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 السادة : مساھمي البنك السعودي الفرنسي                         الكرام
 

 تحیة طیبة،
 

 م.2017الفرنسي أن یقدموا لكم تقریرھم السنوي للعام المالي  یسر أعضاء مجلس إدارة البنك السعودي
 

 أن بعد م1977 یونیو 4 الموافق ھـ1397 الثاني جمادى 17 بتاریخ 23/م رقم الملكي المرسوم بموجب - سعودیة مساھمة شركة - الفرنسي السعودي البنك تأسسحیث 
 ویعمل.  م1977 دیسمبر 11 الموافق ھـ1398 محرم 1 بتاریخ رسمیاً  أعمالھ البنك بدأ وقد. السعودیة العربیة المملكة في السویسو االندوشین بنك عملیات إلیھ انتقلت

:  فرعاً  86( فرعاً  86  حالیا عددھا یبلغ والتي فروعھ شبكة خالل من م1989 سبتمبر 5 الموافق ھـ1410صفر 4 بتاریخ 1010073368 رقم التجاري السجل بموجب
ً  3,072 حالیا البنك موظفي عدد ویبلغ. السعودیة العربیة المملكة في) 2016 في  االعمال كافة مزاولة في البنك أھداف وتتمثل). 2016:  موظفاً  3,233( موظفـا

 عنوانو .مستقلة شرعیة ھیئة إشراف وتحت المعتمدة اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة والمنتجات الخدمات أنواع وكافة القروض سندات واصدار المصرفیة والخدمات
 .السعودیة العربیة المملكة - 11554 الریاض 56006 ب.ص المربع حي –) المعذرسابقا( سعود الملك طریق: ھو للبنك الرئیسي المركز

 
 ویمارس نشاطھ بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة من خالل األنشطة الرئیسیة التالیة:

 :  األفراد مصرفیة -أ
 والبطاقات والودائع، التوفیر، وحسابات والقروض، ،و حسابات الجاري مدین  ،الناشئة والمؤسسات الخاصة الشركات وحسابات الطلب تحت العمالء حسابات یشمل

 .السیارات وتأجیر األجنبیة العمالتب والتعامل الشخصیة، والقروض ،و بطاقات الصرف االلي  االئتمانیة
 

 : الشركات قطاع -ب
و منتجات المشتقات  األخرى االئتمانیة والتسھیالت والقروض ،و حسابات الجاري مدین  والودائع، ، والمتوسطة الكبیرة الشركات لعمالء الطلب تحت حسابات یشمل
 .المالیة

 
 :  الخزینة -ج

 .منتجات المشتقات المالیة و البنكي، التمویل وعملیات المال، وأسواق المالیة، األوراق في واالستثمار ،و عملیات المضاربة الخزینة، خدمات یشمل
 . 
 
 :واالستثمار الوساطة  -د

 وتمویل لألفراد االستثماریة المنتجات وإدارة المالیة األوراق وحفظ والمشورة، والترتیب، واإلدارة، ،المتاجرة بعملیات المتعلقة الموجودات وإدارة االستثمارات یشمل
 .والتأمین والدولیة المحلیة لألسھم الوساطة خدمات و الشركات،

 
 عتفاار ببسب وذلك ،٪0.63 قدرھا بزیادة ، 2016 عام في سعودي لایر ملیون  3,510 مقابل لایر ملیون 3,532مبلغ  م 2017 المالیة للسنة الدخل صافي بلغوقد 

 الدخل إجمالي في الزیادة ترجعو .لحالیةا لمالیةا لسنةا في لایر ونملی 6,576لی إ 2016 في لایر ونملی 6,400 نم٪ 2.75 بنسبة تفعار ذيلا لتشغیليا لخدلا جماليإ
 وإیرادات ،تحویل العمالت وإیرادات والعموالت، الرسوم إیرادات و في المقابل انخفضت المتاجرة وعائدات الخاصة العمالت دخل ارتفاع إلى األول المقام في التشغیلي

 .األخرى التشغیل إیرادات باإلضافة إلى المقتناة لغیر أغراض المتاجرة االستثمارات على والمكاسب ،توزیع األرباح
 .السابق العام في سعودي لایر ملیون 4,256 مقابل لایر ملیون 4,700 لیبلغ٪ 10.43 بنسبة الخاصة العموالت دخل صافي وارتفع

 یعودو٪. 5.37 قدرھا بزیادة 2016 عام في سعودي لایر ملیون 2,896 مقابل سعودي لایر ملیون 3,052 مبلغ م2017 المالیة للسنة التشغیلیة المصاریف إجمالي وبلغ
 انخفاض ورسوم واالستھالك الصلة ذات والمصروفات واإلیجارات األخرى واإلداریة العمومیة المصاریف ارتفاع إلى التشغیل مصروفات إجمالي في االرتفاع سبب
 .بالموظفین المتعلقة والمصروفات االئتمان خسائر مخصصو في المقابل انخفض  األخرى التشغیل ونفقات االستثمارات قیمة
٪. 5.16 قدره بانخفاض ،السابقة للسنة سعودي لایر ملیون 203,429 مقابل سعودي لایر یونمل 192,929 مبلغ م 2017 دیسمبر 31 في كما الموجودات إجمالي وبلغ

 محفظة بلغتو٪. 5.2 قدرھا بزیادة السابق للعام لایر ملیون 24,074 مقابل سعودي لایر ملیون 25,325 مبلغ م 2017 دیسمبر 31 في االستثمارات قیمة بلغتو
 31 في العمالء ودائع بلغتو٪. 5.81 قدره بانخفاض السابق للعام لایر لیونم 129,458 مقابل لایر ملیون 121,940 مبلغ م 2017 دیسمبر 31 في والسلف القروض
 ٪.4.74 قدره بانخفاض السابق للعام لایر ملیون 158,458 مقابل لایر ملیون 150,954 مبلغ م 2017 دیسمبر

 
 .2017وفیما یلي من ھذا التقریر مزیداً من المعلومات حول ھیكلة مجلس اإلدارة وأبرز المؤشرات واألنشطة خالل العام 
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 واإلدارة التنفیذیة، ووظائفھم الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم:) أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، 1(
 
 أعضاء مجلس اإلدارة:  -أ

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

 .2013-2002لبنك الریاض نائب الرئیس التنفیذي  - .االجتماعیةمحافظ المؤسسة العامة للتأمینات  األستاذ/ سلیمان بن عبدالرحمن القویز 1
ـ رئیس الخدمات المصرفیة لألفراد والشركات ببنك 

 .2002-1994الریاض 
 .1994-1992ـ مدیر المنطقة الوسطى ببنك الریاض 

ـ رئیس القطاع العام والقطاع التجاري بالبنك 
 .1992-1986السعودي األمریكي 

جامعة بورتالند  –إدارة أعمال  سبكالوریو
 م.1981

شركة راشد العبد الرحمن الراشد  -شریك تنفیذي - األستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد 2
 .وأوالده

 رئیس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام المحدودة. -
مجلس إدارة الشركة العالمیة لطالء المعادن رئیس  -

 .كویل) ي(یون
 

مالیة إدارة أعمال،  تخصص إدارة  سبكالوریو -
 م.1985جامعة سیاتل  –

 .الرئیس التنفیذي لشركة عمران العمران المحدودة - األستاذ/ موسى بن عمران العمران 3
 العضو المنتدب لشركة المخابز الغربیة. -

جامعة سان إدوارد،  –ماجستیر إدارة أعمال  -
 م.1994أوستن 

مستشفى جدة الوطني  –جراحة أطفال  استشاري الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني 4
 الجدید

مستشفى الملك فیصل  –جراحة أطفال  استشاري -
 .2001-2000التخصصي بجدة 

جامعة الملك عبدالعزیز بجدة  –أستاذ مساعد  -
2000-2002. 

جامعة والیة  –علم وظائف األعضاء  –دكتوراه 
 م.1999أوھایو 

البنك السعودي الفرنسي  – المكلف العضو المنتدب - األستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضیري 5
 م.15/02/2018إلى  م15/11/2017اعتباراً من 

شركة أموال الخلیج لالستثمار  -العضو المنتدب  -
 التجاري المحدودة.

اإلقلیمي للمنطقة الوسطى بالبنك السعودي  المدیر -
 .2004-2001الفرنسي 

 .2001-2000ـ رئیس بنك الخلیج الدولي 

جامعة جورج واشنطن  –ماجستیر إدارة ھندسیة 
 م.1984

 المستقبل جیل شركة – التنفیذي الرئیس األستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرمیح 6
 لالستثمارات

 .2014-2009عضو مجلس ھیئة السوق المالیة  -
مجموعة سامبا  -المدیر العام والرئیس التنفیذي  -

 .2009-2008 االستثمارلألصول وإدارة 

جامعة  –محاسبة وإدارة مالیة  سبكالوریو
 م.1992باكنجھام 

 .لالستثمارالمدیر المالي لشركة أصیلة  - األستاذ/ بدر بن عبدهللا العیسى 7
 الرئیس التنفیذي لشركة أمیاس القابضة. -

إتش إس بي سي  - االستثماریةمدیر المحافظ  -
 .2008-2006السعودیة المحدودة 

سابك أمریكا، ھیوستن،  – محلل مالي وتسویقي -
 .2004-2002تكساس 

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

 م.2006جامعة رایس  –ماجستیر إدارة أعمال 

نائب الرئیس التنفیذي لكریدي أجریكول كوربوریت  السید/ جاك أولیفر بییر بروست 8
 فرنسا. –أند إنفستمنت 

 -إس إف آي –الرئیس الدولي لدائرة تمویل المشاریع 
2011-2013 

جامعة باریس دوفین  –في التمویل  سبكالوریو
 م.1988

جي بي  –العضو المنتدب ومسؤول اقلیمي أول  الرئیس التنفیذي لمجموعة صافوال / ریان بن محمد فایز*األستاذ 9
  2016-2013فرع الریاض  إن أي تشایسغان رمو

جي بي مورغان السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -
 .2013-2012المحدودة 

جولدمان ساكس السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -
2009-2012. 

جولدمان ساكس العالمیة، لندن  –المدیر التنفیذي  -
2007-2009. 

جامعة  –في الھندسة المیكانیكیة  سبكالوریو
 .MIT (2001( للتقنیة ماساتشوستس

-2011البنك السعودي الفرنسي  -العضو المنتدب  - فرانسوا باتریس كوفـینیي**السید/  10
2017. 

لبنك كریدي اجریكول كوربوریت  –المدیر التنفیذي -
 2011-2008م آسیا یآند انفستمنت إلقل

 م.1974جامعة باریس  – االقتصاددكتوراه في 

اجریكول كوربوریت آند مدیر التطویر في كریدي  السید/ سباستیان ابل بیلھول*** 11
 فرنسا -انفستمنت 

مجموعة  نیو  - المنتدب العضو - االستراتیجیة إدارة -
 2013اكتوبر  – 2013ینایر  -فرنسا –إج 

 – للعملیات التنفیذي الرئیس - العالمیة األسھم مشتقات
-بنك كریدي اجریكول كوربوریت آند انفستمنت 

 فرنسا

إي سي، جامعة إتش  –ماجستیر في اإلدارة 
 م.1996فرنسا 

 .إلقراره العامة للجمعیة اجتماع أول على التعیین عرض وسیتم م،17/12/2017اعتباراً من  اإلدارة بمجلس عضواً  تعیینھ تم* 
 . م30/11/2017 اعتباراً من المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم* *

  .م27/07/2017 اعتباراً من واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال* **
 
 )  أعضاء اللجانب(
 
 ) اللجنة التنفیذیة:1ب/(

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

-2002التنفیذي لبنك الریاض نائب الرئیس  - .االجتماعیةمحافظ المؤسسة العامة للتأمینات  األستاذ/ سلیمان بن عبدالرحمن القویز 1
2013. 

ـ رئیس الخدمات المصرفیة لألفراد والشركات 
 .2002-1994ببنك الریاض 

-1992ـ مدیر المنطقة الوسطى ببنك الریاض 
1994. 

ـ رئیس القطاع العام والقطاع التجاري بالبنك 
 .1992-1986السعودي األمریكي 

 م.1981جامعة بورتالند  –إدارة أعمال  سبكالوریو
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 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

شركة راشد العبد الرحمن الراشد  -شریك تنفیذي - األستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد 2
 .وأوالده

 رئیس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام المحدودة. -
مجلس إدارة الشركة العالمیة لطالء المعادن رئیس  -

 .كویل) ي(یون
 

 –مالیة إدارة أعمال،  تخصص إدارة  سبكالوریو -
 م.1985جامعة سیاتل 

 .الرئیس التنفیذي لشركة عمران العمران المحدودة - األستاذ/ موسى بن عمران العمران 3
 العضو المنتدب لشركة المخابز الغربیة. -

جامعة سان إدوارد، أوستن  –ماجستیر إدارة أعمال  -
 م.1994

البنك السعودي الفرنسي  – المكلف العضو المنتدب - عبدالواحد الخضیرياألستاذ/ عمار بن  4
 .م15/11/2017اعتباراً من 

شركة أموال الخلیج لالستثمار  -العضو المنتدب  -
 التجاري المحدودة.

اإلقلیمي للمنطقة الوسطى بالبنك السعودي  المدیر -
 .2004-2001الفرنسي 

 .2001-2000ـ رئیس بنك الخلیج الدولي 

جامعة جورج واشنطن  –ماجستیر إدارة ھندسیة 
 م.1984

 المستقبل جیل شركة – التنفیذي الرئیس األستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرمیح 5
 لالستثمارات

 .2014-2009عضو مجلس ھیئة السوق المالیة  -
مجموعة سامبا  -المدیر العام والرئیس التنفیذي  -

 .2009-2008 االستثمارلألصول وإدارة 

جامعة باكنجھام  –محاسبة وإدارة مالیة  سبكالوریو
 م.1992

نائب الرئیس التنفیذي لكریدي أجریكول كوربوریت  السید/ جاك أولیفر بییر بروست 6
 فرنسا. –أند إنفستمنت 

إس إف –الرئیس الدولي لدائرة تمویل المشاریع 
 2013-2011 -آي

جامعة باریس دوفین  –في التمویل  سبكالوریو
 م.1988

 بي جي – أول اقلیمي ومسؤول المنتدب العضو - الرئیس التنفیذي لمجموعة صافوال / ریان بن محمد فایز* األستاذ 7
-2013 الریاض فرع إن أي تشایس مورغان

2016 
جي بي مورغان السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -

 .2013-2012المحدودة 
جولدمان ساكس السعودیة  –التنفیذي الرئیس  -

2009-2012. 
جولدمان ساكس العالمیة، لندن  –المدیر التنفیذي  -

2007-2009. 

جامعة  –في الھندسة المیكانیكیة  سبكالوریو
 .MIT (2001( للتقنیةماساتشوستس 

-2011البنك السعودي الفرنسي  -العضو المنتدب  - السید/ فرانسوا باتریس كوفـینیي** 8
2017. 

لبنك كریدي اجریكول  –المدیر التنفیذي -
 2011-2008م آسیا یكوربوریت آند انفستمنت إلقل

 م.1974جامعة باریس  – االقتصاددكتوراه في 

 .م17/12/2017 اعتباراً من باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 
 . م30/11/2017 من اعتباراً  المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم* *
 

 ) لجنة المراجعة:2(ب/

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

 .لالستثمارالمدیر المالي لشركة أصیلة  - األستاذ/ بدر بن عبدهللا العیسى 1
 الرئیس التنفیذي لشركة أمیاس القابضة. -

إتش إس بي سي  - االستثماریةمدیر المحافظ  -
 .2008-2006السعودیة المحدودة 

سابك أمریكا، ھیوستن،  –محلل مالي وتسویقي  -
 .2004-2002تكساس 

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

 م.2006جامعة رایس  –ماجستیر إدارة أعمال 

-2007 لالستثمارنائب المدیر العام لشركة السیف  - .المالیة إثراء لشركة التنفیذي الرئیس الشامري فالح بن عید/ األستاذ 2
2008. 

