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السادة: مساهمي البنك السعودي الفرنسي الكرام
 

تحية طيبة،

يسر أعضاء مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أن يقدموا لكم تقري�رهم السنوي للعام المالي 2018م.

ت�أسس البنك السعودي الفرنسي - شركة مساهمة سعودية - بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 بتاري�خ 17 جمادى الثاني 1397هـ الموافق 4 يونيو 1977م 
بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشني والسويس في المملكة العرب�ية السعودية. وقد بدأ البنك أعماله رسمًيا بتاري�خ 1 محرم 1398هـ الموافق 11 

ديسمرب 1977م . ويعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010073368 بتاري�خ 4 صفر1410هـ الموافق 5 سبتمرب 1989م من خالل شبكة فروعه والتي يبلغ عددها 
حالًيا  86 فرًعا في المملكة العرب�ية السعودية. كما يبلغ عدد موظفي البنك حالًيا 2,720 موظًفا. وت�تمثل أهداف البنك في مزاولة كافة األعمال والخدمات 

المصرفية ، بما فيها الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المعتمدة تحت إشراف هيئة شرعية مستقلة. والعنوان الوطني للمركز الرئيسي 
للبنك هو: طري�ق الملك سعود )المعذر سابقا( - حي المربع – ص.ب 56006 الرياض 11554  - المملكة العرب�ية السعودية.

ويمارس نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العرب�ية السعودية من خالل األنشطة الرئيسية التالية:

مصرفية األفراد:  أ. 
يشمل حسابات العمالء األفراد تحت الطلب وحسابات الجاري المدين والقروض، وحسابات التوفري، والودائع، والبطاقات اإلئ�تمانية وبطاقات الصرف اآللي، 

والقروض الشخصية، والتعامل بالعمالت األجنبية وت�أجري السيارات.

قطاع الشركات: ب. 
يشمل حسابات تحت الطلب والودائع لعمالء الشركات الكبرية والمتوسطة والصغرية والمتناهية الصغر. كما يشمل جميع منتجات التموي�ل بما في ذلك الجاري 

المدين، والقروض والتسهيالت اإلئ�تمانية، ومنتجات التجارة واإلسترياد، والتموي�ل المنسق وتموي�ل المشاريع طويلة األجل.

مجموعة األسواق العالمية:  ج. 
تشمل التعامل في أسواق تداول العمالت، ودعم التموي�ل المصرفي وإدارة الودائع الزمنية، واالست�ثمار في األوراق المالية، والتعامل في المشتقات 

المالية لغرض الت�أمني ضد مخاطر أسواق المال وأيًضا لالست�ثمار. 

الوساطة واالست�ثمار: د. 
يشمل االست�ثمارات وإدارة الموجودات المتعلقة بعمليات المتاجرة، واإلدارة، والرتتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية وإدارة المنتجات االست�ثمارية 

لألفراد وتموي�ل الشركات، وخدمات الوساطة لألسهم المحلية والدولية والت�أمني.

حقق البنك صافي ربح قدره 3,307 مليون ريـال بنهاية 31 ديسمرب 2018 مقارنة بنحو 3,532 مليون ريـال لعام 2017 وذلك بنسبة انخفاض قدرها )%6.37(.

 انخفض صافي الدخل نتيجة الرتفاع مصاريف العمليات والتي بلغت 3,494 مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 14.48% في نهاية عام 2018 مقابل 3,052 مليون 
ريال في نفس الفرتة من العام السابق. وترجع هذه الزيادة في مصاريف العمليات إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر اإلئ�تمان ومخصص الموجودات المالية 

األخرى وقوبل ذلك في انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية األخرى والرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفني وإي�جار ومصاريف مباني ومصاريف 
العمليات األخرى.

 من جهة أخرى، ارتفع دخل العمليات حيث بلغ نحو 6,799 مليون بنسبة ارتفاع 3.39% مقارنة بالعام السابق حيث كانت نحو 6,576 مليون وذلك نتيجة الرتفاع 
كل من صافي دخل العموالت الخاصة ومكاسب بيع شركة زميلة وقوبل ذلك بانخفاض كل من مكاسب األدوات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر ودخل األتعاب والعموالت ودخل العمليات األخرى ودخل الصرف األجنبي ودخل توزيعات األرباح وزيادة بخسائر القيمة العادلة لدخل 
االست�ثمارات الشامل.

كما ارتفع صافي دخل العموالت الخاصة حيث بلغ نحو 5,017 مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها  6.74% أي بزيادة ت�تجاوز317 مليون ريال مقابل 4,700 مليون ريال 
مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي حجم الموجودات نحو 190,201 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها )1.41%( مقابل 192,929 مليون ريال خالل 
عام 2017. وسجلت محفظة االست�ثمارات نمًوا بنسبة 12.03% حيث بلغت نحو 28,372 مليون ريال في نهاية ديسمرب 2018 مقابل 25,325 مليون ريال خالل العام 
السابق.  كما سجل صافي القروض والسلف انخفاًضا بنسبة 1.07% ليصل إلى 120,632 مليون ريال في نهاية عام 2018 مقابل 121,940 مليون ريال للعام السابق. 

وانخفضت ودائع العمالء بنسبة 1.71% في نهاية ديسمرب 2018، حيث بلغت نحو 148,368 مليون ريال مقابل 150,954 مليون ريال بالعام السابق.

وسيواصل البنك السعودي الفرنسي تحقيق أهدافه االسرتاتيجية بما يعزز مكانته في القطاع البنكي وتنمية حصصه السوقية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
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وفيما يلي مزيدًا من المعلومات حول إطار الحوكمة لمجلس اإلدارة ولجانه والرقابة الداخلية وأبرز المؤشرات والشركات التابعة واألنشطة واإلفصاحات خالل 
العام 2018، وذلك حسب المتطلبات النظامية:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:  )1(
أعضاء مجلس اإلدارة: أ( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

محافظ المؤسسة العامة سليمان بن عبدالرحمن القوي�ز1  -
للت�أمينات االجتماعية.

نائب الرئيس التنفيذي لبنك   -
الرياض 2013-2002.

رئيس الخدمات المصرفية   - 
لألفراد والشركات ببنك الرياض 

.2002-1994
مدير المنطقة الوسطى ببنك   -

الرياض 1994-1992.
رئيس القطاع العام والقطاع   -

التجاري بالبنك السعودي 
األمريكي 1992-1986.

بكالوري�وس إدارة أعمال - جامعة 
بورتالند 1981م.

عضو مجلس الشورىعبدالرحمن بن راشد الراشد2  -
شريك تنفيذي - شركة راشد العبد   -

الرحمن الراشد وأوالده.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق   -

الدمام المحدودة.
رئيس مجلس إدارة الشركة   -

 العالمية لطالء المعادن 
)يوني كوي�ل(.

بكالوري�وس إدارة أعمال، تخصص 
إدارة مالية - جامعة سياتل 

1985م.

الرئيس التنفيذي لشركة عمران موسى بن عمران العمران3  -
العمران المحدودة.

العضو المنتدب لشركة المخابز   -
الغرب�ية.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة سان 
إدوارد، أوستن 1994م.

استشاري جراحة أطفال -خالد بن حامد المطبقاني4  - 
مستشفى جدة الوطني الجديد

استشاري جراحة أطفال -  - 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي بجدة 2001-2000.
أستاذ مساعد - جامعة الملك   -

عبدالعزي�ز بجدة 2002-2000.

دكتوراه - علم وظائف األعضاء - 
جامعة والية أوهايو 1999م.

العضو المنتدب - شركة أموال عمار بن عبدالواحد الخضريي5  -
الخليج لالست�ثمار التجاري 

المحدودة.

العضو المنتدب المكلف– البنك   -
السعودي الفرنسي اعتبارًا من 

2017/11/15م وحتى 2018/02/15م.
المدير اإلقليمي للمنطقة   -

الوسطى بالبنك السعودي 
الفرنسي 2004-2001. 

رئيس بنك الخليج الدولي   -
2001-2000

ماجستري إدارة هندسية - جامعة 
جورج واشنطن 1984م.

الرئيس التنفيذي - شركة جيل مازن بن عبدالرزاق الرميح6  -
المستقبل لالست�ثمارات

عضو مجلس هيئة السوق   -
المالية 2014-2009.

المدير العام والرئيس التنفيذي -  - 
شركة سامبا لألصول وإدارة 

االست�ثمار 2009-2008.

 بكالوري�وس محاسبة وإدارة 
مالية - جامعة باكنجهام 1992م.

المدير المالي لشركة بدر بن عبداهلل العيسى7  - 
أصيلة لالست�ثمار.

الرئيس التنفيذي لشركة   - 
أمياس القابضة.

مدير المحافظ االست�ثمارية -   - 
إتش إس بي سي السعودية 

المحدودة 2008-2006.
محلل مالي وتسويقي -   - 

 سابك أمريكا، هيوستن، 
ت�كساس 2004-2002.

محلل مالي - جي بي مورغان،   -
لندن 2002-2001.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
رايس 2006م.

المدير التنفيذي لمجموعة جاك أوليفر بي�ري بروست8  -
الرثوات لـ )سي إي إندوسويس(.

نائب الرئيس التنفيذي   - 
لكريدي أجريكول كوربوريت أند 
إنفستمنت - فرنسا 2018-2013.
الرئيس الدولي لدائرة تموي�ل   -

المشاريع - إس إف آي- 2013-2011.

بكالوري�وس في التموي�ل - جامعة 
باريس دوفني 1988م.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم: )ت�تمة(  )1(
أعضاء مجلس اإلدارة: )ت�تمة( أ( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب والرئيس ريان بن محمد فايز*9  -
التنفيذي للبنك السعودي 

الفرنسي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة   -
صافوال 2018-2016.

العضو المنتدب ومسؤول   -
اقليمي أول – جي بي مورغان 

تشايس إن أي فرع الرياض 
 2016-2013

الرئيس التنفيذي – جي بي   -
مورغان السعودية المحدودة 

.2013-2012
الرئيس التنفيذي – جولدمان   -
ساكس السعودية 2012-2009.

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة 

 ماساتشوستس للتقنية 
.2001 )MIT(

الرئيس التنفيذي لشركة طالل بن إبراهيم الميمان**10  - 
المملكة القابضة.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس   -
التنفيذي - شركة المملكة 

للتطوي�ر العقاري 2017-2010.
المدير التنفيذي - شركة المملكة   -

القابضة 2016-1996.
مدير قسم الحاسب - مؤسسة   -

النقد العربي السعودي 
.1996-1986

مدير الصيانة والتشغيل - وزارة   -
الداخلية 1986-1979.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
ليفربول 2009م.

بكالوري�وس هندسة كهربائية - 
جامعة إيفانزفيل انديانا 1979م.

 برنامج تدري�بي في اإلدارة 
العامة - هارفارد 1986م.

دبلوم علوم الكمبيوتر - هريوندن 
فريجينيا 1981م.

* تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارًا من 2018/02/18م.
** تم تعي�ينه عضوًا بمجلس اإلدارة اعتبارًا من 2018/02/28م.
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أعضاء اللجان: ب( 
اللجنة التنفيذية: )ب/1( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

محافظ المؤسسة العامة سليمان بن عبدالرحمن القوي�ز1  -
للت�أمينات االجتماعية.

نائب الرئيس التنفيذي لبنك   -
الرياض 2013-2002.

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد   -
والشركات ببنك الرياض 2002-1994.

مدير المنطقة الوسطى ببنك   -
الرياض 1994-1992.

رئيس القطاع العام والقطاع   -
التجاري بالبنك السعودي 

األمريكي 1992-1986.

بكالوري�وس إدارة أعمال - جامعة 
بورتالند 1981م.

عضو مجلس الشورىعبدالرحمن بن راشد الراشد2  -
شريك تنفيذي- شركة راشد العبد   -

الرحمن الراشد وأوالده.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق   -

الدمام المحدودة.
رئيس مجلس إدارة الشركة   -

 العالمية لطالء المعادن 
)يوني كوي�ل(.

بكالوري�وس إدارة أعمال، تخصص 
إدارة مالية - جامعة سياتل 

1985م.

الرئيس التنفيذي لشركة عمران موسى بن عمران العمران3  -
العمران المحدودة.

العضو المنتدب لشركة المخابز   -
الغرب�ية.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة سان 
إدوارد، أوستن 1994م.

العضو المنتدب - شركة أموال عمار بن عبدالواحد الخضريي4  -
الخليج لالست�ثمار التجاري 

المحدودة.

العضو المنتدب المكلف– البنك   -
السعودي الفرنسي اعتبارًا من 

2017/11/15م وحتى 2018/02/15م.
المدير اإلقليمي للمنطقة   -

الوسطى بالبنك السعودي 
الفرنسي 2004-2001. 

رئيس بنك الخليج الدولي   -
2001-2000

ماجستري إدارة هندسية - جامعة 
جورج واشنطن 1984م.

العضو المنتدب ريان بن محمد فايز5  - 
والرئيس التنفيذي للبنك 

السعودي الفرنسي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة   -
صافوال 2018-2016.

العضو المنتدب ومسؤول   -
إقليمي أول – جي بي مورغان 

تشايس إن أي فرع الرياض 
 2016-2013

الرئيس التنفيذي – جي بي   -
مورغان السعودية المحدودة 

.2013-2012
الرئيس التنفيذي – جولدمان   -
ساكس السعودية 2012-2009.

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة 

 ماساتشوستس للتقنية 
.2001 )MIT(

الرئيس التنفيذي - شركة جيل مازن بن عبدالرزاق الرميح*6  -
المستقبل لالست�ثمارات

عضو مجلس هيئة السوق   -
المالية 2014-2009.

المدير العام والرئيس التنفيذي -  - 
شركة سامبا لألصول وإدارة 

االست�ثمار 2009-2008.

 بكالوري�وس محاسبة وإدارة 
مالية - جامعة باكنجهام 1992م.

المدير التنفيذي لمجموعة جاك أوليفر بي�ري بروست*7  -
الرثوات لـ )سي إي إندوسويس(.

نائب الرئيس التنفيذي لكريدي   -
 أجريكول كوربوريت أند 

إنفستمنت - فرنسا 2018-2013.
الرئيس الدولي لدائرة تموي�ل   -

المشاريع - إس إف آي- 2013-2011

بكالوري�وس في التموي�ل - جامعة 
باريس دوفني 1988م.

* انتهت عضويته من اللجنة التنفيذية اعتبارًا من 2018/03/21م نتيجة لتخفيض عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة أعضاء وفقًا للمادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
هيئة السوق المالية.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم: )ت�تمة(  )1(
أعضاء اللجان: )ت�تمة( ب( 

لجنة المراجعة: )ب/2( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب - شركة عمار بن عبدالواحد الخضريي*1  - 
 أموال الخليج لالست�ثمار 

التجاري المحدودة.

العضو المنتدب المكلف- البنك   -
السعودي الفرنسي اعتبارًا من 

2017/11/15م وحتى 2018/02/15م.
المدير اإلقليمي للمنطقة   -

الوسطى بالبنك السعودي 
الفرنسي 2004-2001.

رئيس بنك الخليج الدولي   -
.2001-2000

ماجستري إدارة هندسية - جامعة 
جورج واشنطن 1984م.

المدير المالي لشركة بدر بن عبداهلل العيسى2  - 
أصيلة لالست�ثمار.

الرئيس التنفيذي لشركة   - 
أمياس القابضة.

مدير المحافظ االست�ثمارية -   - 
إتش إس بي سي السعودية 

المحدودة 2008-2006.
محلل مالي وتسويقي - سابك   -

أمريكا، هيوستن، ت�كساس 
.2004-2002

محلل مالي - جي بي مورغان،   -
لندن 2002-2001.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
رايس 2006م.

الرئيس التنفيذي لشركة عيد بن فالح الشامري3  - 
إثراء المالية.

نائب المدير العام لشركة السيف   -
لالست�ثمار 2008-2007.

مستشار مالي وإداري بمكتب   -
عيد الشامري لالستشارات 

المالية واإلدارية 2007-2005.
الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية   -

للتطوي�ر واالست�ثمار العقاري 
والسياحي 2005-2001.

بكالوري�وس علوم في اإلدارة 
الصناعية - جامعة الملك فهد 

للبرتول والمعادن 1989م.
محاسبة قانونية CPA - الواليات 

المتحدة األمريكية، كولورادو 
1992م.

متقاعدمحمد علي بن حسن اخوان4 مستشار وزي�ر العمل 2010-2015.-   -
نائب رئيس مجموعة صافوال   -

لشؤون االندماج واالستحواذ 
.2009-2004

دكتوراه في هندسة النظم 
االقتصادية - جامعة ستانفورد 

1985م.
ماجستري في بحوث العمليات - 

جامعة ستانفورد 1976م.

رئيس المراجعة الداخلية عرب أرنود جان ماري شوبني5  -
العالم لكريدي أجريكول 

كوربوريت أند إنفستمنت.

مسؤول إقليمي أول لبنك   -
كريدي اجريكول كوربوريت آند 

انفستمنت في المملكة المتحدة 
2016-2010

 ماجستري إدارة أعمال -
ESSEC Busniess - فرنسا 1977

* استقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/11/15م نظرًا لت�كليفه بمنصب العضو المنتدب للبنك، وعاد لتولي منصب رئيس لجنة المراجعة بتاري�خ 2018/02/16م وذلك بعد أخذ 
الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية واإلشرافية ذات العالقة. وي�ؤكد مجلس إدارة البنك أن األستاذ/عمار الخضريي لم يقم بالمراجعة أو المشاركة في أي نقاشات ت�تعلق 

باألعمال التي أشرف عليها خالل فرتة ت�كليفه بمهام ومسؤوليات العضو المنتدب بعد توليه رئاسة لجنة المراجعة.
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لجنة الرتشيحات والمكافآت: )ب/3( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس الشورىعبدالرحمن بن راشد الراشد1  -
شريك تنفيذي - شركة راشد العبد   -

الرحمن الراشد وأوالده.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق   -

الدمام المحدودة.
رئيس مجلس إدارة الشركة   -

 العالمية لطالء المعادن 
)يوني كوي�ل(.

