سب النظام وقـــد مت حجز اأ�سهم الع�سوية واملقدرة بـ )األف �سهم( لكل منهم .هذا 

ول ميتلك اأي من الأع�ساء اأو كبار التنفـيذيني اأ�سهم فـي البنك تتجاوز الن�سبة املطلوب الإعالن عنها.

املعامالت مع اأع�ساء جمل�ض الإدارة
      

تتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة مبا فـي ذلك اأع�ساء جمل�ض الإدارة ب�سكل وا�سع, وتخ�سع املعامالت مع الأطراف 

ذات العالقـــة للمعايـــري املحددة فـي نظام مراقبـــة البنوك ال�سادر من قبل موؤ�س�سة النقد العربـــي ال�سعودي. ومتنح كافة 

الت�سهيـــالت اإىل الأطـــراف ذات العالقة بعد احل�سول على ال�سمانات الكافـية, ح�ســـب �سيا�سة البنك �سارية املفعول. اأما 

بالن�سبـــة لل�سمانات املقدمـــة بخ�سو�ض الت�سهيالت املمنوحة اإىل موؤ�س�سات يوجد لأع�ســـاء جمل�ض الإدارة م�سلحة فـيها, 

فهي تخ�سع اإىل التايل:

%50 من راأ�ض مال املوؤ�س�سة, يراعى فـي ال�سمانات اأن تغطي كامل  تتجاوز  الإدارة ميلك ح�سة  كان ع�سو جمل�ض  • اإذا 
مبالغ الت�سهيالت املمنوحة.

• اإذا كان ع�سو جمل�ض الإدارة ميلك ح�سة تعادل %50 من راأ�ض مال املوؤ�س�سة اأو اأقل من ذلك, يراعى فـي ال�سمانات اأن 
تعادل قيمة ح�سته من الت�سهيالت املمنوحة.

هـــذا ويتـــم قيد كافة الأر�ســـدة والعمليات لالأطراف ذات العالقـــة بالطرق ال�سحيحة , ويتم الإف�ســـاح عنها فـي القوائم 

املاليـــة ح�سب الحتياج وتقـــر الإدارة العليا للبنك باأنه لي�ض لأحد اأع�ساء جمل�ـــض الإدارة اأو اأقاربهم من الدرجة الأوىل اأو 

موظفـي الإدارة العليا عالقة بال�سركات التي تقوم باأي اأعمال ل�سالح البنك اأو لديها تعاقدات مع البنك.
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ال�سيد /  اأحمد ال�سري   الرئي�ض : 

ال�سريك التنفـيذي مبجموعة مالذ  

ال�سيد / عمار اخل�سريي  الأع�ساء: 

املوؤ�س�ض واملدير الداري حلملة ال�سهم, اأموال اخلليج  

ال�سيد / مي�سيل ليما�سون   

املفت�ض العام لكاليون, فرن�سا  

الدكتور / خالد حامد حامد املطبقاين    

ع�سو جمل�ض اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي   

ال�سيد / فران�سوا دولجراجن ال�سكرتري: 

املفت�ض العام  للبنك ال�سعودي الفرن�سي    

)يعترب مدير دائرة الرقابة النظامية للبنك �سيفًا دائمًا فـي اإجتماعات اللجنة(.

وافقـــت  موؤ�س�ســـة النقـــد العربي ال�سعودي  علـــى تر�سيح جمل�ض اإدارة البنـــك ال�سعودي الفرن�سي لأع�ســـاء جلنة املراجعة 

الداخلية  املو�سحة اأ�سمائهم اأعاله  ملدة ثالث �سنوات ابتداء من 2007/01/01

عقدت جلنة املراجعة الداخلية �ست اإجتماعات خالل العام اجلاري لتوفـري التغطية املنا�سبة جلميع مواطن اخلطر املهمة 

بالن�سبـــة للبنـــك مقارنة باإجتماعاتهـــا اخلم�سة خالل العام ال�سابـــق والتي مت عقدها ح�سب توجيـــه موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعـــودي . وقـــد مت ت�سجيل مداولت كل اإجتماع ح�سب الأ�سول ومت الرفع بها اإىل جمل�ض الإدارة مع متابعة اأمني �سر جلنة 

املراجعة الداخلية لها بال�سكل املنا�سب مع اإدارة البنك .

�ساركـــت اللجنة ب�سورة مكثفة فـي اإ�ستعرا�ض اإجنازات املدققني الداخليـــني واخلارجيني بالإ�سافة اإىل مراجعة الأخطار 

الرئي�سية ب�سكل منتظم لن�ساطات و�سوابط البنك الداخلية وفقا خلطة البنك التي ت�ستمر لثالث �سنوات.