ـ مستشار مالي وإداري بمكتب عید الشامري 
 .2007-2005المالیة واإلداریة  لالستشارات

 واالستثمارـ الرئیس التنفیذي لشركة إنمائیة للتطویر 
 .2005-2001العقاري والسیاحي 

 – الصناعیة اإلدارة في علوم سبكالوریو -
 .م1989 والمعادن للبترول فھد الملك جامعة

 المتحدة الوالیات – CPA قانونیة محاسبة -
 .م1992 كولورادو األمریكیة،

 حسن بن علي محمد/ الدكتور 3
 اخوان

 .2015-2010 العمل وزیر مستشار -
 االندماج لشؤون صافوال مجموعة رئیس نائب

 .2009-2004 واالستحواذ

 – االقتصادیة النظم ھندسة في دكتوراه -
 .م1985 ستانفورد جامعة

 جامعة – العملیات بحوث في ماجستیر -
 .م1976 ستانفورد

 أجریكول لكریدي العالم عبر الداخلیة المراجعة رئیس شوبین ماري جان أرنود/ السید 4
 .إنفستمنت أند كوربوریت

لبنك كریدي اجریكول كوربوریت مسؤول اقلیمي أول 
 2016-2010المملكة المتحدة آند انفستمنت في 

 

 ESSEC –ماجستیر إدارة أعمال 
Busniess-  1977فرنسا 

األستاذ/ عمار بن عبدالواحد  5
 ي *الخضیر

البنك السعودي الفرنسي  –المكلفالعضو المنتدب  -
 .م15/11/2017اعتباراً من 

شركة أموال الخلیج لالستثمار  -العضو المنتدب  -
 التجاري المحدودة.

اإلقلیمي للمنطقة الوسطى بالبنك السعودي  المدیر -
 .2004-2001الفرنسي 

 .2001-2000ـ رئیس بنك الخلیج الدولي 

جامعة جورج  –ماجستیر إدارة ھندسیة 
 م.1984واشنطن 

 التنظیمیة الجھات من الالزمة الموافقات أخذ بعد المراجعة لجنة رئیس منصب تولیھ وإعادة المنتدب العضو منصب من ھتكلیف من االنتھاء حین إلى م15/11/2017استقال من لجنة المراجعة اعتباراً من * 
 أشرف التي باألعمال تتعلق نقاشات أي في المشاركة أو بالمراجعة یقوم لنفإنھ  المراجعة للجنة كرئیس األستاذ/ عمار الخضیري تعیین إعادة حالة في أنھ البنك إدارة مجلس یؤكدو. العالقة ذات واإلشرافیة

 .المنتدب العضو ومسؤولیات بمھام تكلیفھ فترة خالل علیھا
 
 ) لجنة الترشیحات والمكافآت:3ب/(

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

شركة راشد العبد الرحمن الراشد  -شریك تنفیذي - األستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد 1
 .وأوالده

 مجلس إدارة شركة فنادق الدمام المحدودة.رئیس  -
مجلس إدارة الشركة العالمیة لطالء المعادن رئیس  -

 .كویل) ي(یون

 –مالیة إدارة أعمال،  تخصص إدارة  سبكالوریو -
 م.1985جامعة سیاتل 

 31من  4صفحة 
 

 



 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

 .الرئیس التنفیذي لشركة عمران العمران المحدودة - األستاذ/ موسى بن عمران العمران 2
 المنتدب لشركة المخابز الغربیة.العضو  -

جامعة سان إدوارد، أوستن  –ماجستیر إدارة أعمال  -
 م.1994

مستشفى جدة الوطني  –جراحة أطفال  استشاري الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني 3
 الجدید

مستشفى الملك فیصل  –جراحة أطفال  استشاري -
 .2001-2000التخصصي بجدة 

الملك عبدالعزیز بجدة جامعة  –أستاذ مساعد  -
2000-2002. 

جامعة والیة  –علم وظائف األعضاء  –دكتوراه 
 م.1999أوھایو 

 عبدالعزیز بن منصور/ الدكتور 4
 المنصور

 عبدهللا الملك بمركز والتشغیل للتمویل الرئیس نائب
 .م2016 البترولیة والبحوث للدراسات

 الموارد تنمیة صندوق -المدیر العام  نائب -
 2016-2014 )ھدف( البشریة

للموارد البشریة واإلداریة بالشركة  الرئیسنائب  -
 2014-2006العربیة لألنابیب 

 Ballجامعة  –دكتوراه في اللغویات التطبیقیة  -
State –  2004أمریكا 

 میسوري، جامعة – البشریة الموارد في ماجستیر -
 .م1997 األمریكیة المتحدة الوالیات

مسؤول اقلیمي أول لبنك كریدي اجریكول  *بونیھ إیفانا/ السیدة 5
 میالن -كوربوریت آند انفستمنت 

 كریديلبنك  البشریة لمواردالرئیس االقلیمي ل
 باریس -إنفستمنت أند كوربوریت أجریكول

2007-2014. 

 – الدولیة والعالقات السیاسیة العلوم في سبكالوریو
 1981فرنسا -باریس–معھد الدراسات السیاسیة 

 .م28/12/2017اعتباراً من م وتم قبول استقالتھا 22/12/2017تقدمت باالستقالة من اللجنة ألسباب شخصیة بتاریخ  *
 
 ) لجنة المخاطر:4ب/(

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

 المستقبل جیل شركة – التنفیذي الرئیس األستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرمیح 1
 لالستثمارات

 .2014-2009عضو مجلس ھیئة السوق المالیة  -
مجموعة سامبا  -المدیر العام والرئیس التنفیذي  -

 .2009-2008 االستثمارلألصول وإدارة 

جامعة باكنجھام  –محاسبة وإدارة مالیة  سبكالوریو
 م.1992

 .لالستثمارالمدیر المالي لشركة أصیلة  - األستاذ/ بدر بن عبدهللا العیسى 2
 الرئیس التنفیذي لشركة أمیاس القابضة. -

إتش إس بي سي  - االستثماریةمدیر المحافظ  -
 .2008-2006السعودیة المحدودة 

سابك أمریكا، ھیوستن،  –محلل مالي وتسویقي  -
 .2004-2002تكساس 

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

 م.2006جامعة رایس  –ماجستیر إدارة أعمال 

جي بي  –العضو المنتدب ومسؤول اقلیمي أول - الرئیس التنفیذي لمجموعة صافوال / ریان بن محمد فایز* األستاذ 3
  2016-2013فرع الریاض  تشایس غانرمو

 
جي بي مورغان السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -

 .2013-2012المحدودة 
جولدمان ساكس السعودیة  –التنفیذي الرئیس  -

2009-2012. 
جولدمان ساكس العالمیة، لندن  –المدیر التنفیذي  -

2007-2009. 

جامعة  –في الھندسة المیكانیكیة  سبكالوریو
 .MIT (2001(للتقنیة ماساتشوستس 

 أجریكول كریدي لدى المخاطر إدارة مدیر باالي فرانسوا جان/ السید 4
 .باریس إنفستمنت أند كوربوریت

وعضو اللجنة  – رئیس التطویر والتوزیع -
التنفیذیة في بنك كریدي اجریكول كوربوریت آند 

 2016-2012انفستمنت 
لمجموعة القروض  االقلیمي مدیرال

 GLSG  2009-2012العالمیة

 لیون لومیر جامعة – االقتصاد في ماجستیر
 .م1987

 لومیر جامعة – والتمویل المصرفیة في ماجستیر
 .م1988 لیون

-2011البنك السعودي الفرنسي  -العضو المنتدب  - السید/ فرانسوا باتریس كوفـینیي** 5
2017. 

لبنك كریدي اجریكول  –المدیر التنفیذي -
 2011-2008كوربوریت آند انفستمنت إلقلیم آسیا 

 م.1974جامعة باریس  – االقتصاددكتوراه في 

مدیر التطویر في بنك كریدي اجریكول كوربوریت  بیلھول***السید/ سباستیان ابل  6
 فرنسا -آند انفستمنت

مجموعة   - المنتدب العضو - االستراتیجیة إدارة -
 2013اكتوبر  – 2013فرنسا ینایر  –نیو إج 
 التنفیذي الرئیس - العالمیة األسھم مشتقات
بنك كریدي اجریكول كوربوریت آند  – للعملیات

 فرنسا-انفستمنت 

جامعة إتش إي سي، فرنسا  –ماجستیر في اإلدارة 
 م.1996

 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 
 . م30/11/2017 اعتباراً من المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم* *

 . م27/07/2017 اعتباراً من واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال* **
 
 :االجتماعیة) لجنة التبرعات والمساھمات 5ب/(

 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

شركة راشد العبد الرحمن الراشد  -شریك تنفیذي - األستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد 1
 .وأوالده

 رئیس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام المحدودة. -
مجلس إدارة الشركة العالمیة لطالء المعادن رئیس  -

 .كویل) ي(یون
 

 –مالیة إدارة أعمال،  تخصص إدارة  سبكالوریو -
 م.1985جامعة سیاتل 

 .لالستثمارالمدیر المالي لشركة أصیلة  - األستاذ/ بدر بن عبدهللا العیسى 2
 الرئیس التنفیذي لشركة أمیاس القابضة. -

إتش إس بي سي  - االستثماریةمدیر المحافظ  -
 .2008-2006السعودیة المحدودة 

سابك أمریكا، ھیوستن،  –محلل مالي وتسویقي  -
 .2004-2002تكساس 

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

 م.2006جامعة رایس  –ماجستیر إدارة أعمال 

 31من  5صفحة 

 
  



 االسم
 الخبرات

 المؤھالت
 الوظائف السابقة الوظائف الحالیة

جي بي  –العضو المنتدب ومسؤول اقلیمي أول - الرئیس التنفیذي لمجموعة صافوال / ریان بن محمد فایز* األستاذ 3
-2013فرع الریاض إن أي  تشایس غانرمو

2016  
جي بي مورغان السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -

 .2013-2012المحدودة 
جولدمان ساكس السعودیة  –الرئیس التنفیذي  -

2009-2012. 
جولدمان ساكس العالمیة، لندن  –المدیر التنفیذي  -

2007-2009. 

جامعة  –في الھندسة المیكانیكیة  سبكالوریو
 .MIT (2001( للتقنیة ماساتشوستس

البنك السعودي الفرنسي  -العضو المنتدب - - السید/ فرانسوا باتریس كوفـینیي** 4
2011-2017. 

لبنك كریدي اجریكول  –المدیر التنفیذي -
 2011-2008كوربوریت آند انفستمنت إلقلیم آسیا 

 م.1974جامعة باریس  – االقتصاددكتوراه في 

 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 
 .م30/11/2017 اعتباراً من المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم* *
 
  :اإلدارة التنفیذیة)  ج(

 الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم
 إداري تنفیذي وعضو مجلس إدارة في العدید من الشركات ماجستیر رئیس لجنة التدقیق وعضو مجلس إدارة المكلف العضو المنتدب عمار عبدالواحد الخضیري 1
 عاماً من الخبرة البنكیة في عدة مناصب بالبنك 30 بكالوریوس المدیر العام اإلقلیمي للمنطقة الغربیة األعمال مدیر تنفیذي أول لقطاع مازن ھاني التمیمي 2
 عاماً من الخبرة في الخزینة واألسواق العالمیة والمالیة 24 بكالوریوس رئیس مجموعة األسواق العالمیة المدیر المالي عادل محمد مالوي 3
 عاماً من الخبرة في مجال تقنیة المعلومات والعملیات 23 بكالوریوس رئیس مجموعة أنظمة المعلومات تنفیذي للعملیاتمدیر  ثامر محمد یوسف 4
 عام من الخبرة في الموارد البشریة ومصرفیة األفراد 17 بكالوریوس نائب رئیس مجموعة الموارد البشریة رئیس مجموعة الموارد البشریة منیر محمد خیاط 5
 
 
 
 :أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس إدارة البنك عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة والسابقة أو من مدیریھا)  2(

 العضو اسم
سماء الشركات التي یكون عضو مجلس ا

اإلدارة عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة 
 أو من مدیریھا

داخل المملكة / 
 الكیان القانوني خارج المملكة

الشركات التي یكون سماء ا
عضو مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس إداراتھا 
 السابقة أو من مدیریھا

داخل المملكة / 
 الكیان القانوني خارج المملكة

سلیمان بن  1
 عبدالرحمن القویز

 موبایلي.
 

 مساھمة داخل المملكة شركة رویال صن للتأمین مساھمة مدرجة داخل المملكة

السعودیة  شركة التعدین العربیة  
 (معادن).

 

 مساھمة داخل المملكة المالیة للخدمات اجل مساھمة مدرجة داخل المملكة

ماستركارد العالیمة  مساھمة مدرجة داخل المملكة الصناعي. لالستثمارالمجموعة السعودیة   
)(MEA 

 مساھمة داخل المملكة

 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة االستثماریةشركة حصانة   
عبدالرحمن بن راشد  2

 الراشد
 العربیة الجویة الخطوط تضامنیة داخل المملكة شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد

 السعودیة
 مساھمة داخل المملكة

 بالمنطقة المعاقین جمعیة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة عبدالعزیز بن راشد الراشد  
 الشرقیة

 جمعیة داخل المملكة

 الصناعیة التجاریة الغرفة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة التوازن شركة بیت  
 الشرقیة للمنطقة

 حكومیة داخل المملكة

 - - - ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة القابضة لالستثمارشركة األوائل   
 - - - مؤسسة داخل المملكة معمل الثلج البلوري  
والتطویر  لالستثمارشركة الیمامة   

 العقاري
 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة

 یوني( المعادن لطالء العالمیة الشركة  
 )كویل

 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة

 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة المحدودة شركة فنادق الدمام  
 - - - نادي ریاضي داخل المملكة الریاضي االتفاقنادي   

عمران موسى بن  3
 العمران

 مساھمة مدرجة داخل المملكة مجموعة صافوال مساھمة مدرجة داخل المملكة المراعي

 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة عمران العمران  
 - - -  داخل المملكة شركة المخابر الغربیة  

عمار بن عبدالواحد  4
 الخضیري

 للسفر الطیار مجموعة محدودةذات مسؤولیة  داخل المملكة شركة أطباؤكم
 والسیاحة

 مساھمة مدرجة داخل المملكة

 العربي الدرع شركة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة لالستثمارشركة أموال الخلیج   
 التعاوني للتأمین

 مساھمة مدرجة داخل المملكة

 المتنقلة االتصاالت شركة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة األموال الخلیجیة  
 )زین( السعودیة

 مساھمة مدرجة داخل المملكة

 مساھمة مدرجة داخل المملكة صافوال مجموعة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة اللطیفیة إلنتاج الشباك البالستیكیة  
 للخدمات ھرفي شركة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة الشركة العالمیة للصناعات التحویلیة  

 الغذائیة
 مساھمة مدرجة داخل المملكة

 مساھمة مدرجة داخل المملكة القابضة المملكة شركة مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة زھور الریف  
ألیانز السعودي الفرنسي  مساھمة مقفلة داخل المملكة یومارك  

 للتأمین التعاوني
 مساھمة مدرجة داخل المملكة

 31من  6صفحة 
 

 



 العضو اسم
سماء الشركات التي یكون عضو مجلس ا

اإلدارة عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة 
 أو من مدیریھا

داخل المملكة / 
 الكیان القانوني خارج المملكة

الشركات التي یكون سماء ا
عضو مجلس اإلدارة 

عضواً في مجالس إداراتھا 
 السابقة أو من مدیریھا

داخل المملكة / 
 الكیان القانوني خارج المملكة

عبدالرزاق مازن بن  6
 الرمیح

 ھیئة حكومیة داخل المملكة المالیة السوق ھیئة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة لالستثماراتجیل المستقبل 

 لألصول سامبا مجموعة مساھمة مقفلة داخل المملكة مجموعة الحبیب الطبیة  
 االستثمار وإدارة

 مساھمة مقفلة داخل المملكة

 سي بي اس اتش شركة مساھمة مقفلة داخل المملكة كابیتالالسعودي الفرنسي   
 المحدودة السعودیة

 مساھمة مقفلة داخل المملكة

 مساھمة مقفلة داخل المملكة للحدید الیمامة شركة ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة صدى  
 - - - ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة مفاھیم الغذاء  

 الفرنسي السعودي شركة مساھمة مقفلة داخل المملكة لالستثمارأصیلة  عبدهللا العیسىبدر بن  7
 كابیتال

 مساھمة مقفلة داخل المملكة

 الدولیة كنان شركة مساھمة مدرجة داخل المملكة مجموعة صافوال  
 العقاري للتطویر

 مقفلة مساھمة داخل المملكة

 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة الشركة المتحدة للسكر  
 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة عافیة العالمیة  
 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة صافوال لألغذیة  
 - - - مساھمة مدرجة داخل المملكة شركة دور للضیافة  
 - - - ذات مسؤولیة محدودة داخل المملكة شركة أمیاس القابضة  
 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة بندة للتجزئة  
 - - - مساھمة مقفلة داخل المملكة أجیاد المعرفة  
 - - - مساھمة مدرجة داخل المملكة المراعي  

جي بي موغان تشایس إن  مساھمة مدرجة داخل المملكة مجموعة صافوال ریان بن محمد فایز 8
فرع الریاض –أي   

 

 مساھمة مقفلة داخل المملكة

 الزراعي لالستثمار السعودیة لشركةا  
 (سالك) الحیواني واإلنتاج

جي بي مورغان السعودیة  مساھمة مقفلة داخل المملكة
 المحدودة

ذات مسؤولیة  داخل المملكة
 محدودة

 مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة صافوال لألغذیة مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري  
 المالیة السوق شركة مساھمة مدرجة داخل المملكة مدینة المعرفة االقتصادیة  