بكالوري�وس إدارة أعمال، تخصص 
إدارة مالية - جامعة سياتل 

1985م.

الرئيس التنفيذي لشركة عمران موسى بن عمران العمران*2  -
العمران المحدودة.

العضو المنتدب لشركة المخابز   -
الغرب�ية.

 ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
سان إدوارد، أوستن 1994م.

استشاري جراحة أطفال -خالد بن حامد المطبقاني3  - 
مستشفى جدة الوطني الجديد

استشاري جراحة أطفال -  - 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي بجدة 2001-2000.
أستاذ مساعد - جامعة الملك   -

عبدالعزي�ز بجدة 2000 - 2002.

دكتوراه - علم وظائف األعضاء - 
جامعة والية أوهايو 1999م.

نائب الرئيس للتموي�ل والتشغيل منصور بن عبدالعزي�ز المنصور4  -
بمركز الملك عبداهلل للدراسات 

والبحوث البرتولية 2016م.

نائب المدير العام - صندوق   -
تنمية الموارد البشرية )هدف( 

2016-2014
نائب الرئيس للموارد البشرية   -

واإلدارية بالشركة العرب�ية 
لألنابيب 2014-2006

 دكتوراه في اللغويات التطبيقية -
جامعة بال ستيت - أمريكا 2004

ماجستري في الموارد البشرية - 
جامعة ميسوري، الواليات 
المتحدة األمريكية 1997م.

الرئيس التنفيذي - شركة جيل مازن بن عبدالرزاق الرميح**5  -
المستقبل لالست�ثمارات

عضو مجلس هيئة السوق   -
المالية 2014-2009.

المدير العام والرئيس التنفيذي -  - 
شركة سامبا لألصول وإدارة 

االست�ثمار 2009-2008.

 بكالوري�وس محاسبة وإدارة مالية -
جامعة باكنجهام 1992م.

* انتهت عضويته من لجنة الرتشيحات والمكافآت اعتبارًا من 2018/03/21م.
** تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/03/21م.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم: )ت�تمة(  )1(
أعضاء اللجان: )ت�تمة( ب( 

لجنة المخاطر: )ب/4( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي - شركة جيل مازن بن عبدالرزاق الرميح1  -
المستقبل لالست�ثمارات

عضو مجلس هيئة السوق   -
المالية 2014-2009.

المدير العام والرئيس التنفيذي -  - 
شركة سامبا لألصول وإدارة 

االست�ثمار 2009-2008.

 بكالوري�وس محاسبة وإدارة مالية -
جامعة باكنجهام 1992م.

المدير المالي لشركة بدر بن عبداهلل العيسى2  - 
أصيلة لالست�ثمار.

الرئيس التنفيذي لشركة   - 
أمياس القابضة.

مدير المحافظ االست�ثمارية -   - 
إتش إس بي سي السعودية 

المحدودة 2008-2006.
محلل مالي وتسويقي - سابك   -

أمريكا، هيوستن، ت�كساس 
.2004-2002

محلل مالي - جي بي مورغان،   -
لندن 2002-2001.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
رايس 2006م.

العضو المنتدب والرئيس ريان بن محمد فايز3  -
التنفيذي للبنك السعودي 

الفرنسي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة   -
صافوال 2018-2016.

العضو المنتدب ومسؤول   -
اقليمي أول – جي بي مورغان 

تشايس إن أي فرع الرياض 
 2016-2013

الرئيس التنفيذي – جي بي   -
مورغان السعودية المحدودة 

.2012-2013
الرئيس التنفيذي – جولدمان   -
ساكس السعودية 2012-2009.

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة 

 ماساتشوستس للتقنية 
.2001 )MIT(

الرئيس التنفيذي لشركة طالل بن إبراهيم الميمان*4  - 
المملكة القابضة.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس   -
التنفيذي - شركة المملكة 

للتطوي�ر العقاري 2017-2010.
المدير التنفيذي - شركة المملكة   -

القابضة 2016-1996.
مدير قسم الحاسب - مؤسسة   -

النقد العربي السعودي 
.1996-1986

مدير الصيانة والتشغيل - وزارة   -
الداخلية 1986-1979.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
ليفربول 2009م.

بكالوري�وس هندسة كهربائية - 
جامعة إيفانزفيل انديانا 1979م.

 برنامج تدري�بي في اإلدارة العامة -
هارفارد 1986م.

دبلوم علوم الكمبيوتر - هريوندن 
فريجينيا 1981م.

مدير إدارة المخاطر لدى كريدي جان فرانسوا باالي**5  -
 أجريكول كوربوريت أند 

إنفستمنت باريس.

رئيس التطوي�ر والتوزيع - وعضو   -
اللجنة التنفيذية في بنك كريدي 

اجريكول كوربوريت آند انفستمنت 
2016-2012

المدير اإلقليمي لمجموعة   -
 GLSG القروض العالمية

2012-2009

ماجستري في االقتصاد - جامعة 
لومري ليون 1987م.

 ماجستري في المصرفية والتموي�ل-
جامعة لومري ليون 1988م.

* تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/02/28م.
** استقال من عضوية اللجنة اعتبارًا من 2018/03/30م. 
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لجنة المسؤولية االجتماعية: )ب/5( 

االسم
الخربات

المؤهالت
الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس الشورىعبدالرحمن بن راشد الراشد1  -
شريك تنفيذي - شركة راشد العبد   -

الرحمن الراشد وأوالده.
رئيس مجلس إدارة شركة فنادق   -

الدمام المحدودة.
رئيس مجلس إدارة الشركة   -

 العالمية لطالء المعادن 
)يوني كوي�ل(.

بكالوري�وس إدارة أعمال، تخصص 
إدارة مالية - جامعة سياتل 

1985م.

المدير المالي لشركة بدر بن عبداهلل العيسى2  - 
أصيلة لالست�ثمار.

الرئيس التنفيذي لشركة   - 
أمياس القابضة.

مدير المحافظ االست�ثمارية -   - 
إتش إس بي سي السعودية 

المحدودة 2008-2006.
محلل مالي وتسويقي - سابك   -

أمريكا، هيوستن، ت�كساس 
.2004-2002

محلل مالي - جي بي مورغان،   -
لندن 2002-2001.

ماجستري إدارة أعمال - جامعة 
رايس 2006م.

العضو المنتدب والرئيس ريان بن محمد فايز3  -
التنفيذي للبنك السعودي 

الفرنسي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة   -
صافوال 2018-2016.

العضو المنتدب ومسؤول   -
إقليمي أول – جي بي مورغان 

تشايس إن أي فرع الرياض 
 2016-2013

الرئيس التنفيذي – جي بي   -
مورغان السعودية المحدودة 

.2013-2012
الرئيس التنفيذي – جولدمان   -
ساكس السعودية 2012-2009.

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة 

 ماساتشوستس للتقنية 
.2001 )MIT(
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم: )ت�تمة(  )1(
اإلدارة التنفيذية: ج( 

الخرباتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم

العضو المنتدب ريان محمد فايز1  - 
والرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي   - 
لمجموعة صافوال

بكالوري�وس هندسة 
ميكانيكية - 2001 

جامعة ماساتشوستس 
)MIT( للتقنية

17 عامًا من الخربة البنكية 
في عدة مناصب تنفيذية

عمار عبدالواحد 2
الخضريي*

العضو المنتدب المكلف -  - 
شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار التجاري 

المحدودة.

رئيس لجنة المرجعة   - 
وعضو مجلس إدارة

ماجستري إدارة هندسية - 
جامعة جورج واشنطن 

1984م.

 إداري تنفيذي وعضو 
مجلس إدارة في العديد 

من الشركات

رئيس مجموعة المصرفية مازن هاني التميمي3  -
المؤسسية

مدير تنفيذي أول لقطاع   -
األعمال - البنك السعودي 

الفرنسي

بكالوري�وس علوم الحاسب 
اآللي - 1989 

31 عامًا من الخربة البنكية 
في عدة مناصب بالبنك

المدير الماليعادل محمد مالوي4 رئيس مجموعة األسواق -   -
العالمية - البنك السعودي 

الفرنسي

25 عامًا من الخربة في بكالوري�وس كيمياء -1993
الخزينة واألسواق 
العالمية والمالية

الرئيس التنفيذي للعملياتثامر محمد يوسف5 رئيس دائرة نظم -   -
المعلومات - ساب 

بكالوري�وس هندسة 
الكمبيوتر - 1994 جامعة 

الملك سعود

 24 عامًا من الخربة في 
مجال تقنية المعلومات 

والعمليات

رئيس مجموعة الموارد مي الهوشان6  -
البشرية

مدير عام الموارد البشرية   -
بالبنك األول

 ماجستري -إدارة الهندسة -
2004 جامعة جورج واشنطن

15 عام من الخربة في 
الموارد البشرية

رئيس مجموعة الموارد منري محمد خياط**7  -
البشرية

نائب رئيس مجموعة   -
 الموارد البشرية - 

البنك األهلي

بكالوري�وس - إدارة عامة - 
1999

18 عام من الخربة في 
 الموارد البشرية 
ومصرفية األفراد

 عبد اهلل عبد الملك 8
آل الشيخ

رئيس مجموعة الشؤون   -
القانونية والحوكمة 

رئيس الشؤون القانونية   -
وأمني مجلس االدارة 

بمجموعة سامبا المالية

ماجستري - قانون - 2008
جامعة هارفارد

15 عامًا من الخربة القانونية 
في عدة مناصب في 

القطاع المالي

المدير اإلقليمي للمنطقة عبدالعزي�ز الملحم 9  -
الشرقية

مسؤول ائ�تمان مصرفية   -
 األفراد - المدير اإلقليمي -

البنك األول

بكالوري�وس - إدارة أعمال - 
1983 جامعة والية إنديانا  

35 عامًا من الخربة في 
القطاع البنكي 

الرئيس التنفيذي عبدالمحسن الريس 10  -
لمجموعة التدقيق 

الداخلي

مدير التدقيق الداخلي -  - 
البنك العربي

34 عامًا من الخربة في بكالوري�وس نحو - 1981
القطاع البنكي 

الرئيس التنفيذي عبدالعزي�ز الباني 11  -
لمجموعة االلتزام

مدير عام مكافحة غسل   -
األموال واإلرهاب 

مدير عام مجموعة   -
االلتزام - الراجحي 

ماجستري - إدارة أعمال - 2018 
جامعة اليمامة

22عاما من الخربة في عدة 
مناصب في القطاع البنكي

الرئيس التنفيذي رافيشانكر فيسفاناثان12  -
لمجموعة إدارة المخاطر

رئيس إدارة مخاطر   - 
االئ�تمان - بنك الرياض

بكالوري�وس - إدارة أعمال - 
1993 جامعة بونا 

أكرث من 30 عامًا خربة في 
القطاع المالي

األمني العاماسماعيل العريني 13 مجموعة مصرفية األفراد -   -
مدير عالقات - مجموعة   -

سامبا المالية 

بكالوري�وس - إدارة أعمال 
- 1990 جامعة ايسرتن 

متشغان 

28 عامًا من الخربة في 
القطاع البنكي

رئيس مجموعة مصرفية محمد آل الشيخ 14  -
األفراد

رئيس شبكة الفروع   -
لمصرفية األفراد بمصرف 

الراجحي

 بكالوري�وس -هندسة 
صناعية - 2005 جامعة 

الملك سعود

14 عامًا من الخربة في 
مصرفية األفراد 

والمصرفية اإلسالمية

رئيس مجموعة األسواق أحمد حديد15  -
العالمية

نائب مدير الخزينة - البنك   -
السعودي الفرنسي

بكالوري�وس - إدارة أعمال - 
2013

26 عاما من الخربة في 
القطاع البنكي 

المدير التنفيذي األول سعدون السعدون***16  -
إلدارة العمليات المصرفية

رئيس مجموعة العمليات -  - 
البنك السعودي الفرنسي

23 عاًما من الخربة في ثانوي - علمي - 1983
البنك السعودي الفرنسي

* بناء على توصية لجنة الرتشيحات والمكافآت، وفي ظل المرحلة االنتقالية التي مر بها البنك جراء إنهاء خدمات العضو المنتدب السابق، قرر مجلس اإلدارة ت�كليف األستاذ عمار 
الخضريي كعضو منتدب لمدة ثالثة أشهر من تاري�خ 2017/11/15م إلى تاري�خ 2018/02/15م وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

** استقال بتاري�خ 15 يوليو 2018.
*** استقال بتاري�خ 21 يناير 2018.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة البنك عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:  )2(

اسم العضو

سابقًا حاليًا

 أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

 مجالس إدارتها الحالية أو 
من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
 عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

سليمان بن عبدالرحمن 1
القوي�ز

شركة رويال صن مساهمة مدرجةداخل المملكةموبايلي
للت�أمني

مساهمةداخل المملكة

شركة التعدين العرب�ية 
السعودية )معادن(.

مساهمةداخل المملكةاجل للخدمات الماليةمساهمة مدرجةداخل المملكة

المجموعة السعودية 
لالست�ثمار الصناعي

ماسرتكارد العالمية مساهمة مدرجةداخل المملكة
)MEA(

مساهمةداخل المملكة

شركة حصانة 
االست�ثمارية

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

عبدالرحمن بن راشد 2
الراشد

شركة راشد بن 
عبدالرحمن الراشد

الخطوط الجوية تضامنيةداخل المملكة
العرب�ية السعودية

مساهمةداخل المملكة

شركة عبدالعزي�ز بن 
راشد الراشد

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

جمعية المعاقني 
بالمنطقة الشرقية

جمعيةداخل المملكة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة بيت التوازن
محدودة

الغرفة التجارية 
الصناعية للمنطقة 

الشرقية

حكوميةداخل المملكة

شركة األوائل 
لالست�ثمار القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

---

---مؤسسةداخل المملكةمعمل الثلج البلوري

شركة اليمامة 
لالست�ثمار والتطوي�ر 

العقاري

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

 الشركة العالمية 
لطالء المعادن 

)يوني كوي�ل(

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة فنادق الدمام 
المحدودة

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

---نادي رياضيداخل المملكةنادي االتفاق الرياضي

موسى بن عمران 3
العمران

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعي

شركة المخابر مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة عمران العمران
الغرب�ية

ذات مسؤولية داخل المملكة 
محدودة 

عمار بن عبدالواحد 4
الخضريي

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أطباؤكم
محدودة

مجموعة الطيار 
للسفر والسياحة

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الدرع العربي 
للت�أمني التعاوني

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة األموال 
الخليجية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة االتصاالت 
المتنقلة 

السعودية )زي�ن(

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة اللطيفية إلنتاج 
الشباك البالستيكية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

الشركة العالمية 
للصناعات التحويلية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة المملكة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة زهور الريف
القابضة

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة فواز مساهمة مقفلةداخل المملكةيومارك
عبدالعزي�ز الحكري و 

شركاه

مساهمة مدرجةداخل المملكة

أليانز السعودي 
الفرنسي للت�أمني 

التعاوني

مساهمة مدرجةداخل المملكة
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة البنك عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها: )ت�تمة(  )2(

اسم العضو

سابقًاحاليًا

 أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

 مجالس إدارتها الحالية أو 
من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
 عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

مازن بن عبدالرزاق 5
الرميح

جيل المستقبل 
لالست�ثمارات

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

هيئة حكوميةداخل المملكةهيئة السوق المالية

شركة مجمع عيادات 
الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات 
الطبية القابضة

شركة سامبا لألصول مساهمة مقفلةداخل المملكة
وإدارة االست�ثمار

مساهمةداخل المملكة

السعودي الفرنسي 
كابيتال

شركة اتش اس بي مساهمة مقفلةداخل المملكة
سي السعودية 

المحدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة سدى لالست�ثمار
محدودة

شركة اليمامة 
للحديد

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة مفاهيم ---
الغذاء

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

مجموعة العيسى ---
القابضة

مساهمة مقفلةداخل المملكة

بدر بن عبداهلل 6
العيسى

شركة السعودي مساهمة مقفلةداخل المملكةأصيلة لالست�ثمار
الفرنسي كابيتال

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة كنان الدولية مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
للتطوي�ر العقاري

مساهمة مقفلةداخل المملكة

مدينة المعرفة مساهمة مقفلةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر
االقتصادية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة صافوال مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة عافية العالمية
ألنظمة التغليف

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة العقيق مساهمة مقفلةداخل المملكةصافوال لألغذية
للتنمية العقارية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة سكون مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة
العالمية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أمياس القابضة
محدودة

---

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة بندة للتجزئة

---مساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعي

السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز7
كابيتال

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مقفلةداخل المملكة

الشركة السعودية 
لالست�ثمار الزراعي 
واإلنتاج الحيواني 

)سالك(

شركة كنان الدولية مساهمة مقفلةداخل المملكة
للتطوي�ر العقاري

مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة حصانة 
االست�ثمارية

مدينة المعرفة مساهمة مقفلةداخل المملكة
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة السوق المالية 
السعودية )تداول(

مساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعيمساهمة مقفلةداخل المملكة

صندوق تنمية الموارد 
البشرية )هدف(

شركة هرفي حكوميداخل المملكة
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

جي بي موغان ---
تشايس إن

  فرع الرياض إي-

مساهمة مقفلةداخل المملكة

  جي بي مورغان ---
السعودية العرب�ية 

المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة
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اسم العضو

سابقًاحاليًا

 أسماء الشركات التي يكون
 عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

 مجالس إدارتها الحالية أو 
من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
 عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني

شركة صافوال ---
لألغذية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة بندة للتجزئة---

غولدمان ساكس 
السعودية

مساهمة مقفلةداخل المملكة

سي إي إندوسويس جاك أوليفر بروست8
مجموعة الرثوات

بنك كريدي اجريكول مساهمةخارج المملكة
كوربوريت آند 

انفستمنت - فرنسا

مساهمةخارج المملكة

كريدي اجريكول لخدمة 
المدفوعات

إف آي أي نيت - مساهمةخارج المملكة
أروبا

مساهمةخارج المملكة

سي إي إندوسويس 
مجموعة الرثوات - 

فرنسا

كريدي اجريكول مساهمةخارج المملكة
 إندوسيوز - ميالن -

ايطاليا

مساهمةخارج المملكة

سي إي إندوسويس 
مجموعة الرثوات - 

سويسرا

كريدي اجريكول - مساهمةخارج المملكة
سويسرا

مساهمةخارج المملكة

بنك كريدي اجريكول ---
كوربوريت آند 

 انفستمنت - زاو -
روسيا

مساهمةخارج المملكة

بنك كريدي اجريكول ---
كوربوريت آند 

انفستمنت - الصني

مساهمةخارج المملكة

بنك كريدي اجريكول ---
كوربوريت آند 

 انفستمنت -
IMMOFI

مساهمةخارج المملكة

كريدي اجريكول ---
العقارية

مساهمةخارج المملكة

طالل بن إبراهيم 9
الميمان

شركة المملكة 
القابضة

مساهمة مدرجة داخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة الملكة للتطوي�ر 
العقاري

مساهمة مقفلةداخل المملكةإس آر إم جيمساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة درع الرعاية 
الصحية

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

شركة التصنيع 
الوطنية

---مساهمة مقفلةداخل المملكة

---مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة طريان ناس
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ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:  )3(

تصنيف العضويةالمنصباسم العضو

غري تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةسليمان بن عبدالرحمن القوي�ز1

غري تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن بن راشد الراشد2

مستقلعضوموسى بن عمران العمران3

مستقلعضوخالد بن حامد المطبقاني4

مستقلعضوعمار بن عبدالواحد الخضريي*5

غري تنفيذيعضومازن بن عبدالرزاق الرميح6

مستقلعضوبدر بن عبداهلل العيسى7

تنفيذيعضوريان بن محمد فايز**8

غري تنفيذيعضوجاك أوليفر بروست9

غري تنفيذيعضوطالل بن إبراهيم الميمان***10

* تم ت�كليفه بمنصب العضو المنتدب وتسي�ري أعمال البنك اعتبارًا من 2017/11/15م إلى 2018/02/15م.
** تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارًا من 2018/02/18م.

*** تم تعي�ينه عضوًا بمجلس اإلدارة اعتبارًا من 2018/02/28م.

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواري�خ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع:  )4(
قام مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتشكيل خمسة لجان منبثقة عن المجلس لفرتة ثالث سنوات اعتبارًا من 2016/01/01م وحتى 2018/12/31م وهي 

اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة الرتشيحات والمكافآت، ولجنة المخاطر ولجنة المسؤولية االجتماعية، وتمارس كل لجنة من هذه اللجان صالحياتها 
بموجب الئحة خاصة بها، وفيما يلي بيان بتلك اللجان:

اللجنة التنفيذية:  )4/أ( 
ت�تشكل اللجنة من )5( أعضاء وعقدت عدد )6( اجتماعات خالل العام 2018م بنسبة حضور قدرها 93%، ويقوم األمني العام للبنك بأعمال أمني سر هذه اللجنة، 

وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2018م:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االجتماع األول
2018/02/15م

االجتماع الثاني
2018/04/11م

االجتماع الثالث
2018/06/05م

االجتماع الرابع
2018/09/18م

االجتماع الخامس
2018/11/06م

االجتماع السادس
2018/12/11م

رئيسسليمان بن عبدالرحمن القوي�ز1

عضوعبدالرحمن بن راشد الراشد2

عضوموسى بن عمران العمران3

عضوعمار بن عبدالواحد الخضريي4

عضوريان بن محمد فايز5

-----عضوجاك أوليفر بي�ري بروست *6

-----عضومازن بن عبدالرزاق الرميح *7

* انتهت عضويته من اللجنة التنفيذية اعتبارًا من 2018/03/21م نتيجة لتخفيض عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة أعضاء وفقًا للمادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
هيئة السوق المالية.

ت�تضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
اتخاذ اإلجراءات العاجلة وخاصة بالمسائل التي قد يؤدي ت�أخريها إلى آثار سلبية على عمل البنك وسمعته، وال تختص هذه اللجنة بالقرارات التي ت�تطلب 	 

موافقة المجلس أو اللجان األخرى.
اتخاذ القرارات بشأن مايتعلق بتعي�ني الخرباء االستشاري�ني أو إنهاء خدمتهم، في المسائل المتعلقة بتطوي�ر االسرتاتيجيات والسياسات، وكذلك التفاوض 	 

والموافقة على أتعاب المستشاري�ن بشأن هذه األمور.
دراسة واتخاذ القرارات بشأن معامالت األطراف ذات العالقة وفقًا لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن المعامالت 	 

التي ت�تجاوز حدود صالحيات اللجنة وفقًا لمصفوفة الصالحيات المعتمدة.
اعتماد القروض والتسهيالت االئ�تمانية لعمالء البنك السعودي الفرنسي، وفًقا لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. بما يتماشى مع قواعد وأنظمة 	 

مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالقروض والتسهيالت االئ�تمانية.
مراجعة التقاري�ر الدورية ألداء اإلدارة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأنها.	 
مراجعة الموازنات السنوية والخطط والفروق المادية في الميزانية )إن وجدت( قبل إحالتها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة.	 
طلب تقاري�ر دورية من لجنة المراجعة ولجنة المخاطر حول نتائج وأي تحديثات ت�تعلق بالمخاطر وتقي�يمها وخطط معالجتها.	 
تقي�يم خطط واسرتاتيجيات العمل.	 
مراقبة وقياس األهداف طويلة األجل الموضوعة من قبل المجلس.	 
إجراء المراجعة ووضع التوصيات للمجلس بخصوص مستندات الحوكمة، مثل عقود الت�أسيس.	 
مراجعة الميزانية التقديرية والمصاريف حسب مقرتحات قطاعات العمل ودوائر المساندة المختلفة وإرسالها إلى المجلس للمراجعة واالعتماد.	 
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لجنة المراجعة: )4/ب( 
ت�ت�كون اللجنة من )5( أعضاء، يرأسها أحد أعضاء المجلس وأغلب أعضائها من خارج المجلس، ويحمل أعضاء لجنة المراجعة مؤهالت أكاديمية عالية وخربات 

مهنية رفيعة تشمل المعرفة بمعاي�ري المحاسبة والقدرة على قراءة التقاري�ر المالية باإلضافة لفهم القوانني واللوائح الصادرة عن السلطات المختصة، 
عقدت لجنة المراجعة )6( اجتماعات خالل العام 2018م بنسبة حضور بلغت 90%، وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2018م:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االجتماع األول
2018/01/30م

االجتماع الثاني
2018/03/15م

االجتماع الثالث
2018/04/18م

االجتماع الرابع
2018/07/25م

االجتماع الخامس
2018/10/16م

االجتماع السادس
2018/12/17م

-رئيسعمار بن عبدالواحد الخضريي *1

عضوبدر بن عبداهلل العيسى2

 عيد بن فالح الشامري 3
عضو)من خارج المجلس(

 محمد علي بن حسن اخوان 4
عضو)من خارج المجلس(

 أرنود جان ماري شوبني 5
عضو)من خارج المجلس(

* استقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/11/15م نظرًا لت�كليفه بمنصب العضو المنتدب للبنك، وعاد لتولي منصب رئيس لجنة المراجعة بتاري�خ 2018/02/16م وذلك بعد أخذ 
الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية واإلشرافية ذات العالقة. وي�ؤكد مجلس إدارة البنك أن األستاذ/عمار الخضريي لم يقم بالمراجعة أو المشاركة في أي نقاشات ت�تعلق 

باألعمال التي أشرف عليها خالل فرتة ت�كليفه بمهام ومسؤوليات العضو المنتدب بعد توليه رئاسة لجنة المراجعة.

يقوم أعضاء لجنة المراجعة بمساعدة مجلس إدارة البنك في اإليفاء بمسؤولياته الرقابية المرتبطة بالتالي:
سالمة البيانات المالية الخاصة بالبنك السعودي الفرنسي	 
البالغات المالية الشاملة وضوابط عملية اإلفصاح في البنك السعودي الفرنسي	 
نظام المحاسبة الداخلية والضوابط المالية في البنك السعودي الفرنسي	 
نظام الضوابط الداخلية للعمليات في البنك السعودي الفرنسي	 
مهام المراجعة الداخلية في البنك السعودي الفرنسي )التي تشمل: ميثاق المراجعة الداخلية، الخطط، األنشطة، البالغات(	 
المراجعة الخارجية السنوية والمستقلة للبيانات المالية للبنك السعودي الفرنسي	 
اإلشراف على فعالية نظام مراقبة االلتزام بالقوانني واللوائح 	 
اإلشراف على تقي�يم أداء المراجعني الخارجي�ني للبنك السعودي الفرنسي الذي يشمل مراجعة تقي�يم إمكانيات واستقاللية المراجعني الخارجي�ني 	 
استعراض خطة المراجعة الُمقدمة من المراجعني الخارجي�ني، ونطاقها، وطريقتها التي تشمل التنسيق بني جهود المراجعة مع المراجعني الداخلي�ني.	 
استعراض خطط وأنشطة المراجعة الداخلية التي تشمل مراجعة خطة المراجعة القائمة على المخاطر والموافقة عليها وتقي�يم أداء المراجعة الداخلية.	 

)4/ج( لجنة الرتشيحات والمكافآت: 
ت�ت�كون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة ومن غريهم من المختصني، وعقدت لجنة الرتشيحات والمكافآت )6( اجتماعات خالل العام 2018م بنسبة حضور 

بلغت 79% ويقوم األمني العام للبنك بأعمال أمني سر هذه اللجنة، وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2018م:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االجتماع األول
2018/02/14م

االجتماع الثاني
2018/04/10م

االجتماع الثالث
2018/09/11م

االجتماع الرابع
2018/10/02م

االجتماع الخامس
2018/12/09م

االجتماع السادس
2018/12/19م

رئيسعبدالرحمن بن راشد الراشد1

-عضومازن بن عبدالرزاق الرميح*2

عضوخالد بن حامد المطبقاني3

عضومنصور بن عبدالعزي�ز المنصور4

-----عضوموسى بن عمران العمران**5

* تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/03/21م.
** انتهت عضويته من لجنة الرتشيحات والمكافآت اعتبارًا من 2018/03/21م.

ومن مهام لجنة الرتشيحات والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
اإلشراف على وضع وتنفيذ نظام وسياسة المكافآت بالبنك، ومراجعتها بصورة دورية وعرضها على مجلس اإلدارة للموافقة النهائية.	 
تقي�يم الممارسات التي يتم بموجبها صرف المكافآت بخصوص اإليرادات المحتملة والتي ال يعرف توقيتها أو احتمال حدوثها.	 
تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مستوى وهيكل التعويض لكبار المدراء التنفيذي�ني بالبنك الذين يخضع تعي�ينهم إلى الحصول على عدم 	 

ممانعة من مؤسسة النقد.
تحديد قيمة المكافآت اإلجمالية اعتمادًا على أرباح البنك والمعدلة حسب المخاطر للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت األداء.	 
مراجعة مدى توافق سياسة المكافآت مع القواعد المنظمة ومع مبادئ ومعاي�ري مجلس االستقرار المالي.	 
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغي�ريات التي يمكن إجراؤها.	 
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وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواري�خ انعقادها وبيانات الحضور   )4( 
لألعضاء لكل اجتماع: )ت�تمة(

لجنة المخاطر:  )4/د(  
ت�ت�كون لجنة المخاطر من خمسة أعضاء، من أعضاء مجلس اإلدارة ومن غريهم من المختصني، وقد عقدت هذه اللجنة عدد )5( اجتماعات خالل العام 2018م 

وبنسبة حضور 85% ويقوم األمني العام للبنك بأعمال أمني سر هذه اللجنة، وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2018م:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات )5( اجتماعات

االجتماع األول
2018/02/14م

االجتماع الثاني
2018/04/10م

االجتماع الثالث
2018/06/04م

االجتماع الرابع
2018/09/11م

االجتماع الخامس
2018/12/09م

رئيسمازن بن عبدالرزاق الرميح1

عضوبدر بن عبداهلل العيسى2

عضوريان بن محمد فايز3

-عضوطالل بن إبراهيم الميمان*4

----عضوجان فرانسوا باالي**5

* تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/02/28م.
** استقال من عضوية اللجنة اعتبارًا من 2018/03/30م. 

ت�تضمن المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة المخاطر ما يلي:
 تقديم التوصيات بشأن السياسات والتوجيهات العامة عن مدى قابلية تحمل البنك للمخاطر لتمكني اإلدارة من وضع خطط محددة لكل وحدة أعمال/	 

فئة مخاطر.
مراجعة ومتابعة مخاطر البنك ضمن سياق قابلية تحمل المخاطر المعتمدة من قبل المجلس.	 
ضمان سالمة عملية تقي�يم كفاية رأس المال الداخلية.	 
القيام باستعراض ومناقشة وتقديم التوصيات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر واإلرشادات بشأن االسرتاتيجيات المعتمدة من قبل اإلدارة.	 
ضمان كفاية فعالية مستويات المخاطر للبنك من حيث جمع المعلومات عن المخاطر، وإجراء التحليل، وتقي�يم المخاطر واالستفادة من نتائج الميزات 	 

التنافسية للبنك.
وضع منهجيات قياس المخاطر على مستوى المنشأة لقياس وتقي�يم اسرتاتيجية إدارة المخاطر لضمان سريها مع المستجدات النظامية والتشغيلية 	 

والقانونية باإلضافة إلى أهداف أعمال البنك، النظر في وتقديم الردود على طروحات العضو المنتدب وتقديم المالحظات عليها -عند الحاجة- فيما 
يتعلق بأثر المخاطر المرتبطة مع أي قرار اسرتاتيجي ينظر فيه البنك - وعالوة على ذلك تقديم التقاري�ر إلى المجلس عندما ت�تضمن االسرتاتيجيات التي 

يتدارسها العضو المنتدب وجود احتمال )ولو كان ضعيًفا( بخروج البنك من دائرة المخاطر المقبولة. 
الت�أكد من الموافقة على جميع التغي�ريات على سياسات المخاطر حسب مصفوفة الصالحيات للبنك.	 
تقديم المشورة المناسبة لإلدارة حول الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر، تقديم التقاري�ر بخصوص المسائل التالية إلى المجلس بشكل 	 

دوري )نصف سنوي( أو إذا وصل الخطر إلى مستوى غري مقبول: تقديم التقاري�ر إلى مجلس اإلدارة عن المخاطر التي تجاوزت مستويات المخاطر 
المقبولة حتى بعد إعادتها إلى المستويات المقبولة، كما ت�تحمل اللجنة مسؤولية متابعة أنشطة المخاطر االئ�تمانية باإلضافة إلى وظيفة إدارة مخاطر 

االئ�تمان بشكل عام، وعلى اللجنة القيام بالمهام التالية المتعلقة بإدارة مخاطر االئ�تمان للت�أكد من تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات مخاطر االئ�تمان 
المعتمدة من قبل المجلس واللجنة التنفيذية، ومتابعة مخاطر االئ�تمان على البنك بشكل عام وضمان االلتزام بحدود المخاطر المعتمدة من قبل لجنة 
المجلس واللجنة التنفيذية و توفري المعلومات الخاصة بصياغة السياسة االئ�تمانية للبنك وخاصة المتعلقة بمخاطر االئ�تمان بما في ذلك - على سبيل 

المثال- وضع معاي�ري لتقديم مقرتحات االئ�تمان والقواعد المالية ومعاي�ري التصنيف والمعاي�ري القياسية.
تقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صالحيات الموافقة على االئ�تمان، والحدود االحرتازية على عمليات االئ�تمان 	 

الكبرية، ومعاي�ري ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيزات المخاطر، ورصد وتقي�يم المخاطر وأسعار القروض، وتجنيب المخصصات 
حسب الحاجة، التعامل مع أي من المسائل األخرى المتعلقة بإدارة مخاطر االئ�تمان، مراجعة الئحة اللجنة بشكل دوري، بما ال يقل عن مرة واحدة سنوًيا، 

والتوصية إلى المجلس بخصوص أي تعديالت ضرورية، وضع خطة سنوية وجدول زمني ألنشطة اللجنة للعام القادم، ويشمل هذا اجتماعات اللجنة 
الدورية واالجتماعات مع اإلدارة، وغريها من األنشطة في ضوء أدوار اللجنة ومسؤولياتها المحددة ضمن هذه الالئحة.

