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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 المقدمة

 : مساهمي البنك السعودي الفرنسي الكرامالسادة

 تحية طيبة،

 م.2021يسر أعضاء مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أن يقدموا لكم تقريرهم السنوي للعام المالي 

م بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك 1977يونيو  4هـ الموافق 1397جمادى الثاني  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  -تأسس البنك السعودي الفرنسي 

 1010073368. ويعمل بموجب السجل التجاري رقم م1977ديسمبر  11ـ الموافق ه1398محرم  1االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ البنك أعماله رسميًا بتاريخ 

موظفًا.  2,664في المملكة العربية السعودية. كما يبلغ عدد موظفي البنك حاليًا فرًعا  85 ة فروعه والتي يبلغ عددها حاليًام من خالل شبك1989سبتمبر  5هـ الموافق 1410صفر 4بتاريخ 

، بما فيها الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المعتمدة تحت إشراف هيئة شرعية مستقلة. والعنوان الوطني كافة األعمال والخدمات المصرفية وتتمثل أهداف البنك في مزاولة

 .المملكة العربية السعودية - 11554الرياض  56006ص.ب  –المربع حي  -لرئيسي للبنك هو: طريق الملك سعود )المعذر سابقا( للمركز ا

. ارتفع صافي الربح بنسبة 2020مليون ريـال سعودي لعام  1,546مقارنة بنحو  2021مليون ريـال سعودي في السنة المالية  3,450حقق البنك صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل قدره 

مليون لاير  83مليون لاير سعودي، قابله ارتفاع جزيئاً في المصروفات بنحو  1,767% وكان السبب الرئيسي هو انخفاض في مخصص االنخفاض في القيمة للموجودات المالية بنحو 123.2

 سعودي.

والذي  .والت الخاصة، صافي دخل األتعاب والعموالت، دخل المتاجرة ومكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، مدفوعاً بصافي دخل العم%2.0ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 

 والدخل التشغيلي اآلخر. قابله انخفاًضا جزئيًا في دخل الصرف األجنبي

. يعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية %3.5وفي نفس الوقت، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية غير شاملة مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 

 واالستهالك واإلطفاء. والذي قابله انخفاًضا جزئيًا في رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف اإليجار والمباني.

مليون لاير سعودي في العام السابق. بلغ حجم  5,240مليون لاير سعودي( مقارنة بـ  133٪ )2.5 مليون لاير سعودي، بزيادة قدرها 5,373ارتفع صافي دخل العموالت الخاصة ليصل إلى 

. سجلت محفظة االستثمارات نمواً بنسبة 2020مليون لاير سعودي في  194,074% مقارنة بـ 11.2بارتفاع بنحو  2021مليون لاير سعودي في نهاية سنة  215,802إجمالي الموجودات 

% لتصل 13.2سجل صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة  مليون لاير سعودي للعام السابق. 37,679مقارنة بـ  2021مليون لاير سعودي في نهاية ديسمبر  43,858الى % لتصل 16.4

مليون لاير سعودي  141,950% لتصل الى 11.7ء بنسبة مليون لاير سعودي للعام السابق. ارتفعت ودائع العمال 130,565مقابل  2021مليون لاير سعودي في نهاية عام  147,813إلى 

 مليون لاير سعودي للعام السابق. 127,112مقابل  2021في نهاية ديسمبر 

 ربحيته وتقديم تجربة سلسة للعمالء والموظفين.وسيواصل البنك السعودي الفرنسي تحقيق أهدافه االستراتيجية بما يعزز مكانته في القطاع البنكي وتنمية 

 .طار الحوكمة لمجلس اإلدارة ولجانه والرقابة الداخليةوتفصيل إل 2021 وأبرز المؤشرات خالل العامأنشطة البنك عن  وفيما يلي مزيداً من المعلومات
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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 :استراتيجية البنك وخططه المستقبلية( 1)

 الخطط المستقبلية: -أ

إلى ضمان مساهمة متوازنة في صافي أرباح البنك من مختلف خطوط أعماله، مدعومة بالتركيز على وضع احتياجات العميل طور البنك السعودي الفرنسي استراتيجية تركز على العميل وتهدف 

ادة موائمة األهداف وبسبب التطورات الجذرية في بيئة االقتصاد الكلي، خضع البنك لعملية إعادة تقييم استراتيجية شاملة. وقد أدى ذلك إلى إع 2021كل ما نقوم بعمله. في عام  في صميم

  .2025إلى  2023االستراتيجية وتوسيع أفق التخطيط من 

. 2021وإعادة تقييمها في عام  2019سنوات بعد الموافقة عليها في أوائل عام  5التي تبلغ مدتها  2023ومع ذلك، يحافظ البنك السعودي الفرنسي على تركيزه الثابت على تنفيذ استراتيجية 

 :المدخالت التالية لتشكيل االتجاه المستقبلي للبنك تحت إشراف فريق قيادة البنك 2021ييم لعام تضمنت إعادة التق

 الوضع الحالي للبنك السعودي الفرنسي في السوق السعودي .1

  افتراضات نمو السوق والقطاعات بناًء على اتجاهات النمو التاريخي في السوق السعودي .2

 تقدمها للبنكوتحليل الفرص التي  2030تأثير رؤية  .3

 )فينتك(تحليل االتجاهات المصرفية العالمية والفرص المحتملة مثل نماذج األعمال الرقمية الجديدة، وتطورات التكنولوجيا المالية  .4

 االتجاهات المصرفية المحلية، مثل التوحيد، والمهاجمين الرقميين، والوافدين الدوليين الجدد .5

  السعودي في قطاعات التجزئة مثل الرهون العقارية والمدخرات والشركات الصغيرة والمتوسطةمعالجة أولويات البنك المركزي  .6

 ( على االقتصاد الكلي والسياسة النقدية على المدى القصير إلى المتوسط١٩-تأثير فايروس كورونا )كوفيد .7

التغييرات الهيكلية لتعزيز التآزر التشغيلي وتجهيز خطوط األعمال ووظائف الدعم بشكل أفضل لتقديم أفضل باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من جهود التحسين المستمر، قام البنك بتنفيذ العديد من 

 :الخدمات. هذا يتضمن

الخاصة مسؤوالً أمام رئيس ت المصرفية نقل قسم الخدمات المصرفية الخاصة من مجموعة الخدمات المصرفية المؤسسية إلى مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد، حيث أصبح رئيس الخدما .1

 .الخدمات المصرفية لألفراد

 .إعادة تسمية مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد لتصبح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية .2

 .للمؤسسات والشركاتإعادة تسمية المجموعة المصرفية المؤسسية إلى مجموعة الخدمات المصرفية  .3

 .للمؤسسات والشركاتلخدمات المصرفية إنشاء قسم إدارة األعمال ضمن مجموعة ا .4

 .إعادة توزيع مهام مكتب الدعم الرئيسي بين قسمي: الخدمات المصرفية للشركات َوإدارة األعمال .5

 .نقل المؤسسات المالية من حلول العمليات العالمية إلى قسم الخدمات المصرفية للشركات .6

 .تنفيذي للمراجعة الداخليةإنشاء "قسم االستشارات" تحت اإلشراف المباشر للرئيس ال .7

 .إنشاء "قسم إدارة الطلبات" تحت الرئيس التنفيذي العمليات .8

 .مركزية وحدة "تجربة العمالء" ضمن "المجموعة االستراتيجية والرقمية" .9

 االستراتيجية: -ب

 على النحو التالي: 2018" طموح البنك السعودي الفرنسي في عام Leapحدد برنامج "

 ٪ من إجمالي األصول والخصوم. 10تحقيق والحفاظ على حصة سوقية عامة في المملكة تبلغ  .1

 (.NPSأن نصبح البنك األول في المملكة من حيث قياس مستوى الرضى ) .2

 لسعودي الفرنسي لتكون على النحو التالي:، تمت إعادة مواءمة طموحات البنك ا٢٠٢١إضافة الى ذلك، بناًء على مالحظات مجلس اإلدارة كجزء من إعادة تقييم استراتيجية 

 .التركيز على األرباح والعوائد على رأس المال عالوة على تكلفة رأس المال •

 .البقاء بين أفضل المنافسين في الشرائح المستهدفة للبنك •

 .(NPSالرضى ) التركيز على تجربة العميل الرائدة وتحفيز العميل ليكون البنك األول في المملكة من حيث قياس مستوى •
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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 )يتبع(( استراتيجية البنك وخططه المستقبلية: 1)

 الركائز االستراتيجية:

 يتم دعم هذه الطموحات من خالل الركائز االستراتيجية التالية، بقيادة مجموعات األعمال لدى البنك:

يل التالي لحماية حصة البنك السعودي الفرنسي فيما يخص أصولها والتزاماتها مع زيادة خطوط دخل الرسوم لتحسين العائد على حقوق الملكية ودفع الج :المؤسسات والشركاتمصرفية  •

 في المملكة.المؤسسات والشركات من مصرفية 

 .لصفقات االنتهازية والمنتجات والحلول المبتكرةلتعزيز مكانة البنك السعودي الفرنسي وزيادة العائد على االستثمار من خالل ا الخزينة: •

نمو اعداد العمالء، وزيادة االستفادة من عرض القيمة الفائقة الذي يقدمه البنك السعودي الفرنسي وموقعه الرائد في السوق لزيادة حصتنا في السوق من خالل مضاعفة  :المصرفية الخاصة •

 .أن نصبح شريًكا متعدد األجيال لعمالئناالعوائد، وأن نكون األفضل في والء العمالء و

 .والبطاقات ومنتجات اإلقراض مضاعفة نطاق شرائح األثرياء وتقديم حلول وخدمات مصرفية استثنائية من خالل القنوات الرقمية الرائدة وتحسين المدخرات والرهن العقاري مصرفية االفراد: •

 .دعم أعمالنا في المستقبل ودعم التحول الرقمي للبنك من خالل إنشاء مشاريع جديدة وتطوير القدرات الرقمية الداخلية الرائدة المشاريع الرقمية: •

قطاعات الناشئة عالية القيمة ، يقوم البنك بشكل فعال بتوجيه محفظته نحو عروض ذات قيمة أعلى لتحقيق عوائد من خالل االستفادة من الللمؤسسات والشركاتفي مجال الخدمات المصرفية 

اً، وتقديم عروض مخصصة لمختلف القطاعات الفرعية وإعطاء األولوية لجودة الدفاتر لتحسين النتيجة النهائية، وأن يصبح الشريك الموثوق به لعمالء المملكة العربية السعودية األكثر تطور

ادة التركيز على زيادة دخل الرسوم إلى الحد األقصى من خالل الحصول على حصة أكبر من المحفظة من عمالئنا وزيادة قدراتنا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. باإلضافة إلى ذلك، سنعمل على زي

 (.ICP)الرقمية لتقديم أفضل خدمة في السوق وتمكين نمو األعمال بشكل صحي. وسيدعم ذلك التزام كبير بتنفيذ بوابة الشركة المتكاملة المحّسنة 

 تتضمن استراتيجية مصرفية المؤسسات والشركات المحدثة: 

 إعادة توازن المحفظة للتركيز على قطاعات منخفضة المخاطر وعائدات أعلى بنمو قوي وقروض متعثرة منخفضة إلى ثابتة. •

 االستفادة من قدراتنا االستشارية الرائدة. •

 تمكين مديري العالقات بالقدرات الرقمية لخلق قيمة مؤسسية والتفاعل بشكل أكثر كفاءة مع العمالء.  •

 الحلول حتى نتمكن من ان نكون أكثر مرونة في تلبية توقعات عمالئنا وتجاوزها لتحقيق دخل. /تحسين عروض المنتجات •

 وبيانات لدعم النمو والتكيف مع تغيرات القطاع والتغيرات التنظيمية.  االستثمار في بنية تحتية فعالة ومرنة، ومنصات، وقدرات ابتكار •

 

 ، تلقت مجموعة مصرفية المؤسسات والشركات الجوائز التالية / صفقات جديرة بالمالحظة:2021خالل عام 

 أفضل بنك تجاري في المملكة العربية السعودية وفقاً الستبيان المصرفي اآلسيوي. •

 روبي من قبل بنك جي بي مورغان بالواليات المتحدة االمريكية.التميز التشغيلي األو •

 جائزة التميز التشغيلي من قبل ويلز فارجو. •

 . Bonds, Loans & Sukuk Eastمن  2021من الصفقات التي تم إقفالها، فازت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بجائزة صفقة التمويل المنظم للعام  •

 وهما: 2021أخريان حققوا إغالقاً ناجحاً في عام جدير بالذكر أن معاملتان  -أ

 ة إلى قائد الترتيبات المفوض.مليار لاير سعودي حيث كان البنك مستشاراً مشتركاً باإلضاف 27.27( بقيمة JIGPCالتمويل لشركة جازان المتكاملة للغاز والطاقة )

 مليون لاير سعودي، وهو أول تمويل بيئي مقوم باللاير السعودي حيث عمل البنك كقائد الترتيبات المفوض.  14.12( بقيمة TRSDCالتمويل لشركة البحر األحمر ) -ب

صنع السوق. سيتم تحقيق ذلك من التجاري. باإلضافة إلى تعزيز خبرتها وقدراتها على  في إدارة الخزينة، سوف يهدف البنك إلى الحفاظ على قوته واالستمرار في النمو بما يتماشى مع االمتياز

ر الشركات وتنويع مصادر التمويل واالستثمارات. لقد خالل زيادة مبيعات العمالء وحجم الصرف األجنبي بالتعاون مع مجموعات األعمال، باإلضافة إلى تنمية دفتر االستثمار بما يتماشى مع دفت

ة تداول ت النقدية التاريخية الخاصة بنا وسنواصل التعامل معها بشكل استراتيجي كما نرى بيئة االقتصاد الكلي تتطور. أخيًرا، قمنا بتنفيذ منصحققنا نجاًحا كبيًرا في أنشطة التحوط المتعلقة بالتدفقا

 العمالت األجنبية المحدثة لتحسين عملياتنا في هذا المجال المهم من األعمال.

بين الخدمات  التكاملالخدمات المصرفية الشخصية المعاد هيكلتها حديثًا، سيقوم البنك باالستفادة من الهيكل التنظيمي المطبق حديثًا لزيادة في مجال الخدمات المصرفية لألفراد، وكجزء من مجموعة 

بكة الفروع للبنك لتقديم خدمات مخصصة لجميع المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة. يتضمن ذلك مبادرات لتحسين تقسيم العمالء عبر كال اإلدارتين واالستفادة بشكل أفضل من ش

 ". سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانتنا القوية في القطاعات الثرية باإلضافة إلى التوسع في القطاعات ذات التكتل العاليشريكك المصرفيفئات العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يهدف البنك إلى أن يصبح "

" Upper mass " ارية والقريبة من عالمتنا التجDNA لتحقيق ذلك، سوف نستثمر في عالمتنا التجارية والطابع الشخصي، والقدرات الرقمية، ومهارات األشخاص، وإنهاء التحول التكنولوجي .

 .للبنك
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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 )يتبع(( استراتيجية البنك وخططه المستقبلية: 1)

الرائدة في السوق واالستمرار في النمو وحماية الثروة العائلية متعددة األجيال لعمالئنا وأن نصبح شريكهم المصرفي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، يهدف البنك إلى الحفاظ على مكانته 

ي اإلمكانات العالية لتهيئة ق وصولنا إلى العمالء ذوالرئيسي. من اجل دفع عجلة النمو، سنركز على أصحاب الثروات العالية وعائالتهم مع االهتمام خاصة باألجيال القادمة. سنقوم بتوسيع نطا

ل لتقديم فرص فريدة لعمالئنا وكذلك االستثمار في موظفينا عمالئنا في المستقبل واالستفادة من الهوامش العالية. سيتم تمكين ذلك من خالل زيادة تعاوننا االستراتيجي مع السعودي الفرنسي كابيتا

 خدماتنا المخصصة. والعروض الرقمية لتمييز أنفسنا واالستمرار في تقديم

" عبر جميع أصحاب المصلحة لدينا، مثل العمالء والموظفين وشركات Go-to Bank for Digitalأخيًرا، في مشاريعنا الرقمية، يعمل البنك على بناء نموذج أعماله في المستقبل بتبني رؤية "

تقدًما في مبادراتنا الرئيسية لتطوير عرض مصرفي رقمي جديد، وإقامة شراكات استراتيجية في مجال التقنية المالية، وتطوير  التقنية المالية والمشرعين. لقد باشرنا بالفعل في رحلتنا الرقمية وحققنا

 ع االتجاهات المتطورة ومعايير السوق.ار في المنافسة ممواهبنا الرقمية وقدراتنا التطويرية الداخلية. حيث سيسمح لنا ذلك بتحويل نموذج أعمالنا في قطاع شديد االضطراب وسيمكننا من االستمر

، وإطار داخلي محسن للبيع المقاطع، ومقترحات رقمية ٢٠٣٠سيتم تمكين هذه المبادرات ومواءمتها مع فرص النمو واالتجاهات الناشئة المخطط لها كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 

 معاد تصورها.

 نطقة.لبنك أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز طموحه في أن يصبح البنك األكثر حداثة وابتكاًرا وتركيًزا على الخبرة في المستؤدي نتائج هذه االستراتيجية إلى جعل ا

وتجربة العمالء المتميزة وضمان بقاء البنك مكانًا رائعًا للعمل. حدد البنك محركاته االستراتيجية حول تقديم قيمة للمساهمين باستمرار والمرونة في األرباح وتوزيعات األرباح والكفاءة في التشغيل، 

 ملتزم.سيتم دعم نجاح هذه االستراتيجية من قبل قادة استثنائيين في كل وحدة وقسم عمل بدعم من موظفينا الموهوبين وبدعم من مجلس إدارة قوي و

 

 :في النتائج وإسهامها البنك أعمال حجم في وتأثيره نشاط كلب ( وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة و بيان(2

 :أنشطة البنك الرئيسية هي كالتالي

الودائع المنصات الرقمية، على سبيل المثال خدمة تحويل األموال، السحب النقدي، خالل القنوات الفعلية و األفراد منتلبية االحتياجات المصرفية اليومية للعمالء  -لشخصية مصرفية اال -أ

قارية، وبطاقات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان وسداد الفواتير، باإلضافة الى منتجات مثل حسابات الوديعة تحت الطلب، حسابات التوفير، الودائع الثابتة، التمويل الشخصي، الرهون الع

 .وتمويل السيارات

شركات في كل المصفوفات  5الشركات في المملكة، بحصة سوقية مسيطرة حيث تم تصنيفها ضمن أعلى  تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات مصرفية -لمؤسسات والشركاتامصرفية  -ب

لية وغير المصرفية، والكيانات متناهية الصغر األساسية من حيث الحجم والربحية.  تغطي المصرفية الشركات المحلية والدولية الكبرى، وكيانات القطاع الحكومي والعام، والكيانات الما

 الصغيرة والمتوسطة.و

التجارة واالستثمارات وأنشطة أسواق رأس المال. عالوة على ذلك، لدى الخزينة فريق استشاري متخصص  بما في ذلكإدارة الميزانية العمومية والسيولة العامة للبنك.  - الخزينةإدارة  -ج

 .في السوق، والذي يلبي احتياجات العمالء للتحوط من خالل عرض المنتجات المالية المتخصصة

االستثمار، والوساطة في األوراق المالية وحفظها، وتقديم خدمات المصرفية االستثمارية تشمل إدارة األصول والمحافظ وصناديق  -المصرفية االستثمارية وإدارة األصول والوساطة -د

 .بما في ذلك الترتيب والمشورة

 :أثر هذه األنشطة الرئيسية على حجم البنك ومساهمته في النتائج كما يلي

 نوع النشاط
 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 الرياالت( بآالف)
 النسبة

 %13.8 529,163 المصرفية الشخصية

 %38.1 1,461,870 مصرفية المؤسسات والشركات

 %41.4 1,588,464 إدارة الخزينة

 %6.7 257,880 المصرفية االستثمارية وإدارة األصول والوساطة 

 %100 3,837,377 المجموع
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 وإسهامها البنك أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل ( وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة و بيان(2

 )يتبع(في النتائج: 

 :تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال البنك ومساهمته في النتائج كما يلي

 نشاطها الشركة التابعة
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 الرياالت( بآالف)
 النسبة

 كابيتالالسعودي الفرنسي 

العمل كأصيل ووكيل، والتعهد باإلدارة، والترتيب، 
وتقديم المشورة، والحفظ في مجال تداول األوراق 

 .المالية
257,880 6.72% 

 السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

 تأجير وتمويل أصول المركبات

)السيارات والدراجات النارية والشاحنات( 
باإلضافة لشراء والمعدات الثقيلة واآلالت، 

 وتسجيل هذه األصول.