 )تداول( السعودیة
 مساھمة مقفلة داخل المملكة

 مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة حصانة االستثماریة مساھمة مدرجة داخل المملكة المراعي  
 مساھمة مقفلة داخل المملكة شركة بندة للتجزئة مدرجةمساھمة  داخل المملكة شركة ھرفي للخدمات الغذائیة  

توطین الوظائف في  داخل المملكة صندوق تنمیة الموارد البشریة (ھدف)  
 القطاع الخاص

   

بنك كریدي اجریكول كوربوریت آند  جاك أولیفر بروست 9
 فرنسا -انفستمنت 

كریدي اجریكول إندوسیوز  مساھمة خارج المملكة
 ایطالیا -میالن –

 مساھمة خارج المملكة

 -كریدي اجریكول  مساھمة خارج المملكة كریدي اجریكول لخدمة المدفوعات  
 سویسرا

 مساھمة خارج المملكة

بنك كریدي اجریكول  مساھمة خارج المملكة أروبا -إف آي أي نیت   
 –كوربوریت آند انفستمنت 

 روسیا -زاو 

 مساھمة خارج المملكة

بنك كریدي اجریكول  - - -  
-كوربوریت آند انفستمنت

 الصین

 مساھمة خارج المملكة

بنك كریدي اجریكول  - - -  
 -كوربوریت آند انفستمنت

IMMOFI 

 مساھمة خارج المملكة

 مساھمة خارج المملكة كریدي اجریكول العقاریة - - -  
 
 

 (3) تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ:
 

 العضویةتصنیف  اسم العضو
 غیر تنفیذي سلیمان بن عبدالرحمن القویز 1
 غیر تنفیذي عبدالرحمن بن راشد الراشد 2
 مستقل موسى بن عمران العمران 3
 مستقل د. خالد بن حامد مطبقاني 4
 مستقل *عمار بن عبدالواحد الخضیري 5
 غیر تنفیذي مازن بن عبدالرزاق الرمیح 6
 مستقل بدر بن عبدهللا العیسى 7
 تنفیذيغیر  ریان بن محمد فایز 8
 غیر تنفیذي جاك أولیفر بروست 9

  شاغر 10
 .عملھ مھام الجدید المنتدب العضو تولي حین إلى م15/11/2017اعتباراً من  البنك أعمال وتسییرتم تكلیفھ بمنصب العضو المنتدب * 

 31من  7صفحة 

 
  



 
 
 :وصف مختصر الختصاصات اللجان ومھامھا) 4(
 

 التنفیذیة، اللجنة وھيم 31/12/2018م وحتى 01/01/2016لفترة ثالث سنوات اعتباراً من بتشكیل خمسة لجان منبثقة عن المجلس  الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلسقام 
 ،بھا خاصة الئحة بموجب صالحیاتھا اللجان ھذه من لجنة كل وتمارس االجتماعیة، والمساھمات التبرعات ولجنة ، لجنة المخاطروالمكافآت الترشیحات لجنة المراجعة، لجنة
 :اللجان بتلك بیان یلي وفیما

 
 : التنفیذیة اللجنة) أ/4(
 

 العام خالل اجتماعات) 7( عدد عقدتو) أعضاء 7من (. تتشكل اللجنة المجلس من تفویض على بناء البنك وشؤون أعمال وإدارة متابعة في اإلدارة مجلس سلطات تمارس
 :م2017بأعضاء اللجنة واجتماعاتھا خالل العام ، وفیما یلي بیان اللجنة ھذه سر أمین بأعمال للبنك العام األمین ویقوم ،% 88 قدرھا حضور بنسبة م2017

 

 طبیعة العضویة االسم
 اجتماعات) 7( االجتماعاتعدد 

 األول االجتماع
 م21/02/2017

 الثاني االجتماع
 م30/03/2017

 الثالث االجتماع
 م20/04/2017

 الرابع االجتماع
 م06/06/2017

 الخامس االجتماع
 م28/09/2017

 السادس االجتماع
 م15/11/2017

 السابع االجتماع
 م13/12/2017

        رئیس القویز عبدالرحمن بن سلیمان 1
  x     x عضو الراشد راشد بن عبدالرحمن 2
   x     عضو العمران عمران بن موسى 3
        عضو الخضیري عبدالواحد بن عمار 4
        عضو الرمیح عبدالرزاق بن مازن 5
    x    عضو بروست بییر أولیفر جاك 6
 - - - - - - - عضو *فایز محمد بن ریان 7
 -      x عضو **كوفـینیي باتریس فرانسوا 8
 

 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 
 .م30/11/2017 من اعتباراً  المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم** 

 
 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على للجنة الرئیسیة المسئولیات تتضمن

 
 أو المجلس موافقة تتطلب التي بالقرارات اللجنة ھذه تختص وال وسمعتھ، البنك عمل على سلبیة آثار إلى تأخیرھا یؤدي قد التي بالمسائل وخاصة العاجلة اإلجراءات اتخاذ •

 .األخرى اللجان
 أتعاب على والموافقة التفاوض وكذلك والسیاسات، االستراتیجیات بتطویر المتعلقة المسائل في ،خدمتھم إنھاء وأ االستشاریین الخبراءاتخاذ القرارات بشأن مایتعلق بتعیین  •

 .األمور ھذه بشأن المستشارین
 اإلدارة مجلس إلى توصیات میقدوت. العالقة ضمن الصالحیات المحددة في (جدول تفویض الصالحیات المعتمد) ذات األطراف معامالت دراسة واتخاذ القرارات بشأن •

 التي تتجاوز حدود صالحیات اللجنة طبقاً (لجدول تفویض الصالحیات). المعامالت بشأن
 النقد مؤسسة وأنظمة قواعد مع یتماشى بما ،لجدول تفویض الصاحیات المعتمد في البنك وفقًا ، الفرنسي السعودي البنك لعمالء االئتمانیة والتسھیالت اعتماد القروض •

 .االئتمانیة والتسھیالت بالقروض الخاصة السعودي العربي
 التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأنھا.مراجعة التقاریر الدوریة ألداء اإلدارة وتقدیم  •
 .للمراجعة اإلدارة مجلس إلى إحالتھا قبل) وجدت إن( المیزانیة في المادیة الفروقو والخطط السنویة الموازنات مراجعة •
 .تھامعالجط وخط ھاوتقییم المخاطرب نتائح وأي تحدیثات تتعلق حول المخاطر ولجنة المراجعة لجنة من دوریة تقاریر طلب •
 .العمل واستراتیجیات خطط تقییم •
 .المجلس قبل من الموضوعة األجل طویلة األھداف وقیاس مراقبة •
 .التأسیس عقود مثل الحوكمة، مستندات بخصوص للمجلس التوصیات ووضع المراجعة إجراء •
 .واالعتماد للمراجعة المجلس إلى وإرسالھا المختلفة المساندة ودوائر العمل قطاعات مقترحات حسب والمصاریف التقدیریة المیزانیة مراجعة •
 
 : المراجعة لجنة) ب/4(

وفقاً لنظام  عملھا ومكافآت وبدالت أعضائھا السنویةم على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھمات وضوابط 20/04/2017وافقت الجمعیة العامة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
 لجنة أعضاء ویحمل تنفیذیین، غیر أعضاء وأربعة مجلسال أعضاء أحدیرأسھا  أعضاء،) 5( مناللجنة  م، وتتكون31/12/2018تنتھي في الشركات للدورة الحالیة التي 

عن  الصادرة واللوائح القوانین لفھم باإلضافة المالیة التقاریر قراءة على والقدرة المحاسبة بمعاییر المعرفة تشمل رفیعة مھنیة وخبرات عالیة أكادیمیة مؤھالت المراجعة
 بیان یلي وفیما، اللجنة ھذه سر أمین بأعمال للبنك العام األمین ویقوم %91بلغت  حضورنسبة بم 2017 العام خالل اجتماعات) 7( المراجعة لجنة، عقدت المختصة السلطات
 :م2017 العام خالل واجتماعاتھا اللجنة بأعضاء

  

 31من  8صفحة 
 

 



 

 االسم
طبیعة 
 العضویة

 اجتماعات) 7( االجتماعاتعدد 
 األول االجتماع

 م19/02/2017
 الثاني االجتماع

 م19/04/2017
 الثالث االجتماع

 م24/06/2017
 الرابع االجتماع

 م20/09/2017
 الخامس االجتماع

 م23/10/2017
 السادس االجتماع

 م11/12/2017
 السابع االجتماع

 م21/12/2017
        رئیس العیسى عبدهللا بن بدر 1
(من خارج  الشامري فالح بن عید 2

 المجلس)
 عضو

    x   
(من  اخوان حسن بن علي محمدد.  3

 خارج المجلس)
 عضو

       

(من خارج  شوبین ماري جان أرنود 4
 المجلس)

 عضو
       

 - -      عضو * الخضیري عبدالواحد بن عمار 5
 

 ذات واإلشراقیة التنظیمیة الجھات من الالزمة الموافقات أخذ بعد المراجعة لجنة رئیس منصب تولیھ وإعادة المنتدب العضو منصب من تكلیفھ من االنتھاء حین إلى م15/11/2017 من اعتباراً  المراجعة لجنة من استقال* 
 بمھام تكلیفھ فترة خالل علیھا أشرف التي باألعمال تتعلق نقاشات أي في المشاركة أو بالمراجعة یقوم لن فإنھ المراجعة للجنة كرئیس الخضیري عمار/ األستاذ تعیین إعادة حالة في أنھ البنك إدارة مجلس ویؤكد. العالقة

 .المنتدب العضو ومسؤولیات
 

 :بالتالي المرتبطة الرقابیة تھامسؤولیب یفاءاال في البنك إدارة مجلس مساعدةب المراجعة لجنةیقوم أعضاء 
 الفرنسي السعودي بالبنك الخاصة المالیة البیانات سالمة •
 الفرنسي السعودي البنك في اإلفصاح عملیة وضوابط الشاملة المالیة البالغات •
 الفرنسي السعودي البنك في المالیة والضوابط الداخلیة المحاسبة نظام •
 الفرنسي السعودي البنك في للعملیات الداخلیة الضوابط نظام  •
 )البالغات األنشطة، الخطط، الداخلیة، المراجعة میثاق:  تشمل التي(  الفرنسي السعودي البنك في الداخلیة المراجعة مھام •
 الفرنسي السعودي للبنك المالیة للبیانات والمستقلة السنویة الخارجیة المراجعة •
  واللوائح بالقوانین االلتزام ةمراقب نظام فعالیة على اإلشراف •
 المخاطر ھذه من للحد المتخذة والخطوات البنك تواجھ التي االستھدافات أو الرئیسیة المخاطر مراقبة •
  العملیة شریك إلى باإلضافة الخارجیین المراجعین واستقاللیة امكانیات تقییم مراجعة یشمل الذي الفرنسي السعودي للبنك  الخارجیین المراجعین أداء وتقییم على اإلشراف •

 المؤید والشریك
 الداخلیین المراجعین مع المراجعة جھود بین التنسیق تشمل التي وطریقتھا ونطاقھا، الخارجیین، المراجعین من الُمقدمة المراجعة خطة استعراض •
 .الداخلیة المراجعة داءأ وتقییم علیھا والموافقة المخاطر على القائمة المراجعة خطة مراجعة تشمل التي الداخلیة المراجعة وأنشطة خطط استعراض •
 
 : والمكافآت الترشیحات لجنة) ج/4( 

 اللجنة وتلتزم مراقبین، بصفة دائمة بصورة اللجنة اجتماعات التنفیذیون األعضاء ویحضر ،المختصین من غیرھم ومن اإلدارة مجلس خمسة أعضاء من من اللجنة تتكون
 المجلس تشكیل أو ھیكل ومراجعة دوري بشكل التنفیذیین وكبار المجلس اعضاء مھارات وتقییم المجلس اعضاء تعیینات بشأن للمجلس التوصیات بتقدیم تتعلق عمل بالئحة
 واللجان المجلس ألعضاء والمكافآت الحوافز نظام وتحدید الوظیفي اإلحالل خطة صیاغة عملیة على واالشراف المستقلین المجلس اعضاء استقاللیة ضمان على والعمل
 سنــوات لثالث غیرھم تسمیة أو اللجنة في األعضاء مدة تمدید اإلدارة مجلس من بقرار ویتم سنوات، ثالث اللجنة عمل ومدة التنفیذیة، اإلدارة ومسؤولي المجلس عن المنبثقة
 بیان یلي وفیما اللجنة، ھذه سر أمین بأعمال للبنك العام األمین ویقوم %93 بلغت حضور بنسبة م2017 العام خالل اجتماعات) 6(الترشیحات والمكافآت  لجنة قدت، عأخرى

 :م2017 العام خالل واجتماعاتھا اللجنة بأعضاء
 

 طبیعة العضویة االسم
 ) اجتماعات6عدد االجتماعات (

 االجتماع األول
 م21/02/2017

 االجتماع الثاني
 م19/04/2017

 االجتماع الثالث
 م12/06/2017

 االجتماع الرابع
 م27/09/2017

 االجتماع الخامس
 م16/11/2017

 االجتماع السادس
 م12/12/2017

       رئیس الراشد راشد بن عبدالرحمن 1
  x     عضو العمران عمران بن موسى 2
       عضو مطبقاني حامد بن خالد 3
       عضو المنصور عبدالعزیز بن منصور 4
      x عضو *بونیھ إیفانا 5
 .م28/12/2017 من اعتباراً  استقالتھا قبول وتم م22/12/2017 بتاریخ شخصیة ألسباب اللجنة من باالستقالة تقدمت* 
 
 

 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على والمكافآت الترشیحات لجنة مھام ومن
 .النھائیة للموافقة اإلدارة مجلس على وعرضھا دوریة بصورة ومراجعتھا اإلدارة، مجلس عن نیابة بالبنك المكافآت وسیاسة نظام وتنفیذ وضع على اإلشراف •
 .حدوثھا احتمال أو توقیتھا یعرف ال والتي المحتملة اإلیرادات بخصوص المكافآت صرف بموجبھا یتم التي الممارسات تقییم •
 یخضع الذین المدراء الغایة، لھذه بالبنك، التنفیذیون المدراء یضم بالبنك، التنفیذیین المدراء لكبار التعویض وھیكل مستوى بخصوص اإلدارة مجلس إلى التوصیات تقدیم •

 .النقد مؤسسة من ممانعة عدم على الحصول إلى تعیینھم
 .األداء مكافآت دفع بخصوص وذلك للبنك المخاطر حسب والمعدلة البنك أرباح على اعتماداً  اإلجمالیة المكافآت قیمة تحدید •

 31من  9صفحة 

 
  



 .المالي االستقرار مجلس ومعاییر مبادئ ومع المنظمة القواعد مع المكافآت سیاسة توافق مدى مراجعة •
 .إجراؤھا یمكن التي التغییرات شأن في التوصیات ورفع اإلدارة مجلس في والقوة الضعف جوانب تحدید •
 خالل من اإلدارة لمجلس التوصیات ورفع ، استقاللیتھم ومدى بالمجلس كأعضاء  العمل على ومقدرتھم كفاءتھم مدى لمعرفة المجلس لعضویة المتقدمین ملفات مراجعة •

 .المختصة الجھات على للعرض علیھا النھائیة الموافقة ثم ومن العامة األمانة
 اللجنة تقوم كما البشریة، الموارد إدارة مع بالتعاون الخصوص ھذا في للبنك الفعلیة االحتیاجات مع مناسبتھا ومدى القیادیة للوظائف للترشح المقدمة الطلبات دراسة •

 العلیا اإلدارة یفوض بدوره والذي اإلدارة مجلس إلى اللجنة إلیھ تتوصل بما التوصیة وتتم االستبدال أو بالتجدید إما للتوصیة وذلك انتھائھا قبل الموظفین كبار عقود بمراجعة
 .النھائي القرار باتخاذ

 
 :  المخاطر لجنة) د/4(

 حضور وبنسبةم 2017خالل العام  اجتماعات) 4( عدد اللجنة ھذه عقدت وقد، المختصین من غیرھم من و اإلدارة مجلس عضاءأ من ،اعضاء خمسة منتتكون لجنة المخاطر 
 :م2017 العام خالل واجتماعاتھا اللجنة بأعضاء بیان یلي وفیما اللجنة، ھذه سر أمین بأعمال للبنك العام األمین ویقوم% 80

 