لجنة المسؤولية االجتماعية: )4/هـ( 
إنطالقًا من حرص مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على دعم أكرب شريحة ممكنة من المجتمع في كافة المجاالت، تم تشكيل لجنة المسؤولية 

االجتماعية من )3( أعضاء، وتقوم مديرة المسؤولية االجتماعية بالبنك بأعمال أمني سر هذه اللجنة، وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا في العام 2018م 
وبنسبة حضور قدرها 100%، وفيما يلي بيان بأعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماع خالل العام 2018م:

طبيعة العضويةاالسم
عدد االجتماعات اجتماع واحد

2018/5/8

رئيساألستاذ/عبدالرحمن بن راشد الراشد1

عضواألستاذ/بدر بن عبداهلل العيسى2

عضواألستاذ/ريان بن محمد فايز3
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وت�تضمن مهام لجنة المسؤولية االجتماعية ما يلي: 
تمثيل ومساعدة المجلس في اإلشراف على مراجعة التوصيات وأوراق االعتماد للتربعات المقدمة من قبل األعضاء للنظر بها. 	 
اختيار الجمعيات الخريية التي يرغب البنك بعقد شراكات معها بصورة سنوية. 	 
العمل بموضوعية في تحديد احتياجات الشراكات الخريية.	 
توفري وسائل االتصال بني أعضاء المجلس والجمعيات الخريية المختارة بخصوص األعمال التي تقوم اللجنة بها.	 
المساهمة في رؤية البنك والخطة االسرتاتيجية له وذلك بالت�أكد من عمل اسرتاتيجية المساهمة االجتماعية للبنك على الوجه األكمل ودعمها ألهداف 	 

المساهمة االجتماعية على أعلى مستوى.
حماية وتعزي�ز وتطوي�ر مكانة البنك بني األطراف المعنية، متابعة أداء مساهمات البنك االجتماعية.	 

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقي�يم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقي�يم وعالقتها بالشركة، إن وجد:  )5(
يعتمد مجلس إدارة البنك تقي�يم أداء المجلس واللجان وتقي�يم أداء كل عضو على حدة وذلك بشكل سنوي، وفي نهاية عام 2018م قام المجلس بت�كليف 

المركز السعودي للحوكمة وهو مركز استشاري مستقل متخصص في مجال الحوكمة وتطبيقاتها لتقي�يم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه، وقد تم ذلك 
من خالل تقي�يم رئيس المجلس لألعضاء والتقي�يم الذاتي لعضو المجلس وتقي�يم العضو لبقية األعضاء إضافة إلى تقي�يم األعضاء لرئيس المجلس، وتم تنفيذ 

التقي�يم للمجلس واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى تقي�يم أعضاء المجلس ألمني سر المجلس.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وسياسة المكافآت، والعالقة بني المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت:  )6(
يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة مبلغًا ماليًا معينًا يقدم لكل عضو بما يتناسب مع أدائه وعدد الجلسات التي يحضرها، وفقًا لتوصية لجنة الرتشيحات 
والمكافآت، وبما يتوافق مع نظام الشركات واألنظمة والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وسياسة المكافآت. 
مع الت�أكيد على عدم وجود أي انحراف بني المكافآت المقررة وبني ماتم إقراره من قبل مجلس اإلدارة بناًء على توصيات لجنة الرتشيحات والمكافآت. وفيما 

يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية، فيتم تحديدها بناًء على معاي�ري األداء ويتم اعتمادها من لجنة الرتشيحات والمكافآت. وفيما يلي مكافآت وتعويضات أعضاء 
مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: )6/أ(  

طبيعة العضوية

المكافآت المتغريةالمكافآت الثابتة
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أوالً: األعضاء المستقلني

-456------- 456  -  - -  21  15  420 1- موسى العمران

-447------- 447  -  - -  12  15  420 2- خالد المطبقاني

-474------- 474  -  - -  36  18  420 3- بدر العيسى

-465------- 465  -  - -  30  15  420 4- عمار الخضريي

-1,842------- 1,842  -  - -  99  63 1,680 المجموع

ثانيًا: األعضاء غري التنفيذي�ني

 - 456 -  -  -  -  -  -  -  456  -  - -  18  18  420 1- سليمان القوي�ز

 - 471 -  -  -  -  -  -  -  471  -  - -  36  15  420 2- عبدالرحمن الراشد

 - 471 -  -  -  -  -  -  -  471  -  - -  33  18  420 3- مازن الرميح

 - 438 -  -  -  -  -  -  -  438  -  - -  3  15  420 4- جاك بروست

 - 374 -  -  -  -  -  -  -  374  -  - -  6  15  353 5- طالل الميمان

 -  2,210 -  -  -  -  -  -  -  2,210  -  - -  96  81 2,033 المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذي�ني

 - 474 -  -  -  -  -  -  -  474  -  - -  36  18  420 1- ريان فايز*

 - 474 -  -  -  -  -  -  -  474  -  - -  36  18  420 المجموع

* تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارًا من 2018/02/18م، ويمكن العثور على تفاصيل المكافآت الثابتة والمكافآت المتغرية في الجدول التالي: )مكافآت خمسة من 
كبار التنفيذي�ني من ضمنهم المدير التنفيذي والمدير المالي.(
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اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وسياسة المكافآت، والعالقة بني المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت: )ت�تمة(  )6(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: )ت�تمة( )6/أ(  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

حيثيات وآليات اتخاذ القرارالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة
 المبلغ لكامل المدة 

)بآالف الرياالت(

األستاذ/عمار بن عبدالواحد 
الخضريي

العضو المنتدب 
المكلف

بناًء على توصية لجنة الرتشيحات والمكافآت، وفي ظل المرحلة االنتقالية 
التي مر بها البنك جراء إنهاء خدمات العضو المنتدب السابق، قرر مجلس 

اإلدارة ت�كليف األستاذ عمار الخضريي كعضو منتدب لمدة ثالثة أشهر من تاري�خ 
2017/11/15م إلى تاري�خ 2018/02/15م وذلك بعد الحصول على موافقة 

مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تم تحديد المكافأة المناسبة بناًء 
على توصية لجنة الرتشيحات والمكافآت وقرار المجلس، مقارنة بمكافآت 

مثل هذه المناصب في سوق العمل والقطاع المصرفي.

1,200

مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة: )6/ب( 

مكافآت أعضاء اللجان )آالف الرياالت(

 المكافآت الثابتة
 )عدا بدل حضور الجلسات(

مالحظاتالمجموعبدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

 15  15  - 1- عمار الخضريي*

 18  18  - 2- بدر العيسى

 218  18  200 3- عيد الشامري

 215  15  200 4- محمد اخوان

قام بالتنازل عن كامل مبلغ المكافأة 215  15  200 5- أرنود شوبني

 681  81  600 المجموع

أعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت

 18  18  - 1- عبدالرحمن الراشد

 15  15  - 2- مازن الرميح**

 12  12  - 3- خالد المطبقاني

 215  15  200 4- منصور المنصور

 3  3  - 5- موسى العمران***

 263  63  200 المجموع

أعضاء لجنة المخاطر

 15  15  - 1- مازن الرميح

 15  15  - 2- بدر العيسى

 15  15  - 3- ريان فايز

 6  6  - 4- طالل الميمان****

قام بالتنازل عن كامل مبلغ المكافأة 50  -  50 5- فرانسوا باالي *****

 101  51  50 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

 18  18  - 1- سليمان القوي�ز

 15  15  - 2- عبدالرحمن الراشد

 18  18  - 3- موسى العمران

 18  18  - 4- ريان فايز

 15  15  - 5- عمار الخضريي

 3  3  - 6- مازن الرميح******

 3  3  - 7- جاك بروست******

 90  90  - المجموع



19 البنك السعودي الفرنسي تقري�ر مجلس اإلدارة 2018م

800 124 0006  I  alfransi.com.sa

800 124 0006  I  alfransi.com.sa

مكافآت أعضاء اللجان )آالف الرياالت(

المكافآت الثابتة )عدا بدل 
حضور الجلسات(

مالحظاتالمجموعبدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية

 3  3  - 1- عبدالرحمن الراشد

 3  3  - 2- بدر العيسى

 3  3  - 3- ريان فايز

 9  9  - المجموع

* استقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/11/15م نظرًا لت�كليفه بمنصب العضو المنتدب للبنك، وعاد لتولي منصب رئيس لجنة المراجعة بتاري�خ 2018/02/16م وذلك بعد أخذ 
الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية واإلشرافية ذات العالقة. وي�ؤكد مجلس إدارة البنك أن األستاذ/عمار الخضريي لم يقم بالمراجعة أو المشاركة في أي نقاشات ت�تعلق 

باألعمال التي أشرف عليها خالل فرتة ت�كليفه بمهام ومسؤوليات العضو المنتدب بعد توليه رئاسة لجنة المراجعة.
** تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/03/21م.

*** انتهت عضويته من لجنة الرتشيحات والمكافآت اعتبارًا من 2018/03/21م.
**** تم تعي�ينه عضوًا باللجنة اعتبارًا من 2018/02/28م.

***** استقال من عضوية اللجنة اعتبارًا من 2018/03/30م. 
****** انتهت عضويتهم من اللجنة التنفيذية اعتبارًا من 2018/03/21م نتيجة لتخفيض عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة أعضاء وفقًا للمادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة السوق المالية.

مكافآت كبار التنفيذي�ني:* )6/ج( 

مكافآت خمسة من كبار التنفيذي�ني من ضمنهم المدير التنفيذي والمدير المالي )آالف الرياالت(

المكافآت المتغريةالمكافآت الثابتة
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مكافأة نهاية الخدمة
مجموع مكافأة التنفيذي�ني 

عن المجلس إن وجدت
المجموع الكلي

15,278327-15,605--16,471-4,38720,85812647437,063

مكافآت كبار التنفيذي�ني الذين يتطلب تعي�ينهم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي )آالف الرياالت(

المكافآت المتغريةالمكافآت الثابتة
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مكافأة نهاية الخدمة
مجموع مكافأة التنفيذي�ني 

عن المجلس إن وجدت   
المجموع الكلي

24,811548-25,359--26,771-4,38731,1582,75847459,749

*تشمل مكافآت لكبار تنفيذي�ني مستقيلني خالل عام 2018م.
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أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على البنك من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع أسباب المخالفة   )7(
والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية:  أ( 

موضوع المخالفة

20172018

 سبل عالجها
وتفادي وقوعها في المستقبل عدد القرارات الجزائية

 إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارات الجزائية
 إجمالي مبلغ 

الغرامات المالية
بالريال السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة 
2193,938,5186810,000اإلشرافية

تم رفع مستوى الرقابة وتحسني 
اإلجراءات للت�أكد من االلتزام 

بالتعليمات الصادرة من الجهات 
التنظيمية وضمان عدم ت�كرار 

هذه المخالفات

مخالفة تعليمات المؤسسة 
3500,000ال يوجدالخاصة بحماية العمالء

تم الت�أكد من اتباع البنك من وضع 
اآلليات المناسبة التي ت�كفل 

المحافظة على مستوى تطبيق 
عالي لتعليمات مؤسسة النقد 

الخاصة بحماية العمالء.

مخالفة تعليمات المؤسسة 
 الخاصة بمستوى أداء 

اجهزة الصراف اآللي وأجهزة 
نقاط البيع

ال يوجد1102,563

مخالفة تعليمات المؤسسة 
الخاصة ببذل العناية الواجبة 

في مكافحة غسل األموال 
وتموي�ل اإلرهاب

ال يوجد1490,000

2394,531,08191,310,000المجموع

قرارات جزائية أخرى:-  ب( 

 العقوبة/الجزاء/التدبري االحرتازي/
القيد االحتياطي

سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفة

توقف الخدمة بسبب أعطا ل فنية  200,697 ريال سعودي 
وإجراءات صيانة غري مجدولة

تم تحديث األنظمة وتنظيم إجراءات شركة سداد للمدفوعات
العمل بشكل يمنع وجود أعطال 
في الخدمة، تم البدء في تنفيذ 

مشروع يساعد في ت�تبع األداء 
للمدفوعات الخاصة بشبكة سداد 

لتحسني مستوى الخدمة

 نظرا لعدم وجود رخصة تشغيلية 5000 ريال سعودي 
من األساس للفرع تم تقديم 

المعاملة إلصدار الرتخيص. وتم 
طلب عمل تقري�ر هندسي لسالمة 
المبنى ودفع رسوم لمدة 11 عام 

بقيمة تزيد عن 100 الف ريال أو 
 قبول الغرامة بمبلغ 5000 ريال 

 هذا تم خالل إجراءات إصدار 
الرخصة بموافقة إدارة الفروع 

 في المنطقة الغرب�ية لدى 
 بلدية العزي�زية الواقعه في 

مكة المكرمة

تم التصحيح و استخراج الرخصةأمانة العاصمه المقدسة مكة
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية:  )8(
إطار الرقابة الداخلية أ ( 

ُيعّد مجلس اإلدارة مسؤواًل عن نظام الّرقابة الّداخلّية لدى البنك الّسعودي الفرنسي. وُيعترب اإلطار العام للّسياسات واإلجراءات األساسية، اّلتي وافق عليها 
مجلس اإلدارة مصمًما لتقديم رقابة داخلّية فّعالة داخل البنك إلدارة المخاطر ضمن حدود المخاطر المحددة. ويمكن لهذا اإلطار أن يوّفر ضمانات معقولة 

بشأن فعالّية ضوابط الّرقابة داخل البنك وكفاءتها.

وت�توّلى إدارة البنك الّسعودي الفرنسي مسؤولّية تطبيق ومراجعة فعالّية بيئة الرقابة الداخلية التي وافق عليها مجلس اإلدارة، وقد اعتمدت إطاًرا 
سة النَّقد العربي الّسعودي. وي�بدأ نظام ضوابط الّرقابة الداخلية )الذي يتبع مبدأ خطوط الدفاع الثالثة(  مت�كاماًل لضوابط الّرقابة الّداخلّية وفًقا لتوجيهات مؤسَّ

مع اإلدارة العليا للبنك التي يحدد أدوارها مجلس اإلدارة والّلجان التابعة للمجلس بهدف الحد من المخاطر المرتبطة باالسرتاتيجّية، األداء المالّي، التقنية، 
ؤون القانونّية، الّشؤون الّتنظيمّية وأمن المعلومات. إدارة اأُلصول والخصوم، االئ�تمان، العملّيات، الشُّ

وتبذل كاّفة إدارات البنك جهوًدا لتحسني كفاءة بيئة ضوابط الّرقابة الّداخلّية وفعالّيتها على مستوى العملّيات عن طري�ق المراجعات المستمّرة واإلجراءات 
المنّسقة والمت�كاملة، وذلك لتفادي القصور الّرقابي وتصحيحه. فُت�كلف كل إدارة )خّط الّدفاع األول( تحت إشراف اإلدارة الّتنفيذّية العليا، بمسؤولّية اإلشراف 

على تعديل القصور الّرقابي المحّدد من قبل عملّية تقي�يمها الّذاتي للمخاطر والّرقابة، ومن قبل إدارات رقابّية اأخرى )خّط الّدفاع الثاني( كإدارة االلتزام 
وإدارة المخاطر والموارد البشرّية واإلدارة المالّية. ويتوّلى المراجعون الّداخلّيون والخارجّيون مهّمة الت�أكيد لمجلس اإلدارة )خّط الّدفاع الثالث(.

المراجعة الّداخلّية ب( 
تعمل دائرة المراجعة الّداخلّية كـ "خط ّدفاع ثالث" وتقّدم ت�أكيدات مستقّلة لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عن طري�ق لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

ويقوم دورها على الفلسفة التي تقضي بتوفري قيمة مضافة لتحسني عملّيات البنك، كما تقّدم خدمات استشارّية لمهام مختلفة في البنك عند الّطلب.

تّم إنشاء دائرة المراجعة الّداخلّية من قبل لجنة المراجعة واّلتي تحّدد مسؤولّيات هذه الّدائرة وتقّرها باعتبار ذلك جزًءا من دورها الّرقابي، ويعود الّرئيس 
الّتنفيذي للمراجعة من الّناحية الوظيفّية إليها.

يشمل نطاق المراجعة الداخلّية على سبيل المثال ال الحصر، فحص وتقي�يم كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة، باإلضافة إلى جودة 
األداء في تنفيذ المسؤولّيات لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك وغاياته.

وت�تمّتع دائرة المراجعة الّداخلّية بإمكانّية الوصول الكامل وغري المقّيد إلى جميع أنظمة البنك، سجاّلته، أصوله المادّية وموّظفيه المعنّي�ني بتنفيذ أّي عمل، 
ولكّنها تخضع لمسؤولية مشددة بشأن سّرّية الّسجاّلت والمعلومات وحمايتها.

تقوم إدارة المراجعة برفع تقري�ر بعد كل زيارة ميدانية لإلدارة المعنية واإلدارة العليا، ويتم مناقشة التقري�ر واإلتفاق على الخطة التصحيحية للمالحظات 
المرصودة والتواري�خ المستهدفة حسب منهجية التدقيق المبني على المخاطر. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاري�ر ربع سنوية للجنة المراجعة، 

وت�تم مناقشة هذه التقاري�ر خالل إجتماعات اللجنة. كما تقوم اللجنة بعد كل إجتماع بتوجيه اإلدارة العليا إلتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل الدور الرقابي 
باإلضافة إلى الحرص على إغالق المالحظات المرصودة حسب التواري�خ المستهدقة المتفق عليها.

مجموعة االلتزام ج( 
 مجموعة االلتزام هي مجموعة رقابية ضمن منظومة العمل في البنك. ت�تمتع مجموعة االلتزام باإلستقاللية الالزمة إلتمام عملها الرقابي وذلك 

 حسب مانصت عليه األنظمة والتعليمات اإلشرافية. ترفع مجموعة االلتزام تقاري�رها إلى لجنة المراجعة بشكل مباشر، حيث أن لجنة المراجعة هي إحدى 
اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس إدارة البنك. تقوم مجموعة االلتزام بدورها الرقابي الذي يتمثل في التحقق من التزام البنك في أعماله بكافة 

األنظمة والتعليمات اإلشرافية المطبقة في القطاع المصرفي في المملكة العرب�ية السعودية. كذلك تساهم مجموعة االلتزام في إرساء وترسيخ ثقافة 
االلتزام وذلك من خالل التواصل والتدريب المستمر مع كافة قطاعات األعمال والدعم في البنك. كما أن مجموعة االلتزام على تواصل بشكل مباشر ومستمر 

مع كافة الجهات الرقابية واإلشرافية على القطاع المصرفي في المملكة العرب�ية السعودية، وذلك من خالل اإلتصال المباشر ورفع التقاري�ر الالزمة بما 
يحقق أعلى مستويات االلتزام والشفافية، وال سيما مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب. كما أنه يجري مراجعة عمل مجموعة 

االلتزام بشكل دوري ومستقل من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالبنك، وذلك حسب مانصت عليه األنظمة والتعليمات اإلشرافية المرعية في القطاع 
المصرفي السعودي.