116,529 3.04% 

شركة السعودي الفرنسي ألعمال وكيل 
 التأمين

 %0.01 545 خدمات وساطة التأمين

اإلجارة والمرابحة والقيام باستثمارات الل أما بالنسبة لشركة سكن للتمويل العقاري فهي تعمل في مجال االستحواذ على العقارات واألراضي، وتوفير التمويل للعقارات واألراضي من خ

 %(.0.005ج قليلة للغاية )أقل من أخرى. ومساهمتها في النتائ

 :التصنيفات االئتمانية للبنك السعودي الفرنسي الممنوحة من وكاالت التصنيف الدولية(3) 

 وكالة فيتش موديز للمستثمرين ستاندرد آند بورز التصنيفات

 +BBB+ A1 BBB الطويلالتصنيفات على المدى 

 A-2 P-1 F2 التصنيفات على المدى القصير

 مستقر سالبة مستقر مراجعة /توقع

 2021/07/26 2021/11/09 2021/06/16 آخر رأي ائتماني منشور

 :موجودات البنك ومطلوباته ونتائجه المالية في السنوات المالية الخمس األخيرة(4) 

 2017 2018 2019 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 192,928,881 190,250,277 178,148,577 194,073,584 215,802,026 إجمالي الموجودات

 25,400,944 28,381,675 31,463,474 37,688,336 43,867,936 االستثمار واالستثمار في الشركات الزميلة، صافي

 121,940,394 120,631,634 125,725,096 130,564,835 147,812,759 قروض وسلف، صافي

 161,267,500 159,388,327 145,201,859 155,437,639 176,116,356 مجموع المطلوبات

 150,954,187 148,368,004 132,837,502 127,111,644 141,950,208 إيداعات العمالء

 31,661,381 30,861,950 32,946,718 38,635,945 39,685,670 إجمالي حقوق الملكية

 6,576,207 6,798,644 6,872,550 7,044,594 7,187,845 إجمالي الدخل التشغيلي

 3,051,891 3,494,119 3,253,408 5,034,358 3,350,468 إجمالي المصاريف التشغيلية

 7,568 2,529 0 0 0 حصة األرباح في شركات زميلة، صافي

 3,531,884 3,307,054 3,619,142 2,010,236 3,837,377 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 4,699,670 5,016,872 5,205,677 5,240,388 5,373,446 صافي دخل العموالت الخاصة

 1,119,318 1,095,503 1,139,506 1,081,816 1,213,128 الرسوم من الخدمات المصرفية، صافي
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 )يتبع(ونتائجه المالية في السنوات المالية الخمس األخيرة:  موجودات البنك ومطلوباته (4)

 2017 2018 2019 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 664,613 1,202,794 966,244 2,670,268 903,524 مخصص خسائر االئتمان وغيرها من األصول المالية، صافي

 1,384,543 1,379,980 1,329,250 1,418,703 1,397,452 رواتب ومصاريف الموظفين

 3,072 3,027 2,998 2,881 2,997 عدد الموظفين

 

 المؤشرات المالية لألعوام الخمسة الماضية:
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 :( التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك والشركات التابعة له5)

 :2021فيما يلي جدول يوضح الدخل لكل منطقة )الشرقية، والغربية، والوسطى، المركز الرئيسي، والشركات التابعة( لعام 

 البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة باستثناء السعودي الفرنسي كابيتال

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى الشرقية الغربية )بآالف الرياالت السعودية(

 6,728,492 2,310,031 2,065,338 1,098,230 1,254,893 إجمالي الدخل

 (2,245,562) (1,648,579) (239,516) (164,556) (192,911) )قبل مخصصات انخفاض القيمة( اجمالي المصروفات 

 (903,433) 37,003 (237,787) (268,475) (434,174) مخصصات انخفاض القيمة

 3,579,497 698,455 1,588,035 665,199 627,808 صافي الدخل

 السعودي الفرنسي كابيتال

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى الشرقية الغربية )بآالف الرياالت السعودية(

 459,353 361,587 52,289 21,141 24,336 إجمالي الدخل

 (201,382) (193,104) (2,701) (3,662) (1,915) اجمالي المصروفات )قبل مخصصات انخفاض القيمة(

 (91) (91) 0 0 0 مخصصات انخفاض القيمة

 257,880 168,391 49,589 17,479 22,421 صافي الدخل

 مجموعة البنك السعودي الفرنسي

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى الشرقية الغربية )بآالف الرياالت السعودية(

 7,187,845 2,671,618 2,117,627 1,119,371 1,279,229 اجمالي الدخل

 اجمالي المصروفات 

 )قبل مخصصات انخفاض القيمة(
(194,826) (168,218) (242,217) (1,841,683) (2,446,944) 

 (903,524) 36,912 (237,787) (268,475) (434,174) مخصصات انخفاض القيمة

 3,837,377 866,846 1,637,624 682,678 650,229 صافي الدخل )قبل الزكاة وضريبة الدخل(

 :( إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها البنك6)

 :2020و 2021ديسمبر  31في أ( بيان الدخل الموحد للسنوات المنتهية /6)

 2020 2021 باآلالف الرياالت السعودية

 6,284,791 5,868,512 دخل العموالت الخاصة

 1,044,403 495,066 مصاريف العموالت الخاصة

 5,240,388 5,373,446 صافي دخل العموالت الخاصة

 1,523,127 1,728,595 دخل األتعاب والعموالت

 441,311 515,467 مصاريف األتعاب والعموالت

 1,081,816 1,213,128 صافي دخل األتعاب والعموالت

 378,891 336,131 صافيدخل صرف عمالت أجنبية، 

 167,885 171,841 دخل المتاجرة، صافي
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 )يتبع(( إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها البنك: 6)

 2020 2021 باآلالف الرياالت السعودية

 1,180 1,501 توزيعات أرباح

 10,423 27,804 أرباح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر / مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي

 164,011 63,994 دخل تشغيلي آخر

 7,044,594 7,187,845 إجمالي الدخل التشغيلي

 1,418,703 1,397,452 رواتب ومصاريف الموظفين

 69,626 66,061 إيجار ومصاريف مباني

 210,254 224,972 استهالك وإطفاء

 665,507 758,459 مصاريف تشغيلية أخرى ومصاريف عمومية وإدارية

 2,364,090 2,446,944 إجمالي المصاريف التشغيلية قبل مخصص االنخفاض في القيمة

 2,816,322 1,021,349 مخصص انخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 (146,054) (117,825) االنخفاض في قيمة االستثمارات والموجودات المالية وأخرى صافيعكس 

 5,034,358 3,350,468 إجمالي المصاريف التشغيلية، صافي

 2,010,236 3,837,377 صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 464,025 387,500 الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 1,546,211 3,449,877 الزكاة وضريبة الدخلصافي دخل السنة بعد 

 1.24 2.70 الربح األساسي والمخفض للسهم )باللاير السعودي(

 

 ب( ملخص النتائج المالية كالتالي: /6) 

 % التغييرات 31-12-20 31-12-21 بماليين الرياالت السعودية

 %123.16 1,904 1,546 3,450 صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

 %90.90 1,827 2,010 3,837 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 %2.03 143 7,045 7,188 إجمالي الدخل التشغيلي

 %2.54 133 5,240 5,373 صافي دخل العموالت الخاصة

 %11.20 21,728 194,074 215,802 الموجودات

 %16.40 6,179 37,679 43,858 االستثمارات

 %13.21 17,248 130,565 147,813 محافظ القروض والسلف

 %11.67 14,838 127,112 141,950 إيداعات العمالء

 %2.72 1,050 38,636 39,686 الملكية حقوق إجمالي

 %117.74 1.46 1.24 2.70 ربح السهم
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 لعملياتها الرئيس والدولة المحل الرئيس ونشاطها فيها البنك ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شركة كل ( اسم7)

 :تأسيسها محل والدولة

 النشاط نسبة الملكية رأس المال اسم الشركة
الدولة المحل الرئيس 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

 السعودي الفرنسي كابيتال
مليون لاير  500

 سعودي
100 

العمل كأصيل ووكيل، والتعهد باإلدارة، والترتيب، وتقديم 

 األوراق الماليةالمشورة، والحفظ في مجال تداول 
 المملكة العربية السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

السعودي الفرنسي للتمويل 

 التأجيري

 

مليون لاير  500

 سعودي
100 

 أصول المركبات وتمويلتأجير 

)السيارات والدراجات النارية والشاحنات( والمعدات 

 وتسجيل هذه األصول باإلضافة لشراءالثقيلة واآلالت، 

 المملكة العربية السعودية
المملكة العربية 

 السعودية

شركة سكن للتمويل 

 العقاري

 

ألف لاير  500

 سعودي
100 

تمويل العقارات واألراضي من خالل المرابحة ومنتجات 

التأجير، وشراء األراضي والعقارات، واالستثمار نيابة 

 عن الشركة

 المملكة العربية السعودية
المملكة العربية 

 السعودية

شركة السعودي الفرنسي 

 ألعمال وكيل التأمين

ألف لاير  500

 سعودي
 المملكة العربية السعودية .خدمات وساطة التأمين 100

المملكة العربية 

 السعودية

 

إلى امتالكه حصصاً في الشركة السعودية  باإلضافة. مليون لاير 20% من رأس مالها البالغ 10.9يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( تبلغ 

مليون لاير في الشركة السعودية   1.8مبلغ  البنك أيضا استثمرمليون لاير، و 25% من رأس مالها البالغ 5للخدمات المالية المساندة "ساند" )شركة الشيكات السياحية السعودية سابقاً( قدرها 

ولكن ليس لشركة سوفينكو السعودي  ماله،% من رأس 100، يمتلك البنك السعودي الفرنسي أسهماً في شركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة لتسجيل عقود االيجار التمويلي. عالوة على ذلك

 الفرنسي أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

 وجميع الشركات المذكورة أعاله شركات قائمة ومنشأة في المملكة العربية السعودية.

 ٪ من األسهم في رأسمالها. 10.88مليون لاير سعودي ويمتلك  9تثمر البنك في شركة هللة )تأسست في اإلمارات( اس

تأسيسها  دوالراً أمريكياً. محل 50,000% للبنك وبرأس مال مرخص 100كما تم تأسيس شركة البنك السعودي الفرنسي لألسواق المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومملوكة بنسبة 

٪ في رأس  100بنسبة  البنك السعودي الفرنسي المحدودة ونشاطها في جزر كايمان، وتختص هذه الشركة بالقيام بـعمليات المتاجرة بمشتقات وأنشطة البيع باالسترداد. يمتلك البنك ايضاٌ صكوك

ً  دوالراَ  50,000مالها )رأس مال مصرح به يبلغ   ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.و( وهي منشأة تأسست في جزر كايمان أمريكيا

صل لي. قامت برفع رأس مال 2004% من رأس مال بنك بيمـو السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة تم تأسيسها في سوريا في سنة 27ولدى البنك استثمارات في شركات زميلة، حيث يمتلك 

م، براس مال قدره  2003بتاريخ  بيروت –% من رأس مال بنك بيمو لبنان، وهي شركة مؤسسة في لبنان 10.33(، كما يمتلك البنك م2020ديسمبر  31ليار ليرة سورية )كما في م 8.0الى 

البنك السعودي الفرنسي في بنك بيمو السعودي الفرنسي  ةمية والتعاقدية إلتمام بيع حصم(. ، علماً بأنه يتم حالياً اتباع كافة اإلجراءات النظا31/12/2020مليار ليرة لبنانية بتاريخ )كما في  77.8

م عبر تداول بأن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي اتخذ قراراً على بيع حصته في بنك بيمو السعودي الفرنسي 26/11/2011سوريا، وبنك بيمو لبنان بناًء على ما تم االعالن عنه بتاريخ  –

سوريا، وكذلك بنك بيمو لبنان  –%، ويعتبر البنك السعودي الفرنسي غير ممثالً في مجالس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي 10.33% وحصته في بنك بيمو لبنان البالغة 27ريا، والبالغة سو –

 م، وتم إبالغ شركائه الرئيسيين في بنك بيمو لبنان بهذا القرار.26/11/2011اعتباراً من 

 مليون لاير 600% من رأس مال الشركة البالغ 14مليون سهم( أي بنسبة  60سهم من أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني البالغ عدد أسهمها ) 8,400,000كما يمتلك البنك 

 .سعودي
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 :تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (8) 

 .2021 أدوات دين صادرة للشركات التابعة خالل عامال يوجد أسهم او  -أ

 :قروض قدمها البنك لشركاته التابعة -ب

 :والتي قدمها البنك السعودي الفرنسي إلى شركاته التابعة 2021-12-31يوضح الجدول التالي القروض القائمة في 

 بآالف الرياالت السعودية اسم الشركة التابعة

 1,784,471 السعودي الفرنسي كابيتال*

 2,075,834 السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري**

يوجد أي قرض آخر قائم للشركات التابعة باستثناء لدى السعودي الفرنسي كابيتال تسهيالت السحب على المكشوف كما للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري قرض من البنك السعودي الفرنسي، وال 

 .المقدمة من البنك السعودي الفرنسيالقروض المذكورة أعاله 

 * تفاصيل قروض السعودي الفرنسي كابيتال:

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 1,391,466 1,252,710 الرصيد االفتتاحي 

 411,426 8,604,606 قرض ممنوح خالل الفترة

 550,182 8,072,845 سداد القروض خالل الفترة

 1,252,710 1,784,471 الرصيد الختامي للقروض

 ** تفاصيل القروض للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري: 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 1,620,000 1,525,000 الرصيد االفتتاحي

 460,062 930,000 قرض ممنوح خالل الفترة

 555,062 379,166 سداد القروض خالل الفترة

 1,525,000 2,075,834 الرصيد الختامي للقروض

  

( المساهمين الرئيسيين في أسهم البنك، وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس 9)

 :األخيرةإدارة البنك وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا البنك بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 م:2021ويوضح الجدول أدناه ملكية المساهمين الرئيسيين في أسهم البنك خالل العام المالي 

 م31/12/2021المساهمون الرئيسيون في أسهم البنك كما في 

 المساهم تسلسل
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة الملكية

 بداية العام

 عدد األسهم

 نهاية العام

 نسبة الملكية

 نهاية العام

صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير

 % 0 0 %16.199 195,267,861 %16.199 195,267,861 شركة المملكة القابضة 1

2 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
108,244,467 8.980% 151,896,241 12.601% 43,651,774 40.33 % 

3 
شركه راشد عبدالرحمن الراشد 

 وأوالده
118,488,534 9.830% 118,488,534 9.830% 0 0 % 

4 
شركة رام القابضة األولى 

 المحدودة
108,482,145 8.999% 108,482,145 8.999% 0 0 % 

 البنك بوجود مصلحة له في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.  ولم يبلغ أي شخص )عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين وأقربائهم(
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وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين  ( وصف ألي مصلحة10)

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين البنك أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل 

 :السنة المالية األخيرة

 ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين البنك وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

 تسلسل
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

 التعاقدية أو حقوق االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيير صافي التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 % 0 0 - 6,000 - 6,000 مازن عبدالرزاق الرميح 1

 %( 66.67) (100,000) - 50,000 - 150,000 طالل إبراهيم الميمان 2

 % 0 0 - 312,685 - 312,685 عبدالرحمن بن راشد الراشد 3

 (5.56) % (282,172) - 4,789,480 - 5,071,652 أقرباء عبدالرحمن راشد الراشد 4

 % 0 0 - 59,624 - 59,624 خالد حامد المطبقاني 5

 %( 12.68) (2,123,000) - 14,626,411 - 16,749,411 أقرباء خالد حامد مطبقاني 6

 % 0 0 - 1,000 - 1,000 بدر عبدهللا العيسى 7

 (100) % (178) - 0 - 178 أقرباء بدر عبدهللا العيسى 8

 % 0 0 - 1 - 1 عبداللطيف أحمد العثمان 9

 % 0 0 - 1,000 - 1,000 غازي عبدالرحيم الراوي 10

 % 0 0 - 40 - 40 خالد عمران العمران 11

 %( 0.31) (60,000) - 19,541,352 - 19,601,352 أقرباء خالد عمران العمران 12

 % 2,232,400 223,240 - 223,250 - 10 ريان محمد فايز 13

 

 في أسهم أو أدوات دين البنك وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 % 0 0 - 90,000 - 90,000 مازن هاني التميمي* 1

 % 0 0 - 1,259,050 - 1,259,050 *أقرباء مازن هاني التميمي 2

 (100) % (46,663) - 0 - 46,663 عادل محمد علي مالوي 3

 % 0 0 - 120,967 - 120,967 عبدالعزيز عبدهللا الملحم 4

 (100) % (15) - 0 - 15 أقرباء عبدالعزيز الملحم 5

 م30/06/2021* استقال من العمل لدى البنك بتاريخ 
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 وكشف ،)غير ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء(المتعلقة بأي قروض على البنك  المعلومات(11) 

 أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا   دفعها البنك مبالغ وأي لها التابعة والشركات للبنك اإلجمالية بالمديونية

 :والمبلغ المتبقي ومدته له المانحة الجهة واسم القرض

 ( من هذا التقرير(.8البند رقم )ال توجد قروض على البنك. )القروض على الشركات التابعة موضحة في  -أ

 .والصكوكأدوات الدين  -ب

مليارات لاير سعودي. تمت الموافقة على اإلصدار من قبل الجهات الرقابية  5( )"الصكوك"( بقيمة 1أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة صكوك الفئة ) ،2020خالل عام 

ية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، حيث يشكل كل ومجلس إدارة البنك. إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة وال يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملك

ها في فترة زمنية محددة، وفقًا للشروط صك التزاًما غير مضمون ومشروط وثانوي للبنك مصنف ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للبنك الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائ

  صكوك.واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية ال

سنوات. يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع  5ويخضع إلعادة التعيين كل  2025٪ سنويًا من تاريخ اإلصدار حتى 4.5معدل الربح المستحق هو 

يعتبر حدث  والا لتقديره المطلق )وفقًا لشروط وظروف معينة( اختيار عدم إجراء أي توزيعات. دوري، إال عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقً 

 .عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية

 وصكوك.، لم يقم البنك بإصدار أدوات الدين 2021خالل عام 

 :سداد سندات المديونية

  .، ال يوجد لدى البنك تسوية ديون2021خالل عام 

 خالل السنة المالية. ال يوجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها البنك أو شركاته التابعة -أ

  .ةليبموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها البنك خالل السنة الماال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب  -ب

 .ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب البنك ألي أدوات دين قابلة لالسترداد -ج

 :( وصف لسياسة البنك في توزيع أرباح األسهم12)

ت البنك، ونسبة مالءمة رأس مال البنك الحالية والمركز يعتمد توزيع األرباح النقدية بالبنك على عدة عوامل منها تقديرات وتوصيات مجلس اإلدارة التي تعتمد على المركز المالي، ونتائج عمليا

 خطط ومشاريع البنك التوسعية.  المتوقع مستقبالً، ومتطلبات السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط بالنظر إلى

مشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة توزع أرباح البنك السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل المصروفات والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون ال

 البنوك، على النحو التالي: التي يرى المجلس ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة

النافذة في المملكة العربية السعودية، ويقوم البنك بدفع تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين السعوديين والضريبة المقررة على المساهمين غير السعوديين طبقاً لألنظمة  .1

عن المساهمين السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تحسم الضريبة المدفوعة عن المساهمين غير السعوديين من نصيبهم في هذه المبالغ للجهات المختصة، وتخصم الزكاة المدفوعة 

 .صافي الربح

ي إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساوياً ( السابقة لالحتياطي النظام1% في المائة من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة كما ذكر في الفقرة )25يرحل ماال يقل عن  .2

 .على األقل لرأس المال المدفوع

% من رأس المال المدفوع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين على أن يتم توزيعه 5يخصص الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن  .3

ستحقة ألي من المساهمين هم السعوديين أو غير السعوديين طبقاً لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة،  فـإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المبنسبة المدفوع من قيمة اس

نة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من السعوديين أو غير السعوديين ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين المعنيين، ال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في الس

 .األرباح تزيد عما أقترحه مجلس اإلدارة

  .(، السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة3(، )2(، )1يستخدم الباقي من األرباح بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) .4

األخرى من صافي األرباح )بعد الزكاة الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من المساهمين السعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات يجب  .5

 على أن تخصم مساهماتهم من حصصهم في األرباح الصافية. والضريبة( ويجب على كل من المجموعتين المساهمتين المساهمة في تلك االحتياطات حسب نسبهم في راس المال

 .توزع األرباح النقدية على المساهمين في المكان والزمان الذي يقرره مجلس اإلدارة وفقاً للوائح سارية المفعول .6
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 )يتبع( :( وصف لسياسة البنك في توزيع أرباح األسهم12)

 .واستخدام األرباح في تسوية ديون أو التزامات أو ارتباطات للمساهمين لدى البنكيجوز لمجلس اإلدارة إقرار عدم توزيع أرباح نقدية  .7

 ظام األساسي. يجوز للبنك توزيع أرباح مرحلية على المساهمين على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات الالزمة المنصوص عليها في الن .8

 .اجتماع الجمعية العامةيجب إعالم المساهمين بهذه السياسة خالل 

 :الربحية األساسية والمخفضة للسهم

 1,200على  ( للسنة1على أساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي دخل السنة معدلة لتكاليف صكوك )الفئة  2021ديسمبر  31تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنة المنتهية في 

 مليون سهم(. 5.7: 2020ديسمبر  31مليون سهم ) 5.4مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من 

 :إجمالي توزيعات األرباح

لاير سعودي(  0.40: 2020ريـال سعودي ) 0.85مليون لاير سعودي(، ما يمثل  480: 2020مليون ريـال سعودي ) 1,020أوصى مجلس اإلدارة بإجمالي توزيعات أرباح نهائية للسنة بلغت 

دارة عن توزيعات أرباح مرحلية بمبلغ إجمالي صافي للسهم للسنة، وتخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والجهات الرقابية، وقد أعلن مجلس اإل

 لاير سعودي( صافي للسهم. ءال شي: 2020ريـال سعودي ) 0.65لاير سعودي(، ما يمثل  ءال شي: 2020سعودي )ريـال  مليون 780قدره

 2021األرباح التي تم توزيعها خالل السنة  

األرباح المقترح توزيعها 
 2021لنهاية العام 

 2021االجمالي لعام 

 2021مرحلية لعام  2020نهائية لعام 

 1,799,922 1,019,956 779,966 479,979 )الرياالت السعودية بآالف( المبلغ

 %46.91 %49.14 %44.28 %23.88 )قبل الزكاة والضريبة( النسبة

  

 :( وصف ألي صفقة بين البنك وطرف ذي عالقة13)

بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى، تخضع  يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة، وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة تمت

 31السعودي، كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما في  البنك المركزيصادرة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال

 :م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كاآلتي2020و 2021ديسمبر 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

     الشركات الزميلة

 9,695 9,695 استثمارات

 8,283 8,171 األخرىمستحقات للبنوك والمؤسسات المالية 

     أعضاء مجلس اإلدارة والمراجعين واالدارة العليا والمساهمين الرئيسيين اآلخرين والشركات التابعة لهم

 11,233,546 12,586,399 قروض وسلف

 801,864 1,004,953 استثمارات

 - - مستحقات لدى لبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 10 - موجودات أخرى

 2,004,973 4,812,875 العمالءودائع 

 1,500,000 2,050,000 مستحقات لدى بنوك والمؤسسات المالية األخرى

 13,774 7,172 مطلوبات أخرى

 105,030 (66,289) القيمة العادلة للمشتقات، صافي

 2,661,188 2,096,059 المحتملة وااللتزامات التعهدات
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 )يتبع(( وصف ألي صفقة بين البنك وطرف ذي عالقة: 13)

 وفيما يلي بيان دخل ومصاريف المعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

      دخل العموالت الخاصة

 342,962 274,800 التابعة لهم اآلخرين والشركاتأعضاء مجلس اإلدارة والمراجعين واالدارة العليا والمساهمين الرئيسيين -

 342,962 274,800 إجمالي دخل العموالت الخاصة

   مصاريف العموالت الخاصة

 89,372 22,417 التابعة لهم اآلخرين والشركاتأعضاء مجلس اإلدارة والمراجعين واالدارة العليا والمساهمين الرئيسيين  -

 145 35 شركات زميلة  -

 89,517 22,452 إجمالي مصاريف العموالت خاصة

 22,242 25,548 أتعاب، دخل عموالت وأخرى، صافي

 9,250 9,186 أتعاب المدراء

 109,999 33,517 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مع البنك، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو لكبار التنفيذيين فيه أو ألي ( العقود واألعمال التي تمت 14) 