 طبیعة العضویة االسم
 ) اجتماعات6عدد االجتماعات (

 االجتماع األول
 م19/02/2017

 االجتماع الثاني
 م19/04/2017

 االجتماع الثالث
 م27/09/2017

 االجتماع الرابع
 م10/12/2017

 x    رئیس الرمیح عبدالرزاق بن مازن 1
     عضو العیسى عبدهللا بن بدر 2
 - - - - عضو *فایز محمد بن ریان 3
     عضو باالي فرانسوا جان 4
 -    عضو **كوفـینیي باتریس فرانسوا 5
   x x عضو ***بیلھول ابل سباستیان/ السید 6

 
 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 

 .م30/11/2017 من اعتباراً  المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم** 
 .م27/07/2017 من اعتباراً  واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال*** 

  
 :یلي ماالمخاطر  للجنة الرئیسیة والمسئولیات المھام تتضمن

 .مخاطر فئة/  أعمال وحدة لكل محددة خطط وضع من اإلدارة لتمكین للمخاطر البنك تحمل قابلیة مدى عن العامة والتوجیھات السیاسات بشأن التوصیات تقدیم •
 .المجلس قبل من المعتمدة المخاطر تحمل قابلیة سیاق ضمن البنك مخاطر ومتابعة مراجعة •
 .الداخلیة المال رأس كفایة تقییم عملیة سالمة ضمان •
 .اإلدارة قبل من المعتمدة االستراتیجیات بشأن واإلرشادات المخاطر إدارة بممارسات الخاصة التوصیات وتقدیم ومناقشة باستعراض القیام •
 .للبنك التنافسیة المیزات نتائج من واالستفادة المخاطر وتقییم التحلیل، وإجراء المخاطر، عن المعلومات جمع حیث من للبنك المخاطر مستویات فعالیة كفایة ضمان •
 إلى باإلضافة والقانونیة والتشغیلیة النظامیة المستجدات مع سیرھا لضمان المخاطر إدارة استراتیجیة وتقییم لقیاس المنشأة مستوى على المخاطر قیاس منھجیات وضع •

 قرار أي مع المرتبطة المخاطر بأثر یتعلق فیما -الحاجة عند- علیھا المالحظات وتقدیم المنتدب العضو طروحات على الردود وتقدیم في النظر البنك، أعمال أھداف
)  ضعیفا كان ولو( احتمال وجود المنتدب العضو یتدارسھا التي االستراتیجیات تتضمن عندما المجلس إلى التقاریر تقدیم ذلك على وعالوة - البنك فیھ ینظر استراتیجي

 . المقبولة المخاطر دائرة من البنك بخروج
 .للبنك الصالحیات تخویل منظومة حسب المخاطر سیاسات على التغییرات جمیع على الموافقة من التأكد •
 أو)  سنوي نصف(  دوري بشكل المجلس إلى التالیة المسائل بخصوص التقاریر تقدیم المخاطر، بإدارة یتعلق فیما بمسؤولیاتھا الوفاء حول لإلدارة المناسبة المشورة تقدیم •

 المستویات إلى إعادتھا بعد حتى المقبولة المخاطر مستویات تجاوزت التي المخاطر عن اإلدارة مجلس إلى التقاریر تقدیم: مقبول غیر مستوى إلى الخطر وصل إذا
 بإدارة المتعلقة التالیة بالمھام القیام اللجنة وعلى عام، بشكل االئتمان مخاطر إدارة وظیفة إلى باإلضافة االئتمانیة المخاطر أنشطة متابعة مسؤولیة اللجنة تتحمل كما المقبولة،
 وضمان عام بشكل البنك على االئتمان مخاطر ومتابعة التنفیذیة، واللجنة المجلس قبل من المعتمدة االئتمان مخاطر واستراتیجیات سیاسات تنفیذ من للتأكد االئتمان مخاطر
 بما االئتمان بمخاطر المتعلقة وخاصة للبنك االئتمانیة السیاسة بصیاغة الخاصة المعلومات توفیر التنفیذیة واللجنة المجلس لجنة  قبل من المعتمدة المخاطر لحدود االلتزام

 .القیاسیة والمعاییر التصنیف ومعاییر المالیة والقواعد االئتمان مقترحات لتقدیم معاییر وضع -المثال سبیل على -ذلك في
 ضمانات ومعاییر الكبیرة، االئتمان عملیات على االحترازیة والحدود االئتمان، على الموافقة صالحیات بتفویض المتعلقة المسائل بشأن التنفیذیة اللجنة إلى التوصیات تقدیم •

 أي مع التعامل الحاجة، حسب المخصصات وتجنیب القروض، وأسعار المخاطر وتقییم ورصد المخاطر، وتركیزات القروض، مراجعة وآلیة المحافظ، وإدارة القروض،
 تعدیالت أي بخصوص المجلس إلى والتوصیة سنویاً، واحدة مرة عن یقل ال بما دوري، بشكل اللجنة میثاق مراجعة االئتمان، مخاطر بإدارة المتعلقة األخرى المسائل من

 ضوء في األنشطة من وغیرھا اإلدارة، مع واالجتماعات الدوریة اللجنة اجتماعات ھذا ویشمل القادم، للعام اللجنة ألنشطة زمني وجدول سنویة خطة وضع ضروریة،
 .المیثاق ھذا ضمن المحددة ومسؤولیاتھا اللجنة أدوار

 
 :االجتماعیة والمساھمات التبرعات لجنة) ھـ/4(
) 3( من االجتماعیةوالمساھمات  تالتبرعا، وقد تم تشكیل لجنة المجاالتكافة  في المجتمع من ممكنة شریحة اكبر دعم علىالسعودي الفرنسي  البنك إدارة مجلس حرصی

 اللجنة بأعضاء بیان یلي وفیما، %100 قدرھا حضور وبنسبة م2017 العامفي   واحد اجتماعا اللجنة عقدت وقد اللجنة، ھذه سر أمین بأعمال للبنك العام األمین یقوم، أعضاء
 :م2017 العام خاللوسجل حضور االجتماع 

 
 31من  10صفحة 

 
 



 طبیعة العضویة االسم
 عدد االجتماعات اجتماع واحد

 م23/05/2017
  رئیس الراشد راشد بن عبدالرحمن/ األستاذ 1
  عضو العیسى عبدهللا بن بدر/ األستاذ 2
 - عضو *فایز محمد بن ریان/ األستاذ 3
  عضو **كوفـینیي باتریس فرانسوا/ السید 4

 
 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم* 
 .م30/11/2017 اعتباراً من المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم* *
 

   ما یلي: االجتماعیةمھام لجنة التبرعات والمساھمات  وتتضمن
 . بھا للنظر األعضاء قبل من المقدمة للتبرعات االعتماد وأوراق التوصیات مراجعة على االشراف في المجلس ومساعدة تمثیل •
 . سنویة بصورة معھا شراكات بعقد البنك یرغب التي الخیریة الجمعیات اختیار •
 .الخیریة الشراكات احتیاجات تحدید في بموضوعیة العمل •
 .بھا اللجنة تقوم التي األعمال بخصوص المختارة الخیریة والجمعیات المجلس أعضاء بین االتصال وسائل توفیر •
 االجتماعیة المساھمة ألھداف ودعمھا األكمل الوجھ على للبنك االجتماعیة المساھمة استراتیجیة عمل من بالتأكد وذلك لھ االستراتیجیة والخطة البنك رؤیة في المساھمة •

 .مستوى أعلى على
 .االجتماعیة البنك مساھمات أداء متابعة المعنیة، األطراف بین البنك مكانة وتطویر وتعزیز حمایة •
 
 :التنفیذیةمجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة مكافآت أعضاء ) 5(

بما و  الترشیحات والمكافآت،لتوصیة لجنة  وفقاً  ،یحضرھا التي الجلسات وعدد أداءه مع یتناسب بما عضو لكل یقدم معیناً  مالیاً  مبلغاً  مكافأة على اإلدارة مجلس أعضاء یحصل
مع التأكید على عدم وجود أي انحراف بین المكافآت المقررة  .السعودي العربي النقد ومؤسسة المالیة السوق ھیئة عن الصادرة والضوابط األنظمة و الشركات نظامیتوافق مع 

وفیما یلي مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة  .ماتم إقراره من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصیات لجنة الترشیحات والمكافآتوبین 
 التنفیذیة.

 

 (آالف الریاالت) اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة
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 أوالً: األعضاء المستقلین
 - - - - - - - - - 474 - - - 33 21 420 موسى العمران -1

 - - - - - - - - - 456 - - - 18 18 420 خالد مطبقانيد.  -2

 - - - - - - - - - 480 - - - 36 24 420 لعیسىبدر ا -3

 - - - - - - - - - 480 - - - 36 24 420 الخضیريعمار  -4

 - - - - - - - - - - - - - - - - ریان فایز* -5

 - - - - - - - - - 1,890 - - - 123 87 1,680 المجموع

 انیاً: األعضاء غیر التنفیذیینث
    -     -     -     -     -     -     -     -     -   465     -     -   -  21   24   420  سلیمان القویز -1

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   474     -     -   -  36   18   420  رحمن الراشدعبدال -2

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   471     -     -   -  30   21   420  الرمیحمازن  -3

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   459     -     -   -  18   21   420  روستجاك ب -4

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   263     -     -   -  6   12   245  سباستیان بیلھول** -5

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   2,132     -     -   -  111   96   1,925 المجموع

 الثاً: األعضاء التنفیذیینث
    -     -     -     -     -     -     -     -     -   427     -     -   -  27   15   385  باتریس كوفینیي***-1

    -     -     -     -     -     -     -     -     -   427     -     -   -  27   15   385  المجموع

 
 .م17/12/2017 من اعتباراً  في مجلس اإلدارة عضواً  تعیینھ تم* 

 .م27/07/2017 من اعتباراً  واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال** 
 .م30/11/2017 من اعتباراً  المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم** *

  

 31من  11صفحة 

 
  



 
 من ضمنھم المدیر التنفیذي والمدیر المالي (آالف الریاالت)مكافآت خمسة من كبار التنفیذیین، 

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة
الرصید 

مكافأة التراكمي ل
منذ  نھایة الخدمة

 یفھمظتو

مجموع مكافأة 
التنفیذیین عن المجلس 
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7,834 4,211 - 12,045 - - - - - - 9,921 - 21,966 

 
 

 (آالف الریاالت) الذین یتطلب تعیینھم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي مكافآت كبار التنفیذیین
 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة

الرصید 
مكافأة التراكمي ل

منذ  نھایة الخدمة
 توظیفھم

مجموع مكافأة 
التنفیذیین عن المجلس 
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27,171 11,799  38,970       30,501  69,471 

 
 

 مقابل أي أعمال أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو إداریة أو استشاریة  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 لكامل المدة (بآالف الریاالت) المبلغ حیثیات وآلیات اتخاذ القرار المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة

 عبدالواحد بن عمار/ األستاذ
 الخضیري

العضو المنتدب 
 المكلف

بناء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت، وفي ظل المرحلة االنتقالیة التي مر بھا البنك جراء إنھاء خدمات 
كعضو منتدب لمدة ثالثة أشھر من  العضو المنتدب السابق، قرر مجلس اإلدارة تكلیف األستاذ عمار الخضیري

م وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي 15/02/2018م إلى تاریخ 15/11/2017تاریخ 
السعودي، وقد تم تحدید المكافأة المناسبة بناء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت وقرار المجلس، مقارنة 

 القطاع المصرفي.بمكافآت مثل ھذه المناصب في سوق العمل و

1,200 

 
 

 (آالف الریاالت) مكافآت أعضاء اللجان

 
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور 

 الجلسات)
 مالحظات المجموع بدل حضور الجلسات

  أعضاء لجنة المراجعة
  21 21 - بدر العیسى -1

  118 18 100 عید الشامري -2

  121 21 100 د. محمد اخوان -3

 قام بالتنازل عن كامل مبلغ المكافأة 121 21 100 أرنود شوبین -4

  15 15 - عمار الخضیري* -5

  396 96 300 المجموع

  أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت
  18 18 - عبدالرحمن الراشد -1

  15 15 - موسى العمران -2

  18 18 - د. خالد مطبقاني -3

  118 18 100 منصور المنصور -4

  115 15 100 بونیة**إیفانا  -5

  284 84 200 المجموع

  أعضاء لجنة المخاطر
  9 9 - مازن الرمیح -1

  12 12 - بدر العیسى -2

 المكافأة مبلغ كامل عن بالتنازل قام 112 12 100 فرانسوا باالي -3

  9 9 - باتریس كوفینیي*** -4

  - - - ریان فایز**** -5

  6 6 - *****بیلھول سباستیان -6

  148 48 100 المجموع

 31من  12صفحة 
 

 



 (آالف الریاالت) مكافآت أعضاء اللجان

 
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور 

 الجلسات)
 مالحظات المجموع بدل حضور الجلسات

  أعضاء اللجنة التنفیذیة
  21 21 - سلیمان القویز -1

  15 15 - عبدالرحمن الراشد -2

  18 18 - موسى العمران -3

  21 21 - عمار الخضیري -4

  21 21 - مازن الرمیح -5

  18 18 - جاك بروست -6

  - - - ریان فایز**** -7

  15 15 - باتریس كوفینیي*** -8

  129 129 - المجموع

  أعضاء لجنة التبرعات والمساھمات االجتماعیة
  3 3 - عبدالرحمن الراشد -1

  3 3 - بدر العیسى -2

  - - - ریان فایز**** -3

  3 3 - باتریس كوفینیي*** -4

  9 9 - المجموع

 التنظیمیة الجھات من الالزمة الموافقات أخذ بعد المراجعة لجنة رئیس منصب تولیھ وإعادة المنتدب العضو منصب من تكلیفھ من االنتھاء حین إلى م15/12/2017 من اعتباراً  المراجعة لجنة من استقال* 
 أشرف التي باألعمال تتعلق نقاشات أي في المشاركة أو بالمراجعة یقوم لن فإنھ المراجعة للجنة كرئیس الخضیري عمار/ األستاذ تعیین إعادة حالة في أنھ البنك إدارة مجلس ویؤكد. العالقة ذات واإلشرافیة

 .المنتدب العضو ومسؤولیات بمھام تكلیفھ فترة خالل علیھا
 .م28/12/2017 من اعتباراً  استقالتھا قبول وتم م22/12/2017 بتاریخ شخصیة ألسباب اللجنة من باالستقالة تقدمت* *
 .م30/11/2017 من اعتباراً  المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم** *
 .م17/12/2017 من اعتباراً  باللجنة عضواً  تعیینھ تم ****
 .م27/07/2017 من اعتباراً  واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال* ****
 
 الجزاءات والمخالفات التي صدرت على البنك:) 6(
 
  العربي السعودي الجزائیة:قرارات مؤسسة النقد  -أ

 موضوع المخالفة
2017 

 عدد القرارات الجزائیة
 إجمالي مبلغ الغرامات المالیة

 بالریال السعودي
 المستقبل في وقوعھا وتفادي عالجھا سبل

 مخالفة تعلیمات المؤسسة اإلشرافیة
21 93,938,518 

 االلتزام من للتأكد الالزمة واالجراءات الرقابة مستوى رفع تم
 تكرار عدم وضمان التنظیمیة، الجھات عن الصادرة بالتعلیمات

 المخالفات ھذه
مخالفة تعلیمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجھزة الصرف اآللي 

 وأجھزة نقاط البیع
1 102,563 

 وتالفي التشغیلي األداء مستوى ورفع القصور معالجة تتم
 مستقبالً  ذلك حدوث

المؤسسة الخاصة ببذل العنایة الواجبة في مكافحة مخالفة تعلیمات 
 490,000 1 غسل األموال وتمویل اإلرھاب

 الشأن ھذا في المتبعة والسیاسات االجراءات كافة مراجعة
ھذه  مسببات حدوث عدم تضمن ھامة إصالحات وتنفیذ

 المخالفات. 
  94,531,081 23 المجموع

 
 قرارات جزائیة أخرى: -ب

/ القید  االحترازيالعقوبة / الجزاء / التدبیر 
 االحتیاطي

 سبل عالجھا وتفادي وقوعھا في المستقبل الجھة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة

المتبعة لسیاسات التأكد من تطبیق اللوائح  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة متعلقة بفترة عمل أحد المستشارین لایر 17,934.88 مالیة غرامة
 التأمینات االجتماعیة

 
 
 :الداخلیة الرقابة نظام كفاءة مدى في المراجعة لجنة رأي و الداخلیة، الرقابة إجراءات لفعالیة السنویة المراجعة نتائج) 7(
 
 إطار الرقابة الداخلیة -أ

الفرنسي. ویُعتبر اإلطار العام للّسیاسات واإلجراءات األساسیة، الّتي وافق علیھا مجلس اإلدارة  یُعّد مجلس اإلدارة مسؤوًال عن نظام الّرقابة الّداخلیّة لدى البنك الّسعودي
لة بشأن فعالیّة ضوابط الّرقابة مصمًما لتقدیم رقابة داخلیّة فّعالة داخل البنك إلدارة المخاطر ضمن حدود المخاطر المحددة. ویمكن لھذا اإلطار أن یوفّر ضمانات معقو

 نك وكفاءتھا.داخل الب
عتمدت إطاًرا متكامالً لضوابط الّرقابة وتتولّى إدارة البنك الّسعودي الفرنسي مسؤولیّة تطبیق ومراجعة فعالیّة بیئة الرقابة الداخلیة التي وافق علیھا مجلس اإلدارة، وقد ا

ة) مع إدارة البنك التي تحدد األدوار الدفاع الثالث طوطخ مبدأیتبع  قابة الداخلیة (الذيالّداخلیّة وفقًا لتوجیھات مؤسَّسة النَّقد العربي الّسعودي. ویبدأ نظام ضوابط الرّ 
الّي، التقنیة، إدارة األُصول والمسؤولیّات لمجلس اإلدارة واللّجان اإلداریّة للمجلس الّتي تدعمھ في مراقبة وتخفیف المخاطر المرتبطة باالستراتیجیّة، األداء الم

ؤون القانونیّة، الّشؤون التّنظیمیّة وأمن المعلومات. والخصوم، االئتمان،  العملیّات، الشُّ
 31من  13صفحة 

 
  



 
ّسقة جھوًدا لتحسین كفاءة بیئة ضوابط الّرقابة الّداخلیّة وفعالیّتھا على مستوى العملیّات عن طریق المراجعات المستمّرة واإلجراءات المن البنك وتبذل كافّة إدارات

ر الّرقابي وتصحیحھ. فتُكلف كل إدارة (خطّ الّدفاع األول) تحت إشراف اإلدارة التّنفیذیّة العلیا، بمسؤولیّة اإلشراف على تعدیل القصووالمتكاملة، وذلك لتفادي القصور 
ام وإدارة المخاطر والموارد البشریّة الّذاتي للمخاطر والّرقابة، ومن قبل إدارات رقابیّة أُخرى (خطّ الّدفاع الثاني) كإدارة االلتز االّرقابي المحّدد من قبل عملیّة تقییمھ

 واإلدارة المالیّة. ویتولّى المراجعون الّداخلیّون والخارجیّون مھّمة التأكید لمجلس اإلدارة (خطّ الّدفاع الثالث).
 