ولهذه الغاية يتم تبليغ واإيجاز اأع�ساء اللجنة لي�ض فقط من قبل املفت�ض العام ولكن ب�سكل مبا�سر من قبل مدراء العمليات 

والدعـــم وروؤ�ســـاء التدقيق و واملدققني اخلارجيـــني عند ال�سرورة . وكانـــت اللجنة ن�سيطة للغاية فــــي الإلتزام باإر�سادات 

موؤ�س�ســـة النقـــد العربي ال�سعودي وعلى علم باملوا�سيع والنتائج من اللجان الداخليـــة مثل جلنة غ�سيل الأموال واملخالفات 

املاليـــة اأو اللجـــان اخلارجيـــة التابعـــة ملوؤ�س�سة النقد العربـــي ال�سعودي . كما مت اإعـــالم اللجنة بخ�سو�ـــض حملة انف�سال 

ال�سركات عن البنك و ال�سركات ال�سقيقة واملتخ�س�سة.

راقبـــت اللجنـــة بكثب ان�سطة واإجنازات دائرة املراجعة الداخلية بخ�سو�ض خطة املدققني لعام 2007 و تو�سيات املدققني 

غري املطبقة وبالتايل توفـري دعم دائم للمفت�ض العام وفريقة.

جلنة املراجعة



املراجعون القانونيون
    

عينـــت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة فـي 2007/3/5م املوافق 1428/02/15هـ ال�سادة ارن�ست اند يونغ ومكتب 

ال�سادة كي بي ام جي / الفوزان وال�سدحان كمراجعني قانونيني للبنك للعام املايل 2007م وملدة �سنة واحدة.

اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية
      

و�ســـع البنك ال�سعـــودي الفرن�سي خطـــة م�ستقبلية لثالث �سنوات تنتهي فــــي عام 2009م وتبني هذه اخلطـــة تطورًا ومنوًا 

يقـــدر بـ %25 للثالث �سنوات القادمة , اأخذه بالعتبـــار جميع املخاطر مبا فـي ذلك تقلبات اأ�سعار النفط وعدم ال�ستقرار 

الإقليمـــي وغـــري ذلك , هذا وقد وزعت هذه اخلطة على جميـــع اإدارات البنك بعد اأن مت مناق�ستها مع جمل�ض الإدارة الذي 

وافق عليها.

الإف�ساح
       

تـــرى اإدارة البنـــك اأنـــه يتوفر للبنك نظـــام مراقبة منا�ســـب ي�سمح باإعداد قوائم ماليـــة موؤقتة تن�سجم مـــع املعايري املالية 

واملحا�سبيـــة ال�سادرة من قبل موؤ�س�ســـة النقد العربي ال�سعودي, ومعايري املحا�سبة الدوليـــة , ومعايري التقارير املحا�سبية 

الدولية.علمـــًا اأن القوائـــم املاليـــة احلاليـــة اأعدت على اأ�سا�ـــض هذا النظام , وقـــد اإطلع اأع�ساء جمل�ـــض الإدارة على كافة 

املعلومات التي تغطي فرتة ل تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ نهاية ال�سنة املا�سية.

لئحة حوكمة ال�سركات
      

يعمـــل البنك ال�سعودي الفرن�سي وفقـــًا لالأحكام والإر�سادات الواردة بالئحة حوكمة ال�ســـركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املاليـــة , وقـــد �سارك اأع�ساء جمل�ـــض الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا بالبنك فـي بع�ض النـــدوات املتخ�س�سة لالطالع على 

م�سئولياتهم جتاه التزاماتهم لدى البنك  كما يتم اإبالغ ال�سادة الأع�ساء بوا�سطة رئي�ض جمل�ض الإدارة عن كل ما يرد من 

اجلهات املتخ�س�سة حول هذا املو�سوع.

وفــــي النهايـــــــة يتوجـــه جمل�ض الإدارة بال�سكـــر والعرفان بعد اهلل اإىل خـــادم احلرمني ال�سريفـني امللـــك عبد اهلل بن عبد 

العزيـــز وويل عهــده الأميــــن على دعمهم وم�ساندتهم املتوا�سلة للقطاع امل�سرفـي , كمـــا يتقدم املجل�ض بال�سكر اإىل مقام 

وزارة املاليـــة وموؤ�س�ســـة النقد العربي ال�سعـــودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املاليـــة واإىل جميع عمالء البنك 

ومرا�سليه وموظفـيه على دعمهم املتوا�سل مل�سرية البنك اليجابية داعني اهلل اأن يدمي علينا نعمة الآمن والرخاء.
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اأع�ساء جمل�ض الإدارة