 :شخص ذي عالقة بأي منهم

 طبيعة العمل أو العقد 
مبلغ العمل أو 

 العقد
 حالة العقد نهاية العقد بداية العقد

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص 
 ذي عالقة بأي منهم

1 

المعلومات  خدمات تكنولوجيا
 )موارد متعددة(

)شركه نت وركرس السعودية 
 للخدمات(

18,167,701.95 
متغير بحسب نوع الخدمة المقدمة الى 

 البنك
 ساري

 عادل مالوي
 )كبار التنفيذيين في البنك(

2 
 توظيف وخدمات مهنية

 )شركه الخليج للتدريب والتعليم(

 مجموع المدفوعات

 2021للعام 

7,818,854.65 

 ساري 31/12/2021 1/1/2018

عبدالعزيز راشد  –شقيق عبدالرحمن الراشد 
 الراشد 

 )عضو مجلس اإلدارة في البنك(

3 
 تقديم خدمات االتصاالت 

 شركة االتصاالت السعودية((

 مجموع المدفوعات
 2021للعام 

5,356,096.65 
 ساري 24/08/2022 25/08/2019

جميل عبد هللا شقيق عبد العزيز الملحم، 
 الملحم

 )كبار التنفيذيين في البنك(

4 
 خدمة الرسائل الجماعية

 شركة االتصاالت السعودية((
 ساري 31/05/2023 1/6/2020 10,879,000.00

شقيق عبد العزيز الملحم، جميل عبد هللا 
 الملحم

 )كبار التنفيذيين في البنك(

5 
 خطوط االنترنت لكاميرات المراقبة

 االتصاالت السعودية(شركة (
 ساري 31/05/2026 1/6/2021 11,382,356.00

شقيق عبد العزيز الملحم، جميل عبد هللا 
 الملحم

 )كبار التنفيذيين في البنك(

6 
 وثيقة تأمين امن الشبكات

 )شركة والء للتامين التعاوني(
 ساري 31/12/2021 1/1/2021 1,004,841.25

عبد هللا شقيق عبد العزيز الملحم، جميل 
 الملحم

 )كبار التنفيذيين في البنك(

7 
 خدمات تكنولوجيا المعلومات

)شركة االستشاريون المحترفون 
 للتقنية(

 ساري 31/12/2021 1/1/2021 726,149.95
 شقيق بدر السلوم، عبدالعزيز السلوم

 )كبار التنفيذيين في البنك(

8 
 صيانة مكائن عد النقود 

 )شركة أبانا(
 ساري 30/04/2022 1/4/2015 1,598,369.00

شقيق عبدالرحمن الراشد، عبدالعزيز راشد 
 الراشد  

 )عضو مجلس اإلدارة في البنك(
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 طبيعة العمل أو العقد 
مبلغ العمل أو 

 العقد
 حالة العقد نهاية العقد بداية العقد

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص 
 ذي عالقة بأي منهم

9 
 إيجار لموقع صراف آلي

 )مستشفى جدة الوطني(
35,000.00  ً  ساري 31/05/2024 1/6/2014 سنويا

 خالد مطبقاني   
 )عضو مجلس اإلدارة في البنك(

10 
 آليإيجار لموقع صراف 

 )مستشفى جدة الوطني(
40,000.00  ً  منتهي 31/05/2021 1/6/2016 سنويا

 خالد مطبقاني   
 )عضو مجلس اإلدارة في البنك(

11 
 إيجار لموقع صراف آلي

 )شركة بندة للتجزئة(
43,000.00  ً  30/11/2021 1/12/2020 سنويا

)تحت  ساري
 التجديد(

 بدر العيسى 
 )عضو مجلس اإلدارة في البنك(

12 
 مركبات مختلفة الستخدام البنك

)السعودي الفرنسي للتمويل 
 التأجيري(

 مجموع المدفوعات

 2021للعام 
133,127.45 

 ساري 31/12/2021 1/1/2021

مي الهوشان، معتصم مفتي،  محمد ال الشيخ،
 ثامر يوسف  

 )كبار التنفيذيين في البنك(

13 
اتفاقية تقديم خدمات البيانات 

 التجاريةوالمعلومات 
 (االئتمانية)شركة سمة للمعلومات 

 مجموع المدفوعات
 2021 للعام

4,555,167.00 

30/07/2019 

بناًء على االتفاق 
المبرم بين سمه 

 والبنك

 ساري
 محمد ال الشيخ

 )كبار التنفيذيين في البنك(

14 
اتفاقية تقديم خدمات تقنية 

 المعلومات
 (االئتمانية)شركة سمة للمعلومات 

 ساري 19/04/2024 20/04/2021 1,899,674.00
 محمد ال الشيخ

 )كبار التنفيذيين في البنك(

15 
 اتفاقية التسجيل واإلفصاح

 (االئتمانية)شركة سمة للمعلومات 
 ساري 31/12/2021 1/1/2020 375,000.00

 محمد ال الشيخ
 )كبار التنفيذيين في البنك(

16 
رسوم اإلدراج السنوية في السوق 

  الرئيسية لألسهم
 )تداول(

 ساري 31/12/2021 1/1/2021 1,000,000.00
 شقيق مي الهوشان، عمر الهوشان

 )كبار التنفيذيين في البنك(

17 
 خدمات الدعم المالي

الشركة السعودية للخدمات  -)ساند
 المالية المساندة(

 مجموع المدفوعات
 2021للعام 

2,985,690.34 
 *ماجدة مالك طاهر ساري 21/02/2022 22/02/2021

 * من الموظفين الذين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

لسداد الزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية  والمستحقة( بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة 15)

 الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

 البيان

 )باآلف اللاير السعودي(

 م2120

 تحقالمس المسدد

 387,500 402,655 الدخل** وضريبةالزكاة * 

 - 95,884 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 - 385 تكاليف تأشيرات وجوازات

 - 1,753 رسوم مكتب العمل

 * الزكاة

 مليون لاير سعودي(. 381: 2020مليون لاير سعودي ) 388 2021بلغت الزكاة العائدة للمساهمين السعوديين لعام 

 ** ضريبة الدخل

مليون  43: 2020مليون لاير سعودي(. بلغت الضريبة المؤجلة للسنة ال شيء لاير سعودي ) 40: 2020لاير سعودي ) ءال شيبلغت ضريبة الدخل المستحقة على الحصة في دخل السنة الحالية 

مساهمته  ٪ من100. وبعد بيع هذه األسهم، ال يخضع البنك لضريبة الدخل وأن 2020كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت بنك باع حصته المتبقية في البنك خالل عام  لاير سعودي(.

 تخضع للزكاة.
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 :( اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر16) 

 اإلفصاحات النوعية: -أ

الحلول التمويلية والخدمات ايمانا منه بأهمية هذا القطاع في االقتصاد ولتسهيل توفير أفضل  2014أنشأ البنك السعودي الفرنسي قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 

المنجز موظفًا موزعين في ثالث إدارات إقليمية ولكل إقليم مدير تغطية يقوم باإلشراف على تطوير األعمال في منطقته وتقديم تقارير عن التقدم  47المصرفية لهذه المنشآت. ويضم هذا القطاع 

 إلى رئيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 : كفالة

٪ وقد  13محفظة القروض التي تضمنها كفالة بنسبة يقوم البنك بتطوير األعمال بشكل فعال مع برنامج كفالة لدعم تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. خالل العام نمت 

 ٪.  26نمى عدد العمالء المستفيدين من هذا البرنامج بنسبة 

 لداخلية.محفظتين مع برنامج كفالة )إحداهما للمنشآت القائمة واألخرى للمنشآت الناشئة( وذلك إلصدار الكفاالت بشكل سريع بناء على الموافقات ا لديه وتجدر اإلشارة إلى أن البنك

 منشآت:

المتوسطة ومتناهية الصغر. وقد وقع البنك العديد من اتفاقيات وذلك لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة و 2016تم تأسيس الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )منشآت( في عام 

 التعاون لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من االستفادة من خدماتها: 

المالية. يستخدم البنك السعودي الفرنسي هذه البوابة بشكل فعال بوابة التمويل: هي بوابة إلحالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسهيل الوصول إلى جميع البنوك والمؤسسات  .1

 مامية.لتوسيع نطاق وصولها الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستكماالً للجهود المبذولة من قبل فريق المبيعات في الصفوف اال

 ي محفظة لتمويل المنشآت العاملة بموجب اتفاقيات االمتياز التجاري.تمويل الكيانات ذات االمتياز التجاري: خصص البنك السعودي الفرنس .2

الى بعض الجهات الحكومية األخرى لتعزيز الوعي الوعي المالي: شارك البنك السعودي الفرنسي بشكل فعال بالعديد من ورش العمل المنعقدة بالتنسيق مع منشآت والغرفة التجارية باإلضافة  .3

 الوعي المالي لرواد األعمال. الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. عالوة على ذلك، استخدم البنك منصات التواصل االجتماعي لتعزيز المالي بقطاع المنشآت

 :توعية وتدريب الموظفين

 العمالء.أجرى البنك العديد من ورش العمل التوعوية والدورات التدريبية لتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم لتعزيز تجربة 

 

 :برامج دعم البنك المركزي السعودي

(، بما في ذلك برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج 19- أعلن البنك المركزي السعودي عن عدة برامج لدعم قطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمواجهة آثار فيروس كورونا )كوفيد

 .فاعلية في هذه البرامجدعم ضمانات التمويل وبرنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم رسوم نقاط البيع والتجارة اإللكترونية، وقد شارك البنك السعودي الفرنسي ب

، ووجد  (”SAMA DPP“)البنك تقييًما شامالً للمنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات للبنك المركزي السعودي  ، وبناًء على توجيهات البنك المركزي السعودي، أجرى2021في يوليو 

سائل لدعم عملياتها من دون بل الجائحة أو كان لديها وأن عدًدا كبيًرا من هذه المنشآت لم تعد متأثرة باإلجراءات االحترازية لمواجهة الجائحة بعد أن عادت هذه القطاعات إلى سابق نشاطها ق

 .الحصول على دعم حكومي. وبناًء على ذلك، تم اخراج هذه المنشآت من المراحل الالحقة للبرنامج

 

 :المشاريع والمبادرات

مع شركة هال )شركة تقنية مالية( في توسيع نطاق تقديمنا واصل البنك السعودي الفرنسي تشجيع عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على استخدام الحلول الرقمية. وتم التعاون 

( بالتعاون مع كفالة وكذلك POS( لشرائح جديدة كانت في السابق خارج أسواقنا المستهدفة األساسية. عالوة على ذلك، نحن نعمل على تطوير منتج تمويل نقاط البيع )POSلخدمة نقاط البيع )

 اإلنترنت لتعزيز تجارب عمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.تقديم حلول لفتح حساب للمنشآت عبر 

تها في الناتج المحلي اإلجمالي بما يتماشى مع جميع المبادرات هي جزء من مساعي البنك السعودي الفرنسي لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحسين مساهم

 .2030عربية السعودية رؤية المملكة ال
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 )يتبع(( اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 16)

 :اإلفصاحات الكمية -ب

 السعودي باللاير الرصيد

 2020ديسمبر  31في  2021ديسمبر 31في 

متناهية 
 الصغر

 المجموع المتوسطة الصغيرة
متناهية 
 الصغر

 المجموع المتوسطة الصغيرة

والصغيرة  المتناهية الصغرتمويالت المنشآت 
داخل الميزانية )بماليين الرياالت  –والمتوسطة 

 السعودية(

80 3,423 11,823 15,326 499 2,317 10,694 13,510 

والصغيرة  المتناهية الصغرتمويالت المنشآت 
خارج الميزانية )بماليين الرياالت  –والمتوسطة 

 السعودية(

164 1,029 4,169 5,362 135 1,132 3,974 5,241 

والصغيرة  المتناهية الصغرنسبة تمويل المنشآت 
الميزانية، من اجمالي التمويل  والمتوسطة داخل

 داخل الميزانية

0.1% 2.24% 7.75% 10.05% 0.4% 1.7% 7.9% 10.0% 

والصغيرة  المتناهية الصغرنسبة تمويل المنشآت 
الميزانية، من اجمالي التمويل  والمتوسطة خارج
 خارج الميزانية 

0.29% 1.79% 7.25% 9.33% 0.2% 2.0% 7.1% 9.3% 

 3,546 1,514 887 1,145 2,616 1,367 821 428 * الميزانية(عدد التمويالت )داخل وخارج 

 2,083 645 575 863 1,582 644 562 376 * التمويل(عدد العمالء )طالبي 

 107 44 62 1 135 44 87 4 المضمونة ببرنامج كفالةعدد التمويالت 

 331 226 101 4 373 204 163 6 إجمالي التمويالت المضمونة ببرنامج كفالة

 بماليين الرياالت.لي التسهيالت عدد التمويالت المضمونة ببرنامج كفالة هو عدد الضمانات المصدرة من قبل البرنامج، إجمالي التمويالت المضمونة ببرنامج كفالة هو إجما

 )مقارنة بالعام السابق( بتنظيف السحب على المكشوف الفني المتعلق بحسابات نقاط البيع. 2021يرتبط االنخفاض في عدد القروض وعدد العمالء في عام *

 :(  اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم17)

 السعودي البنك أسهم أداء على بناءً  تحفيزية بموجبه مكافآت يُمنح والذي األجل طويلة الحوافز برنامج ضمن اإلدارة مجلس قبل من عليها الموافقة تمت والتي خزينة أسهم لشراء خطة البنك بدأ

 .المنح تاريخ في األجل طويلة الحوافز برنامج في العمل بدأ  .االستحقاق فترة خالل الفرنسي السعوديالبنك  أسهم قيمة في االرتفاع من المؤهلون الموظفون ويستفيد .المؤهلين للموظفين الفرنسي

 مليون سهم. 5.4مبلغ  2021ديسمبر  31بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة القائمة كما في  .أسهم فرص امتالك خيار المؤهلين للموظفين البنك قدم

 :الخطط لهذه الجوهرية المميزات يلي فيما

 برنامج الحوافز طويلة األجل برنامج الحوافز طويلة األجل برنامج الحوافز طويلة األجل طبيعة البرنامج

 1 1 1 عدد البرامج القائمة 

 2021مارس  31 2020مارس  31 2019مارس  31 تاريخ المنح

 2024ابريل  01 2023ابريل  01 2022ابريل  01 تاريخ االستحقاق

 33.35 33.265 35.95 لاير سعودي -سعر المنح 

 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 فترة االستحقاق

 شروط االستحقاق
بقاء الموظفين على رأس العمل واستيفاء 

 معايير الخدمة المطلوبة
بقاء الموظفين على رأس العمل واستيفاء 

 الخدمة المطلوبةومعايير األداء 
بقاء الموظفين على رأس العمل واستيفاء 

 معايير األداء والخدمة المطلوبة

 أسهم أسهم أسهم طريقة السداد

 منتي كارلو منتي كارلو بالك شولز نماذج التقييم

لاير  -القيمة العادلة للسهم في تاريخ المنح 
 سعودي

42.37 23.297 29.318 
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 )يتبع( استخدامات هذه األسهم:( اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن 17)

رف بها في هذه القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق يتم منح األسهم عند تحقق شرط البقاء على رأس العمل مع األخذ باالعتبار الظروف السائدة بالسوق ذات الصلة. إن إجمالي المصاريف المعت

 مليون لاير سعودي(. 25.6: 2020عودي )مليون لاير س 23.6بخطط السداد المستندة إلى حقوق المساهمين والمذكورة أعاله للسنة هي 

 2021 

 3,580,788 عدد األسهم المخصصة لحساب التقدير في بداية السنة

 (1,222,920) المكتسبة / المتنازل عنها خالل السنة

 1,804,174 صافي العام،خصصت خالل 

 4,162,042 عدد األسهم المخصصة لحساب التقدير في نهاية السنة

 :أو االحتياطات التي أنشئت لمصلحة موظفي البنك االستثمارات( بيان بقيمة 18)

 م:2021لموظفين( والحركة التي حصلت عليه خالل عام يحرص البنك على تحفيز موظفيه بتقديم برامج ومكافآت تشجيعية تعزز ثقتهم وانتماءهم للبنك، وفيما يلي بيان يوضح )برنامج تكافل الغد ل

  اإلجمالي  حصة البنك  حصة الموظف اللاير السعودي الرصيد باآلف

 96,468 43,291 53,177 2021الرصيد كما في بداية 

 22,564 10,138 12,426 2021المبلغ المضاف خالل 

 (20,473) (2,922) (17,551) 2021المبلغ المسترد خالل 

 98,559 50,507 48,052 2021الرصيد في نهاية 

 

 قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية جهة من أي أو الهيئة من البنك على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة ( أي19)

 :المستقبل في وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب مع

  السعودي الجزائية: قرارات البنك المركزي -أ

 موضوع المخالفة

2020 2021 

عالجها وتفادي وقوعها في سبل 

 المستقبل
 عدد القرارات الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

 المالية

 باللاير السعودي

 عدد القرارات الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

 المالية

 باللاير السعودي

مخالفة تعليمات البنك المركزي 

 السعودي اإلشرافية
10 6,480,000 10 3,579,000 

 

مستوى الرقابة ووضع تم رفع 

اإلجراءات الالزمة للتأكد من االلتزام 

بالتعليمات الصادرة من الجهات 

التنظيمية لتالفي تكرار هذه 

 المخالفات في المستقبل

مخالفة تعليمات البنك المركزي 

السعودي الخاصة بحماية 

 العمالء

2 1,095,000 3 2,497,800 

مخالفة تعليمات البنك المركزي 

السعودي الخاصة بمستوى أداء 

 وأجهزة االلياجهزة الصراف 

 نقاط البيع

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 
 ال يوجد ال يوجد

مخالفة تعليمات البنك المركزي 

السعودي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة في مكافحة غسل 

 االموال وتمويل االرهاب

 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد

 6,076,800 14 7,575,000 12 المجموع
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 قرارات جزائية أخرى:  -ب

العقوبة / الجزاء / التدبير 

االحترازي / القيد 

 االحتياطي

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة

  لاير سعودي54,000 

  عدة مخالفات()

 

 عدم وجود رخص بلدية -

مسار محدد للخروج عدم وجود  -

االرتداد  والدخول لجهاز صرف آلي

 والمساحة لجهاز صرف آلي

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

 

تم رفع مستوى التنظيم والمتابعة للرخص وإجراءات 

الجهات المعنية وتحسين االجراءات للتأكد من االلتزام 

بالتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية تفاديا 

مع  وكذلك التوافقمخالفات وضمان عدم تكرارها، لل

الجهات الداخلية المعنية كإدارة الفرع للتوصل إلى حلول 

 لهذه المالحظات.
 لاير سعودي 12,000 

 

ومخططات  عدم وجود مضخة حريق -

 سالمة لفرع الباطن
 المديرية العامة للدفاع المدني

 

 أي اختالف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: توضيح(20) 

عايير ، على التوالي، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي، والم2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 دية.واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعو

 :( تحفظات مراجعين الحسابات على القوائم المالية(21

 لم يتضمن تقرير المراجعة تحفظات على القوائم المالية السنوية.
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 :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه( 22)

 

 تصنيف العضوية المنصب اسم العضو

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة مازن بن عبدالرزاق الرميح 1

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة طالل بن إبراهيم الميمان 2

 مستقل عضو عبدالرحمن بن راشد الراشد 3

 تنفيذيغير  عضو خالد بن حامد المطبقاني 4

 مستقل عضو بدر بن عبدهللا العيسى 5

 مستقل عضو عبداللطيف بن أحمد العثمان 6

 مستقل عضو غازي بن عبدالرحيم الراوي 7

 غير تنفيذي عضو خالد بن عمران العمران 8

 تنفيذي عضو ريان بن محمد فايز 9

 مستقل عضو تيموثي كالرك كولينز 10

 :وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهمأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية وو ( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة،23)

 أعضاء مجلس اإلدارة: -أ

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة جيل المستقبل  –الرئيس التنفيذي  - مازن بن عبدالرزاق الرميح 1

 لالستثمارات.

 

-2009المالية  عضو مجلس هيئة السوق -

2014. 

سامبا لألصول  مجموعة -الرئيس التنفيذي  -

 .2009-2007وإدارة االستثمار 

هيئة السوق  –مدير إدارة تمويل الشركات  -

 .2007-2004المالية 

 –مدير إدارة عمليات االندماج واالستحواذ  -

 .2004-2003مجموعة سامبا المالية 

 -2002بنك الخليج الدولي  –مدير أول  -

2003. 

مجموعة ميريل لينش الدولية  –مساعد أول  -

1998- 2002. 

إرنست أند  –كبير المراجعين واالستشاريين  -

 .1998-1993يونغ للمحاماة 

بكالوريوس محاسبة وإدارة  -

جامعة باكنجهام  –مالية 

 م.1992

شركة المملكة  -الرئيس التنفيذي  - طالل بن إبراهيم الميمان 2

 القابضة.

 –والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  -

-2010شركة المملكة للتطوير العقاري 

2017. 

شركة المملكة القابضة  –المدير التنفيذي  -

1996-2016. 

البنك المركزي    –مدير قسم الحاسب  -

 .1996-1986السعودي 

وزارة الداخلية  –الصيانة والتشغيل  مدير -

1979-1986. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

المتحدة،  ليفربول، المملكة

 م.2009

 –بكالوريوس هندسة كهربائية  -

جامعة إيفانزفيل انديانا، الواليات 

 م.1979المتحدة، 

برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  -

 م.1986هارفارد  –

شركة  –دبلوم علوم الكمبيوتر  -

هيروندن  -مركز علوم الكمبيوتر

 م1981فيرجينيا 
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 )يتبع( اللجان، واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء 23)

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 شركة راشد عبد الرحمن -شريك تنفيذي - عبدالرحمن بن راشد الراشد 3

 الراشد وأوالده.

رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام  -

 المحدودة.

رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية  -

 لطالء المعادن )يوني كويل(.

أعمال، بكالوريوس إدارة  - عضو مجلس الشورى -

جامعة  –إدارة مالية  تخصص

 م.1985سياتل 

4  

 خالد بن حامد المطبقاني

مستشفى  –استشاري جراحة أطفال  -

 .جدة الوطني الجديد

مستشفى جدة  –الرئيس التنفيذي  -

 .الجديد الوطني

مستشفى المدينة  -الرئيس التنفيذي -

 الوطني.

مستشفى الملك  –استشاري جراحة أطفال  -

 .2001-2000فيصل التخصصي بجدة 

كلية  –علوم وظائف األعضاء  –أستاذ مساعد  -

الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

2000-2002. 

 -علم وظائف األعضاء -دكتوراه -

 .م 1999والية أوهايو  جامعة

علم وظائف  -ماجستير -

والية أوهايو  جامعة -األعضاء

 .م 1993

 –الطب والجراحة  -بكالوريوس -

 م.1988عبدالعزيزالملك  جامعة

لرئيس التنفيذي لشركة أصيلة ا - بدر بن عبدهللا العيسى 5

 لالستثمار.

 -2010المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار  -

2019. 

القابضة الرئيس التنفيذي لشركة أمياس  -

2008-2019. 

إتش إس بي سي  -مدير المحافظ االستثمارية  -

 .2008-2006السعودية المحدودة 

سابك أمريكا،  –محلل مالي وتسويقي  -

 .2004-2002هيوستن، تكساس 

-2001جي بي مورغان، لندن  –محلل مالي  -

2002. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2006رايس 

جامعة  –اقتصاد  -بكالوريوس  -

 م.2001فيرجينيا 

مكتب  -تنفيذي مالك ورئيس  - العثمان بن أحمد عبداللطيف 6

لالستشارات عبداللطيف العثمان 

 الهندسية.