 المراجعة الّداخلیّة -ب
العلیا ومجلس اإلدارة عن طریق لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ویقوم ثالث" وتقّدم تأكیدات مستقلّة لإلدارة  ّدفاع ط"خ تعمل دائرة المراجعة الّداخلیّة كـ

 ب.دورھا على الفلسفة التي تقضي بتوفیر قیمة مضافة لتحسین عملیّات البنك، كما تقّدم خدمات استشاریّة لمھام مختلفة في البنك عند الطّل
الّرئیس التّنفیذي  یعودجعة والّتي تحّدد مسؤولیّات ھذه الّدائرة وتقّرھا باعتبار ذلك جزًءا من دورھا الّرقابي، وتّم إنشاء دائرة المراجعة الّداخلیّة من قبل لجنة المرا

 للمراجعة من النّاحیة الوظیفیّة إلیھا.
األداء في تنفیذ  الداخلیة والحوكمة، باإلضافة إلى جودةیشمل نطاق المراجعة الداخلیّة على سبیل المثال ال الحصر، فحص وتقییم كفاءة وفعالیة إدارة المخاطر والرقابة 

 نك وغایاتھ.لبل االستراتیجیة ھدافاألالمسؤولیّات لتحقیق 
 خضعت ولكنّھا مل،ع أيّ  بتنفیذ المعنیّین وموظّفیھ المادیّة المقیّد إلى جمیع أنظمة البنك، سجّالتھ، أصولھ وغیرالكامل  الوصول بإمكانیّةالّداخلیّة  المراجعة دائرة وتتمتّع

في اداء الدور ؤول عن ادارة المراجعة الداخلیة بھدف زیادة فعالیتھا سو قد تم ھذا العام استبدال المدیر الممشددة بشأن سّریّة الّسجّالت والمعلومات وحمایتھا.  لمسؤولیة
 .الرقابي المناط بھا

 
 إدارة االلتزام -ج

للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة، ویساعد ھذا القطاع مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في إنشاء ثقافة التزام قویة، وتتواصل االلتزام ھو قطاع مستقل یعود وظیفیاً 
اكات الجسیمة لقواعد وتعلیمات االنتھ دائرة االلتزام مع الجھات الرقابیة مباشرة وتنفذ تقییم ومراجعة االلتزام والمراقبة واإلبالغ عن األمور غیر المتوافقة باإلضافة إلى

مشبوھة المرتبطة بغسل مؤسسة النقد العربي السعودي وترفع إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة عبر تقاریر ربع سنویة، كما تقوم بالرصد واإلبالغ عن األنشطة ال
فة. عالوة على ذلك تعمل مع جمیع أصحاب المصلحة لضمان االلتزام الكامل األموال وتمویل اإلرھاب، وتعمل كذلك على تعزیز الوعي بااللتزام باستخدام أسالیب مختل

و قد تم ایضا استبدال المدیر المسؤول عن ادارة  بقوانین وقواعد ولوائح االلتزام. وتخضع إدارة االلتزام لمراجعة دوریة ومستقلة عن طریق دائرة المراجعة الداخلیة.
 .ھا في اداءالمھام المناطة باالدارةااللتزام ھذا العام الرتقاء بامكانیات

 
 إدارة المخاطر -د

قد اعتمدت اإلدارة إطار عمل متكامل تم تصمیم إطار الرقابة الداخلیة للبنك لتقدیم تأكید معقول لمجلس اإلدارة بشأن إدارة المخاطر لتحقیق األھداف االستراتیجیة للبنك. و
 العربي السعودي من خالل مبادئ الرقابة الداخلیة.للرقابة الداخلیة وفقاً لتعلیمات مؤسسة النقد 

ك مالئم وفّعال وتتم مراقبتھ باستمرار. استناداً إلى نتائج التقییم المستمر للضوابط الداخلیة التي قامت بھا اإلدارة خالل السنة، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الحالي للبن
 نظام الرقابة الداخلیة للبنك. ومع ذلك، تسعى اإلدارة باسمرار إلى تعزیز وتقویة

 
 نتائج مراجعة فعالیة الضوابط الداخلیة -ھـ 

اخلیة وتبلغ المجلس بالخطوات المتخذة في ھذا الصدد, وتقدم أیضاً تقریراً سنویاً شامالً إلى المجلس لمساعدتھ في تتحقق لجنة المراجعة من فعالیة نظام الرقابة الد
د اخلیة بعد مراجعة لجنة المراجعة لتقاریر إجراءات الرقابة الداخلیة للبنك والتي أھمھا تقاریر المراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر وبعمراجعة فعالیة نظام الرقابة الد

لبنك االرقابة الداخلیة في ورة االجتماعات مع مدراء ھذه األقسام لمناقشة محتوى تقاریرھم وأداء قطاعاتھم, تقدم اللجنة استنتاجھا إلى مجلس اإلدارة فیما إذا كانت د
) تداول( المالیة السوق في عنھ اإلعالن تم وكما ھذا تعكس فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة وأن البنك یطورھا باستمرار لتلبیة احتیاجات وتطورات العمل المتغیرة.

 بتجاوز المسؤولین بعض قیام إكتشاف من م23/11/2017 الموافق ھـ05/03/1439 بتاریخ اإللحاقي واإلعالن م11/10/2017 الموافق ھـ21/01/1439 بتاریخ
 من للتأكد وتفصیلي كامل تحقیق إجراء فیھا بما تصحیحیة إجراءات لعدة البنك واتخاذ الموظفین، بحوافز الخاصة العملیات من عدد في لھم الممنوحة الصالحیات
 لإلدارات شاملة مراجعة إجراء وتم حق، وجھ دون صرف ما السترجاع قضائیاً  المتسببین مالحقة رىاجو فیھا، والمتسببین القصور أوجھ وإیضاح تمت التي التجاوزات

) ج و ب( الفقرتین في إلیھ اإلشارة تمت كما الداخلیة الرقابة وجودة كفاءة لزیادة مناسبة قیادات واستقطاب الداخلي والتدقیق اإللتزام إدارات ھیكلة إعادة تم وعلیھ المعنیة
 .أعاله 7 الفقرة من

سعودي والھیئات الرقابیة األخرى فیما یتعلق بسیاسات المحاسبة المطبقة في البنك، فإن لجنة المراجعة تناقش باستمرار أثر التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ال
ع مسؤولي البنك، وبشكل دوري مع المراجعین الخارجیین لضمان تنفیذھا وفقاً م )IFRSوأي تغییرات في السیاسات المحاسبیة والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

 للتعلیمات المذكورة.
 

 لجان المجلس:
ف ھذه اللجان على شكل المجلس عدداً من اللجان، ولكل منھا اختصاصاتھا، وتتكون ھذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مستقلین من خارج المجلس، وتشر

 إطار عمل الرقابة الداخلیة وتطویر العمل.فعالیة 
 
 

  

 31من  14صفحة 
 

 



 :التي قام بھا البنك االجتماعیةھمات المساالمبادرات و) 8(
 

 األنشطة التالیة:بالبنك خالل العام  ساھمال تلقى األنشطة التي یقدمھا البنك في مجال المساھمات االجتماعیة دعماً ممیزاً من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، وفي ھذا المج
 .االطفال لسرطان العالمي الیوم -

الً وقد القت الفعالیة تفاع ،طفالألمع الیوم العالمي لسرطان ا وذلك تزامناً  الطبیةمدینة الملك فھد خاصة بأطفال مرضى السرطان بالتعاون مع  فعالیة حیث تم إقامة
 طفل من ھذه الفعالیة. 50 أكثر مناستفاد و اً،جابیإی

 .المنتجة لألسر التاسع الوطني والمعرض الملتقى -
 إكسسوارات، مالبس، من المنزل، من العاملة السعودیة األیدي صنعتھ ما أھم استعرض والذي المنتجة لألسر التاسع الوطني والمعرض الملتقى في البنك شارك

 أسرة 300 یقارب ما البرنامج من المستفیدین عدد وبلغ المنورة المدینة في المنتجة سراأل دور وتفعیل تطویر الي الملتقى یھدف حیث. متنوعة وأطعمة عطور،
 .منتجة

 "أقدر أنا" برنامج دعم -
 متالزمة ذوي تمكین إلى البرنامج یھدف حیث ،"أقدر أنا" برنامج دعم طریق عن" النھاریة للرعایة إفادة مركز" ضمنھا من الخیریة الجمعیات أبرز مع بالتعاون 

 ما وتقدیم التساؤالت من الكثیر عن واإلجابة األطفال أسر ومساعدة بالمتالزمة التعریف في ھام دور للفعالیة وكان ،المجتمع في الطبیعیة حیاتھم ممارسة من داون
 .مجانیة استشارة 250 عن یزید

 .الصحیة للرعایة األمریكي السعودي المنتدى -
. المجال ھذا في نوعھ من األول یعد وھو الصحیة، للرعایة األمریكي السعودي المنتدى رعایة تم الصحة، قطاع في االجتماعیة للمسؤولیة البنك مبادرات إطار في

 أحدث ونقل العالمیة، الصحیة الرعایة مجال في والممارسات التجارب أفضل على طالعواال المعرفي التبادل خالل من الصحیة الرعایة تطویر إلى یھدف والذي
 .المجال ھذا في مختلفة ومواضیع ومحاضرات عمل وورش برامج الملتقى تضمن حیث ،المملكة إلى القطاع ھذا في التقنیات

 .الفنیة ومضة مع بالتعاون جرف معرض -
 إبداعات عرض إلى ویھدف". الفنیة ومضة مساحة"  مع بالتعاون عبدالرحمن بنت نورة األمیرة جامعة في یقام فني معرض وھو" جرف معرض" البنك دعم

 .خریجة 2000 من ألكثر فنیة مشاریع المعرض وضم الجامعة، لخریجات الرقمیة والوسائط الجرافیكي التصمیم ومشاریع
 .االیتام تدریب برنامج دعم -

 تطویري برنامج وھو". مستقبلھم من اً جزء لنكن" برنامج إطالق خالل من األیتام أبناؤنا من السعودیة الكفاءات وتطویر تأھیلھدف البرنامج إلى المساھمة في ی
 البنك وأكادیمیة انسان جمعیة مابین بالتعاون الواسعة الخبرة ذوي المدربین من مجموعة ید على الدراسي العام نھایة عطلة خالل األیتام الطالب لتدریب متكامل

 .الفرنسي السعودي
 
 األخیرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه الجمعیات: بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة) 9(

 االسم 
 سجل الحضور

 الجمعیة األول اجتماع
 م20/04/2017

 الجمعیة الثاني اجتماع
 م23/05/2017

   سلیمان بن عبدالرحمن القویز 1
 X  عبدالرحمن بن راشد الراشد 2
   بدر بن عبدهللا العیسى 3
  X عبدالواحد الخضیريعمار بن  4
  X مازن بن عبدالرزاق الرمیح 5
   فرانسوا باتریس كوفینیي 6
  X جاك اولیفر بروست 7
  X سباستیان ابل بیلھول 8
 
 
 :التابعة للبنك وشركاتھة یوصف ألنواع النشاط الرئیس) 10(

            لرئیسي للبنك ھي كالتالي:أنواع النشاط ا
 :  األفراد مصرفیة -أ

 والبطاقات والودائع، التوفیر، وحسابات والقروض، ،و حسابات الجاري مدین  ،الناشئة والمؤسسات الخاصة الشركات وحسابات الطلب تحت العمالء حسابات یشمل
 .السیارات وتأجیر األجنبیة العمالتب والتعامل الشخصیة، والقروض ،و بطاقات الصرف االلي  االئتمانیة

 
 : الشركات قطاع -ب

و منتجات المشتقات  األخرى االئتمانیة والتسھیالت والقروض ،و حسابات الجاري مدین  والودائع، ، والمتوسطة الكبیرة الشركات لعمالء الطلب تحت حسابات یشمل
 .المالیة

 
 :  الخزینة -ج

 .منتجات المشتقات المالیة و البنكي، التمویل وعملیات المال، وأسواق المالیة، األوراق في واالستثمار ،و عملیات المضاربة الخزینة، خدمات یشمل
 

  
 31من  15صفحة 

 
  



 :واالستثمار الوساطة  -د
 وتمویل لألفراد االستثماریة المنتجات وإدارة المالیة األوراق وحفظ والمشورة، والترتیب، واإلدارة، ،المتاجرة بعملیات المتعلقة الموجودات وإدارة االستثمارات یشمل

 .والتأمین والدولیة المحلیة لألسھم الوساطة خدمات و الشركات،
 

 تأثیر ھذه األنشطة الرئیسیة في حجم أعمال البنك وإسھامھ في النتائج النحو التالي:
 النسبة (ألف لایر) إیرادات النشاط نوع النشاط

 %7 249,147 مصرفیة األفراد
 %53 1,893,522 قطاع الشركات

 %37 1,292,913 الخزینة
 %3 96,302 واالستثمارالوساطة 
 %100 3,531,884 اإلجمالي

 
 وتأثیرھا في حجم أعمال البنك وإسھامھا في النتائج النحو التالي:األنشطة الرئیسیة للشركات التابعة 

 النسبة (ألف لایر) إیراداتھا نشاطھا الشركة التابعة

 السعودي الفرنسي كابیتال
التعامل بصفة أصیل ووكیل، والتعھد باإلدارة، والترتیب، وتقدیم المشورة، والحفظ 

 في مجال تداول األوراق المالیة  
96,303 

%2.73 

 السعودي الفرنسي للتمویل التأجیري
تأجیر و تمویل أصول المركبات (السیارات والدراجات الناریة والشاحنات) 

 ھذه األصولوبیع والمعدات الثقیلة واآلالت، باإلضافة  لشراء وتسجیل 
66,274 

%1.88 

 
 
 :خطط وقرارات البنك المھمة) 11(
 
 القرارات المھمة: -أ

 للمساھمینتغییر ھام في نسبة الملكیة ، مما أدى إلى م20/09/2017تاریخ بالقرار الذي اتخذه الشریك األجنبي (بنك كریدي أجریكول كوربوریت آند انفسمنت) . 1
% إلى 31.11% لشركة المملكة القابضة، وبذلك تنخفض نسبة ملكیتھ في البنك من 16.2لجزء من حصتھ في رأسمال البنك، قدرھا   ھالرئیسیین بالبنك جراء بیع

ال یوجد ذا القرار خاص بالبنك األجنبي كمالك لألسھم ولیس للبنك السعودي الفرنسي دوٌر فیھ ووھ اإلعالن عن ھذه الصفقة على موقع تداول في حینھ.وقد تم  %.14.91
 .تأثیر مادي على البنك أو سیر عملیاتھ نتیجة لھذا القرار

 
ملیون سھم من األسھم التي یملكھا البنك السعودي الفرنسي في  3.7م لبیع 2017اكتوبر، 25وقع البنك اتفاقیة بیع وشراء أسھم مع شركة ألیانز أوروبا بي في بتاریخ . 2

% من األسھم التي یملكھا 57% من رأسمال شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني، وتشكل 18.5التعاوني، والتي تمثل شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین 
ولم یتم ملیون لایر سعودي.  81.4لایر سعودي لكل سھم، وبمبلغ إجمالي قدره  22البنك السعودي الفرنسي في شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني، بسعر 

 تنفیذ الصفقة خالل العام بانتظار الحصول على موافقات تنظیمیة معینة.
 .سیستمر في دعم نشاطاتھا ونموھاعلماً بأنھ بعد إتمام الصفقة سیبقى البنك السعودي الفرنسي مساھماً استراتیجیاً في شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني و

 .المالي للصفقة ابتداًء من الفترة المالیة الالحقة إلتمام الصفقة، وسیتم إضافة متحصالت الصفقة إلى قائمة الدخل الشامل للبنكدأ األثر ومن المتوقع أن یب
عالن عن ھذا القرار في اإل. وقد یةتم إبرام ھذه الصفقة لرغبة البنك في تمكین مجموعة ألیانز العالمیة من تعزیز التزامھا في تطویر عملیاتھا في المملكة العربیة السعود

 موقع تداول في حینھ.
 