إدارة المخاطر د( 
وظيفة إدارة المخاطر الرئيسية، هي اإلشراف الفعال على الرقابة الداخلية على مستوى البنك، مما يسهم في تحقيق توجهات البنك االسرتاتيجية، والتي 

تشمل تحديد وتقليص ومراقبة جميع أنواع المخاطر واإلبالغ عنها بما فيها المخاطر السلوكية.

وفي هذا الصدد، تعمل إدارة المخاطر عن قرب مع جميع الجهات الرقابية الداخلية بالبنك لضمان نظام رقابي مالئم يعمل بفعالية ورقابة مستمرة.واستناًدا 
إلى طبيعة التطور المستمر للخدمات المصرفية، تسعى اإلدارة باستمرار في سد الثغرات ومعالجة المخاطر وتعزي�ز نظام الرقابة الداخلية.

نتائج مراجعة فعالية الضوابط الداخلية هـ( 
ت�تحقق لجنة المراجعة من فعالية نظام الرقابة الداخلية، وتبلغ المجلس بالخطوات المتخذة في هذا الصدد، وتقدم أيضًا تقري�رًا سنويًا شاماًل إلى المجلس 

لمساعدته في مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بعد مراجعة لجنة المراجعة لتقاري�ر إجراءات الرقابة الداخلية للبنك والتي أهمها تقاري�ر المراجعة 
الداخلية وإدارتي المخاطر وااللتزام. وبعد االجتماعات مع مدراء هذه األقسام لمناقشة محتوى تقاري�رهم وأداء قطاعاتهم، تقدم اللجنة استنتاجها إلى 

مجلس اإلدارة فيما إذا كانت دورة الرقابة الداخلية في البنك تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وأن البنك يطورها باستمرار لتلبية احتياجات وتطورات 
العمل المتغرية. هذا وقد تعاقد البنك مع شركة خارجية ذات خربة طويلة في مجال المراجعة والرقابة من أجل تقي�يم نظام الرقابة الداخلية في البنك 

وتطوي�ر مستوى فعالية وكفاية اإلجراءات الرقابية، تم إصدار التقري�ر في 16/أغسطس/2018. كما قامت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة إغالق المالحظات 
المرصودة حسب التواري�خ المستهدفة المذكورة في التقري�ر.



البنك السعودي الفرنسي تقري�ر مجلس اإلدارة 2018م22

تقري�ر مجلس اإلدارة

800 124 0006  I  alfransi.com.sa

800 124 0006  I  alfransi.com.sa

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية: )ت�تمة(  )8(
نتائج مراجعة فعالية الضوابط الداخلية )ت�تمة( هـ( 

فيما يتعلق بسياسات المحاسبة المطبقة في البنك، فإن لجنة المراجعة تناقش باستمرار أثر التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
والهيئات الرقابية األخرى وأي تغي�ريات في السياسات المحاسبية والمعاي�ري الدولية إلعداد التقاري�ر المالية )IFRS( مع مسؤولي البنك، وبشكل دوري مع 

المراجعني الخارجي�ني لضمان تنفيذها وفقًا للتعليمات المذكورة.

إستنادًا إلى نتائج التقي�يم المستمر للضوابط الداخلية التي قامت بها اإلدارات الرقابية المختلفة في البنك )إدارة المراجعة الداخلية، إدارة االلتزام، وإدارة 
المخاطر(، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الحالي للبنك مالئم وفّعال. ومع ذلك، تسعى اإلدارة بإستمرار إلى تعزي�ز وتقوية نظام الرقابة الداخلية.

تفاصيل المساهمات االجتماعية التي قام بها البنك:  )9(
ينظر البنك السعودي الفرنسي إلى المسؤولية االجتماعية للشركات بصفتها قيمة أساسية ال يمكن االستغناء عنها. وذلك انطالقًا من التزام البنك بواجبه 

الوطني لدفع عجلة التنمية وتطوي�ر النمو االجتماعي واالقتصادي واإلسهام في خدمة أبناء هذا الوطن المعطاء من خالل دعم األنشطة والربامج 
االجتماعية والخريية وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

 ومن أبرز األنشطة التي سعى البنك في إنجازها والعمل على تحقيقها هو المشاركة في منتدى الرياض الدولي اإلنساني برعاية خادم الحرمني الشريفني 
الملك سلمان بن عبد العزي�ز آل سعود، تحت عنوان "العمل اإلنساني مسؤولية دولية" والذي ينظمه مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بالشراكة 

مع األمم المتحدة ويعّد منصة لتغي�ري القّيم وإي�جاد الحلول العملية في المجال اإلنساني بما يسهم في تحديد احتياجات العمل بهذا المجال، ويسعى 
لمناقشة القضايا الرئيسة التي تخص التخطيط اإلنساني وإيصال المساعدات ويهدف المنتدى لتعزي�ز وتسوي�ق أفضل معاي�ري العمل اإلنساني.

كما ساهم البنك السعودي في الفرنسي في ت�أهيل وتطوي�ر الكفاءات السعودية من أبنائنا من ذوي اإلعاقة من خالل إطالق برنامج "لنكون جزء من 
مستقبلهم" بنسخته الثانية. وهو برنامج تطوي�ري مت�كامل لتدريب الطالب على يد مجموعة من األكاديمي�ني ذوي الخربة الواسعة في هذا المجال بالتعاون 

مع مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.

وفي إطار مبادرات البنك للمسؤولية االجتماعية في قطاع الصحة، وحرصًا من البنك على نشر التوعية وبالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، أطلق 
البنك الحملة التوعوية بسرطان الثدي تحت مسمى " الكشف المبكر مفتاح العالج" بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية. حيث تهدف الفعالية لزيادة الوعي 

والحد من المرض من خالل التعرف على األعراض والعالج.

والتزامًا بواجب البنك االجتماعي تجاه الوطن ودفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل المشاركة في معرض ثمرات بتنظيم من وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية وبنك التنمية االجتماعي، وهي منصة حية تفاعلية تهدف إلى إدماج مشاريع األسر المنتجة واألعمال الحرة والمنشآت الصغرية في فرص 

لتسوي�ق مشاريعهم مع مقدمي الخدمات وحزم الدعم من المنظمات الحكومية والشركاء االسرتاتيجي�ني ومقدمي حلول المساندة.

وبالتزامن مع يوم القراءة العالمي وايماًنا من البنك في أهمية القراءة و إثراء الذات، أقام البنك حملة "لنقرأ" بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزي�ز العامة 
لدعم وتشجيع الموظفني على القراءة.

كما قام البنك أيًضا بإطالق حملة التربع بالدم بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، تحت مسمى "نقطة دم.. حياة" بمشاركة موظفي البنك. وقد شارك 
في الحملة ما يقارب 200 موظفًا لصالح جنودنا البواسل المرابطني بالحد الجنوبي إيمانًا بالدور الذي يقومون به ذوًدا عن وطننا الغالي.

وقد شارك البنك في نشر الوعي حول االحتيال المالي وسبل الوقاية منه من خالل إقامة ورشة عمل "أنماط االحتيال المالي وسبل الوقاية" لمجموعة من 
المكفوفني، من منطلق تمكني الرعاية والمساعدة، وتوجيه فاقدي حاسة البصر نحو حياة جديدة ومشرقة. بتنظيم من قبل البنوك السعودية وذلك بالتعاون 

مع جمعيتي أيادي الحرفية إبصار الخريية التي تعنى بكفيفي البصر.

وحيث يؤمن البنك السعودي الفرنسي بالدور المهم الذي يلعبه حارس األمن وجهوده المتفانية في الحفاظ على األمن والسالمة، دعم البنك حراس األمن 
تحت شعار "شكًرا حارس األمن" الذي يهدف الى مساندتهم وتشجيعهم نحو تحقيق طموحهم.

كما احتفى البنك السعودي الفرنسي تحت شعار هدية الشتاء بعمال النظافة والبوفيه وذلك تقديًرا منه لدورهم البناء في المحافظة على راحة 
الموظفني من خالل توفري كافة الخدمات ذات الصلة تقديًرا لدورهم وقد تم تقديم الهدايا لهم.

وتحت رعاية األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزي�ز، نظم البنك ندوة تحت عنوان )توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة الشمول والمساوة( بالتعاون مع مركز 
الملك سلمان لإلعاقة وقد كرم البنك كأول بنك يدرب ذوي االحتياجات الخاصة.

وأخريا تعترب إسهامات البنك السعودي الفرنسي في مجاالت المسؤولية االجتماعية  معادلة اجتماعية ترفع من مستوى اإلسهامات اإلنسانية لتحقيق 
ت�كامل يتناسب مع المجتمع الذي يعمل البنك من خالله.
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بيان بتواري�خ الجمعيات العامة للمساهمني المنعقدة خالل السنة المالية األخرية وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الحاضري�ن لهذه الجمعيات:  )10(

سجل الحضور

االسم
اجتماع الجمعية األول

2018/04/19م
اجتماع الجمعية الثاني

2018/12/11م

 سليمان بن عبدالرحمن القوي�ز 1
)رئيس اللجنة التنفيذية(



2
 عبدالرحمن بن راشد الراشد 

 )رئيس لجنة الرتشيحات والمكافآت، 
رئيس لجنة المسؤولية االجتماعية(



موسى بن عمران العمران3

خالد بن حامد مطبقاني4

 عمار بن عبدالواحد الخضريي 5
)رئيس لجنة المراجعة(



مازن بن عبدالرزاق الرميح )رئيس لجنة المخاطر(6

بدر بن عبداهلل العيسى7

جاك أوليفر بي�ري بروست8

ريان بن محمد فايز9

طالل بن إبراهيم الميمان10

وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للبنك وشركاته التابعة وبيان بكل نشاط وت�أثريه في حجم أعمال البنك وإسهامها في النتائج:  )11(
أنشطة البنك الرئيسية هي كالتالي:

مصرفية األفراد - تشمل حسابات تحت الطلب لعمالء المؤسسات الخاصة، والسحب على المكشوف، والقروض، وحسابات التوفري، والودائع، وبطاقات   أ. 
االئ�تمان وبطاقات الخصم، وقروض المستهلكني، وبعض منتجات الفوركس وت�أجري السيارات.

مصرفية الشركات - تشمل حسابات تحت الطلب لعمالء الشركات والمؤسسات المتوسطة، والودائع، والسحب على المكشوف، والقروض وغريها من   ب. 
التسهيالت االئ�تمانية، ومنتجات المشتقات المالية.

الخزينة - تشمل خدمات الخزينة، وأنشطة التداول، واألوراق المالية االست�ثمارية، وسوق المال، وعمليات تموي�ل البنك، ومنتجات المشتقات المالية.  ج. 
قطاع الوساطة واالست�ثمار - تشمل خدمات إدارة االست�ثمار وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل، وإدارة، وترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق   د. 

المالية، ومنتجات است�ثمارات التجزئة، وتموي�ل الشركات، وخدمات وساطة األسهم الدولية والمحلية والت�أمني.

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

النسبةإي�رادات النشاط )باألالف الرياالت(نوع النشاط

14%477,674مصرفية األفراد

45%1,456,749مصرفية الشركات

38%1,269,107الخزينة

3%103,524قطاع الوساطة واالست�ثمار

100%3,307,054المجموع

ت�تمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وت�أثريها على حجم أعمال البنك مساهمتها في النتائج كما يلي:

النسبةصافي الدخل )باآلالف الرياالت(نشاطهاالشركة التابعة 

السعودي الفرنسي كابيتال
العمل كأصيل ووكيل، والتعهد باإلدارة، والرتتيب، 

وتقديم المشورة، والحفظ في مجال تداول 
األوراق المالية.

103,524%3.1

 السعودي الفرنسي 
للتموي�ل الت�أجريي

ت�أجري وتموي�ل أصول المركبات
)السيارات والدراجات النارية والشاحنات( 

والمعدات الثقيلة واآلالت، باإلضافة لشراء 
وتسجيل هذه األصول.

84,416%2.6

 شركة السعودي الفرنسي 
0.014%469خدمات وساطة الت�أمنيألعمال وكيل الت�أمني

أما بالنسبة لشركة سكن للتموي�ل العقاري فنشاطها هو تموي�ل العقارات واألراضي من خالل المرابحة ومنتجات الت�أجري، وشراء األراضي والعقارات، 
واالست�ثمار نيابة عن الشركة ومساهمته في النتائج صغري للغاية )أقل من %0,005(.
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وصف لخطط وقرارات البنك المهمة )بما في ذلك التغي�ريات الهيكلية، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية:  )12(
الخطط المستقبلية: أ( 

راجع مجلس اإلدارة الخطة المستقبلية للبنك في شهر ديسمرب 2018، وتحدد الخطة الطموح الجديد للبنك لرتسيخ قيادة البنك في الخدمات المصرفية 
للشركات، ولتعزي�ز نمو البنك المستمر في الخزينة وزيادة حجم الخدمات المصرفية لألفراد، وسيتم الرتكيز أيًضا على كفاءة رأس المال البشري وكفاءة 

العمليات واتخاذ الخطوات الالزمة ليصبح البنك بنًكا رقمًيا وسريعًا وفعااًل وقوًيا يستفيد بشكل كامل من حجمه وخربات موظفينا الهائلة.

االسرتاتيجية: ب( 
يتمثل طموح البنك السعودي الفرنسي في تحقيق حصة سوقية ريادية، وسيتمكن البنك من ذلك من خالل الحفاظ على مركزه القوي في الخدمات 

المصرفية للشركات والخزينة مع زيادة حصته في الخدمات المصرفية لألفراد، باإلضافة إلى ذلك سريكز على تعزي�ز العوائد )RoAA( عرب جميع القطاعات لتالئم 
المنافسني الرئيسي�ني إلى جانب تحقيق والء العمالء بشكل كبري كما يلتزم البنك بتعزي�ز مكانته من خالل التميز في العالقات والبيع المتقاطع المنتظم.

خالل عام 2018، واصل البنك تنفيذ جدول أعمال التحول الخاص به، وقد تم اتخاذ خطوات هامة عرب دمج مجموعة األعمال المصرفية ومجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات لت�كون األعمال المصرفية للشركات، ودمج مجموعة إدارة الرثوات ومجموعة الحسابات الخاصة لت�كون األعمال المصرفية الخاصة وفصل 

اإلدارة االسرتاتيجية عن المالية  لرتتبط مباشرًة بالرئيس التنفيذي ونقل إدارة الحوكمة من مجموعة االلتزام الى مجموعة الشؤون القانونية والحوكمة، 
وستعمل هذه التغي�ريات على ت�كي�يف المنظمة بشكل أكرث وضوًحا مع احتياجات العمالء المختلفة وزيادة الرتكيز على العمالء وتقوية قدرات التنفيذ في كل 

مجال من مجاالت العمل هذه.

من أجل الت�كيف مع التغريات الشاملة في السوق واحتياجات العمالء، شرع البنك في التغي�ري الثقافي من منطلق أنه لن ينجح أي تحول في العمل دون أن يمر 
بتحوالت ثقافية، فيجب أن تحدد الثقافة بوضوح هوية البنك ورؤيته.

وأخرًيا، وضع البنك هدًفا طموًحا ليكون األفضل في فئ�ته من حيث االلتزام التنظيمي، فالرتكيز على تطبيق القواعد الجديدة بسرعة وجعلها جزًءا ال يتجزأ من 
نموذج أعماله هو المفتاح للحصول على فوائد االست�ثمارات القائمة على االلتزام كما يشكل فهًما أعمق الحتياجات العمالء وللمخاطر.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها البنك )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:  )13(
إطار تقبل المخاطر:  أ( 

وافق مجلس إدارة البنك على مدى تقبل البنك للمخاطر، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة بيانات تقبل المخاطر سنويًا أو عند حدوث تغي�ريات جذرية على 
اسرتاتيجية األعمال. بيانات تقبل المخاطر هي مجموعة وأنواع المخاطر التي يسعى البنك السعودي الفرنسي كمصرف إلى تقبلها من ضمن إطار مواجهة 
المخاطر لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية وخطة األعمال،والتي يتمثل هدفها في االنتقال من أهم توجهات سياسة المخاطر إلى إدارة البنك وتوفري قطاعات 

األعمال بتوجيهات ت�تعلق بوضع المخاطر الذي يكون البنك على استعداد لقبولها.

إن حدود إدارة المخاطر لمؤشرات المخاطر المختلفة بمعاي�ري تحمالت محددة يغطي مجموعة مؤشرات المالءة المالية وكفاية رأس المال وجودة االئ�تمان 
وتركيز االئ�تمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وإدارة السيولة.

يراقب مدير مجموعة إدارة المخاطر االلتزام ببيان مدى تقبل المخاطر المعتمد وفي حال وجود أي تجاوزات ت�تعلق بنطاقات التحمل المقبولة يتم تصعيدها 
لت�تخذ اإلدارة العليا اإلجراء المناسب بخصوص ذلك، وتقوم اللجنة التنفيذية للمجلس خالل فرتات ربع سنوية بمراجعة الوضع الفعلي لمؤشرات المخاطر مقابل 

المؤشرات المقررة.