محافظ ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة  -

 .2016-2012لالستثمار 

عاماً في مجال تخطيط وادارة  35أكثر من  -

االدارة المالية  والغاز،مشاريع النفط 

واالستثمار وتطوير االعمال والعالقات 

 الدولية.

زمالة  -ماجستير إدارة أعمال  -

ماساشوستس مج سلون معهد برنا

 .م1998للتقنية 

 -بكالوريوس في الهندسة المدنية  -

جامعة الملك فهد للبترول 

 .م1979والمعادن 

معبر القيمة شركة  -المؤسس والرئيس  - غازي بن عبدالرحيم الراوي 7

 تطوير العقاري.لللالستثمار و

 

مجموعة  -المؤسس والشريك التنفيذي  -

 .2015-2006إيستجيت كابيتال 

-2005البنك األهلي التجاري  –مستشار  -

2006. 

جامعة الملك  كلية الهندسة، -أستاذ مساعد  -

 .2006-2004عبدالعزيز 

 .2004هيئة السوق المالية،  -مستشار  -

-2003ماكنزي وشركاؤه شركة  -مستشار -

2004. 

هندسة كهربائية،  –دكتوراه  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت

 م.2002

 –علوم وهندسة اإلدارة-ماجستير -

 جامعة -واستثمارتمويل 

 م.2001ستانفورد 

هندسة كهربائية،  –ماجستير  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت 

 م.1998

 هندسة كهربائية، –بكالوريوس  -

جامعة الملك  –اتصاالت 

 م.1994عبدالعزيز 
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 )يتبع(( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 23)

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة الغذاء اليومي  -المدير العام  - خالد بن عمران العمران 8

 .التجارية

 

 سنة خبرة في مجال التجزئة. 13 -

 سنتان في االستشارات اإلدارية. -

كلية  –إدارة أعمال  –ماجستير  -

إدارة اإلعمال آي إي إس إي، 

 م.2012أسبانيا 

 –إدارة مالية  –بكالوريوس  -

جامعة الملك فهد للبترول 

 م.2006والمعادن 

 –الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري  - تيموثي كالرك كولينز 9

 شركة ريبل وود لالستشارات.

برنامج زمالة هنري  -زميل أول ومدير  -

 مدرسة ييل لإلدارة. -بيكتون 

عضو اللجنة االستشارية لالستثمار في  -

 صندوق التقاعد المشترك في نيويورك.

المجلس االستشاري لكلية  -عضو  -

 الدراسات الدينية بجامعة ييل.

عضو المجلس االستشاري لمدرسة ييل  -

 لإلدارة.

شركة  –الرئيس التنفيذي والمدير العام األول  -

 .2014-1995ريبل وود لالستشارات 

 .2014-2004آر إتش جي العالمية  –مدير  -

 .2013 -غوغو إنك.  –مدير  -

 .2012-2009 -سيتيجروب إنك.  –مدير  -

-2008ويذر إنفيستمنت إس بي إي  –مدير  -

2011. 

ثري دبليو باور القابضة المحدودة  –ر مدي -

2009-2011. 

البنك التجاري الدولي المصري  -مدير  -

2006-2009. 

-2006آر إس سي إنك. القابضة  –مدير  -

2009. 

الدكتوراه الفخرية في اآلداب  -

جامعة ديباو  –اإلنسانية 

 م.2004

اإلدارة  –ماجستير إدارة أعمال  -

مدرسة ييل  –العامة والخاصة 

 م.1982 لإلدارة

جامعة  –بكالوريوس في الفلسفة  -

 م.1978ديباو 

المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك  العضو - ريان بن محمد فايز 10

 السعودي الفرنسي.

 

-2016الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال  -

2018. 

جي بي  العضو المنتدب ومسؤول اقليمي أول -

-2013مورغان تشايس إن أي فرع الرياض 

2016. 

جي بي مورغان السعودية  -الرئيس التنفيذي  -

  .2013-2012المحدودة 

جولدمان ساكس السعودية  -الرئيس التنفيذي  -

2009-2012. 

لندن جولدمان ساكس العالمية،  -عضو تنفيذي  -

2007-2009. 

بكالوريوس العلوم في الهندسة  -

جامعة  –الميكانيكية 

( MITماساتشوستس للتقنية )

2001. 
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 أعضاء اللجان: -ب

 ( اللجنة التنفيذية:1)ب/

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة جيل المستقبل  –الرئيس التنفيذي  - مازن بن عبدالرزاق الرميح 1

 لالستثمارات.

 

-2009عضو مجلس هيئة السوق المالية  -

2014. 

مجموعة سامبا لألصول  -الرئيس التنفيذي  -

 .2009-2007وإدارة االستثمار 

هيئة السوق  –مدير إدارة تمويل الشركات  -

 .2007-2004المالية 

 –مدير إدارة عمليات االندماج واالستحواذ  -

 .2004-2003مجموعة سامبا المالية 

 -2002بنك الخليج الدولي  –مدير أول  -

2003. 

مجموعة ميريل لينش الدولية  –مساعد أول  -

1998- 2002. 

إرنست أند  –راجعين واالستشاريين كبير الم -

 .1998-1993يونغ للمحاماة 

 –بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية  -

 م.1992جامعة باكنجهام 

شركة راشد عبد الرحمن  -شريك تنفيذي - عبدالرحمن بن راشد الراشد 2

 الراشد وأوالده.

رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام  -

 المحدودة.

العالمية لطالء رئيس مجلس إدارة الشركة  -

 المعادن )يوني كويل(.

 أعمال، تخصصبكالوريوس إدارة  - .عضو مجلس الشورى -

جامعة سياتل  –إدارة مالية 

 م.1985

 –رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  - شركة المملكة القابضة. -الرئيس التنفيذي  - طالل بن إبراهيم الميمان 3

-2010شركة المملكة للتطوير العقاري 

2017. 

شركة المملكة القابضة  –المدير التنفيذي  -

1996-2016. 

البنك المركزي    –مدير قسم الحاسب  -

 .1996-1986السعودي 

وزارة الداخلية  –مدير الصيانة والتشغيل  -

1979-1986. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

ليفربول، المملكة المتحدة، 

 م.2009

بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة  -

إيفانزفيل انديانا، الواليات المتحدة 

 م.1979

 –برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  -

 م.1986هارفارد 

شركة  –دبلوم علوم الكمبيوتر  -

هيروندن  -مركز علوم الكمبيوتر

 .م1981فيرجينيا 

 ريان بن محمد فايز 4

 

 

 

 

 

 

 

 

المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك  العضو -

 السعودي الفرنسي.

 

الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال  -

2016-2018. 

 العضو المنتدب ومسؤول اقليمي أول -

جي بي مورغان تشايس إن أي فرع 

 .2016-2013الرياض 

جي بي مورغان  -الرئيس التنفيذي  -

 .2013-2012السعودية المحدودة 

جولدمان ساكس  -الرئيس التنفيذي  -

 .2012-2009السعودية 

بكالوريوس العلوم في الهندسة  -

جامعة ماساتشوستس  –الميكانيكية 

 .2001( MITللتقنية )
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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

جولدمان ساكس العالمية،  -عضو تنفيذي  - )يتبع( ريان بن محمد فايز

 .2009-2007لندن 

 –الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري  - *تيموثي كالرك كولينز 5

 شركة ريبل وود لالستشارات.

برنامج زمالة هنري  -زميل أول ومدير  -

 مدرسة ييل لإلدارة. - بيكتون

اللجنة االستشارية لالستثمار في  -عضو  -

 صندوق التقاعد المشترك في نيويورك.

المجلس االستشاري لكلية  -عضو  -

 الدراسات الدينية بجامعة ييل.

عضو المجلس االستشاري لمدرسة ييل  -

 لإلدارة.

شركة  –الرئيس التنفيذي والمدير العام األول  -

 .2014-1995وود لالستشارات  ريبل

-2004آر إتش جي العالمية  –مدير  -

2014. 

 .2013 -غوغو إنك.  –مدير  -

 .2012-2009 -سيتيجروب إنك.  –مدير  -

-2008ويذر إنفيستمنت إس بي إي  –مدير  -

2011. 

ثري دبليو باور القابضة المحدودة  –مدير  -

2009-2011. 

البنك التجاري الدولي المصري  -مدير  -

2006-2009. 

-2006آر إس سي إنك. القابضة  –مدير  -

2009. 

الدكتوراه الفخرية في اآلداب  -

 م.2004جامعة ديباو  –اإلنسانية 

اإلدارة  –ماجستير إدارة أعمال  -

مدرسة ييل  –العامة والخاصة 

 م.1982لإلدارة 

جامعة  –بكالوريوس في الفلسفة  -

 م.1978ديباو 

 م05/07/2021* استقال من اللجنة اعتباراً من 

 ( لجنة المراجعة:2)ب/ 

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار  - الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار. - بدر بن عبدهللا العيسى 1

2010- 2019. 

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة  -

2008-2019. 

إتش إس بي سي  -المحافظ االستثمارية مدير  -

 .2008-2006السعودية المحدودة 

سابك أمريكا،  –محلل مالي وتسويقي  -

 .2004-2002هيوستن، تكساس 

جي بي مورغان، لندن  –محلل مالي  -

2001-2002. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2006رايس 

جامعة  –اقتصاد  -بكالوريوس  -

 م.2001فيرجينيا 

 اخوان علي بن حسنمحمد  2

 )من خارج المجلس(

 .2015-2010مستشار وزير العمل  - متقاعد -

نائب رئيس مجموعة صافوال لشؤون  -

 .2009-2004االندماج واالستحواذ 

دكتوراه في هندسة النظم  -

جامعة ستانفورد  –االقتصادية 

 .م1985

 –ماجستير في بحوث العمليات  -

 م.1976جامعة ستانفورد 

 –بكالوريوس في هندسة النظم  -

  –جامعة البترول والمعادن 

 –المملكة العربية السعودية 

 م.1974

 محمد بن عثمان السبيعي  3

 )من خارج المجلس(

-2015أرامكو السعودية  -المراجع العام  - متقاعد -

2018. 

عدد من المناصب القيادية في شركة أرامكو  -

 .2013-1993السعودية 

مديرية المياه بالمنطقة عدة مناصب في  -

 .1993-1988الشرقية 

ماجستير في المحاسبة، جامعة  -

الملك فهد للبترول والمعادن 

 م.1991

كلية  –بكالوريوس في اإلدارة  -

كولومبيا الواليات المتحدة 

 م.1981
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2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 ممدوح بن سليمان الماجد 4

 )من خارج المجلس( 

شركة ممدوح الماجد  -الشريك المدير  -

محاسبون ومراجعون وفيصل العنزي 

 .قانونيون

مدير اإلدارة المالية بشركة المملكة القابضة  -

2004-2010. 

مراقب مالي بشركة المملكة القابضة  -

1997-2003. 

الزمالة السعودية في المحاسبة  -

الهيئة السعودية  –والمراجعة 

 .م1999للمحاسبين والمراجعين 

جامعة  –بكالوريوس محاسبة   -

 م.1995الملك سعود 

شركة معبر القيمة  -المؤسس والرئيس  - غازي بن عبدالرحيم الراوي 5

 تطوير العقاري.لللالستثمار و

 

مجموعة  -المؤسس والشريك التنفيذي  -

 .2015-2006إيستجيت كابيتال 

-2005البنك األهلي التجاري  –مستشار  -

2006. 

جامعة الملك  كلية الهندسة، -أستاذ مساعد  -

 .2006-2004عبدالعزيز 

 .2004هيئة السوق المالية،  -مستشار  -

-2003شركة ماكنزي وشركاؤه  -مستشار -

2004. 

هندسة كهربائية،  –دكتوراه  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت 

 م.2002

 –علوم وهندسة اإلدارة  -ماجستير  -

جامعة ستانفورد  -واستثمار تمويل 

 م.2001

هندسة كهربائية،  –ماجستير  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت 

 م.1998

هندسة كهربائية،  –بكالوريوس  -

جامعة الملك  –اتصاالت 

 م.1994عبدالعزيز 

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت:3)ب/ 

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة راشد عبد الرحمن  -شريك تنفيذي - عبدالرحمن بن راشد الراشد 1

 الراشد وأوالده.

إدارة شركة فنادق الدمام رئيس مجلس  -

 المحدودة.

رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية  -

 لطالء المعادن )يوني كويل(.

أعمال، بكالوريوس إدارة  - .عضو مجلس الشورى -

جامعة  –إدارة مالية  تخصص

 م.1985سياتل 

شركة المملكة  -الرئيس التنفيذي  - طالل بن إبراهيم الميمان 2

 القابضة.

 –والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  -

-2010شركة المملكة للتطوير العقاري 

2017. 

شركة المملكة القابضة  –المدير التنفيذي  -

1996-2016. 

البنك المركزي    –مدير قسم الحاسب  -

 .1996-1986السعودي 

وزارة الداخلية  –مدير الصيانة والتشغيل  -

1979-1986. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

المتحدة  ليفربول، المملكة

 م.2009

 –بكالوريوس هندسة كهربائية  -

جامعة إيفانزفيل انديانا، الواليات 

 م.1979المتحدة، 

برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  -

 م.1986هارفارد  –

شركة  –دبلوم علوم الكمبيوتر  -

هيروندن  -مركز علوم الكمبيوتر

 .م1981فيرجينيا 

 خالد بن حامد المطبقاني 3

 

 

 

 

 

 

 

مستشفى جدة  –جراحة أطفال استشاري  -

 .الوطني الجديد

مستشفى جدة الوطني  –لرئيس التنفيذي ا -

 .الجديد

مستشفى المدينة  -الرئيس التنفيذي -

 الوطني.

مستشفى الملك  –استشاري جراحة أطفال  -

 .2001-2000فيصل التخصصي بجدة 

 –علوم وظائف األعضاء  –أستاذ مساعد  -

عبدالعزيز بجدة كلية الطب في جامعة الملك 

2000-2002. 

 -علم وظائف األعضاء -دكتوراه -

 .م 1999والية أوهايو  جامعة

 -علم وظائف األعضاء -ماجستير -

 .م 1993والية أوهايو  جامعة

 –الطب والجراحة  -بكالوريوس -

 م.1988الملك عبدالعزيز  جامعة
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 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة معبر القيمة  -المؤسس والرئيس  - غازي بن عبدالرحيم الراوي 4

 تطوير العقاري.لللالستثمار و

مجموعة  -المؤسس والشريك التنفيذي  -

 .2015-2006إيستجيت كابيتال 

-2005البنك األهلي التجاري  –مستشار  -

2006. 

جامعة الملك  كلية الهندسة، -أستاذ مساعد  -

 .2006-2004عبدالعزيز 

 .2004هيئة السوق المالية،  -مستشار  -

-2003وشركاؤه  شركة ماكنزي -مستشار -

2004. 

هندسة كهربائية،  –دكتوراه  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت 

 م.2002

علوم وهندسة اإلدارة  -ماجستير  -

جامعة  -واستثمار تمويل  –

 م.2001ستانفورد 

هندسة كهربائية،  –ماجستير  -

جامعة ستانفورد  –اتصاالت 

 م.1998

هندسة كهربائية،  –بكالوريوس  -

جامعة الملك  –اتصاالت 

 م.1994عبدالعزيز 

المنصور منصور بن عبدالعزيز  5

 من خارج المجلس()

نائب الرئيس للتمويل والتشغيل بمركز  -

الملك عبدهللا للدراسات والبحوث 

 م.2016البترولية 

صندوق تنمية الموارد  -نائب المدير العام  -

 .2016-2014البشرية )هدف( 

نائب الرئيس للموارد البشرية واإلدارية  -

 .2014-2006بالشركة العربية لألنابيب 

 –دكتوراه في اللغويات التطبيقية  -

أمريكا  –ستيت  جامعة بال

 م.2004

 –ماجستير في الموارد البشرية  -

جامعة ميسوري، الواليات 

 م.1997المتحدة األمريكية 

 ( لجنة المخاطر:4)ب/

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

مكتب عبداللطيف  -مالك ورئيس تنفيذي  - عبداللطيف بن أحمد العثمان 1

 العثمان لالستشارات الهندسية.

محافظ ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة  -

 .2016-2012لالستثمار 

عاماً في مجال تخطيط وادارة  35أكثر من  -

االدارة المالية  والغاز،مشاريع النفط 

واالستثمار وتطوير االعمال والعالقات 

 الدولية.

زمالة  -ماجستير إدارة أعمال  -

برنامج سلون معهد ماساشوستس 

 .م1998للتقنية 

 -بكالوريوس في الهندسة المدنية  -

جامعة الملك فهد للبترول 

 .م1979والمعادن 

أصيلة  الرئيس التنفيذي لشركة - بدر بن عبدهللا العيسى 2

 لالستثمار.

المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار  -

2010- 2019. 

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة  -

2008-2019. 

إتش إس بي  -مدير المحافظ االستثمارية  -

 .2008-2006سي السعودية المحدودة 

سابك أمريكا،  –محلل مالي وتسويقي  -

 .2004-2002هيوستن، تكساس 

بي مورغان، لندن جي  –محلل مالي  -

2001-2002. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2006رايس 

جامعة  –اقتصاد  -بكالوريوس  -

 م.2001فيرجينيا 
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 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة الغذاء اليومي  -المدير العام  - خالد بن عمران العمران 3

 .التجارية

 في مجال التجزئة.سنة خبرة  13  -

 سنتان في االستشارات اإلدارية. -

كلية  –إدارة أعمال  –ماجستير  -

إدارة اإلعمال آي إي إس إي، 

 م.2012أسبانيا 

 –إدارة مالية  –بكالوريوس  -

جامعة الملك فهد للبترول 

 م.2006والمعادن 

 فيسك فانيسا ايستهام  4

 من خارج المجلس()

 -عضو مستقل في اللجنة االستراتيجية  -

 بنك راس الخيمة الوطني.

إي بي سي  بنك –عضو غير تنفيذي  -

 إنترناشيونال بي إل سي أوروبا.

شركة  –عضو مستقل في لجنة المخاطر  -

 المراعي.

بنك إلى،  –عضو المجلس االستشاري  -

 البحرين.

عضو غير تنفيذي، لجنة المراجعة  -

أنجلو جلف تريد بنك،  –والمخاطر 

 .2020-2018اإلمارات العربية المتحدة 

عضو مستقل، عضو لجنة المخاطر في  -

-2016التجاري الدولي، أبو ظبي  البنك

2019. 

عضو مستقل، عضو لجنة االئتمان في البنك  -

 .2018-2017التجاري الدولي، أبو ظبي 

العضو المنتدب ومديرة العمليات بالشرق  -

ستاندرد  –األوسط وشمال أفريقيا وباكستان 

 .2015-2010تشارترد بي إل سي 

إنغرام جروب، الشرق  –العضو المنتدب  -

 .2009-2008األوسط 

باركليز بنك  –مديرة العمليات والمخاطر  -

اإلمارات العربية المتحدة  سي،بي إل 

 .2008-2006والشرق األوسط 

ماجستير في الدراسات القيادية،  -

جامعة اكسيتر، المملكة المتحدة 

 م.2000

بوليتيكنيك  –بكالوريوس محاسبة  -

أوف هادرسفيلد، المملكة المتحدة 

 م.1990

-  

 المسؤولية االجتماعية: ( لجنة5)ب/

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

شركة المملكة  -الرئيس التنفيذي  - طالل بن إبراهيم الميمان 1

 القابضة.

 –رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  -

-2010شركة المملكة للتطوير العقاري 

2017. 

القابضة شركة المملكة  –المدير التنفيذي  -

1996-2016. 

البنك المركزي    –مدير قسم الحاسب  -

 .1996-1986السعودي 

وزارة الداخلية  –مدير الصيانة والتشغيل  -

1979-1986. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2009ليفربول 

 –بكالوريوس هندسة كهربائية  -

 م.1979 جامعة إيفانزفيل انديانا

برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  -

 م.1986هارفارد  –

شركة  –دبلوم علوم الكمبيوتر  -

هيروندن  -مركز علوم الكمبيوتر

 .م1981فيرجينيا 

 بدر بن عبدهللا العيسى 2

 

 

 

 

 

الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة  -

 لالستثمار.

المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار  -

2010- 2019. 

أمياس القابضة  الرئيس التنفيذي لشركة -

2008-2019. 

إتش إس بي  -مدير المحافظ االستثمارية  -

 .2008-2006سي السعودية المحدودة 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2006رايس 

جامعة  –اقتصاد  -بكالوريوس  -

 م.2001فيرجينيا 
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 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

سابك أمريكا،  –محلل مالي وتسويقي  - )يتبع( بدر بن عبدهللا العيسى

 .2004-2002هيوستن، تكساس 

جي بي مورغان، لندن  –محلل مالي  -

2001-2002. 

المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك  العضو - ريان بن محمد فايز 3

 السعودي الفرنسي.

-2016الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال  -

2018. 

جي بي  العضو المنتدب ومسؤول اقليمي أول -

مورغان تشايس إن أي فرع الرياض 

2013-2016. 

جي بي مورغان السعودية  -الرئيس التنفيذي  -

  .2013-2012المحدودة 

جولدمان ساكس السعودية  -الرئيس التنفيذي  -

2009-2012. 

جولدمان ساكس العالمية،  -عضو تنفيذي  -

 .2009-2007لندن  

بكالوريوس العلوم في الهندسة  -

جامعة  –الميكانيكية 

( MITماساتشوستس للتقنية )

2001. 

 :اللجنة االستراتيجية( 6)ب/ 

 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 –رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  - شركة المملكة القابضة. -الرئيس التنفيذي  - طالل بن إبراهيم الميمان 1

-2010شركة المملكة للتطوير العقاري 

2017. 

ضة القابشركة المملكة  –المدير التنفيذي  -

1996-2016. 

البنك المركزي    –مدير قسم الحاسب  -

 .1996-1986السعودي 

وزارة الداخلية  –مدير الصيانة والتشغيل  -

1979-1986. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

ليفربول، المملكة المتحدة 

 م.2009

 –بكالوريوس هندسة كهربائية  -

جامعة إيفانزفيل انديانا، الواليات 

 م.1979المتحدة، 

برنامج تدريبي في اإلدارة العامة  -

 م.1986هارفارد  –

شركة  –دبلوم علوم الكمبيوتر  -

هيروندن  -مركز علوم الكمبيوتر

 .م1981فيرجينيا 

 -2010المدير المالي لشركة أصيلة لالستثمار  - الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار. - بدر بن عبدهللا العيسى 2

2019. 

التنفيذي لشركة أمياس القابضة الرئيس  -

2008-2019. 