 : المستقبلیة الخطط -ب
 دیسمبر في اإلدارة مجلس أقرھا التي 2019ــ2017 األجل المتوسطة الخطة من 2020~  2018 تغطي األعوام من التي للبنك األجل المتوسطة الخطة مراجعة تمت

 السعودیة العربیة المملكة في االقتصادیة البیئة على تؤثر التي الھائلة التغیرات الحسبان في األجل المتوسطة الخطة الحالیة، وتأخذ اتجاھات السوق التي تعكس 2016
 المملكة في للبنوك المالیة األوضاع على التأثیر في ستستمر الھادئة االقتصادیة البیئة أن الفرنسي السعودي البنك یعتقد ، و2015 عام في األساسیة السلع دورة نھایة منذ

 ومن منظور ایجابي فإننا نتوقع نمواً تدریجیاً في معدالت الفائدة الذي سیحسن من العوائد االستثماریة للبنك. .2019 و 2018 في السعودیة العربیة
 أحجام توقعات الضغط من تحت ستكون اإلیرادات أن باعتبار والربحیة الكفاءة على الحالیة األجل المتوسطة الخطة وضعتھا التي االستراتیجیة التوجیھات وتركز

 السعودي للبنك األجل طویلة المنافسة على القدرة لدعم مستقرة استثمار خطة على الحفاظ مع واإلنتاجیة لألنشطة دفاعیة عمل خطط وضع الضعیفة، وقد تم اإلقراض
 .والطویل المتوسط المدى على للبنك مستدامة تنمیة ضمان إلى تھدف التي التنظیمیة تطورات السوق والتطورات االعتبار بعین األجل المتوسطة الخطة الفرنسي، وتأخذ

 
 : االستراتیجیة -ج

 .المختلفة أعمالھ خالل خطوط من البنك أرباح صافي وجیدة في متوازنة مساھمة ضمان إلى تھدف العمیل على تركز استراتیجیة الفرنسي السعودي البنك طور
حتى احتل مكانتھ في قطاع مصرفیة الشركات، ویھدف البنك لتقویة مكانتھ تلك من خالل التمیز في العالقات  ،الفرنسي منذ بدایاتھ نحو الشركاتتوجھ البنك السعودي 

 التحتیة، وستكون البنیة تمویل قطاع في تواجدھا من وستزید األصول حیث من القویة السوقیة حصتھا على للشركات المصرفیة الخدمات والبیع المتقاطع، وستحافظ
ً  محركاً  أیضاً  للشركات المصرفیة الخدمات  الذین الفرنسي السعودي البنك في الشركات عمالء مع لكال الطرفین ومفیدة شاملة عالقة تطویر إلى الرامیة الجھود في رئیسیا
 .والخدمات المنتجات من واسًعا نطاقًا یقدمون

للقطاعات  مرجعي كمصرف نفسھ لیضع لدیھ الثروات إدارة امتیاز وتطویر لألفراد المصرفیة الخدمات أنشطة تطویر بمواصلة الفرنسي السعودي البنك یلتزم كما
 لمصرفیة األفراد. الجاري التحول خطة من بدعم ، 2017 عام في٪  4 بنسبة االستھالكیة القروض ارتفعتو قد الوسطى والعلیا، 

 .المصرفیة الشركات ألعمال طبیعیاً  مكمالً  تعد التي المصرفیة واالستثمارات الخزینة المال و أسواق في النشاط مستوى لتسریع خاصة وكبیرة جھود بذل تم وقد
تنفیذ البیع  خالل من الرسوم على القائمة أعمالھ في بشكل أكبر والمساھمة أصولھ نشر على بقوة الفرنسي السعودي البنك یركز المنخفضة، الفائدة معدالت بیئة في

 المتقاطع المنھجي.
 تحت المخاطر تكلفة على اإلبقاء الفرنسي السعودي للبنك النھج ھذا أتاح وقد طر،لمخاا ثقافة بتطویر طرللمخا محكمة إدارة علی نسيرلفا وديلسعا كلبنا ظیحاف راً،خیأ

 الفرنسي. السعودي البنك نموذج جوھر ھي المبادئ ھذه وتبقى السنین، مر على السیطرة
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 : البیئة االستثماریة-د

، وقد 2016 عام في سنوي أساس على المائة في 1.6 قدره بنمو مقارنة 2017 عام في المائة في 0.7 بنسبة انكمش قد السعودي االقتصاد فإن الدولي، النقد لصندوق وفقاً 
) أمریكي دوالر ملیار 261( سعودي لایر ملیار 978 النفقات إجمالي بلغ حیث ،لھا توسعیةمیزانیة  أكبر عن 2017 دیسمبر في السعودیة العربیة المملكة حكومة كشفت

 رالدو رملیا 14( لیار ملیار 52 داربمق دةیاز ممایعني، 2017 عام في) أمریكي دوالر ملیار 247( سعودي لایر ملیار 926 بحوالي مقارنة٪ 6 بزیادة ، 2018 لعام
 إجمالي من٪ 21 أو) أمریكي دوالر ملیار 55( سعودي لایر ملیار 205 ستسجل) CAPEX( الرأسمالیة النفقات أن إلى الموازنة ، وتشیر2017 مقارنة بــ) یکيرمأ

 ما استثمار العمل، كما سیتم فرص وزیادة االقتصاد لتحفیز التحتیة البنیة وتطویر 2030 رؤیة مشاریع لتمویل 2017 بالعام مقارنة٪ 14 بنسبة ترتفع حیث النفقات،
 یتم لن المبلغ ھذا أن من الرغم على العام، خالل الرأسمالي اإلنفاق في الوطنیة التنمیة وصندوق العامة اتاالستثمار صندوق بواسطة سعودي لایر ملیار 133 مجموعھ

 90( سعودي لایر ملیار 338 الوطنیة التنمیة وصندوق وصندوق االستثمارات العامة الحكومة من الرأسمالي اإلنفاق إجمالي یبلغ ، و2018 میزانیة خالل من تمویلھ
 .2018 عام في) أمریكي دوالر ملیار

 وزارة تتوقع االقتصادیة، و واإلصالحات الرأسمالي اإلنفاق توسیع على تركز بمیزانیة مدفوعة ، 2018 عام في الكلي االقتصاد مؤشرات معظم تتحسن أن المتوقع من
 في٪  2.2 و العام ھذا٪  1.6 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج توسع الدولي النقد صندوق ویتوقع ،2018 عام في٪  2.7 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج في نمو معدل المالیة
2019. 
 للبنوك المصرفي االئتمان نمو الوطنیة التنمیة وصندوق العام االستثمار صندوق خالل من المیزانیة خارج اإلنفاق جانب إلى التوسعیة المیزانیة تدعم أن البنك یتوقع

 .ببطء ولكن تدریجیاً  الخاص القطاع إلى القروض نمو سیعود 2018 في أنھ البنك یفید ربحیتھا، ویعتقد مما ،2018 عام في السعودیة
 زیادات ثالثة بعد األمریكي الفیدرالي االحتیاطي من 2018 عام في زیادات أربع أو ثالث بمقدار تدریجیة زیادة على الحالي السوق یجمع الفائدة، أسعار لبیئة بالنسبة
 من كل على العائد ارتفاع مع للبنك، الفوائد إیرادات صافي عائدات تدریجیاً  تعزز أن یجب السعودیة الفائدة رفع احتمالیة ، وإن2017 عام في٪ 0.25 بنسبة متتالیة
 .واالستثمارات القروض محفظة

 
 في للبرمیل أمریكیًا دوالًرا 60 إلى برنت خام برمیل سعر یصل أن 2018 فبرایر في القصیر توقعاتھا على المدى في) EIA( األمریكیة الطاقة معلومات إدارة تتوقع

 دوالر 60 بمتوسط النفط أسعار استقرار أن الفرنسي السعودي البنك ، ویفترض2017 عام المتوسط في للبرمیل أمریكیًا دوالًرا 54 من قلیالً  أعلى وھو ،2018 عام
ً  یعد أمریكي  .والسیولة التمویل منظور من المصرفي للنظام إیجابیا

 .األمریكي بالدوالر عملتھا ربط عن السعودیة تتخلى أن یتوقع ال الفرنسي السعودي البنك فإن عدیدة، مناسبات في السعودي العربي النقد مؤسسة ذكرت وكما
 
 :مخاطربالالمعلومات المتعلقة ) 12(
 
  المخاطر على اإلقدام أعمال نموذج  -أ

 تحدید في النموذج ھذا من الھدف یتمثل. سنویة فترات على بھ المتعلق البیان واستعراض بمراجعة وقام البنك، في المخاطر على اإلقدام عمل نموذج اإلدارة مجلس اعتمد لقد
 المخاطر إدارة حدود طریق عن ذلك إجراء یتم. لقبولھا البنك یستعد التي المخاطر بشأن عمل خطوط وتقدیم البدایة، من البنك إدارة إلى المخاطر سیاسة توجیھات إعطاء أسلوب

 االئتمانیة، الجودة المال، رأس كفایة المالیة، السیولة:  وتتضمن المعاییر من مجموعة یشمل والذي المفّصل و المحدد التحمل مستوى مع المخاطر معاییر لمختلف الموضوعة
 . السیولة وإدارة التشغیلیة، المخاطر السوق، مخاطر االئتمان، تركیز

 من علیھا للعمل -وجدت إن -انحرافات أي عن اإلبالغ ویتم. اإلدارة مجلس اعتمده الذي المخاطر على اإلقدام ببیان االلتزام مراقبة على المخاطر إدارة مجموعة رئیس یقوم
 . سنوي ربع أساس على المحددة المعاییر مقابل المخاطر لمؤشرات الفعلي الوضع اإلدارة بمجلس التنفیذیة اللجنة تستعرض كما. العلیا اإلدارة جانب

 
  االئتمان مخاطر -ب

. البنك ألعمال المختلفة القطاعات على التركیز وحدود االئتمان، بسیاسة المتعلقة التوجیھیة المبادئ آلیة طریق عن وذلك ومتنوعة سلیمة ائتمانیة محفظة على للحفاظ البنك یھدف
 إدارة طریق عن مراجعتھا و اإلدارات، مدراء بواسطة المخاطر استراتیجیات عروض تجمیع عن الناتجة االئتمان مخاطر قبول ومعاییر المستھدفین العمالء مراجعة یتم و

 .  البنك إدارة بمجلس المخاطر لجنة تعتمدھا كما المخاطر،
 بشأن المستقلة آرائھم تقدیم مسئولیة االئتمان مخاطر إدارة وتتحمل. صدوره على الموافقة تفویض مستویات اختالف مع علیھ والموافقة االئتمان بمنح االئتمان لجان تقوم

 خالل من بالبنك اللجان في االئتمان منح بشأن القرار اتخاذ یتم كما. االئتمان لجان قبل من فیھا للنظر األعمال، قطاع جانب من المقدمة االئتمان بطلبات تتعلق التي المخاطر
 . دوریة فترات على صحتھا من التأكد و النظر إلعادة والخاضعة االئتمانیة المحافظ شرائح لمختلفة علیھا والحفاظ إعدادھا یتم والتي الداخلیة، االئتمان تصنیف نماذج

 
 السوق مخاطر -ج

 على سنویاً  مراجعتھا یتم والتي ،)الخسارة تنبیھات إلى باإلضافة( السوق مخاطر حدود من شاملة مجموعة إلى باإلضافة الشأن، لھذا واضحة وإجراءات سیاسات بالبنك یوجد
 القیمة منھجیة البنك یطبق المتاجرة، محفظة داخل السوق مخاطر إدارة سبیل وفي. المتخصص السوق مخاطر قسم جانب من مستقل وبنحوٍ  یومي أساس على وتُراقب. األقل

 االفتراضات من مجموعة على بناء المحتملة االقتصادیة الخسارة لتقدیر الضغط تصورات أیًضا یستخدم كما القائمة، السوق مخاطر أوضاع لتقییم یومیة بصفة للخطر المعرضة
 .السوق أوضاع في والتغیرات

 
  التشغیلیة المخاطر  -د

الة بطریقة منھا والحد األساسیة والضوابط التشغیلیة المخاطر إدارة على الدائمة والرقابة التشغیلیة المخاطر إدارة تھدف  . البنك عملیات لجمیع فعَّ
 ".التشغیلیة المخاطر إدارة نظام" طریق عن المناسب الوقت في والخسائر الحوادث عن ولإلبالغ الكاملة، التغطیة لضمان الحوادث إدارة و الخسارة نطاق ُعزز

 ویتم صالحیة مدة إلى المخاطر تصنیفات وتخضع. الفرنسي السعودي البنك إدارات جمیع في التغطیة لضمان العملیات سیر على الذاتي والتقییم المخاطر مراقبة نظام تنفیذ یتم
 بمصادر االستعانة أیًضا تغطي والتي مخصصة، بتقییمات الذاتي والتقییم المخاطر مراقبة نظام تعزیز یتم كما. الدائمة والرقابة التشغیلیة المخاطر إجراءات صحة من التحقق

 جمیع في الضوابط من الثاني المستوى تحدید تم. البیانات وتكوین القضایا، على القائمة التقییمات الفرع، مراقبة مراجعة االحتیال، مخاطر تقییم األساسیة، لألنشطة خارجیة
 من ومراقبتھا مخالفات، ألي تحسباً  عمل خطط على االتفاق یتم. منتظم بشكل ومراقبتھا عنھا باإلبالغ والقیام المجاالت، لجمیع الرئیسیة المخاطر مؤشرات وتنفیذ. البنك أنحاء
 المحلیة الداخلیة المراقبة لجنة جلسات خالل التشغیل وتدعم األعمال، لقطاع التشغیلیة المخاطر جانب الدائمة والرقابة التشغیلیة المخاطر إدارة تمثل. المعالجة إدارة خالل
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 . دوریاً  الداخلیة الرقابة لجنة على وعرضھا تجمیعھا یتم والتي العالقة، ذات للمخاطر التعرض عن شاملة نظرة" المخاطر ملف" یقدم. بھا الخاصة
 عملیات في التقنیة ومخاطر الرقمیة المصرفیة على التأكید وتعكس التغییر، إدارة و ، المعلومات تقنیة خدمات لتقییمات كذلك الدائمة والرقابة التشغیلیة المخاطر تغطیة تمتد

 . البنك
 . العمل وورش االكادیمیة التدریبیة البرامج خالل من الوعي خلق طریق عن البنك في التشغیلیة المخاطر ثقافة تعزیز في الدائمة والرقابة التشغیلیة المخاطر إدارة تشارك

 
 )IFRS 9( الدولیة المالیة التقاریر معاییر -ھـ

 بالتعاون والمخاطر، التمویل إدارة قامت م،2018 للعام ینایر من األول   بحلول IFRS 9 الدولي المعیار بتنفیذ البنوك لقیام السعودي العربي النقد مؤسسة متطلبات مع تماشیاً 
 .IFRS 9 الدولي المعیار العتماد واألنظمة المطلوبة والعملیات السیاسات بإقرار یتعلق فیما العمل بإكمال المعلومات، تقنیة إدارة مع

 :التالیة المجاالت التطبیق جھود وتغطي
 و التطبیق و الجدیدة المنتجات على الموافقة وعملیة) SPPI(فقط الفائدة و الدین أصل تسدیدات واختبار العمل نموذج تقییم تتضمن والتي والتقاریر، القیاسات، التصنیف،
 . اإلفصاح متطلبات