إدارة مخاطر االئ�تمان: ب( 
يسعى البنك للحفاظ على محفظة ائ�تمان متنوعة وسليمة من خالل آلية إرشادات سياسة االئ�تمان وحدود الرتكيز لمختلف قطاعات األعمال في البنك، 

ويتوفر التوجيه من خالل سياسة االئ�تمان )التي ت�تضمن إرشادات اإلقراض بما يتماشى مع تقبل المخاطر(. 

تنشأ معاي�ري قبول مخاطر االئ�تمان والعمالء المستهدفني من مجموعة من العروض التقديمية حول اسرتاتيجيات المخاطر التي أعدها مديرو قطاعات األعمال 
وراجعتها إدارة المخاطر ووافقت عليها لجنة المخاطر التابعة للمجلس.

يتم تنفيذ عملية منح االئ�تمان والموافقة عليه من خالل لجان ائ�تمان بمستويات مختلفة لتفويض الموافقة على االئ�تمان، حيث يعهد الى إدارة مخاطر 
االئ�تمان مسؤولية تقديم آراء مخاطر مستقلة حول طلبات االئ�تمان الصادرة عن قطاعات األعمال. ويساعد في صنع القرار في لجان ائ�تمان البنك نماذج 

تصنيف االئ�تمان الداخلية التي تم تطوي�رها والمحافظة عليها من اجل شرائح مختلفة من الدفرت المصرفي وتخضع إلعادة تحقق على فرتات دورية.
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إدارة مخاطر السوق: ج( 
عّرف البنك بوضوح السياسات واالجراءات التي تخص الرقابة على مخاطر السوق والمرتبطة بمخاطر نشاطه باإلضافة إلى مجموعة شاملة من حدود مخاطر 
السوق )إلى جانب تنبيهات الخسارة( التي ت�تم مراجعتها سنويًا - مرة على األقل - كما يتم مراقبتها يوميًا بشكل مستقل عرب إدارة مخصصة لمخاطر السوق.

وإلدارة مخاطر السوق في سجل التداول، يطبق البنك يوميًا منهجية )القيمة المعرضة للخطر( "VaR" بناًء على تطورات األسعار التاريخية المالحظة في 
 السوق باإلضافة إلى استخدام اختبارات اإلجهاد اليومي لتقدير قيمة الخسارة االقتصادية وفقًا لمجموعة من التغريات المحددة في أوضاع السوق 

)على سبيل المثال: حركات السوق المعاكسة المتطرفة(.

إدارة المخاطر التشغيلية:  د( 
تهدف إدارة المخاطر التشغيلية )ORM( إلى الحد من المخاطر التشغيلية بشكل فعال وتعزي�ز الرقابة في البنك والشركات التابعة له. وتواصل باستمرار على 

تحسني اإلبالغ عن الحوادث والخسائر التشغيلية لضمان التغطية الكاملة و اإلبالغ في الوقت المناسب، وقد تحقق ذلك من خالل غرس ثقافة المخاطر السليمة 
وعقد برامج تدري�بية منوعة للموظفني خلق الوعي من خالل اإلعالن المنتظم. كما قد تم تحسني التقي�يم الذاتي للمخاطر والرقابة من خالل مراجعة شاملة 

للمخاطر المحددة سابقًا والضوابط الرقابية ذات الصلة مما يؤدي إلى تغطية شاملة للمخاطر وتحسني الرقابة، وقد أدى مراقبة خطط العمل المتفق عليها 
ورفعها إلى حل سريع للفجوات المحددة.وقد أدى إنشاء ومشاركة بيانات المخاطر لجميع القطاعات المصرفية إلى تطوي�ر االبالغ عن المخاطر إلى اإلدارة 

واللجان المختلفة.

مؤشر المخاطر الرئيسي هو مقياس يعمل كمنبه مبكر للتعرض المحتمل للمخاطر التشغيلية بحيث يساعد على إدارة المخاطر بشكل استباقي وتحسني 
الرقابة، وقد تم مراجعة مؤشرات مخاطر رئيسية مختلفة لتحسني فعاليتها، باإلضافة إلى ذلك أدت ميكنة بعض مؤشرات المخاطر الرئيسية إلى تحسني 

رقابتها  و اإلبالغ عنها.  

وُتعد إدارة المخاطر التقنية جزًءا أساسًيا من إدارة المخاطر، حيث تعد التقنية وأنظمة المعلومات ركيزة أساسية لعمليات الخدمات المالية، تواصل إدارة 
المخاطر التشغيلية ضمان التغطية المناسبة لمخاطر التقنية والمصرفية الرقمية وتطبيق الضوابط. كما تغطي إدارة مخاطر الت�أمني جزءًا مهما من ممارسات 

إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمرونة والتهديدات في فهم الطبيعة المعقدة لألسواق المالية، تم نقل مسؤولية سياسة الت�أمني للبنك إلى إدارة المخاطر 
التشغيلية لتعزي�ز برنامج الت�أمني للبنك، تم إعادة صياغة سياسة الت�أمني لضمان التجديد لوثائق الت�أمني الرئيسية. 

وتماشًيا مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالرقابة الدقيقة ألنشطة إسناد المهام لطرف ثالث، عملت إدارة المخاطر التشغيلية بشكل 
وثيق مع أصحاب المصلحة على إنشاء اللجان ذات الصلة، باإلضافة إلى ضمان التغطية المناسبة لجميع المخاطر والرقابة ذات الصلة. 

 :)IFRS( المعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية هـ( 
تماشيًا مع طلب مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بتطبيق IFRS 9 في 1 يناير 2018 تحت إدارة المدير المالي وبدعم من إدارة المخاطر وإدارة تقنية 

.IFRS 9 المعلومات واصل البنك السعودي الفرنسي العمل على اإلقرار بالسياسات والعمليات المطلوبة لـ

 شملت جهود التنفيذ ما يلي:
التصنيف والمقاي�يس والتقاري�ر، بما في ذلك تقي�يم نموذج العمل و)SPPI( وعملية الموافقة على المنتجات الجديدة ومتطلبات التطبيق واإلفصاح.   	

انخفاض رأس المال وتعديل سياسات وإجراءات االئ�تمان وتطوي�ر وتوحيد النماذج وحساب وتوثيق الخسائر االئ�تمانية المتوقعة.  	
	  تطبيق تقنية المعلومات لتعزي�ز إدارة المكاتب األمامية وتحسينات أخرى للنظام وإثراء مخزن البيانات وإعداد منطقة البيانات وتخزي�ن البيانات، وتطبيق 

معيار IFRS 9 )خطة عمل البائع( وحساب الخسائر االئ�تمانية والخسائر المتوقعة باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح.
وضع منصة تقنية لمعيار IFRS 9 )مزود من مزود الخدمة( لحساب الخسارة المتوقعة لـ ECL، يقوم النظام بمعالجة البيانات ذات الصلة من أنظمة البنك   	

.)EAD(و )LGD(و )PD(وربطها بالمدخالت ذات الصلة في حساب الخسائر المتوقعة و

 وأعد البنك نماذج االنخفاض االقتصادي الكلي لمحفظة القروض باستخدام متغريات االقتصاد الكلي في المملكة العرب�ية السعودية وتم اعدادها في 
معيار خسائر االئ�تمان المتوقعة IFRS 9، "يسمح المعيار بحساب خسائر االئ�تمان المتوقعة ومخصصات المحفظة الكاملة"، بما في ذلك القدرة على تقليل 

مستوى العمليات. 

ومن أجل تعزي�ز ثقافة الوعي بالمخاطر ألصحاب األعمال فيما يتعلق بلوائح معيار IFRS 9 في البنك، تم تنفيذ برامج لمجموعة من العالقات التجارية ومديري 
المخاطر، يشمل برنامج التوعية المفاهيم األساسية للوائح معيار IFRS 9، مفاهيم المستوى األول، عوامل الخسائر االئ�تمانية المتوقعة، الزيادة الواضحة 

في المخاطر االئ�تمانية لتصنيف المستوى الثاني، من المتوقع أن يوفر اعتماد معيار IFRS 9 المزيد من الدعم لمعاي�ري االئ�تمان والرقابة في البنك.
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التصنيفات االئ�تمانية للبنك السعودي الفرنسي الممنوحة من وكاالت التصنيف الدولية:  )14(

وكالة فيتشموديز للمست�ثمري�نستاندرد آند بورزالتصنيفات 

-BBB+A1Aالتصنيفات على المدى الطوي�ل

A-2P-1F2التصنيفات على المدى القصري

مستقرمستقرمستقرتوقع/مراجعة 

2018/09/182018/10/042018/11/05آخر رأي ائ�تماني منشور

موجودات البنك ومطلوباته ونتائجه المالية في السنوات المالية الخمس األخرية:  )15(

20182017201620152014بآالف الرياالت السعودية 

190,200,706192,928,881203,428,709183,724,281188,776,903إجمالي الموجودات

االست�ثمار واالست�ثمار 
في الشركات الزميلة، 

صافي
28,381,67525,400,94424,187,59928,524,94845,201,350

120,631,634121,940,394129,457,869123,769,457116,540,684قروض وسلف، صافي

159,388,327161,267,500173,729,706156,240,480162,305,566مجموع المطلوبات

148,368,004150,954,187158,458,472141,852,100145,275,245إيداعات العمالء

30,812,37931,661,38129,699,00327,483,80126,471,337إجمالي حقوق الملكية

6,798,6446,576,2076,399,7146,291,4985,786,036إجمالي دخل العمليات

إجمالي مدفوعات 
3,494,1193,051,8912,896,2702,262,4152,270,494العمليات

حصة األرباح/)الخسارة( 
في شركات زميلة، 

صافي
2,5297,5686,7907,361799

3,307,0543,531,8843,510,2344,036,4443,516,341صافي الدخل

صافي دخل العموالت 
5,016,8724,699,6704,256,1874,055,2793,816,976الخاصة

الرسوم من الخدمات 
1,095,5031,119,3181,363,9901,327,5211,291,650المصرفية، صافي

مخصص خسائر االئ�تمان 
وغريها من األصول 

المالية، صافي
1,202,794664,613747,394169,651366,434

رواتب ومصاريف 
1,364,2741,384,5431,392,4081,249,0791,062,105الموظفني

3,0273,0723,2333,2073,085عدد الموظفني
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المؤشرات المالية لألعوام الخمسة الماضية:
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 صافي الدخل
)مليون- ريال سعودي(

 قروض وسلف، صافي
)مليون- ريال سعودي(

 مجموع المطلوبات
)مليون- ريال سعودي(

 إيداعات العمالء
)مليون- ريال سعودي(

 إجمالي الموجودات
)مليون- ريال سعودي(

 إجمالي حقوق الملكية
)مليون- ريال سعودي(
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التحليل الجغرافي إلجمالي إي�رادات البنك والشركات التابعة له:  )16(
 فيما يلي جدول يوضح الدخل لكل منطقة )الشرقية، والغرب�ية، والوسطى، المركز الرئيسي، والشركات التابعة باست�ثناء السعودي الفرنسي كابيتال( 

لعام 2018:

البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة باست�ثناء السعودي الفرنسي كابيتال

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى  الشرقية  الغرب�ية 

6,523,202 2,259,065 1,933,616 1,117,381 1,213,140 إجمالي الدخل

)2,149,378()1,545,190()222,625()168,453()213,110(إجمالي المدفوعات )قبل االحتياطات(

)1,170,294(153,705 )933,466()238,411()152,122(االحتياطات

3,203,530 867,580 777,525 710,517 847,908 صافي الدخل

السعودي الفرنسي كابيتال

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى  الشرقية  الغرب�ية 

277,971 219,639 32,990 13,894 11,448 إجمالي الدخل

)174,447()164,710()3,240()4,384()2,113(إجمالي المدفوعات )قبل االحتياطات(

- - - - - االحتياطات

103,524 54,929 29,750 9,510 9,335 صافي الدخل

مجموعة البنك السعودي الفرنسي

 المجموع المركز الرئيسي الوسطى  الشرقية  الغرب�ية 

6,801,173 2,478,704 1,966,606 1,131,275 1,224,588 إجمالي الدخل

)2,323,825()1,709,900()225,865()172,837()215,223(إجمالي المدفوعات )قبل االحتياطات(

)1,170,294(153,705 )933,466()238,411()152,122(االحتياطات

3,307,054 922,509 807,275 720,027 857,243 صافي الدخل

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها البنك:  )17(
بيان الدخل الموحد للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب 2018 و2017: )17/أ( 

20182017باآلالف الرياالت السعودية

6,947,5766,604,506دخل العموالت الخاصة

1,930,7041,904,836مصاريف العموالت الخاصة

5,016,8724,699,670صافي دخل العموالت الخاصة

1,402,5491,422,163دخل االتعاب والعموالت

307,046302,845مصاريف االتعاب والعموالت

1,095,5031,119,318صافي دخل األتعاب والعموالت

347,173356,131دخل تحوي�ل العمالت، صافي

194,257270,837دخل المتاجرة، صافي

8968,078دخل توزيع األرباح

27,684-23,481)الخسائر(/األرباح حسب FVOCI/االست�ثمارات غري المتداولة، صافي

-97,310المكاسب من بيع االست�ثمار في شركة زميلة

70,11494,489دخل العمليات األخرى

6,798,6446,576,207إجمالي دخل العمليات

1,364,2741,384,543رواتب ومصاريف الموظفني

167,784178,819إي�جار ومصاريف المباني

154,166151,123استهالك واطفاء

503,046560,688مصاريف عمومية وإدارية أخرى

910,499497,960مخصص خسائر االئ�تمان، صافي
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20182017باآلالف الرياالت السعودية

-32,500مخصص خسائر شركة زميلة

259,795166,653مخصص خسائر االست�ثمار وغريها من الموجودات المالية، صافي

102,055112,105مصاريف العمليات األخرى 

3,494,1193,051,891إجمالي مصاريف العمليات

3,304,5253,524,316صافي دخل العمليات

2,5297,568الحصة في أرباح الشركات الزميلة

3,307,0543,531,884صافي دخل السنة

 2.94  2.76 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

ملخص النتائج المالية كالتالي: )17/ب(  

 % التغي�ريات31-12-17 31-12-18 بمالي�ني الرياالت السعودية

6.37-%225-3,3073,532صافي الدخل

3.39%6,7996,576223إجمالي دخل العمليات

6.74%5,0174,700317صافي دخل العموالت الخاصة

1.41-%2,728-190,201192,929الموجودات

12.03%28,37225,3253,047االست�ثمارات

1.07-%1,308-120,632121,940محافظ القروض والسلف

1.71-%2,586-148,368150,954إيداعات العمالء

6.12-%0.18-2.762.94ربح السهم

توضيح أي اختالف عن المعاي�ري المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني:  )18(
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للبنك:

وفقًا للمعاي�ري الدولية إلعداد التقاري�ر المالية )IFRS( التي عدلتها مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب الزكاة وضري�بة الدخل )المرتبطة بتطبيق   .1
المعيار المحاسبي الدولي )IAS( 12 "ضري�بة الدخل" و"لجنة تفسريات المعاي�ري الدولية إلعداد التقاري�ر المالية" Levies" - IFRIC 21" فيما يتعلق بحساب الزكاة 

وضري�بة الدخل في المملكة العرب�ية السعودية(.
امت�ثااًل ألحكام نظام مراقبة البنوك، واألحكام المطبقة في نظام الشركات في المملكة العرب�ية السعودية والنظام األساسي للبنك.  .2

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية البنك فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل ت�أسيسها:  )19(

رأس المالاسم الشركة
نسبة 
الملكية

النشاط
الدولة المحل 

الرئيس 
لعملياتها

الدولة محل 
الت�أسيس

500100 مليون ريال سعوديالسعودي الفرنسي كابيتال
العمل كأصيل ووكيل، والتعهد باإلدارة، 

والرتتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في 
مجال تداول األوراق المالية 

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

500100 مليون ريال سعوديالسعودي الفرنسي للتموي�ل الت�أجريي

ت�أجري وتموي�ل أصول المركبات
)السيارات والدراجات النارية والشاحنات( 

والمعدات الثقيلة واآلالت، باإلضافة لشراء 
وتسجيل هذه األصول

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

500100 ألف ريال سعوديشركة سكن للتموي�ل العقاري
تموي�ل العقارات واألراضي من خالل المرابحة 
ومنتجات الت�أجري، وشراء األراضي والعقارات، 

واالست�ثمار نيابة عن الشركة

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

شركة السعودي الفرنسي ألعمال 
خدمات وساطة الت�أمني500100 ألف ريال سعوديوكيل الت�أمني

المملكة 
العرب�ية 

السعودية

المملكة 
العرب�ية 

السعودية
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اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية البنك فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل ت�أسيسها: )ت�تمة(  )19(
يمتلك البنك السعودي الفرنسي حصة في الشركة السعودية للمعلومات االئ�تمانية )سمة( تبلغ 10.9% من رأس مالها البالغ 20 مليون ريال. كما يمتلك حصصًا 

في الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة "ساند" )شركة الشيكات السياحية السعودية سابقًا( قدرها 5% من رأس مالها البالغ 25 مليون ريال، 
ويست�ثمر البنك أيًضا مبلغ 892,850 ريال في الشركة السعودية لتسجيل عقود االيجار التمويلي، والشركة السعودية لتسجيل األسهم وهذه الشركة تحت 

التصفية حاليًا بعد أن تم تحويلها بما لها وما عليها إلـى هيئة السوق المالية وتداول.

وجميع الشركات المذكورة أعاله شركات منشأة في المملكة العرب�ية السعودية.

كما تم ت�أسيس شركة البنك السعودي الفرنسي لألسواق المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومملوكة بنسبة 100% للبنك وبرأسمال مرخص 
50,000 دوالرًا أمريكيًا )بما يعادل187.500 ريااًل سعوديًا( محل ت�أسيسها ونشاطها في جزر كايمان، وتختص هذه الشركة بالقيام بـعمليات المتاجرة بمشتقات 

وأنشطة البيع باالسرتداد.