إتش إس بي سي  -مدير المحافظ االستثمارية  -

 .2008-2006السعودية المحدودة 

سابك أمريكا، هيوستن،  –محلل مالي وتسويقي  -

 .2004-2002تكساس 

-2001جي بي مورغان، لندن  –محلل مالي  -

2002. 

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال  -

 م.2006رايس 

جامعة  –اقتصاد  -بكالوريوس  -

 م.2001فيرجينيا 

 ريان بن محمد فايز 3

 

 

المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك  العضو -

 السعودي الفرنسي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال  -

2016-2018. 

بكالوريوس العلوم في الهندسة  -

جامعة  –الميكانيكية 
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 االسم
 الخبرات

 المؤهالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالية

 العضو المنتدب ومسؤول اقليمي أول - )يتبع( ريان بن محمد فايز

إن أي فرع  جي بي مورغان تشايس

 .2016-2013الرياض 

جي بي مورغان  -الرئيس التنفيذي  -

 .2013-2012السعودية المحدودة 

جولدمان ساكس  -الرئيس التنفيذي  -

 .2012-2009السعودية 

جولدمان ساكس العالمية،  -عضو تنفيذي  -

 .2009-2007لندن 

( MITية )ماساتشوستس للتقن

2001. 

شركة الغذاء اليومي  -المدير العام  - خالد بن عمران العمران 4

 .التجارية

 

 سنة خبرة في مجال التجزئة. 13 -

 سنتان في االستشارات اإلدارية. -

كلية إدارة  –إدارة أعمال  –ماجستير  -

اإلعمال آي إي إس إي، أسبانيا 

 م.2012

جامعة  –إدارة مالية  –بكالوريوس  -

للبترول والمعادن  الملك فهد

 م.2006

الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري شركة  - تيموثي كالرك كولينز 5

 ريبل وود لالستشارات.

برنامج زمالة هنري  -زميل أول ومدير  -

 مدرسة ييل لإلدارة. -بيكتون 

عضو اللجنة االستشارية لالستثمار في  -

 صندوق التقاعد المشترك في نيويورك.

المجلس االستشاري لكلية  -عضو  -

 الدراسات الدينية بجامعة ييل.

عضو المجلس االستشاري لمدرسة ييل  -

 لإلدارة.

شركة  –الرئيس التنفيذي والمدير العام األول  -

 .2014-1995ريبل وود لالستشارات 

 .2014-2004آر إتش جي العالمية  –مدير  -

 .2013 -غوغو إنك.  –مدير  -

 .2012-2009 -سيتيجروب إنك.  –مدير  -

-2008ويذر إنفيستمنت إس بي إي  –مدير  -

2011. 

ثري دبليو باور القابضة المحدودة  –مدير  -

2009-2011. 

البنك التجاري الدولي المصري  -مدير  -

2006-2009. 

-2006آر إس سي إنك. القابضة  –مدير  -

2009. 

الدكتوراه الفخرية في اآلداب  -

 م.2004جامعة ديباو  –اإلنسانية 

اإلدارة  –ر إدارة أعمال ماجستي -

مدرسة ييل  –العامة والخاصة 

 م.1982لإلدارة 

جامعة  –بكالوريوس في الفلسفة  -

 م.1978ديباو 

 اإلدارة التنفيذية: -ج

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

 ريان محمد فايز 1
العضو المنتدب والرئيس 

 التنفيذي

الرئيس التنفيذي لمجموعة 

 صافوال

بكالوريوس العلوم في الهندسة 

جامعة  –الميكانيكية 

 (MIT) للتقنيةماساتشوستس 

2001 

عاماً من الخبرة المصرفية في  20

 عدة مناصب تنفيذية

 بدر حمد إبراهيم السلوم 2
رئيس مصرفية المؤسسات 

 والشركات

نائب مدير عام مصرفية 

السعودي  البنك -الشركات

 لالستثمار 

المالية  –علوم بكالوريوس 

2004 

أعوام من الخبرة في القطاع  10

 المصرفي

 الرئيس التنفيذي لالستثمارات عادل محمد مالوي 3
البنك السعودي  -المدير المالي 

 الفرنسي 

 1993-كيمياء  -بكالوريوس 

 

عاماً من الخبرة في الخزينة  26

 واألسواق العالمية والمالية

 محمد آل الشيخ 4
 المصرفية مجموعة رئيس

 الشخصية

رئيس شبكة الفروع لمصرفية 

 مصرف الراجحي -األفراد 

-هندسة صناعية  -بكالوريوس 

 2005-جامعة الملك سعود

عاماً من الخبرة في مصرفية  15

 األفراد والمصرفية اإلسالمية

 الشرقية للمنطقة اإلقليمي المدير عبد العزيز الملحم 5
مسؤول ائتمان مصرفية األفراد 

 البنك األول -المدير اإلقليمي  -

-إدارة أعمال  -بكالوريوس 

 1983جامعة والية انديانا 

عاماً من الخبرة في القطاع  36

 المصرفي
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 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

 الرئيس التنفيذي للعمليات ثامر محمد يوسف 6
 -رئيس دائرة نظم المعلومات 

  ساب 

 -هندسة الكمبيوتر -بكالوريوس 

  1994جامعة الملك سعود 

الخبرة في مجال تقنية  عاماً من 25

 المعلومات والعمليات

 مي الهوشان 7
الرئيس التنفيذي للموارد 

 البشرية

 مدير عام الموارد البشرية

 بالبنك األول

جامعة  -الهندسة  –ماجستير 

  2004جورج واشنطن 

عاماً من الخبرة في الموارد  16

 البشرية

 مايكل كوينقهام 8
الرئيس التنفيذي لمجموعة 

 اإلستراتيجية والرقمية

شريك مؤسس والرئيس  -

التنفيذي لمجموعة "كليرلي" 

 المحدودة

 –نائب الرئيس التنفيذي  -

رئيس مجموعة االستراتيجية 

بنك أبو ظبي  -واالبتكار

 التجاري

جامعة  –إدارة أعمال  –دبلوم 

 درم

أعوام من الخبرة في القطاع  10

 المصرفي

9 
عبدالمحسن ابراهيم 

 الريس

 لمجموعة التنفيذي الرئيس

 الداخلي التدقيق

البنك  -الداخلي  التدقيق مدير

 العربي الوطني
 1981 -نحو  - بكالوريوس

عاماً من الخبرة في القطاع  35

 المصرفي

10 
ياسر عبد الرحمن 

 األنصاري
 رئيس مجموعة االلتزام

مدير مجموعة إدارة االلتزام 

بنك  -ومكافحة غسل األموال 

 الدوليالخليج 

 أعوام من الخبرة في االلتزام 10 2018 -بكالوريوس علوم 

 عبدهللا عبدالملك آل الشيخ 11
امين سر مجلس اإلدارة ورئيس 

 الشؤون القانونية والحوكمة

رئيس الشؤون القانونية وأمين 

مجلس االدارة بمجموعة سامبا 

 المالية

جامعة  -قانون –ماجستير 

 2008هارفرد 

الخبرة القانونية في عاماً من  18

 عدة مناصب في القطاع المالي

12 
معتصم بن ناجي بن 

 صادق مفتي
 الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر 

 -نائب مدير إدارة المخاطر 

 البنك السعودي الفرنسي

محاسبة ومالية  -بكالوريوس 

1991 

 1993إدارة أعمال  -ماجستير 

عاماً من الخبرة في القطاع  15

 المصرفي

 المكلف  –المدير المالي  مازن فيصل حامد عزوني 13
بنك  -الرئيس التنفيذي المالي 

 ستاندرد تشارترد

 م1996محاسبة  –بكالوريوس 

المحاسبة المهنية  -ماجستير 

 م2009

أعوام من الخبرة في القطاع  10

 المصرفي

 تركي جدعان المهيد 14
رئيس لحماية المستهلك 

 وشكاوى العمالء

مدير تحليل االعمال قطاع 

البنك  –المصرفية الخاصة 

 السعودي الفرنسي

إدارة أعمال  -بكالوريوس

2017 

  2021إدارة أعمال  –ماجستير 

عاماً من الخبرة في القطاع  15

 المصرفي

 مازن هاني التميمي* 15
رئيس مجموعة المصرفية 

 المؤسسية

مدير تنفيذي أول لقطاع 

البنك السعودي  – األعمال

 الفرنسي

علوم الحاسب  –بكالوريوس 

      1989 –اآللي 

عاماً من الخبرة المصرفية في  31

 عدة مناصب بالبنك

16 
سامي جدعان محمد 

 المهيد**

الرئيس التنفيذي لمجموعة 

 االلتزام

 –الرئيس التنفيذي للمخاطر 

المستقبلي في البنك السعودي 

 البريطاني

في  – عمليات مصرفية –دبلوم 

 2000 -اإلدارة معهد 

عاماً خبرة في القطاع  20

 المصرفي

 م30/06/2021* استقال من العمل لدى البنك بتاريخ 

 م25/05/2021استقال من العمل لدى البنك بتاريخ  **

أو من التي يكون عضو مجلس إدارة البنك عضوا  في مجالس إدارتها الحالية والسابقة  خارجها أو المملكة ( أسماء الشركات داخل24)

 :مديريها

 اسم العضو

 ً  سابقاً  حاليا

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة أو 

مديريهامن   

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

 الكيان القانوني

1 

 

مازن بن 

عبدالرزاق 

 الرميح

 

 

 

 داخل المملكة جيل المستقبل لالستثمارات
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة مقفلة داخل المملكة السعودي الفرنسي كابيتال

مجموعة د.سليمان الحبيب 

 الطبية
 مساهمة داخل المملكة

مجموعة سامبا لألصول وإدارة 

 االستثمار
 مساهمة داخل المملكة

 داخل المملكة شركة سدى لالستثمار
ذات مسؤولية 

 محدودة

شركة اتش اس بي سي السعودية 

 المحدودة
 مساهمة مقفلة داخل المملكة
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 اسم العضو

 ً  سابقاً  حاليا

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة أو 

مديريهامن   

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

 الكيان القانوني

 

مازن بن 

عبدالرزاق 

 )يتبع( الرميح

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة اليمامة للحديد   

 داخل المملكة مفاهيم الغذاء شركة   
ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة مجموعة العيسى القابضة   

2 
طالل بن إبراهيم 

 الميمان

 مدرجة مساهمة داخل المملكة مجموعة صافوال مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة المملكة القابضة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة إس آر إم جي مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة التصنيع الوطنية

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة درع الرعاية الصحية مساهمة مقفلة داخل المملكة ناس القابضة

 داخل المملكة شركة المركز التجاري
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة االستثمار العقاري
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة مدارس المملكة
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة المملكة لالستثمار 

 والتطوير
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

شركة جدة االقتصادية 

 المحدودة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة المملكة للتطوير 

 العقاري
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

    مساهمة مقفلة داخل المملكة السعودي الفرنسي كابيتال

شركة فايف كابيتال أدفايسورز 

 )دي آي إف سي(
    شركة خاصة خارج المملكة

3 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالرحمن بن 

 راشد الراشد

 

 

 

 

 

 

شركة راشد عبدالرحمن 

 الراشد وأوالده
 تضامنية المملكةداخل 

شركة اليمامة لالستثمار 

 والتطوير العقاري
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

    مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة وادي الظهران للتقنية

شركة األوائل لالستثمار 

 القابضة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

الشركة العالمية لطالء المعادن 

 )يوني كويل(
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

    مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة فنادق الدمام

شركة راشد الراشد وأوالده 

 دونالدسون المحدودة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة بيت التوازن
ذات مسؤولية 

 محدودة
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 اسم العضو

 ً  سابقاً  حاليا

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة أو 

مديريهامن   

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

 الكيان القانوني

 

 

 

 

 

 

 

 
عبدالرحمن بن 

راشد الراشد 

 )يتبع(

شركة مصنع درة الثلج 

 البلوري للصناعة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة راشد للتنمية المحدودة 

 راشدكو –
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة راشد الراشد وشركاؤه 

 لالستثمار التجاري
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة راشد الراشد وشركاؤه 

 لألعمال والتطوير
 داخل المملكة

مسؤولية ذات 

 محدودة
   

شركة راشد الراشد وشركاؤه 

 للتطوير واالستثمار العقاري
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة إبهار البناء العقارية
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة عقار وعمار المحدودة
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

المتحد شركة االستثمار 

 العالمي
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة األوائل العصرية 

 للمقاوالت
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة داينيس العربية 

 المحدودة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة شركة سند للرعاية الصحية
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

4 
خالد بن حامد 

 المطبقاني

 داخل المملكة مستشفى جدة الوطني الجديد
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 داخل المملكة مستشفى المدينة الوطني
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة اآلفاق الجديدة 

 للمقاوالت والصيانة
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

 المملكةداخل  ناي العالمية المحدودة
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

شركة الهائمات البحرية 

 لألسماك
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
   

5 

 

 

 

 

 

بدر بن عبدهللا 

 العيسى

 

 

 

 

 

 داخل المملكة شركة أمياس القابضة مساهمة مقفلة داخل المملكة أصيلة لالستثمار
ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة السعودي الفرنسي كابيتال مساهمة مدرجة داخل المملكة مجموعة صافوال

 مساهمة مقفلة داخل المملكة الشركة المتحدة للسكر
شركة كنان الدولية للتطوير 

 العقاري
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة مدينة المعرفة االقتصادية مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة عافية العالمية

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة صافوال ألنظمة التغليف مساهمة مقفلة داخل المملكة صافوال لألغذية
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 اسم العضو

 ً  سابقاً  حاليا

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة أو 

مديريهامن   

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

 الكيان القانوني

 

 

بدر بن عبدهللا 

 العيسى

 )يتبع(

 

 مقفلةمساهمة  داخل المملكة شركة العقيق للتنمية العقارية مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة دور للضيافة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة العالمية شركة سكون مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة بندة للتجزئة

    مساهمة مدرجة داخل المملكة المراعي

6 

عبداللطيف بن 

 أحمد العثمان

 

مكتب عبداللطيف العثمان 

 لالستشارات الهندسية
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

المنتجات شركة أرامكو لتجارة 

 النفطية
 مساهمة داخل المملكة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة مجموعة العليان

صندوق أسسته  –شركة واعد 

أرامكو السعودية يهدف لدعم 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مساهمة داخل المملكة

 مساهمة خارج المملكة إنفيستكورب

شراكة بين  –شركة صدارة 

داو  أرامكو السعودية وشركة

 للبتروكيماويات

 مساهمة داخل المملكة

معهد الخليج العربي لمجالس 

 اإلدارة
 غير ربحية خارج المملكة

الشركة العربية لالستثمارات 

 الصناعية )دسر(
 مساهمة داخل المملكة

    مساهمة خارج المملكة شركة واحد

 رماية

 
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

7 

غازي بن 

عبدالرحيم 

 الراوي

 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة السعودي الفرنسي كابيتال مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة مطارات القابضة

 داخل المملكة شركة مطارات الرياض
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة داخل المملكة الشركة الوطنية للرعاية الطبية

شركة معبر القيمة لالستثمار 

 العقاري وللتطوير
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة

الشركة السعودية لإلستثمار 

 )سنابل(
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

شركة الواحة الخضراء 

 الفندقية
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
 خارج المملكة مجموعة إيستجيت كابيتال

ذات مسؤولية 

 محدودة

 المملكةداخل  شركة إثمار طيبة للتمور
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة داخل المملكة شركة الزوردي للمجوهرات

أدابتف إسبكترم آند سيجنال 

 أالينمنت، إنك
 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة تدريس القابضة مساهمة مقفلة خارج المملكة

 خارج المملكة شركة فاليوجيت إنترناشونال
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة مقفلة خارج المملكة للصناعات الدوائيةشركة سيجما 

شركة فاليوجيت أسترو إس بي 

 1في 
 خارج المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة

شركة االستثمارات المتعددة 

 للخدمات الطبية )فيوتشر الب(
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة

   
شركة الروح اإلبداعية إلدارة 

 األطعمة
 داخل المملكة

مسؤولية ذات 

 محدودة

   
شركة الصفا لألدوية 

 والمستلزمات الطبية
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة

 داخل المملكة شركة مائدة الجود المحدودة   
ذات مسؤولية 

 محدودة

   
شركة الحلول الصحية الذكية 

 لتقنية المعلومات
 داخل المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
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 اسم العضو

 ً  سابقاً  حاليا

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إدارتها الحالية 

 أو من مديريها

داخل المملكة / 

 خارج المملكة
 الكيان القانوني

اسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضواً 

في مجالس إداراتها السابقة أو 

مديريهامن   

داخل المملكة 

خارج  /

 المملكة

 الكيان القانوني

8 

خالد بن عمران 

 العمران

 

 داخل المملكة شركة الغذاء اليومي التجارية
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

جولدمان ساكس العربية 

 السعودية
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

9 
تيموثي كالرك 

 كولينز

 خارج المملكة شركة ريبل وود لالستشارات
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مؤسسة خارج المملكة ووركينج أميريكا إيدوكيشن فند

 خارج المملكة آر إي مينا هولدينجز
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة خارج المملكة بالم هيلز للتطوير

 خارج المملكة سوديك
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة مقفلة خارج المملكة آر إتش جي العالمية

المجموعة المالية هيرمس" إي 

 إف جي هيرمس"
 خارج المملكة

ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة مقفلة خارج المملكة غوغو إنك.

 خارج المملكة ماكنزي لالستشارات
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة خارج المملكة سيتيجروب إنك.

 خارج المملكة إي إس سيتاديل بانكا
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مساهمة مقفلة خارج المملكة ويذر إنفيستمنت إس بي إي

 مساهمة مقفلة داخل المملكة نيوم
ثري دبليو باور القابضة 

 المحدودة
 مساهمة مقفلة خارج المملكة

برنامج هينري بيكتون للزمالة 

 مدرسة ييل لإلدارة –
 مساهمة خارج المملكة البنك التجاري الدولي )مصر( صندوق خارج المملكة

صندوق التقاعد الحكومي 

 المشترك في نيويورك
 مساهمة مقفلة خارج المملكة سي إنك. القابضة آر إس مؤسسة خارج المملكة

المجلس االستشاري لكلية 

 الدراسات الدينية بجامعة ييل.
    مؤسسة خارج المملكة

المجلس االستشاري لمدرسة 

 ييل لإلدارة
    مؤسسة خارج المملكة

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريان بن محمد 

 فايز

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة حصانة االستثمارية مساهمة مقفلة داخل المملكة السعودي الفرنسي كابيتال

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة العال للتطوير
شركة السوق المالية السعودية 

 )تداول(
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

   

الشركة السعودية لالستثمار 

الزراعي واإلنتاج الحيواني 

 )سالك(

 مقفلة مساهمة داخل المملكة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة هرفي للخدمات الغذائية   

 مساهمة مدرجة داخل المملكة المراعي   

 مساهمة مدرجة داخل المملكة مدينة المعرفة االقتصادية   

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة بندة للتجزئة   

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة صافوال لألغذية   

   
شركة كنان الدولية للتطوير 

 العقاري
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة جي بي مورغان تشايس   
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أسماء ( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا  فيه 25)

 :الحاضرين

 االسم

 بيانات االجتماعات

نسبة 
 الحضور

 االجتماع

األول   

 م17/02/2021

 االجتماع 

 الثاني

 م15/05/2021

 االجتماع

الثالث   

 م29/06/2021

 االجتماع

الرابع   

 م08/07/2021

 االجتماع الخامس

 م20/09/2021

 االجتماع السادس

 م08/12/2021

 اإلجمالي

 

 %100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مازن الرميح 1

 66.66% 4 ✓ × × ✓ ✓ ✓ طالل الميمان 2

 83.33% 5 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبدالرحمن الراشد 3

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خالد المطبقاني 4

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بدر العيسى 5

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبداللطيف العثمان 6

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ غازي الراوي 7

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خالد العمران 8

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ريان فايز 9

 100% 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تيموثي كولينز 10

 

 انعقادها وبيانات وتواريخ اجتماعاتها وأعضائها وعدد ورؤسائها اللجان أسماء ذكر ( وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع26)

 :اجتماع لكل لألعضاء الحضور

م وهي اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة 31/12/2021 م وحتى01/01/2019ستة لجان منبثقة عن المجلس لفترة ثالث سنوات اعتباراً من  بتشكيلقام مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي 

 تمارس كل لجنة من هذه اللجان صالحياتها بموجب الئحة خاصة بها، وفيما يلي بيان بتلك اللجان:االستراتيجية، و واللجنةالترشيحات والمكافآت، ولجنة المخاطر ولجنة المسؤولية االجتماعية، 

 : أ( اللجنة التنفيذية/26)

م 2120اجتماعات خالل العام  عقدت اللجنة ستة ها بمؤهالت علمية وإدارية تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم،ؤتتشكل اللجنة من خمسة أعضاء، يرأسها رئيس مجلس اإلدارة ويتمتع أعضا

 :وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام

 االسم
طبيعة 
 العضوية

 بيانات االجتماعات

 االجتماع األول

10/02/2021 

 الثاني االجتماع

28/04/2021 

 االجتماع الثالث

08/06/2021 

 االجتماع الرابع

15/09/2021 

 االجتماع الخامس

25/10/2021 

 االجتماع السادس

01/12/2021 

 اإلجمالي

 
 نسبة الحضور

 مازن الرميح 1
غير  -رئيس 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 100% 

 %100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل عبدالرحمن الراشد 2

 طالل الميمان 3
عضو غير 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 100% 

 %100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو تنفيذي ريان فايز 4

 %100 3 - - - ✓ ✓ ✓ عضو مستقل كولينز*تيموثي  5

 م05/07/2021* استقال من اللجنة اعتباراً من 
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 )يتبع( أ( اللجنة التنفيذية:/26)

 تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 معامالت األطراف ذات العالقة. الموافقة على معامالت األطراف ذوي عالقة وفقًا لمصفوفة الصالحيات المعتمدة وسياسة •

ً لمصفوفة الصالحيات المعتمدة، بما يتماشى مع قواعد وأنظم • ة البنك المركزي السعودي الخاصة بالقروض اعتماد القروض والتسهيالت االئتمانية لعمالء البنك السعودي الفرنسي، وفقا

 والتسهيالت االئتمانية.