اإبراهيم الطوق

رئي�ض جمل�ض الإدارة

جان فردريك دولو�ض

ع�سوًا

عبدالعزيز الرا�سد 

ع�سوًا

اإبراهيم العي�سى 

ع�سوًا

مو�سى عمران العمران 

ع�سوًا

اإدوارد اإ�سبارب�ض 

ع�سوًا

عبد العزيز الهبدان 

ع�سوًا

د. خالد مطبقاين 

ع�سوًا

جان ماريون 

الع�سو املنتدب

عبدالرحمن اأمني جاوه 

نائب الع�سو املنتدب

نزار القنا�ض 

الأمني العام

فريق الإدارة التنفـيذي

جان ماريون

الع�سو املنتدب

عبدالرحمن اأمني جاوه

نائب الع�سو املنتدب

يو�سف لنب

الرئي�ض الأول للعمليات

فـيليب تو�سارد

مدير ال�سوؤون املالية والتخطيط

حممد عبدالهادي

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات

نعيم احل�سيني

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد

فران�سوا ريفـيه

مدير اإدارة الإئتمان

وليد فطاين

مدير جمموعة اخلزينة

اأحمد جودت

مدير جمموعة احل�سابات اخلا�سة

عمر اجلزار

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة

اأحمد القا�سم

مدير دائرة تقنية املعلومات

�سعدون ال�سعدون

مدير دائرة العمليات امل�سرفـية

عبدالقدير مريزا

مدير دائرة املحا�سبة والرقابة املالية

عمرو الطاهر

مدير دائرة املوارد الب�سرية

فرن�سوا دلغراجن

املفت�ض العام

عبدالعزيز عثمان

مدير دائرة املراقبة النظامية

خليل النامي

مدير دائرة اإدارة اخلدمات

املدير الإقليمي للمنطقة الغربية

مازن متيمي

املدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى

اأ�سامة بخيت

املدير الإقليمي للمنطقة ال�سرقية

عبدالعزيز امللحم

التواجد الإقليمي

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

ريا�ض عبجي

ال�سركات املتخ�س�سة وامل�سرتكة

�سركة فرن�سي تداول

ريا�ض ال�سارخ

�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي

ري�سارد لوبري

�سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي

�سهريار علي �ساه

�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي

اأنطوان عي�سى

الإدارات الإقليمية املركز الرئي�سي
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تــقــريــر مــدقــقــي الــح�ســابــات

املوقرين اإىل: ال�سادة م�ساهمي البنك ال�سعودي الفرن�سي )�سركة م�ساهمة �سعودية(  

لقـــد راجعنـــا القوائم املالية املرفقـــة للبنك ال�سعودي الفرن�سي )البنـــك(, والتي ت�ستمل على قائمـــة املركز املايل كما فـي 

31 دي�سمـــرب 2007م وقوائم الدخـــل والتغريات فـي حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنـــة املنتهية فـي ذلك التاريخ 

وملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والي�ساحات التف�سريية الأخرى.

م�سئولية الإدارة حول القوائم املالية 
       

تعتـــرب الإدارة م�سئولـــة عن اإعداد هذه القوائـــم املالية وعر�سها ب�سورة عادلـــة وفقًا ملعايري املحا�سبـــة للموؤ�س�سات املالية 

ال�ســـادرة عـــن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقاريـــر املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام 

مراقبة البنوك فى اململكة العربيـة ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. 

تت�سمـــن هذه امل�سئولية ت�سميم وتطبيـــق والإحتفاظ بنظام رقابة داخلية خا�ض باإعـــداد القوائـم املالية وعر�سها ب�سورة 

عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية, �سواًء كانت ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ, واإختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية مالئمة, 

واإجراء تقديرات حما�سبية معقولة وفقًا للظروف.

م�سئولية مراجعي احل�سابات
       

اإن م�سئوليتنـــا هـــى اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية اإ�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعـــة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا 

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

اأخالقيـــات املهنـــة وتخطيط وتنفـيذ اأعمال املراجعـــة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائـــم املالية خالية من الأخطاء 

اجلوهرية.

ت�ستمـــل اأعمال املراجعة علـــى القيام باإجراءات للح�سول على الأدلة املوؤيدة للمبالـــغ والإف�ساحات التي تت�سمنها القوائم 

املالية. تعتمد الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات وت�ستمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية 

فـي القوائم املالية, �سواًء كانت ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر, يقوم مراجعو احل�سابات بالأخذ بعني 

الإعتبـــار نظام الرقابة الداخلي اخلا�ض باإعداد القوائم املالية للمن�ساأة وعر�سها ب�سورة عادلة لغر�ض ت�سميم اإجراءات 

مراجعة مالئمة وفقًا للظروف, ولي�ض لغر�ض اإبداء الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة. كما ت�ستمل اأعمال 

املراجعة على تقومي مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة, 

وتقومي العر�ض العام للقوائم املالية.

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان
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اإرن�ست ويونغ

�ض ب 2732

الريا�ض 11461

اململكة العربية ال�سعودية

فهد حممد الطعيمي

حما�سب قانوين

ترخي�ض رقم )354(

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان

�ض ب 92876

الريا�ض 11663

اململكة العربية ال�سعودية

طارق عبدالرحمن ال�سدحان

حما�سب قانوين

ترخي�ض رقم )352( 

الـراأي
      

فـي راأينا, اإن القوائم املالية ككل:

• تظهـــر بعدل مـــن كافة النواحي اجلوهريـــة, املركز املايل للبنك كما فــــي 31 دي�سمرب 2007م, واأدائـــه املايل وتدفقاته 
النقديـــة لل�سنـــة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقـــًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�ســـات املالية ال�سادرة عـــن موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

• تتفق مع نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك والنظام الأ�سا�سي للبنك فـيما يتعلق باإعداد وعر�ض القوائم املالية.

10 حمرم 1429هــ

19 يناير 2008م 