ولدى البنك است�ثمارات في شركات اخرى، حيث يمتلك 27% من رأسمال بنك بيمـو السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة تم ت�أسيسها في سوريا 
برأسمال قدره 5.5 مليار لرية سورية وقد بدأ أعماله بتاري�خ 2004/04/01م، كما يمتلك البنك 10,33% من رأس مال بنك بيمو لبنان، وهي شركة مؤسسة في 

لبنان - بريوت بتاري�خ 2003/08/01 م، برأس مال قدره 62.25 مليار لرية لبنانية، علمًا بأنه يتم حاليًا اتباع كافة اإلجراءات النظامية والتعاقدية إلتمام بيع حصة 
البنك السعودي الفرنسي في بنك بيمو السعودي الفرنسي - سوريا، وبنك بيمو لبنان بناًء على ما تم االعالن عنه بتاري�خ 2011/11/26م عرب تداول بأن مجلس 

إدارة البنك السعودي الفرنسي اتخذ قرارًا باإلجماع على بيع حصته في بنك بيمو السعودي الفرنسي - سوريا، والبالغة 27% وحصته في بنك بيمو لبنان 
البالغة 10.33%، ويعترب البنك السعودي الفرنسي غري ممثاًل في مجالس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي - سوريا، وكذلك بنك بيمو لبنان اعتبارًا من 

2011/11/26م، وتم إبالغ شركائه الرئيسي�ني في بنك بيمو لبنان بهذا القرار.

كما يمتلك البنك 2,800,000 سهم من أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للت�أمني التعاوني البالغ عدد أسهمها )20 مليون سهم( أي بنسبة 14% من رأس 
مال الشركة البالغ )200 مليون ريال(.

خالل عام 2018، فقد البنك حصة السيطرة على إحدى الشركات التابعة وهي شركة أليانز السعودي الفرنسي للت�أمني التعاوني حيث باع البنك ما نسبته %18.5 
)من 3.7 مليون سهم( من أسهمه بقيمة دفرتية قدرها 46.17 مليون ريال سعودي مقابل العائدات البالغة 81.27 مليون ريال سعودي )بسعر 22 ريال 

سعودي للسهم الواحد(، وتبلغ نسبة المساهمة المتبقية في شركة أليانز السعودي الفرنسي للت�أمني التعاوني %14.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  )20(
ال يوجد أسهم او أدوات دين صادرة للشركات التابعة خالل عام 2018. أ( 

قروض قدمها البنك لشركاته التابعة: ب( 
يوضح الجدول التالي القروض القائمة في 31-12-2018 والتي قدمها البنك السعودي الفرنسي إلى شركاته التابعة:

بآالف الرياالت السعوديةاسم الشركة التابعة

1,160,829 السعودي الفرنسي كابيتال*

1,695,000 السعودي الفرنسي للتموي�ل الت�أجريي**

لدى السعودي الفرنسي كابيتال تسهيالت السحب على المكشوف كما للسعودي الفرنسي للتموي�ل الت�أجريي قرض قصري األجل من البنك السعودي 
الفرنسي، وال يوجد أي قرض آخر قائم للشركات التابعة باست�ثناء القروض المذكورة أعاله المقدمة من البنك السعودي الفرنسي.

* تفاصيل قروض السعودي الفرنسي كابيتال:

 2017 2018بآالف الرياالت السعودية

1,032,535893,373الرصيد االفت�تاحي 

5,857,3131,965,687إي�رادات القروض

5,729,0191,826,525سداد القروض

1,160,8291,032,535الرصيد الختامي للقروض

** تفاصيل القروض للسعودي الفرنسي للتموي�ل الت�أجريي:

 2017 2018بآالف الرياالت السعودية

1,905,0001,550,000الرصيد االفت�تاحي 

350,000580,000إي�رادات القروض

560,000225,000سداد القروض

1,695,0001,905,000الرصيد الختامي للقروض
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وصف لسياسة البنك في توزيع أرباح األسهم:  )21(
 يعتمد توزيع األرباح النقدية بالبنك على عدة عوامل منها تقديرات وتوصيات مجلس اإلدارة التي تعتمد على المركز المالي، ونتائج عمليات البنك، 

ونسبة مالءمة رأس مال البنك الحالية والمركز المتوقع مستقباًل، ومتطلبات السيولة النقدية على المدى القصري والمتوسط بالنظر إلى خطط ومشاريع 
البنك التوسعية.

توزع أرباح البنك السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل المصروفات والت�كاليف األخرى، وت�كوي�ن االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها 
وخسائر االست�ثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى المجلس ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك، على النحو التالي:

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمني السعودي�ني والضري�بة المقررة على المساهمني غري السعودي�ني طبقًا لألنظمة النافذة   .1
في المملكة العرب�ية السعودية، ويقوم البنك بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة، وتخصم الزكاة المدفوعة عن المساهمني السعودي�ني من 

نصيبهم في صافي الربح كما تحسم الضري�بة المدفوعة عن المساهمني غري السعودي�ني من نصيبهم في صافي الربح.
يرحل ماال يقل عن 25% من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضري�بة كما ذكر في الفقرة )1( السابقة لالحتياطي النظامي إلى أن يصبح   .2

االحتياطي المذكور مساويًا على األقل لرأس المال المدفوع.
يخصص الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة والضري�بة مبلغ ال يقل عن 5% من رأس المال المدفوع على المساهمني السعودي�ني   .3

وغري السعودي�ني على أن يتم توزيعه بنسبة المدفوع من قيمة اسهم السعودي�ني أو غري السعودي�ني طبقًا لما يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره 
الجمعية العامة، فـإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة ألي من المساهمني السعودي�ني أو غري السعودي�ني ال ت�كفي لدفع األرباح 

للمساهمني المعني�ني، ال يجوز للمساهمني المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح 
تزيد عما أقرتحه مجلس اإلدارة.

يستخدم الباقي من األرباح بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )1(، )2(، )3(، السابقة على النحو الذي يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره   .4 
الجمعية العامة. 

يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من المساهمني السعودي�ني وغري السعودي�ني عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي   .5
واالحتياطات األخرى من صافي األرباح )بعد الزكاة والضري�بة( وي�جب على كل من المجموعتني المساهمتني المساهمة في تلك االحتياطات حسب 

نسبهم في رأس المال على أن تخصم مساهماتهم من حصصهم في األرباح الصافية.
توزع األرباح النقدية على المساهمني في المكان والزمان الذي يقرره مجلس اإلدارة وفقًا للوائح سارية المفعول.  .6

يجوز لمجلس اإلدارة إقرار عدم توزيع أرباح نقدية واستخدام األرباح في تسوية ديون أو التزامات أو ارتباطات للمساهمني لدى البنك.  .7
يجوز للبنك توزيع أرباح مرحلية على المساهمني على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات الالزمة المنصوص عليها في   .8 

النظام األساسي.
يجب إعالم المساهمني بهذه السياسة خالل اجتماع الجمعية العامة.  .9

الربحية األساسية والمخفضة للسهم:
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للسنتني المنتهيتني في 31 ديسمرب 2018 و2017 على أساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي دخل 

السنة على 1,199 مليون سهم بعد است�ثناء أسهم الخزينة والتي ت�ت�كون من 6 مليون سهم كما في 31 ديسمرب 2018 )31 ديسمرب 2017: 6 مليون سهم(.

إجمالي توزيعات األرباح:
أوصى مجلس اإلدارة بإجمالي توزيعات أرباح نهائية للسنة بلغت 958 مليون ريـال سعودي )2017: 355 مليون ريـال سعودي(، ما يمثل 0.80 ريـال سعودي 

للسهم )2017: 0.35 ريـال سعودي( صافي للسنة، وتخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والجهات الرقابية، 
وقد أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات أرباح مرحلية بمبلغ إجمالي قدره 1,028 مليون ريـال سعودي )2017: 1,141 مليون ريـال سعودي(، ما يمثل 0.90 ريـال 

سعودي )2017: 1.05 ريـال سعودي( صافي للسهم، وبلغ مجموع توزيعات األرباح للمساهمني السعودي�ني 2,010 مليون ريـال سعودي )2017: 1,312 مليون ريـال 
سعودي( وبلغ مجموع توزيعات أرباح للمساهمني غري السعودي�ني 352 مليون ريـال سعودي )2017: 483 مليون ريـال سعودي(.

 األرباح المقرتح توزيعها لنهاية األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
العام 2018

االجمالي لعام 2018
2018/07/25 )مرحلية لعام 2018(2018/05/06 )نهائية لعام 2017(

المبلغ بآالف الرياالت 
355,2371,028,204958,0811,986,285السعودية

60.06%75.19%50.58%24.96%النسبة 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذي�ني وأقربائهم( أبلغوا البنك بتلك   )22(
الحقوق، وأي تغي�ري في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخرية:

لم یتلقى البنك خالل العام المالي 2018م أي إشعاٍر من المساھمین واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغیر نسبة ملكیتھم في أسھم البنك. وي�وضح 
الجدول أدناه ملكية المساهمني الرئيسي�ني في أسهم البنك خالل العام المالي 2018م:

المساهمون الرئيسيون في رأسمال البنك كما في 31/12/2018م

المساهمتسلسل
عدد األسهم
بداية العام

نسبة الملكية
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

نسبة الملكية
نهاية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري

--16.199 %16.199195,267,861 %195,267,861شركة المملكة القابضة1

--14.911 %14.911179,732,139 %179,732,139بنك كريدي أجريكول كوربوريت أند إنفستمنت2

--13.290 %13.290160,195,361 %160,195,361المؤسسة العامة للت�أمينات اإلجتماعية3

--9.830 %9.830118,488,534 %118,488,534شركه راشد العبدالرحمن الراشد واوالده4
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين البنك   )23( 
أو أي من شركاته التابعة، وأي تغي�ري في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخرية.

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

تسلسل
 اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية 

أو حقوق االكت�تاب

نهاية العامبداية العام
نسبة التغي�ريصافي التغي�ري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

 -  -  -  312,685  -  312,685 عبدالرحمن راشد الراشد1

 )64( )282,000( -  155,528  -  437,528 أقرباء عبدالرحمن راشد الراشد2

 -  -  -  647,860  -  647,860 موسى عمران العمران3

 -  -  -  23,096,064  -  23,096,064 أقرباء موسى عمران العمران4

 -  -  -  59,624  -  59,624 د. خالد حامد مطبقاني5

 0  5,501  -  16,755,682  -  16,750,181 أقرباء د. خالد حامد مطبقاني6

 -  -  -  1,000  -  1,000 عمار عبدالواحد الخضريي7

 -  -  -  6,000  -  6,000 مازن عبدالرزاق الرميح8

 -  -  -  1,000  -  1,000 بدر عبداهلل العيسى9

 -  -  -  178  -  178 أقرباء بدر عبداهلل العيسى10

 100  10  -  10  -  - ريان محمد فايز11

 -  -  -  150,000  -  150,000 طالل إبراهيم الميمان12

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود لكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين البنك

اسم من تعود له المصلحةتسلسل
نهاية العامبداية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

 -  -  -  1,259,050  -  1,259,050 أقرباء مازن هاني التميمي1

المعلومات المتعلقة بأي قروض على البنك(سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غري ذلك)، وكشف بالمديونية اإلجمالية للبنك والشركات التابعة لها   )24(
وأي مبالغ دفعها البنك سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي:

ال توجد قروض على البنك )القروض على الشركات التابعة موضحة في البند رقم 20(. أ ( 
أدوات الدين والصكوك: ب ( 

قام البنك في شهر يونيو 2014 بإصدار صكوك ثانوية غري مضمونة بقيمة 2,000 مليون ريـال سعودي ولمدة 10 سنوات، تحمل هذه الصكوك دخل عموالت 
خاصة فعلي يمثل معدل الفائدة بني البنوك السعودية "سايبور" لثالثة أشهر باإلضافة الى 140 نقطة أساس، ويتم سداد الصكوك من خالل نظام اإليداع 

الخاص بتداول، ويحق للبنك سداد هذه الصكوك الثانوية غري المضمونة بعد 5 سنوات ولكن بشرط الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي 
وت�كون متوافقة مع أحكام وشروط االتفاقية. 

ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.

سداد سندات المديونية:
خالل العام لم يكن هناك استحقاق أو سداد ألوراق الدين والصكوك.  أ. 

ال يوجد أدوات دين قابلة للتحوي�ل وأي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكت�تاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها البنك أو شركاته التابعة خالل    ب. 
السنة المالية.

ال يوجد أي حقوق تحوي�ل أو اكت�تاب بموجب أدوات دين قابلة للتحوي�ل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت�تاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو    ج. 
منحها البنك خالل السنة المالية. 

ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب البنك ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.  د. 
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخرية، وتواري�خ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضري�ن:  )25(

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

اسم العضو
االجتماع األول
2018/02/15م

االجتماع الثاني
2018/04/11م

االجتماع الثالث
2018/05/01م

االجتماع الرابع
2018/06/05م

االجتماع الخامس
2018/09/18م

االجتماع السادس
2018/12/11م

اإلجمالي

16- سليمان القوي�ز

25- عبدالرحمن الراشد

35- موسى العمران

45- خالد المطبقاني

55- عمار الخضريي

66- مازن الرميح

76- بدر العيسى

85- طالل الميمان*

95- جاك بروست

106- ريان فايز

* تم تعي�ينه عضوًا بمجلس اإلدارة اعتبارًا من 2018/02/28م.

عدد طلبات البنك لسجل المساهمني وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها:  )26(

أسباب الطلبتاري�خ الطلبتسلسل

الربع الرابع 12018/12/312018
متابعة سجالت المساهمني22018/12/27
متابعة سجالت المساهمني32018/12/20
متابعة سجالت المساهمني42018/12/13
متابعة سجالت المساهمني52018/12/06
متابعة سجالت المساهمني62018/11/29
متابعة سجالت المساهمني72018/11/22
متابعة سجالت المساهمني82018/11/15
متابعة سجالت المساهمني92018/11/08
متابعة سجالت المساهمني102018/11/01
متابعة سجالت المساهمني112018/10/25
متابعة سجالت المساهمني122018/10/18
متابعة سجالت المساهمني132018/10/11
متابعة سجالت المساهمني142018/10/04
الربع الثالث 152018/09/302018
متابعة سجالت المساهمني162018/09/27
متابعة سجالت المساهمني172018/09/20
متابعة سجالت المساهمني182018/09/13
متابعة سجالت المساهمني192018/09/06
متابعة سجالت المساهمني202018/08/30
متابعة سجالت المساهمني212018/07/31
ملف أرباح222018/07/12
الربع الثاني 232018/06/282018
متابعة سجالت المساهمني242018/05/31
متابعة سجالت المساهمني252018/04/30
ملف أرباح262018/04/23
الربع األول 272018/03/292018
متابعة سجالت المساهمني282018/02/19
متابعة سجالت المساهمني292018/01/16
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وصف ألي صفقة بني البنك وطرف ذي عالقة:  )27(
يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة، وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة تمت بنفس شروط 

التعامل مع األطراف األخرى، تخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة 
النقد العربي السعودي، كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما في 31 ديسمرب 2018 و2017م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كاآلتي:

20182017بآالف الرياالت السعودية

مجموعة سي أيه - سي آي بي

1,421,019185,060مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى وأصول األخرى

22,88391,647مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ومطلوبات األخرى

84,69588,933القيمة العادلة للمشتقات، صافي

1,167,3021,416,998التعهدات وااللتزامات المحتملة

شركات تابعة

9,69576,049است�ثمارات

7,9837,993مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

142,501-ودائع العمالء

1,600-التعهدات وااللتزامات المحتملة

أعضاء مجلس اإلدارة والمراجعني وكبار التنفيذي�ني والمساهمني الرئيسي�ني اآلخري�ن والشركات التابعة لهم

7,347,1187,184,902قروض وسلف

10,715,9769,810,397ودائع العمالء

4,56612,308-القيمة العادلة للمشتقات، صافي

1,241,4821,418,750التعهدات وااللتزامات المحتملة

صناديق البنك االست�ثمارية

683-القيمة العادلة للمشتقات، صافي

5,741,6764,672,706ودائع العمالء

يمثل المساهمون الرئيسيون حصص ملكية أكرث من 5% من رأسمال البنك، باست�ثناء المساهمني غري السعودي�ني، وفيما يلي بيان دخل ومصاريف المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

20182017بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة 

7,6789,785مجموعة سي أيه - سي آي بي 

أعضاء مجلس اإلدارة والمراجعني و اإلدارة العليا والمساهمني الرئيسي�ني اآلخري�ن   - 
والشركات التابعة لهم

289,978279,584

-12صناديق البنك االست�ثمارية

297,668289,369إجمالي دخل العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة

1,695403مجموعة سي أيه - سي آي بي

أعضاء مجلس اإلدارة والمراجعني و اإلدارة العليا والمساهمني الرئيسي�ني اآلخري�ن   - 
والشركات التابعة لهم

277,060213,111

شركات تابعة   -100390

صناديق البنك االست�ثمارية  -5,4031,815

284,258215,719إجمالي مصاريف العموالت خاصة

42,15262,178أتعاب، دخل عموالت وأخرى، صافي

5,1744,449أتعاب المدراء

664996مصاريف عمومية وإدارية أخرى
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العقود واألعمال التي تمت مع البنك، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو لكبار التنفيذي�ني فيه أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:  )28(

طبيعة العمل أو العقدتسلسل
مبلغ العمل أو 

العقد
حالة العقدنهاية العقدبداية العقد

 اسم العضو/كبار التنفيذي�ني 
أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم

تم إلغاءه في 2018/1/17م2017/1/18م247,000إي�جار فيال سكنية1
2017/1/17م

 مجمع سكني مدينة المملكة، 
 تابع لشركة المملكة القابضة 

)مالك رئيسي في رأسمال البنك(

تم إلغاءه في 2018/3/31م2015/4/1م269,000إي�جار فيال سكنية2
2018/1/1م

تم إلغاءه في 2018/8/31م2017/9/1م261,250إي�جار فيال سكنية3
2018/2/28م

تم إلغاءه في 2018/5/31م2015/6/1م237,500إي�جار فيال سكنية4
2017/11/30م

تم إلغاءه في 2016/8/152018/8/14م285,000إي�جار فيال سكنية5
2017/8/14م

تم إلغاءه في 2018/8/14م2017/8/15م270,500إي�جار فيال سكنية6
2018/8/14م

الموقع تابع لشركة المملكة القابضة ساري2020/11/30م2010/12/1م43,000إي�جار لموقع جهاز صراف آلي7
)مالك رئيسي في رأسمال البنك(

5,197,487تقديم خدمات االتصاالت8

 عبارة عن عقود وتقديم خدمات متعددة، ت�تم 
بناء على طلبات من قطاعات األعمال في البنك، 

مثل خدمات إرسال الرسائل النصية للعمالء 
واالنرتنت وغريه

معالي األستاذ/سليمان القوي�ز، عضو 
مجلس إدارة شركة موبايلي

 ساري 2019/3/31م2009/4/1م35,000إي�جار لموقع صراف آلي9
تحت التجديد

المالك/السيد عبداهلل بن سلمان 
الدوسري، والد األستاذ فيصل 

الدوسري )رئيس شبكة الفروع بالبنك(

 ساري 2019/12/31م2008/1/1م75,000إي�جار لموقع صراف آلي10
تحت التجديد

المالك/شركة األسواق العرب�ية 
المحدودة، يورومارشيه/األستاذ عامر 

عثمان )مدير إدارة الرثوات بالبنك(

 المالك/الدكتور خالد مطبقاني ساري2020/5/31م2001/6/1م40,000إي�جار لموقع صراف آلي11
)عضو مجلس إدارة البنك(

التنازل عن مكافآت أو أرباح من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك أو كبار التنفيذي�ني أو المساهمني:  )29(
قام كل من عضو لجنة المراجعة السيد/أرنود شوبني وعضو لجنة المخاطر السيد/فرانسوا باالي بالتنازل عن كامل مبلغ المكافأة الخاص بهما، واليوجد أي 

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس إدارة البنك اآلخري�ن أو كبار التنفيذي�ني عن أي مكافآت أو تعويضات. اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 
مساهمي البنك عن أي حقوق في األرباح.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد الزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفرتة المالية   )30(
السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان
2018م

المستحق المسدد

277,000الزكاة*

99,000الضري�بة**

المؤسسة العامة للت�أمينات 
-92,166,377.62االجتماعية

-283,117.00ت�كاليف ت�أشريات وجوازات

-1,333,170.00رسوم مكتب العمل

* الزكاة
بلغت الزكاة على المساهمني السعودي�ني للسنة نحو 277 مليون ريـال سعودي )2017: 91 مليون ريـال سعودي( وسيتم خصمها من حصتهم في توزيعات األرباح.

كحدث رئيسي توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل السنة لتسوية التزامات الزكاة بمبلغ 1,510.67 مليون ريال سعودي للسنوات المالية السابقة 
من 2006 وحتى 2017، ت�تطلب اتفاقية التسوية من البنك تسوية نسبة 20% من التزامات الزكاة المتفق عليها في البداية والباقي يجب تسويتها خالل فرتة خمس سنوات، وبالتالي 

قام البنك بتعديل الزكاة وضري�بة الدخل للسنوات السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017  من خالل األرباح المحتجزة، ونتيجة التفاقية التسوية، وافق البنك على سحب جميع 
االعرتاضات السابقة التي تم تقديمها إلى الجهة المختصة فيما يتعلق بالزكاة.

** ضري�بة الدخل
بلغت ضري�بة الدخل المستحقة على المساهم األجنبي CA- CIB في السنة الحالية تقري�بًا 99 مليـــون ريـال سعودي )2017: 208 مليون ريـال سعودي( وسيتم خصمها من حصتهم في 

توزيعات األرباح.
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بيان بقيمة االست�ثمارات أو االحتياطات التي أنشئت لمصلحة موظفي البنك:  )31(
يحرص البنك على تحفيز موظفيه بتقديم برامج ومكافآت تشجيعية تعزز ثقتهم وانتماءهم للبنك، وفيما يلي بيان يوضح )برنامج ت�كافل الغد للموظفني( 

والحركة التي حصلت عليه خالل عام 2018م:

اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف الرصيد بالريال السعودي

45,398,425.0040,727,055.0086,125,480.00الرصيد كما في بداية 2018

9,982,567.008,247,908.0018,230,475.00المبلغ المضاف خالل 2018

)15,417,483.84( )2,503,144.48( )12,914,339.36(المبلغ المسرتد خالل 2018

42,466,652.6446,471,818.5288,938,471.16الرصيد في نهاية 2018

إقرارات مجلس اإلدارة:  )32(
يؤكد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.   -
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.  -

تم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعلومات المتعلقة بأي عقود أو أعمال كان البنك طرفا فيها أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية 
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة مباشرة بأي منهم، في االفصاح رقم )37( الخاص 

بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، والمادتني رقم 27 ورقم 28 من هذا التقري�ر.

تحفظات مراجعني الحسابات على القوائم المالية:  )33(
لم يتضمن تقري�ر المراجعة تحفظات على القوائم المالية السنوية.

توصيات مجلس اإلدارة بتغي�ري مراجعي الحسابات:  )34(
لم يوص مجلس اإلدارة بتغي�ري مراجعي الحسابات قبل انتهاء فرتة تعي�ينهما، ولم يحدث تعارض بني توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة.

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:  )35(
يمتلك البنك أسهم خزينة ضمن برنامج الحوافز طويلة األجل )LTI( والذي ُيمنح بموجبه مكافآت تحفيزية للموظفني المؤهلني. 

وفيما يلي أبرز خصائص الربنامج:

برنامج المكافأة طويلة األجلبرنامج المكافأة طويلة األجلطبيعة الخطة 

11عدد الربامج القائمة 

15 مايو 22018 يوليو 2017تاري�خ المنح 

1 يناير 12021 يناير 2019تاري�خ االستحقاق 

23.09623.096سعر المنح )ريال سعودي(

2.6 سنوات1.5 سنة فرتة االستحقاق

بقاء الموظفني على رأس العمل واستيفاء شرط االستحقاق
معاي�ري الخدمة المطلوبة

بقاء الموظفني على رأس العمل واستيفاء 
معاي�ري الخدمة المطلوبة

ارتفاع ثمن األسهمارتفاع ثمن األسهمطريقة السداد

بالك شولزبالك شولزطريقة التقي�يم المستخدمة

 القيمة العادلة للسهم في تاري�خ المنح 
33.906 31.836 )ريال سعودي(

يتم منح األسهم عند تحقق شرط البقاء على رأس العمل مع األخذ باالعتبار الظروف السائدة بالسوق ذات الصلة، إن إجمالي المصاريف المعتمدة في 
القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بخطط السداد المستندة إلى حقوق المساهمني والمذكورة أعاله للفرتة هي 14.9 مليون ريال سعودي. كما أن قيمة 

األسهم كما في 31 ديسمرب 2018 هي 188 مليون ريال سعودي )في تاري�خ المنح 193 مليون ريال سعودي(.

6,000,000عدد األسهم الممنوحة لحساب االرتفاع في الثمن عند تاري�خ المنح

)1,870,000(األسهم المتنازل عنها  

4,130,000عدد األسهم المخصصة لحساب االرتفاع في الثمن  
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)36( اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت الصغرية والمتوسطة ومتناهية الصغر:
اإلفصاحات النوعية: أ- 

أنشأ البنك السعودي الفرنسي قطاع المنشآت الصغرية والمتوسطة في عام 2014 ايمانا منه بأهمية هذا القطاع وتوفري أفضل الحلول التمويلية 
والتسهيالت البنكية ألصحاب هذه المنشآت. ويضم هذا القطاع ما يزيد عن 60 موظًفا موزعني في ثالث إدارات إقليمية ولكل إقليم مدير يقوم باإلشراف على 

سري خطة العمل ويقوم برفع تقاري�ره لرئيس قطاع المنشآت الصغرية والمتوسطة.

 ويعترب قطاع المنشآت الصغرية والمتوسطة جزًءا من إدارة مصرفية الشركات، وي�رفع رئيس القطاع تقاري�ره للجنة المنشآت الصغرية والمتوسطة ومتناهية 
الصغر المكونة من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، رئيس المجموعة المصرفية المؤسسية، رئيس مجموعة مصرفية الشركات، رئيس دائرة المخاطر 

ونائبه، رئيس مجموعة المصرفية لألفراد، رئيس دائرة االلتزام ورئيس مجموعة المنشآت الصغرية والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما يقوم البنك بخدمة كافة عمالئه من فئة المنشآت الصغرية والمتوسطة في الثالث مدن الرئيسية بالمملكة ويستقبل طلبات العمالء لتقديم الخدمات 
لهم من كافة فروعه العاملة بالمملكة والمنتشرة في كافة المدن والمناطق. ومن منطلق اهتمام البنك بهذه الشريحة تم إطالق خدمة التقديم 

اإللكرتوني عن طري�ق موقع البنك وإضافة رقم مخصص لهذه الشريحة.

314عدد أيام التدريب للموظفني

9عدد أيام التدريب للعمالء

اإلفصاحات الكمية: ب. 

في 31 ديسمرب 2017في 31 ديسمرب 2018

الرصيد بالريال السعودي
متناهية 

الصغر
المجموعالمتوسطةالصغرية

متناهية 
الصغر

المجموعالمتوسطةالصغرية

تمويالت المنشآت المتناهية الصغر والصغرية 
والمتوسطة - داخل الميزانية )بمالي�ني 

الرياالت السعودية(
2091,4726,7818,4632171,5167,1798,912

تمويالت المنشآت المتناهية الصغر والصغرية 
والمتوسطة - خارج الميزانية )بمالي�ني 

الرياالت السعودية(
1328323,9544,9181649544,5095,627

نسبة تموي�ل المنشآت المتناهية الصغر 
والصغرية والمتوسطة داخل الميزانية، من 

اجمالي التموي�ل داخل الميزانية
%0.1%0.7%3.2%3.9%0.1%0.8%3.6%4.5

نسبة تموي�ل المنشآت المتناهية الصغر 
والصغرية والمتوسطة خارج الميزانية، من 

اجمالي التموي�ل خارج الميزانية 
%0.2%1.5%7.3%9.1%0.3%1.6%7.7%9.6

1,2599451,6363,8401,3219841,7464,051عدد التمويالت )داخل وخارج الميزانية(

9746186962,2881,0326999112,642عدد العمالء )طالبي التموي�ل(

051556078078عدد التمويالت المضمونة بربنامج كفالة

0129.324.7154087087إجمالي التمويالت المضمونة بربنامج كفالة

*قد تم إعادة تبويب األرقام المتعلقة بسنة 2017م بناًء على التعريف الحديث للمنشآت متناهية الصغر، الصغرية والمتوسطة.
**المقصود بعدد التمويالت المضمونة هو عدد الكفاالت الصادرة أما إجمالي التمويالت المضمونة هي إجمالي مبالغ التسهيالت بمالي�ني الرياالت.

المبادئ األخالقية واألسس المهنية لموظفي البنك السعودي الفرنسي:  )37(
 ت�تضمن أنظمة ولوائح البنك السعودي الفرنسي على ضوابط وقوانني تنظم سري العمل لدى البنك، يلتزم بها كل من يمثل البنك بشكل مباشر أو 

غري مباشر ومنها:

السلوكيات واألخالقيات العامة واألسس المهنية: أ. 
األصول المتبعة أثناء العمل مثال )االلتزام بساعات العمل(.	 
اإلبالغ عن المخالفات الفعلية والمحتملة مثل )حاالت االحتيال أو محاولة االحتيال(.	 
سرية المعلومات مثل )المعلومات الخاصة بالعميل(.	 
تجنب تضارب المصالح ويندرج تحتها تقديم الهدايا وقبولها ومعامالت تجارية لجهات ذات عالقة.	 
استخدام المعلومات المميزة الداخلية )االست�ثمارات الشخصية(.	 
االلتزام بسياسة مكافحة غسل األموال )االبالغ عن األنشطة المشبوهة(.	 
حماية أصول البنك.	 
صحة السجالت والتقاري�ر المالية.	 
المضايقات والتخويف.	 
مكان العمل اآلمن والخالي من الممنوعات.	 
العدالة في التعامل.	 
مالئمة المنتجات واالست�ثمارات المعروضة على العمالء.	 
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المبادئ األخالقية واألسس المهنية لموظفي البنك السعودي الفرنسي: )ت�تمة(  )37(
سياسات االستخدام المقبول لخدمات الحاسب اآللي - الربيد اإللكرتوني - اإلنرتنت. ب. 

األسس المهنية:
معاملة اآلخري�ن بالطريقة التي ت�تمنى أن ت�تم معاملتك بها. 	 
تحمل المسؤولية الشخصية الناتجة عن التصرفات الفردية.	 
ت�أدية األعمال الشخصية وما يخص العمل وفًقا للقوانني واألنظمة المرعية.	 
توخي الصراحة في كافة قضايا العمل.	 

يعد االلتزام بالمبادئ األخالقية واألسس المهنية من قبل موظفي البنك وممثليه واجًبا من واجبات العمل ومن األوامر المشروعة التي يجب االلتزام بها 
ويرتتب على التقصري بها اتخاذ االجراءات الجزائية التي قد تصل الى حد انهاء الخدمة وفًقا لما جاء في المادة 80 الفقرة )2( من نظام العمل واستناًدا الى 

الئحة تنظيم العمل المعمول بها بالبنك. كما يرتتب على مخالفة هذه األنظمة مخالفة القوانني العامة والتي قد تعرض الموظف والبنك للعقوبات الجزائية.

يتم تطبيق الجزاءات بالتشاور مع الدائرة المعنية والقانونية ومجموعة الموارد البشرية وي�رتبط تقدير الجزاء حسب الظروف المرتبطة بالمخالفة بما يتوافق 
ونظام العمل.

المكافآت المالية والحوافز: ج. 
يتبنى البنك في نظام المكافآت المالية وسياسة الحوافز الممارسات الرائدة والمبنية على أسس العدل والشفافية والعدالة الداخلية والتنافسية الخارجة. 

تضمن هذه األنظمة ربط مستوى أداء البنك والدوائر والموظفني باإلضافة إلى ضمانها حماية البنك من المخاطر المادية غري المدروسة.

التواصل مع المساهمني:  )38(
وفًقا للتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية واإلشرافية، يحرص البنك على ممارسة المساهمني لحقوقهم بشكلٍ كامل، ويحثهم على المشاركة الفعالة 

وتقديم استفساراتهم خالل الجمعيات العامة، وكذلك تم تخصيص رقم هاتفي وبريد إلكرتوني منشور على الصفحة الرئيسية للبنك لتلقي اتصاالت 
واستفسارات المساهمني، كما يقوم البنك بنشر أي تطورات جوهرية تطرأ على البنك من خالل موقع "تداول" وفًقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. كما 

يشارك ممثلي البنك بشكل متواصل في لقاءات ومؤتمرات مع المست�ثمري�ن والمساهمني.  

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غري التنفيذي�ني - علمًا بمقرتحات المساهمني وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه:  )39(
يحرص المجلس على تمكني المساهمني من ممارسة حقوقهم وتقديم مالحظاتهم واستفساراتهم أثناء اجتماعات الجمعية العامة ويتم تدوينها في 

محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تخصيص وسائل تواصل للمساهمني )هاتف، فاكس، عنوان بريدي، بريد إلكرتوني( يتم من خاللها تلقي استفسارات 
ومالحظات المساهمني - إن وجدت - وُتعرض على أعضاء المجلس في أول اجتماع الحق لمجلس اإلدارة مع تضمينها في محضر االجتماع.

ما ُطبق من احكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:  )40(
يلتزم البنك بكافة التعليمات واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية في شأن الحوكمة، مثل المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة 

العرب�ية السعودية الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة 
التجارة واالست�ثمار، ويقوم البنك بتحديث النظام األساسي للبنك ولوائح المجلس ولجانه ودليل الحوكمة وكذلك سياساته واجراءاته طبقًا لهذه اللوائح وأي 

تحديثات أو تعليمات تصدر في شأن الحوكمة.

األحكام التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية هي كالتالي:

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرة

المادة )95(1
مادة اسرتشادية

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 
الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات 

المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعني من 
هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد 
مجلس اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقاري�ر 

والتوصيات التي ت�توصل إليها.

تقوم مجموعة الشؤون القانونية والحوكمة 
 بمراجعة جميع الموضوعات ذات العالقة 

 بتطبيقات الحوكمة والرفع بتوصياتها 
وتقاري�رها لمجلس اإلدارة.

 وختامًا يتقدم مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمني الشريفني "حفظه اهلل"، وإلى ولي عهده األمني 
"حفظه اهلل"، وإلى حكومتنا الرشيدة. والشكر موصول إلى مقام وزارة المالية ووزارة التجارة واالست�ثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق 

المالية، لمساندتهم ودعمهم المستمر نحو رفع مستوى الخدمات المصرفية. كما يتقدم بالشكر لمساهمي وعمالء البنك الكرام على ثقتهم التي هي 
موضع االحرتام والتقدير، كما يشكر المجلس جميع العاملني في البنك على جهودهم المخلصة.