 والتقارير المتعلقة بتنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية للبنك.مراجعة التقارير الدورية ألداء اإلدارة  •

 مراجعة الموازنة السنوية والخطط والتحقق من الفروق المادية في الميزانية )إن وجدت( قبل إحالتها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة. •

 :لجنة المراجعةب( /26)

المخاطر،  أعضاء اللجنة مؤهالت أكاديمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة أعضائها من خارج المجلس، ويحمل تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، يرأسها أحد أعضاء المجلس وأغلب

عن السلطات المختصة، وعقدت لجنة المراجعة سبعة  في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، باإلضافة لفهم القوانين واللوائح الصادرة بما

 :م وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام2021اجتماعات خالل العام 

 طبيعة العضوية االسم

 بيانات االجتماعات

 االجتماع

 األول

04/02/2021 

 االجتماع

 الثاني

05/04/2021 

 االجتماع

 الثالث

29/04/2021 

 االجتماع

 الرابع

27/07/2021 

االجتماع 

 الخامس

29/08/2021 

االجتماع 

 السادس

24/10/2021 

 االجتماع السابع

23/11/2021 

 اإلجمالي

 

نسبة 

 الحضور

 العيسىبدر  1
  رئيس

 عضو مستقل
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 100% 

 محمد اخوان  2
 عضو 

)من خارج 
 المجلس(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 100% 

 محمد السبيعي  3
 عضو 

)من خارج 
 المجلس(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 100% 

 ممدوح الماجد  4
 عضو 

)من خارج 
 المجلس(

✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 85.71% 

 %100 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل غازي الراوي  5

 يقوم أعضاء لجنة المراجعة بمساعدة مجلس إدارة البنك في االلتزام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالتالي:

 المساهمين والمساهمين المحتملين ومجتمع االستثمار وغيرهم فيما يتعلق بعملية تقديم القوائم المالية. •

 نظام المراقبة الداخلية. •

 عملية المراجعة. •

 التقارير المالية للبنك. •

 معامالت األطراف ذات العالقة وحاالت تعارض المصالح. •

 العملية التي يتبعها البنك لمراقبة االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك. •
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  ج( لجنة الترشيحات والمكافآت:/26)

من المختصين، ولدى أعضائها مؤهالت علمية وإدارية وخبرات متنوعة والتي تتضمن عضويات في لجان المكافآت والترشيحات تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة ومن غيرهم 

بأعضاء اللجنة واجتماعاتها  م، وفيما يلي بيان2021م باإلضافة الى خبرات أخرى تؤهل أعضاء اللجنة على القيام بهامهم ومسؤولياتهم وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ستة اجتماعات خالل العا

 خالل العام:

 طبيعة العضوية االسم

 بيانات االجتماعات

 االجتماع األول

13/01/2021 

 االجتماع الثاني

11/02/2021 

 االجتماع الثالث

27/04/2021 

 االجتماع الرابع

15/09/2021 

 االجتماع الخامس

15/11/2021 

 االجتماع السادس

14/12/2021 

 اإلجمالي

 
 الحضورنسبة 

 عبدالرحمن الراشد 1
 رئيس 

 عضو مستقل
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 100% 

 خالد المطبقاني 2
عضو غير 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 100% 

 منصور المنصور 3
 عضو 

)من خارج 
 المجلس(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 100% 

 طالل الميمان 4
عضو غير 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × 5 83.33% 

 %100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل غازي الراوي 5

 ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 ا تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعىإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيه •

 في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

 تقييم السياسات التي ٌدفعت بموجبها تعويضات عن اإليرادات المستقبلية المحتملة والتي ال يزال توقيتها واحتماليتها غير مؤكدة بعد. •

 المركزي السعودي. موافقة البنكونوعية المكافآت المقدمة لكبار التنفيذيين بما فيهم من يتطلب تعيينهم يتعلق بمستوى  المجلس فيماتقديم التوصيات الالزمة إلى  •

 على أرباح البنك المعدلة حسب المخاطر للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت األداء. تحديد قيمة المكافآت اعتماداً  •

 ومعايير مجلس االستقرار المالي. ائح ذات الصلةالتأكد من تطابق سياسة المكافآت والتعويضات مع األنظمة واللو •

 ع مصالح البنك السعودي الفرنسي.تحديد جوانب الضعف والقوة لدى مجلس اإلدارة واللجان التابعة له من خالل إجراء تقييمات األداء واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق م •

 د( لجنة المخاطر:  /26)

لتي تؤهلهم للعمل أربعة أعضاء، من أعضاء مجلس اإلدارة ومن غيرهم من المختصين، لدى أعضاء اللجنة خبرة في إدارة المخاطر والمؤهالت العلمية والعملية اتتكون لجنة المخاطر حالياً من 

 م، وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام:2021م في اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة وخبرة في الشؤون المالية واإلدارية، وقد عقدت هذه اللجنة أربعة اجتماعات خالل العا

 طبيعة العضوية االسم

 بيانات االجتماعات

 االجتماع األول

13/01/2021 

 االجتماع الثاني

11/02/2021 

 االجتماع الثالث

27/04/2021 

 االجتماع الرابع

15/09/2021 

 اإلجمالي

 
 نسبة الحضور

 عبداللطيف العثمان 1
   رئيس

 ضو مستقلع
✓ ✓ ✓ ✓ 4 100% 

 %100 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل بدر العيسى 2

 خالد العمران 3
عضو غير 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ 4 100% 

 فانيسا فيسك 4
 عضو 

)من خارج 
 المجلس(

✓ ✓ ✓ ✓ 4 100% 
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 )يتبع(د( لجنة المخاطر: /26)

ع إطار إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات وااللتزامات تتحمل لجنة المخاطر مسؤولية اإلدارة التنفيذية إلدارة المخاطر من خالل توفير اإلشراف على الحوكمة والتوجيه االستراتيجي المتوافق م

 التنظيمية المعتمدة. 

  الحصر:تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة المخاطر على سبيل المثال ال

 ظمة يكون على أساس بيئة ديناميكية؛تطوير استراتيجيات وسياسات شاملة إلدارة المخاطر تتماشى مع طبيعة وحجم أنشطة البنك. التشغيل الفعال لهذه السياسات والمراجعة المنت •

 والمراقبة مع تتابعها إلى قطاعات األعمال؛ التقييم والمراجعة الدورية لمدى تقبل المخاطر )المستوى المقبول للمخاطر التي يواجهها البنك( •

غيل )بما في ذلك التكنولوجيا( واألمن السيبراني / إنشاء ومراجعة منهجيات قياس المخاطر على مستوى البنك لتقدير المخاطر؛ مراجعة تقييم إدارة المخاطر التي تغطي االئتمان والسوق والتش •

 لسمعة واالستراتيجية ومخاطر مكافحة غسل األموال؛المعلومات واستمرارية األعمال واالحتيال وا

متياز البنك والتأكد مما إذا كانت ضوابط اإلدارة مطبقة مراجعة كفاءة التنظيم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية واختبار اإلجهاد؛ ضمان االستمرارية الناجحة ال •

 ث(؛لمواقف استثنائية )مخاطر األحدا

 تقديم مالحظات حول تأثير المخاطر للقرارات اإلستراتيجية المحتملة من قبل اإلدارة التنفيذية وإعداد تقارير مجلس اإلدارة؛ •

 مراجعة مدى كفاية أنظمة إدارة المخاطر بالبنك لتحديد ومراقبة المخاطر والعوامل المخففة من خالل سجل المخاطر؛ •

 معلومات المخاطر بالبنك لتعزيز الميزة التنافسية للبنك؛مراجعة مدى كفاية مستويات  •

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة؛ •

 مراجعة أي مسائل تثيرها لجنة المراجعة بشأن إدارة مخاطر البنك؛ •

وتقديم التوصية إلى اللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صالحيات الموافقة بشأن االئتمان، والحدود إعداد عملية شاملة إلدارة مخاطر االئتمان بما في ذلك صياغة سياسة االئتمان  •

 والمخصصات. ييم المخاطر، وتسعير القروضاالحترازية لمخاطر االئتمان الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحفظة، وآلية مراجعة القروض، وتركيزات المخاطر، ومراقبة وتق

 هـ( لجنة المسؤولية االجتماعية:/26)

وقد عقدت اللجنة  ة االجتماعية من ثالثة أعضاء،إنطالقاً من حرص مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على دعم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في كافة المجاالت، تم تشكيل لجنة المسؤولي

 :بأعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماع خالل العام م، وفيما يلي بيان2021اجتماعين في العام 

 طبيعة العضوية االسم

 بيانات االجتماعات

 االجتماع األول

18/02/2021 

 االجتماع الثاني

05/10/2021 
 نسبة الحضور اإلجمالي

 طالل الميمان 1
عضو  -رئيس

 غير تنفيذي
✓ ✓ 2 100% 

 %100 2 ✓ ✓ مستقل عضو بدر العيسى 2

 %100 2 ✓ ✓ عضو تنفيذي ريان فايز 3

 وتتضمن مهام لجنة المسؤولية االجتماعية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:  

 مراجعة وتقييم واإلشراف على استراتيجية العطاء الخيرية وإرشادات التمويل للبنك السعودي الفرنسي. •

 وضع ومراجعة سياسات وبرامج المساهمة االجتماعية. •

 التنفيذ السليم ألنظمة االلتزام للمساهمة االجتماعية.اإلشراف وضمان  •

 مراجعة الميزانيات السنوية فيما يتعلق ببرامج المساهمة االجتماعية. •

 لبنك.مال الخاصة بـاوضع خطط قصيرة وطويلة األجل لتحقيق أهداف بيئية واجتماعية وحوكمة، مع وضع أهداف رئيسية، وضمان إدراج هذه الخطط في استراتيجية األع •

 وتقيم استجابة البنك لكل منها بشكل سنوي ودعم مبادرات االستدامة التي من شاتها تحسين األداء. االستدامة،االحتفاظ بقائمة محدثة ذات أولوية لقضايا  •

 البنك في التقرير السنوي.تطوير وصيانة مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة التي تغذي مؤشر االستدامة العالمي، واإلبالغ عن التقدم الذي أحرزه  •
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 و( اللجنة االستراتيجية:  /26)

ليهم، وقد عقدت هذه اللجنة سبعة اجتماعات خالل العام تتكون اللجنة االستراتيجية من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة، ويتمتع أعضائها بمؤهالت علمية وإدارية تمكنهم من أداء المهام الموكلة إ

 بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام:م، وفيما يلي بيان 2021

 طبيعة العضوية االسم

 بيانات االجتماعات

 االجتماع

 األول

20/01/2021 

 االجتماع

 الثاني

31/03/2021 

 االجتماع

 الثالث

03/05/2021 

 االجتماع

 الرابع

27/06/2021 

االجتماع 

 الخامس

03/08/2021 

 االجتماع

 السادس

16/09/2021 

 السابع االجتماع

10/11/2021 

 اإلجمالي

 

نسبة 

 الحضور

 طالل الميمان 1
عضو  –رئيس 

 غير تنفيذي
✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 6 85.71 % 

 %100 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل بدر العيسى 2

 خالد العمران 3
عضو غير 

 تنفيذي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 100% 

 %100 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو تنفيذي ريان فايز 4

 %100 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو مستقل تيموثي كولينز 5

 تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 مراجعة وتقييم جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة االستراتيجية التوجيهية مقابل التوجيه االستراتيجي الصادر عن المجلس. •

 االستراتيجي لمجلس اإلدارة.نقد التوصيات المذكورة لضمان توافقها مع التوجه  •

رصد واقتراح اإلجراءات التصحيحية خالل تنفيذ  العمل وكل ما يتعلق بالمسائل االستراتيجية. وخطةمراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن االستراتيجية العامة للبنك السعودي الفرنسي  •

 استراتيجية البنك لخمس سنوات.

العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان بيان بتواريخ الجمعيات  (27)

 :الحاضرين لهذه الجمعيات

 وفيما يلي سجل الحضور لهذا االجتماع: 2021تم عقد اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين خالل العام 

 االسم

 سجل الحضور

العادية المنعقد اجتماع الجمعية العامة غير 

 م05/05/2021بتاريخ 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 

 م05/05/2021

 ✓ ✓ )رئيس اللجنة التنفيذية(مازن بن عبدالرزاق الرميح  1

2 
)رئيس لجنة المسؤولية االجتماعية، رئيس اللجنة  طالل بن إبراهيم الميمان

 االستراتيجية(
✓ ✓ 

 ✓ ✓ )رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت( بن راشد الراشد عبدالرحمن 3

 ✓ ✓ خالد بن حامد المطبقاني 4

 ✓ ✓ )رئيس لجنة المراجعة( بدر بن عبدهللا العيسى 5

 ✓ ✓ )رئيس لجنة المخاطر( عبداللطيف بن أحمد العثمان 6

 ✓ ✓ غازي بن عبدالرحيم الراوي 7

 ✓ ✓ خالد بن عمران العمران 8

 ✓ ✓ محمد فايز ريان بن 9

 ✓ ✓ تيموثي كالرك كولينز 10

 %100 %100 نسبة الحضور
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( اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وسياسة المكافآت، والعالقة بين 28)

 :المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت

ع نظام مالياً معيناً يقدم لكل عضو بما يتناسب مع أدائه وعدد الجلسات التي يحضرها، وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وبما يتوافق ميحصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة مبلغاً 

تم إقراره من  نحراف بين المكافآت المقررة وبين ماالشركات واألنظمة والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وسياسة المكافآت. مع التأكيد على عدم وجود أي ا

يير األداء ويتم اعتمادها من لجنة الترشيحات والمكافآت. وفيما قبل مجلس اإلدارة بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت. وفيما يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية، فيتم تحديدها بناًء على معا

 اء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية.يلي مكافآت وتعويضات أعض

 أ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:/28)

 مكافآت أعضاء مجلس االدارة )آالف الرياالت(

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 
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 أوال : األعضاء المستقلين

 - 471 - - - - - - - 471 - - - 36 15 420 عبدالرحمن الراشد 1

 - 498 - - - - - - - 498 - - - 60 18 420 بدر العيسى 2

 - 450 - - - - - - - 450 - - - 12 18 420 عبداللطيف العثمان 3

 - 477 - - - - - - - 477 - - - 39 18 420 غازي الراوي 4

 - 468 - - - - - - - 468 - - - 30 18 420 تيموثي كولينز 5

 - 2,364 - - - - - - - 2,364 - - - 177 87 2,100 لمجموعا

 ثانيا : األعضاء غير التنفيذيين

 -  3,786 - - - - - - -  3,786  3,750 - -  18  18    - مازن الرميح 1

 - 489 - - - - - - - 489 - - - 57 12 420 طالل الميمان 2

 - 456 - - - - - - - 456 - - - 18 18 420 خالد المطبقاني 3

 - 471 - - - - - - - 471 - - - 33 18 420 خالد العمران 4

 - 5,202 - - - - - - - 5,202 3,750 - - 126 66 1,260 المجموع

 ثالثا : األعضاء التنفيذيين

 - 483 - - - - - - - 483 - - - 45 18 420 ريان فايز 1

 - 483 - - - - - - - 483 - - - 45 18 420 المجموع
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 ب( مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة:/28)

 مكافآت أعضاء اللجان )آالف الرياالت(

المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور  
 الجلسات(

 مالحظات المجموع بدل حضور الجلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

  21 21 - بدر العيسى 1

  221 21 200 محمد إخوان 2

  221 21 200 محمد السبيعي 3

  218 18 200 ممدوح الماجد 4

  21 21 - غازي الراوي 5

  702 102 600 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

  12 12 - عبدالرحمن الراشد 1

  212 12 200 منصور المنصور 2

  12 12 - طالل الميمان 3

  12 12 - غازي الراوي 4

  12 12 - خالد المطبقاني 5

  260 60 200 المجموع

 أعضاء لجنة المخاطر

  12 12 - عبداللطيف العثمان 1

  12 12 - بدر العيسى 2

  12 12 - خالد العمران 3

  212 12 200 فانيسا فيسك 4

  248 48 200 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

  18 18 - مازن الرميح 1

  18 18 - عبدالرحمن الراشد 2

  18 18 - طالل الميمان 3

  18 18 - ريان فايز 4

  9 9 - تيموثي كولينز* 5

  81 81 - المجموع

 أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية

  6 6 - الميمانطالل  1

  6 6 - بدر العيسى 2
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 مكافآت أعضاء اللجان )آالف الرياالت(

المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور  
 الجلسات(

 مالحظات المجموع بدل حضور الجلسات

  6 6 - ريان فايز 3

  18 18 - المجموع

 أعضاء اللجنة االستراتيجية

  18 18 - طالل الميمان   1

  21 21 - بدر العيسى 2

  21 21 - ريان فايز 3

  21 21 - خالد العمران 4

  21 21 - تيموثي كولينز 5

  102 102 - المجموع

 م.05/07/2021اللجنة اعتباراً من  * استقال من

 ج( مكافآت كبار التنفيذيين:/28) 

 )آالف الرياالت( المالي والمديرالتنفيذيين من ضمنهم المدير التنفيذي  من كبارمكافآت خمسة 

 المتغيرة المكافآت المكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 

 الخدمة

مجموع مكافأة 

التنفيذيين عن 

 المجلس إن وجدت
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9,279 5,106 456 14,841 - - 12,340 - 8,504 20,844 - 483 36,168 

 

 السعودي )آالف الرياالت( البنك المركزيالذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة  مكافآت كبار التنفيذيين

 المتغيرة المكافآت المكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 

 الخدمة

مجموع مكافأة 

التنفيذيين عن 
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23,205 11,853 1,230 36,288 - - 25,134 - 8,504 33,638 8,056 483 78,465 

 

 :( التنازل عن مكافآت أو أرباح من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك أو كبار التنفيذيين أو المساهمين(29

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي البنك يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس إدارة البنك اآلخرين أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويضات، وال يوجد أي  ال

 عن أي حقوق في األرباح.
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 قامت التي الخارجية اء لجانه وأعضائه والجهة( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأد30)

 :وجد إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم

وجودة  للبنك، وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية هواللجان المنبثقة عنه وتقييم أداء كل عضو على حد اإلدارة تقييم أداء مجلسيتم بشكل سنوي 

 كل ثالث سنوات. واحدة على األقل التقييم مرةإدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها إضافة إلى تكليف جهة خارجية متخصصة بإجراء 

مراجعة لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه، وقد تم ذلك من خالل  GCC BDI)) الخليجيدول مجلس التعاون أعضاء مجالس اإلدارة لم قام مجلس اإلدارة بتكليف معهد 2021في العام 

 .الل حضور بعض اجتماعات المجلس ولجانههيكل الحوكمة ولوائح عمل المجلس ولجانه، وإجراء مقابالت شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة التنفيذية، وكذلك من خ

 .لتوصيات ذات العالقة على مجلس اإلدارةوا نتائج التقييمعرض  تموقد 

 عضاء مجلس اإلدارة:التدريبية المقدمة أل( ورشات العمل 13)

 اإلدارةقدمت إدارة مكافحة االحتيال بالبنك ألعضاء مجلس حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من أحد الجهات االستشارية. كما مجلس اإلدارة تم تقديم ورشة عمل تدريبية ألعضاء 

 .حول جرائم االحتيال عرض توعوي

أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع  ،( توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة32)

 اب عدم األخذ بها:وأسب ،ومسوغات تلك التوصيات ،حسابات البنك وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

حسـابات البنـك أو عزلـه أو تحديـد أتعابـه أو تقييـم ال توجـد توصيـات للجنـة المراجعـة تتعـارض مـع قـرارات مجلـس اإلدارة، ولـم يرفـض مجلـس اإلدارة أي توصيـات بشـأن تعييـن مراجـع 

 .أدائـه

 :( توصيات مجلس اإلدارة بتغيير مراجعي الحسابات33)

كمدققين خارجيين مشتركين للبنك إلجراء المراجعة ربع السنوية  Ernst & Young (EY) & KPMG. وافق المجلس على 2021لم يكن هناك أي تغيير في المدققين المشتركين للسنة المالية 

 .كذلك 2020والتي كانت هي نفسها خالل السنة المالية  2021والسنوية للبيانات المالية للسنة المالية 

علما  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  (34) 

 :البنك وأدائه

تدوينها في محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تخصيص يحرص المجلس على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتقديم مالحظاتهم واستفساراتهم أثناء اجتماعات الجمعية العامة ويتم 

وتُعرض على أعضاء المجلس في أول اجتماع  –إن وجدت  –وسائل تواصل للمساهمين )هاتف، فاكس، عنوان بريدي، بريد إلكتروني( يتم من خاللها تلقي استفسارات ومالحظات المساهمين 

 جتماع.الحق لمجلس اإلدارة مع تضمينها في محضر اال

 :( إقرارات مجلس اإلدارة35)

 يؤكد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ما يلي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -أ

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية. -ب

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه. -ج

جلس إدارة البنك أو مع األطراف ذات العالقة والمعلومات المتعلقة بأي عقود أو أعمال كان البنك طرفا فيها أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لرئيس وأعضاء متم اإلفصاح عن التعامالت 

 13طراف ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، والمادتين رقم ( الخاص بالمعامالت مع األ36للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم، في االفصاح رقم )

 من هذا التقرير. 14ورقم 
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 ( إدارة المخاطر:36)

بثقافة مخاطر منضبطة وقوية حيث تكون إدارة المخاطر إدارة المخاطر الفعالة أمر سياسي لنجاح ومرونة البنك ومفتاح الستراتيجية البنك الشاملة طويلة األجل. يتمتع البنك السعودي الفرنسي 

 اجعة. مسؤولية مشتركة بين خطوط الدفاع الثالثة: قطاعات األعمال وإدارة المخاطر ومجموعة المر

 إطار إدارة المخاطر: 

وازنًا مناسًبا بين المخاطر والمكافآت من أجل تعظيم قيمة الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو التأكد من أن نتائج أنشطة المخاطرة متوافقة مع استراتيجيات البنك ومدى تقبله للمخاطر، وأن هناك ت

 حقيق هذه األهداف. المساهمين. يوضح إطار عمل إدارة المخاطر األساس لت

سية العمالء واالبتكارات المالية والمرونة في مواجهة اإلطار هو إطار تطوري لمواجهة تحديات البيئة الخارجية / العالمية، والمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات، والمخاطر الناجمة عن تناف

 .كورونامخاطر األحداث الكبيرة مثل جائحة 

 

 

 

  المخاطر:مبادئ إدارة 

 تتوافق قرارات األعمال والمخاطر مع االستراتيجيات وقابلية المخاطرة.الموازنة بين المخاطر والمكافآت: 

 اطر.فهم وتحديد وتقدير جميع المخاطر الجوهرية )المالية وغير المالية ومخاطر األحداث(، مدعومة بمجموعة أدوات تحليلية قوية إلدارة المخ تحديد المخاطر الجوهرية:

 يتم تحديد المخاطر الناشئة ونقاط الضعف المحتملة وإدارتها بشكل استباقي. استباقي:

 بط.حوكمة قوية للمخاطر مع خطوط الدفاع الثالثة وثقافة مخاطر مشتركة مدفوعة ومسؤولة حيث يكون كل موظف مسؤوالً عن إدارة المخاطر والضوا المساءلة المشتركة:

 الناحية التشغيلية والمالية لالستجابة لألحداث السلبية.االستعداد من  المرونة:

 عمليات تتماشى مع مبادئ سياسة البنك ومدى تقبله للمخاطر مع التركيز على العميل واتخاذ قرارات بشأن المخاطر. حماية امتياز العالمة التجارية:

 بيئة رقابة قوية لحماية أصحاب المصلحة. الضوابط:
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 )يتبع( المخاطر:( إدارة 36)

 حوكمة المخاطر: 

فريق إدارة تنفيذي متمرس. يعتمد إطار إدارة المخاطر تبدأ اإلدارة الفعالة للمخاطر بالحوكمة الفعالة للمخاطر. يتمتع البنك بهيكل راسخ إلدارة المخاطر، مع مجلس إدارة نشط ومشارك يدعمه 

 الخاص بها على نموذج خطوط الدفاع الثالثة:

 منتجات، بما يتوافق مع الحدود ذات الصلة.الدفاع األول )قطاعات األعمال( المخاطر ويمتلكها، ويضمن تحديد المخاطر المتولدة وتقييمها وإدارتها وفقًا لسياسات تقبل المخاطر وال يتحمل خط

ونماذج القياس، واألطر، والسياسات، وممارسة الضمان وفقًا لمبادئ إدارة المخاطر وأفضل الممارسات خط الدفاع الثاني )إدارة المخاطر االلتزام والقانونية( إلنشاء قابلية تحمل المخاطر، والحدود، 

 والمتطلبات التنظيمية.

 وكمة في البنك.دارة المخاطر والحيوفر خط الدفاع الثالث )المراجعة( ضمانًا موضوعيًا ومستقاًل على مستوى البنك فيما يتعلق بتصميم وتشغيل عمليات الرقابة الداخلية وإ

 تعمل ثقافة المخاطر القوية على جعل جميع الموظفين أصحاب المخاطر مسؤولين عن امتالك وإدارة السمعة والمخاطر التشغيلية.

 

 :هيكل حوكمة المخاطر

 باإلضافة إلى التزامات اإلدارة وااللتزام.في هذا السياق، يتحمل مجلس اإلدارة ولجانه المسؤولية النهائية عن أعمال البنك واستراتيجيته وسالمته المالية، 

، مالءمة تقبل المخاطر وحدودها بما في ذلك االلتزام بها ،لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة هي المسؤولة عن تقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن المخاطر العامة الحالية والناشئة للبنك

 واإلشراف على األداء المناسب لوظيفة إدارة المخاطر. ،ر إدارة المخاطر، اإلبالغ عن حالة ثقافة المخاطراإلشراف على تنفيذ اإلدارة العليا إلطا
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 مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء( لمتعلقة بأي مخاطر يواجهها البنك( المعلومات ا37)

 :ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة )السوق

 إطار تقبل المخاطر:  -أ

مية وأنواع المخاطر التي يستعد البنك السعودي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وتجديد بيانات تقبل المخاطر سنويا أو عند حدوث تغييرات جذرية على استراتيجية االعمال. وهي تلخص وتظهر ك

ف المخاطر االستراتيجية وخطة االعمال. هدفها يتمثل في تزويد إدارة البنك وقطاعات األعمال بتوجيهات تتعلق بوضع الفرنسي كمصرف الى تقبلها في حدود قدرة البنك على المخاطر لتحقيق أهدا

 المخاطر الذي يكون البنك على استعداد لقبولها. 

المال، والسيولة والتمويل، وجودة االئتمان والمخصصات، وتركيز  يوضح مدى تقبل المخاطر مدى تحمل البنك للمخاطر عبر مجموعة واسعة من المعايير، والتي تشمل المالءة وكفاية رأس

 بل الحدود التنظيمية القصوى، حيثما ينطبق ذلك.االئتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر األفراد، ومحفظة االستثمار. تم وضع الحدود مع مراعاة وجود الحدود الكافية مقا

، عزز البنك إلى حد كبير تغطيته لقابلية المخاطرة ودمج قطاعات األعمال للشركات واألفراد مع تحسينات في حدود القطاعات 2020. وفي عام 2022ل المخاطر للعام قام البنك بمراجعة إطار تقب

 :نت هناك بعض التغييرات في حدود المقاييس، وهي، كان التركيز على التمثيل الهادف لسهولة المراقبة واتخاذ القرار. كا2021والقطاعات المستندة إلى المخاطر. في عام 

 تحسين مقاييس المالءة )نسبة كفاية رأس المال(. •

 زيادة حدود االستثمار بالعمالت األجنبية لدعم السيولة وتنويع محفظة االستثمار. •

 لألصول المرجحة بالمخاطر الستيعاب النمو المدرج في الميزانية. زيادة حدود االئتمان •

 بخصوص المناسب اإلجراء العليا تصعيدها لتتخذ اإلدارة يتم المقبولة التحمل بنطاقات تتعلق تجاوزات أي وجود حال وفي المعتمد المخاطر تقبل مدى ببيان االلتزام المخاطر إدارة عةمجمو تراقب

 .المقررة مقابل المؤشرات المخاطر لمؤشرات الفعلي الوضع بمراجعة سنوية ربع فترات خالل للمجلس التنفيذية ولجنة المخاطر اللجنة وتقوم ذلك مع البدء في اإلجراءات التصحيحية،

 إدارة مخاطر االئتمان: -ب

تجنب التركيزات التي ال كمية، مع التركيز بشكل خاص على تتم إدارة محفظة البنك االئتمانية وفقاً لسياسة االئتمان ومدى تقبل المخاطر المحدثة مؤخراً والتي توفر معاً اإلرشادات النوعية وال

 مبرر لها أو تجمعات المخاطر.

األطراف ذات  الكبيرة،التعرضات  :المثالفي القطاع، وأحدث اإلرشادات التنظيمية )على سبيل  ( لعملية تطوير شاملة تضمنت أفضل الممارساتواألفرادخضعت سياسة االئتمان للبنك )للشركات 

وهو عنصر حاسم في إدارة دورة حياة  المخاطر،ات أصحاب المصلحة. تم تطوير معايير تصنيف المخاطر لتعزيز التوجيه بشأن الجوانب المتعلقة بتصنيف عالقة وإدارة القروض المتعثرة( وتوقع

 عمليات االئتمان.

 حول مستقلة مخاطر آراء تقديم مسؤولية مخاطر االئتمان إدارة الى يعهد حيث االئتمان، على الموافقة لتفويض مختلفة بمستويات ائتمان لجان خالل من عليه والموافقة االئتمان منح عملية تنفيذ يتم

 .األعمال قطاعات عن الصادرة االئتمان طلبات

من  تحقق إلعادة وتخضع المصرفي السجل من مختلفة شرائح اجل من عليها والمحافظة تطويرها تم التي الداخلية االئتمان من خالل نماذج تصنيف بالبنكاالئتمان  لجان في يتم دعم صنع القرار

رار وقياس المخاطر بشكل وتجدر اإلشارة على وجه التحديد إلى أن نماذج الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أعيد تطويرها حديثًا إلى معايير أعلى لصنع الق .دورية فترات الصحة على

 أفضل.

 .2020ودي بشأن إدارة القروض المتعثرة اعتباًرا من اكتوبر اعتمد البنك ودمج قواعد البنك المركزي السع

 كإرشاد مستقبلي، يمكن ذكر ما يلي:  ل القريب.هناك العديد من المبادرات البارزة قيد التنفيذ حالياً والتي ستوفر تحسينات كبيرة في عمليات االئتمان والقدرة التنافسية في المستقب مجاالت التركيز:

 شركات فعالة وإدارة طويلة األجل لتكلفة االئتمان. االئتماني للشركات عبارة عن مجموعة من المبادرات التي يُنظر إليها بأهمية لعملية ائتمانالتحول  •

 ل لدعم اتخاذ القرارات االئتمانية.يتم تحسين إطار عمل إشارات اإلنذار المبكر في التشغيل، كجزء للمتطلبات النظامية ولكن بشكل أساسي لتنفيذ أداة تدفق العمل والتحلي •

ضم أصول  محدث لقياس الربحية مدى الحياة المعدلة للمخاطر على أساس مسبق )متوقع( والحق )تاريخي(، هذا وسيوفر لإلدارات ذات العالقة نظام بشأن RARCOإطار عمل  •

 واضح.االستثمارات الجديدة باإلضافة إلى دفع جهود البيع المتقاطع على أساس /القروض

 .2023لتنفيذ القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام  4تعمل إدارة المخاطر على تشغيل نماذج متعددة من مشاريع تنفيذ بازل  •

 

 



 

47 
 

2021 للبنك السعودي الفرنسيتقرير مجلس اإلدارة   

 مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء(( المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها البنك 37)

 )يتبع(ومراقبتها:  المخاطر هذه إدارة وسياسة )السوق

 إدارة مخاطر السوق: -ج

 تنبيهات جانب إلى( السوق  مخاطر حدود من شاملة مجموعة إلى باإلضافة نشاطه بمخاطر والمرتبطة السوق مخاطر على الرقابة تخص التي المحددة بوضوح و واالجراءات السياسات لدى البنك

ً  مراجعتها تتم التي  )الخسارة ً  مراقبتها يتم كما - األقل على - سنويا ً  البنك يطبق التداول، سجل في السوق مخاطر ولمراقبة.السوق لمخاطر مخصصة إدارة عبر مستقل بشكل يوميا  منهجية  يوميا

ً  االقتصادية الخسارة قيمة لتقدير اليومي اإلجهاد اختبارات استخدام إلى باإلضافة في السوق المالحظة التاريخية األسعار تطورات على بناءً   " VaR " للخطر( المعرضة القيمة(  لمجموعة وفقا

 .المعاكسة القصوى( السوق حركات :المثال سبيل السوق )على أوضاع في المحددة التغيرات من

  إدارة المخاطر التشغيلية: -د

مخاطر  وأدواتات في البنك السعودي الفرنسي في موضع يمكنها من العمل في خط الدفاع الثاني بتوجيه من إطار المخاطر التشغيلية المطبق ومجموعة من إجراء تعتبر إدارة المخاطر التشغيلية

بنك للمخاطر، القدرة االستيعابية للمخاطر والخطط االستراتيجية. إدارة التشغيل الموحدة. فلسفة إدارة المخاطر التشغيلية تركز على تعزيز ثقافة المخاطر في كافة البنك بما يتماشى مع مدى تقبل ال

مل المخاطر التشغيلية من خالل تقييمات المخاطر المخاطر التشغيلية تشارك بشكل فعال مع قطاعات األعمال ووحدات الدعم ووظائف التحكم األخرى لضمان التوافق الشامل والمستمر مع إطار ع

 لتي يتم إجراؤها على مدار العام.والرقابة المستمرة ا

التقنية، وتحليل السبب الجذري، وإدارة مخاطر التأمين يتكون نطاق المخاطر التشغيلية بشكل أساسي من سجل بيانات المخاطر التشغيلية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وإدارة الحوادث التشغيلية و

 وإدارة خسائر العمليات.

مع االدارات الرقابية األخرى لتأكيد التوافق العام مع إطار العمل وأهداف  وكفاءةلرئيسية داخل إدارة المخاطر التشغيلية من قبل وحداتها المعنية والتي تعمل في تفاعل يتم تشغيل جميع العمليات ا

 البنك. 

لحوادث التشغيلية والتقنية التي يتم االبالغ عنها عبر منسقو المخاطر المعينون من خالل قنوات تعمل إدارة الحوادث وإدارة المخاطر التقنية في إدارة المخاطر التشغيلية بهدف رئيسي وهو إدارة ا

ت التصحيحية. تحقيقات متعمقة بالتنسيق مع قطاعات االعمال المعنية لتحديد األسباب الجذرية، والتعاون واالتفاق على اإلجراءا بإجراءاإلبالغ في إدارة المخاطر التشغيلية. تلتزم إدارة الحوادث 

التي تتطلب تحسينات إجرائية. عالوة على ذلك، تجرى من خالل التحقيقات التي تم إجراؤها.  تهدف إدارة الحوادث وإدارة المخاطر التقنية أيضاً إلى تحديد نقاط الضعف في التحكم والمجاالت 

 االجراءات التنظيمية المفروضة واالستجابة لألحداث الكبرى األخرى.  إدارة الحوادث وإدارة المخاطر التقنية تحليل السبب الجذري المستقل لتطبيق

رة المخاطر التشغيلية بتقييم المخاطر التقنية وكذلك مخاطر تعد إدارة المخاطر التشغيلية جزًءا ال يتجزأ من عمليات المنتجات والخدمات الجديدة وعضواَ مشاركاً في فريق تقييم المخاطر. تقوم إدا

مراجعة السياسات واإلجراءات. بصفتها أحد منظور المخاطر التشغيلية وتقديم المشورة بشأن أي تغييرات مقترحة للعمليات والنظام أيًضا. إن إدارة المخاطر التشغيلية عضو في لجنة  التأمين من

على مستوى البنك. وتشارك إدارة المخاطر التشغيلية أيًضا في اإلشراف على الشركات التابعة األعضاء المنتظمين في اللجنة، تقوم إدارة المخاطر التشغيلية بمراجعة جميع السياسات واإلجراءات 

 في أعمال المخاطر التشغيلية.

ها نطاق أوسع يأخذ في عين االعتبار المخاطر إدارة المخاطر التشغيلية حالياً في المرحلة األولية لتطبيق نهج إدارة حوادث المؤسسة، التي ل تماشياً مع التوجهات العالمية الناشئة في إدارة المخاطر،

ديد المخاطر والمشاركة بنشاط في عملية إدارة المالية، مخاطر التشغيل والمخاطر االستراتيجية من خالل تشجيع ثقافة المخاطر المعززة عبر البنك حيث يتقاسم جميع األعضاء مسؤولية تح

 المخاطر.  

 (: IFRS)المالية المعايير الدولية للتقارير  -ه

، نهًجا متوقعًا لخسارة االئتمان لمخصصات االئتمان. يتعين على البنك تسجيل مخصص للخسائر المتوقعة (IFRS 9) 9، اعتمد البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير  1 منذُ 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يعتمد هذا المخصص على الخسارة المتوقعة في االئتمان المرتبطة باحتمال لجميع القروض واألصول المالية األخرى من نوع الدين غير المحتفظ بها بالقيمة 

لسداد طوال فترة اشهًرا القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، وفي هذه الحالة، يعتمد هذا المخصص على احتمال التخلف عن  12التخلف عن السداد خالل الـ 

 صالحية األصل.

مسودة إرشادات بمعايير مرحلية أكثر دقة مع معايير تنظيمية ثابتة لمجموعات المخاطر. وهذا ليس له أي تأثير على المخصصات  2021باإلضافة إلى ذلك، أطلق البنك المركزي السعودي في عام 

( من حقوق الملكية IFRS 9والخسارة. ومع ذلك، يجب تطويق الفرق بين االحكام التنظيمية والمحاسبية )أي المعايير الدولية للتقارير المالية الحالية للمعايير الدولية للتقارير المالية وتأثير الربح 

  وعدم استخدامها في توزيع األرباح.

التقنية وأجريت تحسينات كبيرة في التحليالت والسياسات والعمليات،  IFRS9قارير المالية في العامين الماضيين، كان لدى البنك عمليات إدخال آلية بشكل كبير على منصة المعايير الدولية للت •

و خسارة االئتمان المتوقعة، تشمل هذه التحسينات في التحليالت )نماذج االقتصاد الكلي، ونماذج تصنيف مخاطر  IFRS9وبالتالي ضمان الدقة في تقديرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

في مساحة  بما في ذلك اللوائح ذات الصلة  IFRS9البيع بالجملة والتحقق من الصحة والمراقبة( والسياسات والعمليات لضمان التوافق الوثيق مع إرشادات البنك المركزي السعودي في 

 االئتمان. 
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 مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء(( المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها البنك 37)

 )يتبع(ومراقبتها:  المخاطر هذه إدارة وسياسة)السوق

 ع بالجملة والتجزئة.في العام الحالي، نجح البنك في العمل على الفحص الدقيق المعين من قبل المنظم لنماذج البي •

كما أنها بصدد إعادة تقدير  المخاطر،قائمة على البنك السعودي الفرنسي بصدد االنتهاء من النموذج الداخلي لخسارة البيع بالجملة في حالة التخلف عن السداد، والذي سيوفر مخصصات أدق  •

 نموذج االقتصاد الكلي للبيع بالتجزئة للحصول على تقدير أفضل للمخاطر.

 أجرى البنك تقييماً كمياً ناجحاً ألثر التوجيهات االستشارية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المذكورة أعاله. •

 قسم أمن المعلومات: -و

، وبالتالي يتعامل البنك مع األمن أهداف العمل ز مهمة البنك وتحقيقبأن األمن السيبراني هو عامل تمكين استراتيجي إلنجا البنك السعودي الفرنسي في سعيه المستمر للتميز، يقر مجلس إدارة

ى أصوله ومعلوماته. وتتمثل رؤية األمن السيبراني في "حماية السيبراني بأولوية عالية. يلتزم البنك السعودي الفرنسي ومجلس إدارته التزاًما راسًخا بالحفاظ على معايير عالية لألمن السيبراني عل

 "فرنسي من خالل توفير بيئة مصرفية رقمية آمنة وذات مقاومة وموقف أمني يتوافق مع معايير وأنظمة األمن السيبراني المحلية والدوليةبيانات وسمعة البنك السعودي ال

 :تشمل عناصر األمن السيبراني ما يلي

( CISOرئيس أمن المعلومات ) –في البنك السعودي الفرنسي هو كيان مستقل تابع لمجموعة إدارة المخاطر يدار من أحد كبار المدراء التنفيذيين  األمن السيبراني قيادة األمن السيبراني: •

السعودي الفرنسي التي تتكون من رؤساء المجموعات  وهو المسؤول عن إنشاء والحفاظ على رؤية المؤسسة واستراتيجيتها وبرنامج األمن السيبراني. لجنة حوكمة األمن السيبراني التابعة للبنك

 من جميع قطاعات البنك ذات الصلة التي تدعم حوكمة األمن السيبراني في البنك السعودي الفرنسي.

التي تتماشى مع األهداف االستراتيجية للبنك، ومتطلبات وافق مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على استراتيجية األمن السيبراني لمدة أربع سنوات و :استراتيجية األمن السيبراني للبنك •

 العمل، وتطلعات الدولة المستقبلية، والتقنيات الناشئة وتشمل أيًضا المتطلبات النظامية.

ك قام أمن معلومات البنك بمراجعة السياسات واإلجراءات يسعى أمن معلومات البنك باستمرار إلى الحفاظ على أعلى المعايير في األمن السيبراني، لذل السياسة واإلجراء والحدود والمعايير: •

 والحدود والمعايير لألمن السيبراني لضمان توافقها مع أفضل الممارسات ومعايير األمن المحلية والدولية واالنظمة.

بمسؤوليات األمن السيبراني. اعتمد البنك استراتيجية لجذب أفضل المواهب في يعمل قسم أمن المعلومات في البنك السعودي الفرنسي بموارد مؤهلة للوفاء  وظيفة حوكمة األمن السيبراني: •

 رات األمن السيبراني المتقدمة.مجال األمن السيبراني واالحتفاظ بها، ونفذ برامج تدريبية مصممة لتسريع تطوير المهارات األساسية وتوفير مسارات للتطوير المتخصص لخب

البرنامج ويوضح قواعد السلوك المناسبة لالستخدام اآلمن للمعلومات  ويشملالبنك نهًجا متعدد القنوات لنشر الوعي  يتبنى قسم أمن المعلومات للموظفين والعمالء:برنامج التوعية األمنية  •

 واألنظمة للموظفين والعمالء.

طر األمن السيبراني واإلبالغ يعتمد قسم أمن المعلومات في البنك السعودي الفرنسي نهًجا قائًما على المخاطر إلدارة مخاطر األمن السيبراني لكشف وتحليل وتقييم مخا إطار إدارة المخاطر: •

 .عنها والتخفيف من حدتها

وتجاه معايير أمن البيانات الصارمة - - (PCI DSS) ه شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفعيحافظ قسم أمن معلومات البنك على حالة التزام مستمرة تجا برنامج االلتزام المستمر: •

ية لضمان للحد من االحتيال على بطاقات االئتمان وبالتالي تعزيز ثقة العمالء. يمتلك أمن معلومات الشركة أيًضا منهجيات قو العمالء،التي يطبقها البنك السعودي الفرنسي لحماية معلومات 

  .السيبراني االلتزام مع متطلبات إطار عمل األمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي وأيًضا المتطلبات الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن

ات المتعلقة باألمن من أنظمة معلومات المؤسسة واتخاذ اإلجراءات حيث تتم مراقبة وتقييم البيان (SOC) يحافظ أمن معلومات البنك على مركز عمليات األمن مراقبة األمن السيبراني: 24/7 •

 .مسؤول عن مراقبة وتحليل الوضع األمني لألصول الهامة للبنوك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع (SOC) الالزمة بشأنها. مركز العمليات األمنية

إجراءات كاملة إلدارة الحوادث األمنية وإلجراء التدريبات على إدارة الحوادث. يتم تنفيذ إجراء لتحدي الضوابط الحالية  أمن معلومات البنك لديه الجنايات الرقمية واالستجابة للحوادث: •

 بهجمات واقعية من أجل قياس مرونتها وفعاليتها.

 .الجنائية وذكاء التهديدات لتعقب أي محاوالت هجوم محتملة أنشأ أمن معلومات البنك وظيفة تصيد التهديدات، والتي تستخدم مزيًجا من قدرات التحاليل تصيد التهديدات: •

، تدار هذه اللجنة من قبل البنك المركزي السعودي لتبادل المعلومات والمخاطر (BCIS) البنك هو عضو في اللجنة المصرفية ألمن المعلومات لجنة امن المعلومات للبنوك السعودية: •

 .بين البنوك ومع البنك المركزي السعودي والتنبيهات والخبرة في أمن المعلومات ما
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لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة  ورأي( نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 38) 

 :الداخلية

 إطار الرقابة الداخلية -أ

مجلس اإلدارة مسؤولية التأكد بأن الّسياسات في البنك مصممة لتوفير رقابة داخليّة فعّالة إلدارة المخاطر ضمن الحدود نظرا لمدى أهمية بيئة الّرقابة الّداخليّة لدى البنك الّسعودي الفرنسي، يتولى 

 ة داخل البنك وكفاءة تطبيقها.عاليّة ضوابط الّرقابالمحددة وبناًء عليه، فقد اعتمدت إطاًرا متكامالً لضوابط الّرقابة الّداخليّة حيث يمكن لهذا اإلطار أن يوفّر ضمانات معقولة لمدى ف

واألنظمة المدرج ضمن دليل الحوكمة المعتمد من مجلس إدارة  كما اعتمد البنك سياسة للرقابة الداخلية والتي بدورها تسعى لتعزيز الحوكمة وإجراءات الرقابة الداخلية في البنك وفقا إلطار الرقابة

حددت سياسة الرقابة أهداف ومبادئ الرقابة الداخلية الرئيسية للبنك باإلضافة إلى واجبات مجلس   تي نص عليها البنك المركزي السعودي )ساما(.البنك ووفقا لضوابط إجراءات الرقابة الداخلية ال

والتدقيق الداخلي وغيرها من اإلدارات  وااللتزام، المخاطر،إدارة  ومسؤولياتوكما تمت أيضا تحديد مهام  الصلة،واإلدارة التنفيذية ولجان اإلدارة ذات  المخاطر،ولجنة  المراجعة،ولجنة  اإلدارة،

 المنوطة بمدققي الحسابات الخارجين ضمن معايير إطار الرقابة في البنك. والمسؤولياتالمعنية. تحدد السياسة أيًضا األدوار 

ومراجعة مدى فعاليّة بيئة الرقابة الداخلية، وذلك وفقًا لتوجيهات البنك المركزي السعودي )ساما(  وحسب ما نص عليه وتتولّى االدارة التنفيذية في البنك الّسعودي الفرنسي مسؤوليّة صحة التطبيق 

خاطر قام بتحديد األدوار والمسؤوليّات " في إدارة ورقابة الم اطار الرقابة الداخلية المعتمد من قبل مجلس اإلدارة، حيث أن نظام ضوابط الّرقابة الداخلية والمبني على نموذج "خطوط الدفاع الثالثة

راتيجيّة، األداء المالّي، التقنية، إدارة األُصول والخصوم، الخاصة بمجلس اإلدارة، باإلضافة الى اللّجان التابعة للمجلس والداعمة له في إطار الرقابة والتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة باالست

 نيّة، الّشؤون التّنظيميّة وأمن المعلومات.االئتمان، العمليّات، الشُّؤون القانو

والتي تتماشى مع السياسات واإلجراءات  اءات المنّسقة والمتكاملةتقوم كافّة إدارات البنك ببذل قصارى جهودها لتحسين كفاءة بيئة الّرقابة الّداخليّة وفعاليّتها عن طريق المراجعات المستمّرة واإلجر

قد تم اإلبالغ عنه  ر ّرقابيح أي قصور رقابي. فتُكلف كل إدارة )خّط الّدفاع األول( تحت إشراف اإلدارة التّنفيذيّة العليا، بمسؤوليّة اإلشراف على تعديل أي قصوالتصحيحية، وذلك لتفادي وتصحي

ن )خّط الّدفاع الثالث( ضمانًا معقوالً متمتعاً بأعلى مستويات االستقاللية والموضوعية لفعالية ويقدم المراجعون الّداخليّو من قبل اإلدارات الرقابيّة )خّط الّدفاع الثاني( كإدارة االلتزام وإدارة المخاطر

 .ةالحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية،. هذا ويتم تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية توضح مستوى فعالية بيئة الّرقابة الّداخليّ 

 المراجعة الّداخليّةمجموعة  -ب

افة لتحسين عمليّات البنك، باإلضافة الى تأكيدات موضوعية تّم إنشاء وتحديد مسؤوليات "مجموعة المراجعة الّداخليّة" من قبل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة، حيث تقوم بتقديم قيمة مض

ة المراجعة الّداخليّة خدمات استشاريّة إلدارات البنك، هذا وقد تبنت مجموعة المراجعة الداخلية ايضاً برنامجاً ومستقلّة لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عن طريق لجنة المراجعة. كما تقّدم مجموع

 لضمان الجودة والتحسين ليشمل كافة أنشطة اإلدارة. 

راجعة وادارياً الى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك. وتتمتّع مجموعة المراجعة ولضمان استقاللية أعمال مجموعة المراجعة الداخلية، يتبع رئيس مجموعة المراجعة الداخلية وظيفياً للجنة الم

علومات تخضع مجموعة المراجعة الداخلية لمسؤولية مشددة بشأن سّريّة الّسجاّلت والم وموّظفيه،الّداخليّة بإمكانيّة الوصول الكامل وغير المقيّد إلى جميع أنظمة البنك، سجاّلته، أصوله الماديّة 

 وحمايتها.

لمعايير التدقيق المبني على المخاطر، متبعةً في ذلك األنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والمنهجية وفقاً عمالها ز أنجاإبهذا وتقوم مجموعة المراجعة 

(. قامت مجموعة المراجعة الداخلية بتصميم خطة تدقيق إستراتيجية لمدة ثالث سنوات بناًء على تقييم IIAن الداخليين )جعيالمراة عن جمعيدرة لصااخلي الدالمهنية للتدقيق اسة رلية للمماولدا

بحيث يتم مراجعة كل نشاط مرة واحدة على األقل كل ثالث  ،وتشتمل خطة التدقيق اإلستراتيجية على قائمة بوحدات العمل واألنشطة الخاضعة لعملية المراجعة البنك،المخاطر واستراتيجية 

لثالث سنوات. وتقوم مجموعة المراجعة ومع ذلك يتم مراجعة وحدات العمل واألنشطة ذات المخاطر العالية / المتوسطة بشكل دوري عند وضع خطة التدقيق اإلستراتيجية والتي تمتد  سنوات،

ؤوليّات لتحقيق األهداف كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة واألنشطة األخرى في البنك، باإلضافة الى تقييم جودة األداء في تنفيذ المس الداخلية بزيارات ميدانية لفحص وتقييم

ة واإلدارة العليا، ويتم مناقشة المالحظات المرصودة واالتفاق على خطط اإلجراءات المراجعة النهائية لإلدارات المعني االستراتيجية للبنك وغاياته، حيث تقوم مجموعة المراجعة الداخلية برفع تقارير

 التصحيحية والتواريخ المستهدفة. 

كما تقوم اللجنة بعد كل اجتماع  خالل اجتماعات اللجنة، كما تقوم مجموعة المراجعة الداخلية برفع تقارير ربع سنوية للجنة المراجعة، تتضمن أبرز القضايا الرئيسية، وتتم مناقشة هذه التقارير

 .الدور الرقابي، باإلضافة إلى الحرص على إغالق المالحظات المرصودة حسب التواريخ المستهدفة والمتفق عليها بتوجيه اإلدارة العليا التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز
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( نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة 38)

 )يتبع(الداخلية: 

 مجموعة االلتزام -ج

هات التشريعية والرقابية في كثير من الدول، وكذلك في المملكة العربية مما ال شك فيه أن مفاهيم ومبادئ االلتزام ومكافحة الجرائم المالية تلقى اهتماًما كبيراً من المنظمات الدولية واإلقليمية والج

للمؤسسات المالية وغير المالية من تعزيز االلتزام بالمعاير الرقابية والتنظيمية في كافة نشاطاتها ومسؤوليتها مما يسهم فيه  السعودية، ويأتي ذلك إدراًكا من الجميع بأهمية ما تحققه مبادئ االلتزام

 .اية سمعة المنظمة وعالقتها مع الجهات الرقابية واستمرارية العالقة مع عمالئهاحم

ى درجات العناية الواجبة في تطبيق جوانب االلتزام في وفي البنك السعودي الفرنسي تتولى مجموعة االلتزام دوراً حيويا وأساسيًا في تحقيق رؤية البنك ومهمته وأهدافه وقيمه من خالل بذل أقص

هذا الجانب اهتماًما كبيًرا كون االلتزام جزأ ال يتجزأ من ثقافة البنك السعودي الفرنسي من خالل الحث على التقيد  األعمال والمهام الموكلة لها ذات العالقة بالبنك وعمالئه وموظفيه، وتولي جميع

بنك لضمان االيفاء بالمتطلبات التنظيمية الخاصة باألعمال المصرفية، مع مراعاة قيم و مبادئ البنك السعودي بالسلوك االخالقي والمهني، وكذلك المساهمة برفع مستوى الوعي بااللتزام لموظفي ال

 .2030الفرنسي ورؤية المملكة 

كما تحرص  .مليات المصرفية الحالية ذات العالقةي تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك السعودي الفرنسي تجاه مبادرات تطوير التقنية المالية للعفوكان للمجموعة دور كبير ومساهمة فعالة 

عمالنا اليومية، وكذلك في إبداء اوجه الحرص لتوثيق العالقة الجيدة والمتميزة مع أطر بيئة االلتزام في البنك السعودي الفرنسي نًصا وروًحا بالمتطلبات اإلشرافية في أالمجموعة على تعزيز 

 .الجهات التنظيمية واالشرافية

فع مستوى االلتزام وسالمة التعامالت المالية، وتطبيقًا جانب ذلك، فمجموعة االلتزام بالبنك معنية بأُطر الرقابة والحد من المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية واالحتيال المالي وذلك بهدف رإلى 

 والجهات التنظيمية في المملكة.  لمتطلبات ومبادئ ومبادرات البنك المركزي السعودي

 إدارة المخاطر  -د

 االستراتيجية، البنك توجهات تحقيق في يسهم مما البنك، مستوى على الداخلية الرقابة على الفعال إدارة المخاطر المالية والغير المالية واإلشراف هي الرئيسية، المخاطر إدارة وظيفة مجموعة

 .عنها واإلبالغ المخاطر أنواع جميع ومراقبة وتقليص تحديد تشمل والتي

وبشكل مستمر. يستخدم البنك ضوابط داخلية سليمة  بفعالية يعمل مالئم رقابي نظام لضمان بالبنك أصحاب المصالح الداخلية جميع مع كثب عن المخاطر مجموعة إدارة تعمل الصدد، هذا وفي

 إلى باستمرار مجموعة إدارة المخاطر تسعى المصرفية، للخدمات المستمر التطور طبيعة إلى واستناًداإلدارة مجموعة من المخاطر التشغيلية والمالية من األنشطة الخارجية وأنشطته الخاصة. 

 .الداخلية الرقابة نظام وتقوية المخاطر ومعالجة الثغرات سد

 نتائج مراجعة فعالية الضوابط الداخلية -ه

ويشمل ذلك دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية والتوصية باعتمادها من مجلس اإلدارة، كما تقوم اللجنة بمراجعة  ،تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف على األنظمة الرقابية في البنك

 المعتمدة. وفق الئحتهااألعمال الرقابية األخرى التي تدخل في نطاق عمل اللجنة 

لية للبنك، والتي من أهمها التقارير الصادرة عن مجموعة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام. ومن خالل مجموعة تقوم لجنة المراجعة باالطالع على التقارير الخاصة بإجراءات الرقابة الداخ

يتم أثناء اجتماعات اللجنة، ق اإلجراءات التصحيحية. كما المراجعة الداخلية، يتم االجتماع مع مدراء األقسام في البنك لمناقشة أداء قطاعاتهم عموماً والمالحظات القائمة ومدى التقدم في تطبي

(، IFRSلية )المركزي السعودي )ساما( والهيئات الرقابية األخرى، وبحث أي تغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الدولية إلعداد التقارير الما عن البنكمتابعة أثر التعليمات الصادرة 

طبيقها وفقاً للتعليمات المذكورة. هذا وتقوم اللجنة بإعداد تقرير لمجلس االدارة يبين أوجه القصور )إن وجدت( في فعاليًة وكفاءة سواء مع مسؤولي البنك أو مع المراجعين الخارجيين لضمان ت

 الرقابة الداخلية في البنك واإلجراءات الرقابية المتبعة لعالج المالحظات القائمة.

الداخلية  ات السنوية لفاعلية األدوات الرقابية والتأكيد المقدم من اإلدارة، ترى لجنة المراجعة أن الضوابط واإلجراءات المكونة إلطار الرقابةوبناًء على ما تقدم ذكره، وبيئة الرقابة الحالية والمراجع

 ويتم مراقبة وتحديث اإلطار بشكل مستمر وذلك لمواجهة التغيرات أو التطورات التي من شأنها التأثير على سير األعمال.  "كافية"الحالي 

 :المبادئ التي يطبقها البنك في مجال الحوكمة (39)

المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية  بكافة التعليمات واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية في شأن الحوكمة، مثل -بصفة عامة -يلتزم البنك 

يقوم البنك بتحديث النظام األساسي للبنك ولوائح الصادر عن البنك المركزي السعودي، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، و

 جلس ولجانه ودليل الحوكمة وكذلك سياساته وإجراءاته طبقاً لهذه اللوائح وأي تحديثات أو تعليمات تصدر في شأن الحوكمة.الم

كما قد حصل البنك على ت في جامعة الفيصل، كما أن البنك حصل على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مركز حوكمة الشركا

 الرشيدة. الحوكمة ذلك نتيجة اللتزام البنك في تطبيق أفضل ممارسات بوردروم ويأتيمن ايثيكل  2021الشرق األوسط لعام  المالية فيجائزة أفضل حوكمة للشركات في الخدمات 
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 :األسس المهنية لموظفي البنك السعودي الفرنسي( المبادئ األخالقية و40)

والمتعلقة بمبادئ  67/72203تعميم رقم  وثيقة مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في البنك السعودي الفرنسي لتتوافق مع تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بهذا الشأن بموجبتم تحديث 

 ية والموضوعية والكفاءة والوالء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسات المالية.السلوك وأخالقيات العمل في المؤسسات المالية والتي تهدف لتعزيز االنضباط الوظيفي والنزاهة والشفاف

 ير مباشر، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:تتضمن هذه الوثيقة المبادئ التي تنظم سير العمل والتي يجب على موظفي البنك االلتزام بها سواء كان يمثل البنك بشكل مباشر أو بشكل غ

 أوال: االلتزام بالسلوك المهني واآلداب العامة: 

 االلتزام بساعات العمل الرسمية والتحلي بالنزاهة واألخالق الحميدة في التعامالت الشخصية. •

 مكافحة جرائم الفساد المالي واإلداري وما يجب على الموظفين اتباعه في سبيل ذلك. •

 هدايا والعمل لدى الغير واالستثمارات الشخصية.التعامل في حاالت تضارب المصالح كقبول وتقديم ال •

 الحفاظ على السرية وآلية اإلفصاح عن المعلومات. •

 اإلبالغ عن المخالفات الفعلية أو المحتملة. •

 مكان العمل اآلمن والخالي من الممنوعات. •

 العدالة في التعامل. •

 حماية أصول البنك. •

 صحة السجالت والتقارير المالية. •

 باألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات الداخلية المعتمدة داخل البنك السعودي الفرنسي.االلتزام  •

 االلتزام في أداء المهام والمهمات اليومية. •

 عدم التعامل مع أي طرف ثالث غير معتمد للتسويق أو استقطاب العمالء او تسليم مستندات مرتبطة بعمليات تحويل أو فتح حسابات العمالء. •

 إدارة حسابات العمالء نيابة عنهم دون اخذ الموافقة الخطية المسبقة من إدارة قطاع االعمال ومجموعة الموارد البشرية في البنك.عدم  •

 ال يسمح للموظف فتح حساب تجاري لدى البنك. •

 عدم تنفيذ الموظف لعملياته البنكية الخاصة.  •

 اني والعمل بسياسات االمن السيبراني الداخلية.يتعهد الموظف بااللتزام بتعليمات وقوانين االمن السيبر •

 :اإلنترنت –البريد اإللكتروني  -ثانيا: سياسات االستخدام المقبول لخدمات الحاسب االلي 

ايير وإجراءات األمن السيبراني بما في ذلك معتتضمن مقتطفات من سياسة االستخدام المقبول ألمن اإلنترنت حيث أن جميع منسوبي البنك السعودي الفرنسي مسؤولين عن االمتثال لسياسات و

 سياسة االستخدام المقبول واالستخدام الغير مقبول ومعايير التحكم والرقابة.

م بهذه السياسات ودراسة حـاالت اإلخالل تقييم عدم االلتـزاوأنه على مـدراء اإلدارات المعنـية أو مديـر دائـرة أمن المعلومات وبالتشاور مع مجموعة الموارد البشرية ودائرة المراقبة النظامية 

 . بـهـذه السياسات بصورة مستفيضة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بناء على درجه وخطورة المخالفة

 :ثالثا: عواقب عدم االلتزام بمبادئ السلوك وأخالقيات العمل

البنك بهذه المبادئ سيتم اتخاذ االجراءات الالزمة  يقع على عاتق البنك التحقق من تطبيق منسوبيه لسياسة السلوك وأخالقيات العمل ورصد وضبط أي انتهاكات لها، وفي حال عدم التزام منسوبي

 لفرنسي. وايقاع العقوبات وفقا لالئحة تنظيم العمل الداخلية والجزاءات الخاصة بالبنك السعودي ا
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 :( تفاصيل المساهمات االجتماعية التي قام بها البنك41)

 تفاصيل مساهمات البنك االجتماعية:

أعمالنا. نحن عامل تمكين ساسية لثقافتنا وينعكس ذلك عبر يلعب البنك السعودي الفرنسي دوراً حيوياً في المجتمع السعودي، حيث يعد التزامنا بالعمل بنزاهة وتقديم أفكار مبتكرة من العناصر األ

 رئيسي في خلق وظائف جيدة ودعم المجتمعات المحلية وتأمين مستقبل األفراد والعائالت في جميع أنحاء المملكة في نهاية المطاف.

ك من خالل استراتيجية البنك في االلتزام بأهداف التنمية المستدامة يتطلع البنك السعودي الفرنسي لزيادة دوره في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات للحفاظ على نهج مستمر وفعّال، ويظهر ذل

، ويعزز هذا الموقف 2030ومدى موائمته لرؤية المملكة  التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعزمه على إصدار تقرير االستدامة الذي يظهر إطار عمل البنك السعودي الفرنسي في هذا المجال

 مضي قدًما لتطوير المشاريع البيئية واالجتماعية والحوكمة، والمساهمة في دعم األنشطة والبرامج االجتماعية والخيرية.التزام البنك بال

معيات الخيرية التي مع االستمرار في مساعدة المحتاجين ودعم الج ، شارك البنك في مجموعة واسعة من األنشطة لدعم المجتمع المحلي في مواجهة مصاعب الوباء العالمي2021خالل عام 

 تهدف إلى االرتقاء بحياة األفراد والعائالت الذين يواجهون التحديات.

 :2021مشاركات البنك السعودي الفرنسي خالل عام 

 

 :ةمبادرات البنك المرتبطة بالحكوم

 صندوق التنمية الزراعية:

 الصندوق لغرض دعم األمن الغذائي في المملكة.قام البنك السعودي الفرنسي بتجديد اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية الزراعية لتمويل مستفيدي  •

 صندوق التنمية السياحي:

ذلك امتداد التفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي لدعم قام البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الوكالة التمويلية لصندوق التنمية السياحي كأحد أوائل البنوك ويأتي  •

 .2020السياحة في المملكة العربية السعودية من خالل تمويل المستفيدين من الصندوق والتي تم توقيعها في عام صناعة 

 صندوق التنمية الثقافي:

 االتفاقية. قام البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الثقافي لتمويل مستفيدي الصندوق كأول بنك سعودي يقوم بتوقيع هذه •

 الهيئة العامة للترفيه:

 المملكة العربية السعودية. قام البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للترفيه للعمل على تأسيس برامج تمويلية لتمكين قطاع الترفيه في  •

 وزارة الدفاع:

الدفاع لتقديم خدمات التمويل لمنسوبي الوزارة وساهمت هذه االتفاقية في المشاركة في عدد من المعارض الحصرية في شتى مناطق قام البنك السعودي الفرنسي بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة  •

 المملكة لتقديم خدمات التمويل العقاري والشخصي لمنسوبي الوزارة.

 مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:

 حملة تعرف وساهم التي قام بها المركز كراعي حصري للحملة.قام البنك السعودي الفرنسي برعاية  •

 

 اسم البرنامج

 بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل حملة التبرع بالدم 

 ووزارة الصحة جمعية زهراءمع  بالتعاون وفعاليةالتوعية بسرطان الثدي 

 التبرع لمركز الملك سلمان لإلغاثة

 التبرع من خالل منصة احسان

 مركز التوحد التبرع لصالح
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 :( التواصل مع المساهمين42)

العامة، كة الفعالة وتقديم استفساراتهم خالل الجمعيات وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية واإلشرافية، يحرص البنك على ممارسة المساهمين لحقوقهم بشكٍل كامل، ويحثهم على المشار

شر أي تطورات جوهرية تطرأ على البنك من خالل وكذلك تم تخصيص رقم هاتفي وبريد إلكتروني منشور على الصفحة الرئيسية للبنك لتلقي اتصاالت واستفسارات المساهمين، كما يقوم البنك بن

 اصل في لقاءات ومؤتمرات مع المستثمرين والمساهمين.موقع "تداول" وفقًاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. كما يشارك ممثلي البنك بشكل متو

 :تواريخ تلك الطلبات وأسبابهادد طلبات البنك لسجل المساهمين و( ع43)

 أسباب الطلب تاريخ الطلب تسلسل

 أخرى م04/01/2021  1

 أخرى م11/01/2021  2

 أخرى م18/01/2021  3

 أخرى م25/01/2021  4

 أخرى م01/02/2021  5

 أخرى م08/02/2021  6

 أخرى م15/02/2021  7

 أخرى م22/02/2021  8

 أخرى م01/03/2021  9

 أخرى م08/03/2021  10

 أخرى م15/03/2021  11

 أخرى م22/03/2021  12

 أخرى م29/03/2021  13

 إجراءات الشركات م31/03/2021  14

 أخرى م05/04/2021  15

 أخرى م12/04/2021  16

 أخرى م19/04/2021  17

 أخرى م26/04/2021  18

 أخرى م03/05/2021  19

 الجمعية العامة م05/05/2021  20

 ملف أرباح م09/05/2021  21

 أخرى م24/05/2021  22

 أخرى م31/05/2021  23

 أخرى م07/06/2021  24

 أخرى م14/06/2021  25

 أخرى م21/06/2021  26

 أخرى م28/06/2021  27

 أخرى م05/07/2021  28

 أخرى م12/07/2021  29

 ملف أرباح م13/07/2021  30

 أخرى م19/07/2021  31

 أخرى م26/07/2021  32

 أخرى م02/08/2021  33

 أخرى م09/08/2021  34
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 أسباب الطلب تاريخ الطلب تسلسل

 أخرى م16/08/2021  35

 أخرى م23/08/2021  36

 أخرى م30/08/2021  37

 أخرى م06/09/2021  38

 أخرى م13/09/2021  39

 أخرى م20/09/2021  40

 أخرى م27/09/2021  41

 إجراءات الشركات م30/09/2021  42

 أخرى م04/10/2021  43

 أخرى م11/10/2021  44

 أخرى م18/10/2021  45

 أخرى م25/10/2021  46

 أخرى م01/11/2021  47

 أخرى م08/11/2021  48

 أخرى م15/11/2021  49

 أخرى م22/11/2021  50

 أخرى م29/11/2021  51

 أخرى م02/12/2021  52

 أخرى م06/12/2021  53

 الجمعية العامة م08/12/2021  54

 أخرى م13/12/2021  55

 أخرى م20/12/2021  56

 أخرى م27/12/2021  57

 أخرى م31/12/2021  58

 

مين "حفظه هللا"، وإلى حكومتنا الرشيدة. والشكر موصول وختاماً يتقدم مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين "حفظه هللا"، وإلى ولي عهده األ

وعمالء البنك  والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، لمساندتهم ودعمهم المستمر نحو رفع مستوى الخدمات المصرفية. كما يتقدم بالشكر لمساهمي إلى مقام وزارة المالية ووزارة التجارة

 الكرام على ثقتهم التي هي موضع االحترام والتقدير، كما يشكر المجلس جميع العاملين في البنك على جهودهم المخلصة.
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