 . وتوثیقھا المتوقعة االئتمانیة الخسارة وحساب ومعایرتھا، النماذج وتطویر االئتمان، وإجراءات سیاسات على والتعدیل ، المال رأس قیمة في انخفاض •
 حل وتنفیذ البیانات، و البیانات متجر تحضیر منطقة وإعداد البیانات، متجر وإثراء األخرى، النظم تحسینات من وغیرھا األمامیة المكاتب إدارة لتعزیز المعلومات تقنیة تطبیق •
 .اإلبالغ متطلبات إلى باإلضافة المتوقعة، االئتمان وخسائر انخفاض وحساب ،)البائع عمل خطة(  IFRS 9 الدولي المعیار محرك/ 
 البنك أنظمة من الصلة ذات البیانات یتناول النظام ،ECL المتوقعة االئتمان خسائر عناصر الحتساب). خدمة مقدم من مزود( IFRS 9 ب خاص تكنولوجي نظام تطبیق تم 

 االفتراضي والتعرض) LGD(التعثر عند الخسارة ونماذج ،)PD(السداد عن التخلف احتمالیة نماذج وھي المتوقعة الخسائر احتساب في الصلة ذات بالمدخالت ویربطھا
)EAD( 

 محرك في تھیئتھا وتم السعودیة، العربیة بالمملكة الكلي لالقتصاد احصائیة متغیرات باستخدام بھ الخاصة القروض لمحفظة الكلي االقتصاد انحدار نماذج بإعداد البنك قام
 على القدرة تشمل والتي الكاملة، للمحفظة الالزمة والمخصصات المتوقعة االئتمان خسائر احتساب المحرك یتیح".  IFRS 9 الدولي المعیار نظام المتوقعة االئتمان خسائر
 . التعامالت مستوى خفض
 مسؤولي من لمجموعة المخصصة البرامج تنفیذ تم البنك، في" IFRS 9 الدولي المعیار نظام"  للوائح بالنسبة األعمال قطاع أفراد وتوعیة بالمخاطر التوعیة ثقافة لتعزیز

 احتساب وعناصر التدرج، مفاھیم ،" IFRS 9 الدولي المعیار نظام"  للوائح األساسیة المفاھیم بتغطیة التوعیة برنامج یقوم حیث. المخاطر ومدیري األعمال قطاع عالقات
 الدعم من المزید"  IFRS 9 الدولي المعیار نظام"  اعتماد یقدم أن المتوقع من. 2 المرحلة لتصنیف االئتمان مخاطر في الواضحة الزیادة وعوامل المتوقعة، االئتمان خسائر
 .البنك داخل والرقابة االئتمان لمعاییر

 
 ) التصنیفات االئتمانیة للبنك:13(

 فیتش وكالة  مودیز بورز آند ستاندرد التصنیفات

 -BBB+ A1 A التصنیفات على المدى الطویل

 A-2 P-1 F2 التصنیفات على المدى القصیر

 مستقر مستقر مستقر النظرة المستقبلیة

 م03/11/2017 م22/10/2017 م31/10/2017 ائتماني معلنآخر رأي 

 

 أصول البنك وخصومھ ونتائج أعمالھ في السنوات المالیة الخمس األخیرة:) 14(
 

 2013 2014 2015 2016 2017 بآالف الریاالت السعودیة

 170,056,674 188,776,903 183,724,281 203,428,709 192,928,881 إجمالي الموجودات

 34,465,143 45,201,350 28,524,948 24,187,599 25,400,944 االستثمار واالستثمار في الشركات الزمیلة

 111,306,904 116,540,684 123,769,457 129,457,869 121,940,394 قروض وسلف، صافي

 146,840,043 162,305,566 156,240,480 173,729,706 161,267,500 مجموع المطلوبات

 131,601,187 145,275,245 141,852,100 158,458,472 150,954,187 إیداعات العمالء

 23,216,631 26,471,337 27,483,801 29,699,003 31,661,381 إجمالي حقوق الملكیة

 5,052,535 5,786,036 6,291,498 6,399,714 6,576,207 إجمالي دخل العملیات

 2,650,283 2,270,494 2,262,415 2,896,270 3,051,891 إجمالي مدفوعات العملیات

 3,323 799 7,361 6,790 7,568 (الخسارة) في شركات زمیلة، صافي \حصة األرباح

 2,405,575 3,516,341 4,036,444 3,510,234 3,531,884 صافي الدخل

 3,363,303 3,816,976 4,055,279 4,256,187 4,699,670 صافي دخل العموالت الخاصة

 31من  18صفحة 
 

 



 
 

 :الماضیة الخمسة لألعوام المالیة المؤشرات
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 مجموع المطلوبات
)لایر سعودي -ملیون(  

Total Liabilities

 1,149,565 1,291,650 1,327,521 1,363,990 1,119,318 الرسوم من الخدمات المصرفیة، صافي

 957,420 320,934 180,901 768,374 661,113 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 952,546 1,062,105 1,249,079 1,392,408 1,384,543 رواتب ومصاریف الموظفین

 2,988 3,085 3,207 3,233 3,072 عدد الموظفین
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 :تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات البنك وشركاتھ التابعة) 15(
 

 :2017 لعام) التابعة والشركات الرئیسي، والمكتب والوسطى، والغربیة، الشرقیة،( منطقة لكل الدخل یوضح جدول یلي فیما

 البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة

 المجموع المكتب الرئیسي الوسطى الشرقیة الغربیة  

  6,319,998           2,271,200          1,824,429        1,059,613        1,164,756       إجمالي الدخل
 (2,219,804)      (1,625,602)        (219,261)         (165,174)         (209,767)         إجمالي المدفوعات ( قبل االحتیاطات)

 (664,613)           (71,931)            (239,678)         (196,932)         (156,072)         االحتیاطات
  3,435,581           507,393            1,365,491        697,507           798,917          صافي الدخل

 
 
 
 

 السعودي الفرنسي كابیتال     

 
 المجموع المكتب الرئیسي الوسطى الشرقیة الغربیة

 263,777 179,494 55,250 18,130 10,903 إجمالي الدخل
 (167,474) (157,614) (3,530) (4,400) (1,930) إجمالي المدفوعات (قبل االحتیاطات)

 - - - - - االحتیاطات

 96,303 21,879 51,720 13,730 8,973 صافي الدخل

      
 مجموعة البنك السعودي الفرنسي      

 المجموع المكتب الرئیسي الوسطى الشرقیة الغربیة  

  6,583,775         2,450,694           1,879,679         1,077,743         1,175,659        إجمالي الدخل
 (2,387,278)         (1,783,216)         (222,791)           (169,574)           (211,697)           إجمالي المدفوعات (قبل االحتیاطات)

 (664,613)           (71,931)            (239,678)        (196,932)         (156,072)        االحتیاطات
  3,531,884           529,272             1,417,211        711,237            807,890           صافي الدخل
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  جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنھا البنك:الفروقات ال) 16(
 

 .2016 و 2017 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنوات الموحد الدخل /أ)  بیان16( 
 

 2016 2017 بآالف الریاالت السعودیة

 5,970,622 6,604,506 دخل العموالت الخاصة
 1,714,435 1,904,836 مصاریف العموالت الخاصة

 
 صافي دخل العموالت الخاصة

 
4,699,670 4,256,187 

 1,363,990 1,119,318 دخل االتعاب والعموالت، صافي
 395,862 356,131 العمالت، صافيدخل تحویل 

 200,394 270,837 دخل المتاجرة، صافي
 16,024 8,078 دخل توزیع األرباح
 50,483 27,684 لغیر أغراض المتاجرة، صافي مقتناهمكاسب استثمارات 

 116,774 94,489 دخل العملیات األخرى
   

 6,399,714 6,576,207 إجمالي دخل العملیات
 1,392,408 1,384,543 ومصاریف الموظفینرواتب 

 173,589 178,819 إیجار ومصاریف المباني
 137,706 151,123 استھالك واطفاء

 433,903 560,688 مصاریف عمومیة وإداریة أخرى
 768,374 661,113 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 (20,980) 3,500 مخصص خسائر االستثمار، صافي
 األخرىمصاریف العملیات 

 
112,105 11,270 

 2,896,270 3,051,891 إجمالي مصاریف العملیات
   

 3,503,444 3,524,316 صافي دخل العملیات
   

 6,790 7,568 الحصة في أرباح الشركات الزمیلة
   

 3,510,234 3,531,884 صافي دخل السنة
   

 2.91 2.94 الربح األساسي والمخفض للسھم (بالریال السعودي)

 
 
 /ب) ملخص النتائج المالیة :16( 

 نسبة التغییر تالتغییرا م31/12/2016 م31/12/2017 ملیون لایر سعودي

 %0.63 22 3,510 3,532 صافي الدخل

 %2.75 167 6,400 6,576 إجمالي دخل العملیات

 %10.43 444 4,256 4,700 صافي دخل العمالت الخاصة

 %5.16- -10,500 203,429 192,929 الموجودات

 %5.20 1,251 24,074 25,325 االستثمارات

 %5.81- -7,518 129,458 121,940 محافظ القروض والسلف

 %4.74- -7,504 158,458 150,954 إیداعات العمالء

 %1.03 0.03 2.91 2.94 ربح السھم

 
 :للمحاسبین القانونیینعودیة ف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السالإیضاح ألي اخت) 17(
 :للبنك الموحدة المالیة القوائم إعداد تم 
 المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر جمیع اعتماد تتطلب والتي الدخل وضریبة الزكاة لمحاسبة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المعدلة الدولیة المالیة التقاریر لمعاییر وفقا -1 

 وضریبة بالزكاة المتعلقة" الرسوم" 21 رقم الدولي والتفسیر"الدخل ضرائب"  12 رقم الدولي المحاسبي المعیار تطبیق باستثناء الدولیة المحاسبة معاییر مجلس عن الصادرة
 المتعلقة التوضیحات بعض خالل من الالحقة والتعدیالت 2017 أبریل 11 بتاریخ 381000074519 رقم السعودي العربي النقد مؤسسة من الصادر  للتعمیم وفقا. الدخل

 .ةالمبقا األرباح ضمن الملكیة حقوق خالل من سنوي ربع أساس على والضریبة الزكاة تجنب الدخل، وضریبة الزكاة عن بالمحاسبة
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 . البنك الخاص التأسیس وعقد السعودیة العربیة المملكة في الشركات نظام و البنوك مراقبة لنظام طبقاً  -2
 السعودي العربي النقد مؤسسة قییمتل وفقاً  الغیة السعودي العربي النقد مؤسسة من والصادرة التجاریة بالبنوك الخاصة الحالیة المحاسبة معاییر تعتبر أعاله ماسبق الى اضافھ

 .2017 ینایر 1 تاریخ من ابتداءً  أعاله المذكور
 
 الشركات التابعة:) 18(

 رأس مالھا الشركة التابعة اسم
نسبة ملكیة 
 البنك فیھا

 نشاطھا الرئیس
الدولة المحل الرئیس 

 لعملیاتھا
 الدولة محل التأسیس

 ملیون لایر سعودي 500 السعودي الفرنسي كابیتال
100% 

التعامل بصفة أصیل ووكیل، والتعھد باإلدارة، والترتیب، 
 وتقدیم المشورة، والحفظ في مجال تداول األوراق المالیة  

 المملكة العربیة السعودیة السعودیةالمملكة العربیة 

 ملیون لایر سعودي 500 السعودي الفرنسي للتمویل التأجیري
100% 

تأجیر و تمویل أصول المركبات (السیارات والدراجات 
الناریة والشاحنات) والمعدات الثقیلة واآلالت، باإلضافة  

 ھذه األصولوبیع لشراء وتسجیل 

 المملكة العربیة السعودیة المملكة العربیة السعودیة

 ألف لایر سعودي 500 شركة سكن للتمویل العقاري
100% 

المرابحة ومنتجات  تمویل العقارات واألراضي من خالل
لحساب التأجیر، وشراء األراضي والعقارات، واالستثمار 

 الشركة

 المملكة العربیة السعودیة المملكة العربیة السعودیة

 المملكة العربیة السعودیة المملكة العربیة السعودیة تقدیم خدمات وكیل التأمین %100 ألف لایر سعودي 500 وكیل التأمینالسعودي الفرنسي ألعمال 

  
 :الفرنسي السعودي البنك یمتلك كما

 .لایر ملیون 20 البالغ مالھا رأس من% 10.9 تبلغ) سمة( االئتمانیة للمعلومات السعودیة الشركة في حصة
 ملیون 25 البالغ مالھا رأس من% 5 قدرھا) سابقاً  السعودیة السیاحیة الشیكات شركة" (ساند" المساندة المالیة للخدمات السعودیة الشركة في حصصاً  امتالكھ إلى باإلضافة 

 تم أن بعد حالیاً  التصفیة تحت الشركة وھذه األسھم لتسجیل السعودیة والشركة ).التأسیس تحت( التمویلي االیجار عقود لتسجیل السعودیة الشركة في أیضا البنك ویستثمر. لایر
 .وتداول المالیة السوق ھیئة إلـى علیھا وما لھا بما تحویلھا

 .عملیاتھا محل وھي السعودیة، العربیة المملكة في ومنشأة قائمة شركات أعاله المذكورة الشركات وجمیع 
 

 دوالراً  ألف خمسین مرخص وبرأسمال للبنك% 100 بنسبة ومملوكة محدودة، مسئولیة ذات تابعة شركة وھي المحدودة، لألسواق الفرنسي السعودي البنك شركة تأسیس تم كما
 .باالسترداد البیع وأنشطة بمشتقات المتاجرة بـعملیات بالقیام الشركة ھذه وتختص  كایمان، جزر في ونشاطھا تأسیسھا محل) سعودیاً  ریاالً  187.500یعادل بما( أمریكیاً 

 
 ملیون 242.2 قدره برأسمال سوریا في تأسیسھا تم مساھمة شركة وھي الفرنسي، السعودي بیمـو بنك رأسمال من% 27 یمتلك حیث زمیلة، شركات في استثمارات البنك ولدى
 157.2 قدره مال براس بیروت، – لبنان في مؤسسة شركة وھي لبنان، بیمو بنك مال رأس من% 10،33 البنك یمتلك كما م،04/01/2004 بتاریخ أعمالھ بدأ وقد سعودي لایر

 البنك حصھ بیع إلتمام والتعاقدیة النظامیة اإلجراءات كافة اتباع حالیاً  یتم بأنھ علماً  م،1/8/2003 من اعتباراً  الفرنسي السعودي البنك مساھمة تمت وقد سعودي لایر ملیون
 البنك إدارة مجلس بأن تداول نظام عبر م26/11/2011 بتاریخ عنھ االعالن تم ما على بناءً  لبنان بیمو وبنك سوریا، – الفرنسي السعودي بیمو بنك في الفرنسي السعودي
 البنك ویعتبر ،%10.33 البالغة لبنان بیمو بنك في وحصتھ% 27 والبالغة سوریا، – الفرنسي السعودي بیمو بنك في حصتھ بیع على باإلجماع قراراً  اتخذ الفرنسي السعودي
 بنك الرئیسیین شركائھ إبالغ وتم م،26/11/2011 من اعتباراً  لبنان، بیمو بنك وكذلك سوریا، – الفرنسي السعودي بیمو بنك إدارة مجالس في ممثالً  غیر الفرنسي السعودي

 .القرار بھذا لبنان بیمو
 البالغ الشركة مال رأس من٪ 32.5 بنسبة أي)  سھم ملیون 20( أسھمھا عدد البالغ  التعاوني للتأمین الفرنسي السعودي لیانزأ شركة اسھم من سھم 6.500.000كما یمتلك البنك 

 ).لایر ملیون 200(
الفرنسي في شركة  ملیون سھم من األسھم التي یملكھا البنك السعودي 3.7م لبیع 2017اكتوبر، 25مع شركة ألیانز أوروبا بي في بتاریخ  وقع البنك اتفاقیة بیع وشراء أسھم

% من األسھم التي یملكھا البنك 57% من رأسمال شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني، وتشكل 18.5ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني، والتي تمثل 
ملیون لایر سعودي. ولم یتم تنفیذ الصفقة  81.4سھم، وبمبلغ إجمالي قدره  لایر سعودي لكل 22السعودي الفرنسي في شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني، بسعر 

 .خالل العام بانتظار الحصول على موافقات تنظیمیة معینة
 

 لذامادیة  غیر التوابع من وغیرھا والمطلوبات الموجودات تعتبر و أساسیة" سكن"  شركة و السعودي الفرنسي ألعمال وكیل التأمین شركة حققتھا التي المالیة النتائج تكن لم* 
" بــ سابقاً  المعروفة" (ساند"  المساندة المالیة للخدمات السعودیة والشركة" سمة"  مثل الفرنسي السعودي للبنك الزمیلة الشركات على ذلك أیضاً  وینطبق عنھا، اإلفصاح یتم لم

التي تم تحویل أعمال التمویل االستھالكي وصافي الموجودات ذات العالقة الخاصة بھا إلى شركة . وكذلك شركة سوفینكو السعودي الفرنسي ) السیاحیة للشیكات السعودیة
ت وتسویة كافة لمطلوباالسعودي الفرنسي للتمویل التأجیري حیث وافق مساھمو شركة سوفینكو السعودي الفرنسي على تصفیة الشركة بعد استكمال تحویل الموجودات وا

 االلتزامات القانونیة.
 
 تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة:) 19(
 

 ( أ ) الیوجد أدوات دین صادرة للشركات التابعة.
 

 :(ب) قروض قدمھا البنك لشركاتھ التابعة
 :التابعة شركاتھ إلى الفرنسي السعودي البنك قدمھا والتي 2017-12-31 في القائمة القروض التالي الجدول یوضح
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 بآالف الریاالت السعودیة اسم الشركة التابعة

 1,032,535 * السعودي الفرنسي كابیتال

 1,905,000 التمویلي ** السعودي الفرنسي للتأجیر
 
 آخر قرض أي یوجد وال الفرنسي، السعودي البنك من األجل قصیر قرض للتأجیر الفرنسي للسعودي كما المكشوف على السحب تسھیالت كابیتال الفرنسي السعودي لدى   -

 .الفرنسي السعودي البنك من مقدمةال أعاله المذكورة القروض باستثناء التابعة للشركات قائم 
 

 :كابیتال الفرنسي السعودي قروض تفاصیل *  
 2016 2017 بآالف الریاالت السعودیة

 1,369,172 893,373 الرصید االفتتاحي
 475,799 1,965,687 إیرادات القروض

 951,598 1,826,525 سداد القروض
 893,373 1,032,535 الرصید الختامي للقروض

 
 :التمویلي** تفاصیل قروض السعودي الفرنسي للتأجیر 

 2016 2017 بآالف الریاالت السعودیة

 1,130,000 1,550,000 الرصید االفتتاحي
 730,000 580,000 إیرادات القروض

 310,000 225,000 سداد القروض
 1,550,000 1,905,000 الرصید الختامي للقروض

 
 
 وصف لسیاسة البنك في توزیع أرباح األسھم:) 20(
 

البنك، ونسبة مالءمة رأس مال البنك ت یعتمد توزیع األرباح النقدیة بالبنك على عدة عوامل منھا تقدیرات وتوصیات مجلس اإلدارة التي تعتمد على المركز المالي، ونتائج عملیا
 الحالیة والمركز التوقع مستقبالً، ومتطلبات السیولة النقدیة على المدى القصیر والمتوسط بالنظر إلى خطط ومشاریع البنك التوسعیة.

 
ت الالزمة لمواجھة الدیون المشكوك فیھا وخسائر االستثمارات توزع أرباح البنك السنویة الصافیة التي تحدد بعد خصم كل المصروفات والتكالیف األخرى، وتكوین االحتیاطا

 وااللتزامات الطارئة التي یرى المجلس ضرورتھا بما یتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك ، على النحو التالي:
 

في المملكة العربیة  ین غیر السعودیین طبقاً لألنظمة النافذةتحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساھمین السعودیین والضریبة المقررة على المساھم      )1
بدفع ھذه المبالغ للجھات المختصة ، وتخصم الزكاة المدفوعة عن المساھمین السعودیین من نصیبھم في صافي الربح كما تحسم الضریبة البنك قوم یالسعودیة، و

 ربح .المدفوعة عن المساھمین غیر السعودیین من نصیبھم في صافي ال
) السابقة لالحتیاطي النظامي إلى أن یصبح 1% في المائة من المتبقي من األرباح الصافیة بعد خصم الزكاة والضریبة كما ذكر في الفقرة (25یرحل ماال یقل عن  )2

 االحتیاطي المذكور مساویاً على األقل لرأس المال المدفوع.
% من رأس المال المدفوع على المساھمین السعودیین وغیر 5مي والزكاة والضریبة مبلغ ال یقل عن یخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتیاطي النظا )3

ة العامة ،  فـإذا كانت النسبة السعودیین على أن یتم توزیعھ بنسبة المدفوع من قیمة اسھم السعودیین أو غیر السعودیین طبقاً لما یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعی
، ال یجوز للمساھمین المطالبة بدفعھا في لدفع األرباح للمساھمین المعنیینألرباح المستحقة ألي من المساھمین السعودیین أو غیر السعودیین ال تكفي المتبقیة من ا

 السنة أو السنوات التالیة،  وال یجوز للجمعیة العامة أن تقرر توزیع نسبة من األرباح تزید عما أقترحھ مجلس اإلدارة.
 )، السابقة على النحو الذي یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العامة. 3)، (2)، (1یستخدم الباقي من األرباح بعد تخصیص المبالغ المذكورة في الفقرات ( )4
نظامي واالحتیاطات األخرى من یجب الحفاظ على نسبة المساھمة لكل من المساھمین السعودیین وغیر السعودیین عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتیاطي ال )5

أن تخصم  صافي األرباح (بعد الزكاة والضریبة) ویجب على كل من المجموعتین المساھمتین المساھمة في تلك االحتیاطات حسب نسبھم في راس المال على
 مساھماتھم من حصصھم في األرباح الصافیة .

 لذي یقرره مجلس اإلدارة وفقاً للوائح ساریة المفعول.توزع األرباح النقدیة على المساھمین في المكان والزمان ا )6
 یجوز لمجلس اإلدارة إقرار عدم توزیع أرباح نقدیة واستخدام األرباح في تسویة دیون أو التزامات أو ارتباطات للمساھمین لدى البنك. )7
 لمتطلبات الالزمة المنصوص علیھا في النظام األساس.یجوز للبنك توزیع أرباح مرحلیة على مساھمیھ بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استیفاء ا )8
 یجب إعالم المساھمین بھذه السیاسة خالل اجتماع الجمعیة العامة. )9

 
 الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم: -

 1,200  علىعلى اساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي دخل السنة  2016و 2017دیسمبر   31تم احتساب الربح  األساسي والمخفض للسھم للسنتین المنتھیتین في 
 سھم). 3.1: 2016دیسمبر  31م (2017دیسمبر  31ملیون سھم كما في  6ملیون سھم بعد استثناء اسھم الخزینة والتي تتكون من 

 
 جمالي توزیعات األرباح:إ -

: 2016ریـال سعودي للسھم ( 0.35ملیون ریـال سعودي)، ما یمثل  530: 2016ملیون ریـال سعودي ( 355غت أوصى مجلس اإلدارة بإجمالي توزیعات أرباح نھائیة للسنة بل
الرقابیة. وقد أعلن مجلس اإلدارة عن توزیعات  والجھاتریـال سعودي) صافي للسنة. وتخضع ھذه التوزیعات لموافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  0.50

ریـال سعودي) صافي  0.55: 2016ریـال سعودي ( 1.05ملیون ریـال سعودي)، ما یمثل  731: 2016ملیون ریـال سعودي ( 1,141أرباح مرحلیة بمبلغ إجمالي قدره 
ملیون ریـال سعودي) وبلغ مجموع توزیعات أرباح للمساھمین غیر  950: 2016سعودي (ملیون ریـال  1.312للسھم. بلغ مجموع توزیعات األرباح للمساھمین السعودیین 

 ملیون ریـال سعودي). 429: 2016ملیون ریـال سعودي ( 483السعودیین 
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لنھایة العام األرباح المقترح توزیعھا  األرباح التي تم توزیعھا خالل السنة

2017 
 2017اإلجمالي لعام 

 م)2017(مرحلیة لعام  م27/07/2017 م)2016(نھائیة لعام  م04/05/2017
 1,495,868 355,237 1,140,631 530,366 الریاالت) آالفالمبلغ (
 %42.35 %24.96 %54.09 %38.31 النسبة

 
 
، بائھم) أبلغوا البنك بتلك الحقوقالتنفیذیین وأقروصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار ) 21(

 وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة:
 

 بتلك الحقوق البنك وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفیذیین وأقربائھم) أبلغوا

 نسبة التغییر صافي التغییر عدد األسھم نھایة العام عدد األسھم بدایة العام من تعود لھ المصلحة اسم 
 ) %52.07( )195,267,861( 179,732,139 375,000,000 بنك كریدي أجریكول كوربوریت أند إنفستمنت 1
 %100 195,267,861 195,267,861 - *شركة المملكة القابضة 2

 
 م.20/09/2017*اعتبارا من 

 
م لجزء 20/09/2017تغییر في نسبة ملكیة المساھمون الرئیسیون في البنك، والذي نتج عن بیع (بنك كریدي أجریكول كوربوریت آند انفسمنت) بتاریخ حیث حدث خالل العام 

 ملكیة شركة المملكة القابضة وتكون نسبة%، 14.91% إلى 31.11تنخفض نسبة ملكیتھ في البنك من ل% لشركة المملكة القابضة، 16.2من حصتھ في رأسمال البنك، قدرھا 
 ویوضح الجدول التالي التغییرات التي حدثت على نسبة ملكیة المساھمون الرئیسیون في البنك:% من رأسمال البنك. 16.2 ھي

 

 م31/12/2017 في كما في رأسمال البنك الرئیسیون مساھمونال

 المساھم تسلسل
 عدد األسھم
 بدایة العام

 نسبة الملكیة
 بدایة العام

 عدد األسھم
 نھایة العام

 نسبة الملكیة
 نھایة العام

 نسبة التغییر صافي التغییر

 %100 195,267,861 % 16.20 195,267,861 % 0.00 - *القابضة المملكة شركة 1
 %(52.07) 195,267,861- % 14.91 179,732,139 % 31.11 375,000,000 *إنفستمنت أند كوربوریت أجریكول كریدي بنك 2
 - 0 % 13.29 160,195,361 % 13.29 160,195,361 اإلجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة 3
 - 0 % 9.83 118,488,534 % 9.83 118,488,534 واوالده الراشد العبدالرحمن راشد شركھ 4

 
 م.20/09/2017*اعتبارا من 

 
 
 
 
 
كتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین البنك أو أي من شركاتھ اوصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق ) 22(

 .التابعة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة
 

 البنكتعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین  اكتتابوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق 

 تسلسل
من تعود لھ المصلحة أو األوراق  اسم

 االكتتابالتعاقدیة أو حقوق 
 نھایة العام بدایة العام

 نسبة التغییر صافي التغییر
 أدوات الدین األسھمعدد  أدوات الدین عدد األسھم

 % 11,629   310,019     -   312,685     -   2,666  الراشد راشد عبدالرحمن 1
 % 33   97,172     -   387,528     -   290,356  الراشد راشد عبدالرحمن أقرباء 2
    -     -     -   647,860     -   647,860  العمران عمران موسى 3
    -     -     -   22,504,062     -   22,504,062  العمران عمران موسى أقرباء 4
    -     -     -   59,624     -   59,624  مطبقاني حامد خالد. د 5
    -  (17,000)     -   16,750,181     -   16,767,181  مطبقاني حامد خالد. د أقرباء 6
    -     -     -   1,000     -   1,000  الخضیري عبدالواحد عمار 7
 % 100   3,000     -   6,000     -   3,000  الرمیح عبدالرزاق مازن 8
    -     -     -   1,000     -   1,000  العیسى عبدهللا بدر 9

 
 

 تعود لكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین البنك اكتتابوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق 

 من تعود لھ المصلحة اسم تسلسل
 نھایة العام بدایة العام

 نسبة التغییر صافي التغییر
 أدوات الدین عدد األسھم أدوات الدین عدد األسھم

    -     -     -   1,259,050     -   1,259,050  أقرباء مازن ھاني التمیمي 1
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 مات المتعلقة بأي قروض على البنك:المعلو) 23(
 
 على البنك. ألجل الیوجد أي قروض -أ

 أدوات الدین والصكوك: -ب
فعلي  خاصة عموالت دخل الصكوك ھذه سنوات، تحمل 10 ولمدة سعودي ریـال ملیون 2,000 بقیمة مضمونة غیر ثانویة صكوك بإصدار 2014 یونیو شھر في البنك قام -

 سداد للبنك یحق وبتداول،  الخاص اإلیداع نظام خالل من الصكوك سداد أساس، و یتم نقطة 140 الى باإلضافة أشھر لثالثة "سایبورالسعودیة " یمثل معدل العرض بین البنوك
 االتفاقیة. وشروط أحكام مع متوافقة وتكون السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول بشرط ولكن سنوات 5 بعد المضمونة غیر الثانویة الصكوك ھذه

 
 المدیونیة: سندات سداد -

بالكامل،  تسویتھا وتم 2012 مایو فيالمصدرة  أمریكي دوالر ملیون 750 بلغت والتي اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة األجل متوسطة الصكوك استحقاق تم ، السنة خالل
 التسویة خیار مع یتماشى بما ذلك تم وقد ،2012دیسمبر  في درتص وديسع لایر ونملی 1,900 بمبلغ نةومضم رغی یةوثان وكصک یةوبتس كلبنا مقا ، كلذ لیإ باإلضافة

  .االتفاقیة وأحكام وشروط السعودي العربي النقد مؤسسة من مسبقة موافقةب سنوات، 5 بعد المضمونة غیر الثانویة الصكوك لسداد المبكرة
 

 .خالل السنة المالیة أو شركاتھ التابعة منحھا البنك أو حقوق مشابھة أصدرھا أو اكتتابأدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق الیوجد  (ج )
خالل السنة  حقوق مشابھة أصدرھا أو منحھا البنك، أو اكتتاببموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة، أو مذكرات حق  اكتتابأي حقوق تحویل أو الیوجد  (د)

 المالیة.
 .لالستردادأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب البنك ألي أدوات دین قابلة الیوجد  (ھـ)

 
 موضحاً فیھ أسماء الحاضرین: اجتماع، وسجل حضور كل انعقادھامجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة األخیرة، وتواریخ  اجتماعاتعدد ) 24(
 

 اجتماعات) 8( االجتماعاتعدد 

 األول االجتماع العضو سما
 م22/02/2017

 الثاني االجتماع
 م30/03/2017

 الثالث االجتماع
 م20/04/2017

 الرابع االجتماع
 م18/06/2017

 الخامس االجتماع
 م28/09/2017

 السادس االجتماع
 م07/10/2017

 السابع االجتماع
 م14/11/2017

 الثامن االجتماع
 م13/12/2017

 اإلجمالي

         8 سلیمان القویز -1
  X      X 6 عبدالرحمن الراشد -2
   X      7 موسى العمران -3
   X   X X  6 د. خالد مطبقاني -4
         8 عمار الخضیري -5
      X X  7 مازن الرمیح -6
         8 بدر العیسى -7
      X X X 5 باتریس كوفینیي* -8
         7 جاك بروست -9

     X X X X 4 سباستیان بیلھول**-10
 
 .م30/11/2017 اعتباراً من المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس من عضویتھ إنھاء تم *
 .م27/07/2017 اعتباراً من واللجان المنبثقة عن المجلس المجلس عضویة من استقال* *
 
 :عدد طلبات البنك لسجل المساھمین وأسبابھا) 25(
 

 أسباب الطلب تاریخ الطلب تسلسل

 2017السنة المالیة نھایة  31/12/2017  1
  سجالت المساھمینمتابعة  12/12/2017  2
 متابعة سجالت المساھمین  16/11/2017  3
 متابعة سجالت المساھمین  25/10/2017  4
 متابعة سجالت المساھمین  10/10/2017  5
 2017الربع الثالث  28/09/2017  6
 متابعة سجالت المساھمین  25/09/2017  7
 متابعة سجالت المساھمین  17/09/2017  8
 متابعة سجالت المساھمین  09/08/2017  9

 ملف أرباح 18/07/2017  10
 متابعة سجالت المساھمین  16/07/2017  11
 2017الربع الثاني  22/06/2017  12
 متابعة سجالت المساھمین  15/06/2017  13
 متابعة سجالت المساھمین  06/06/2017  14
 الجمعیة العامة 23/05/2017  15
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 أسباب الطلب تاریخ الطلب تسلسل

 متابعة سجالت المساھمین  15/05/2017  16
 ملف أرباح 20/04/2017  17
 الجمعیة العامة 20/04/2017  18
 متابعة سجالت المساھمین  16/04/2017  19
 2017الربع األول  31/03/2017  20
 متابعة سجالت المساھمین  15/03/2017  21
 متابعة سجالت المساھمین  15/02/2017  22
 متابعة سجالت المساھمین  15/01/2017  23

 
 
 وصف ألي صفقة بین البنك وطرف ذي عالقة:) 26(

 مع التعامل شروط بنفس تمت  العالقة ذوي األطراف مع المعامالت بأن اإلدارة ومجلس اإلدارة وترى. عالقة ذوي أطراف مع العادیة، أعمالھ دورة خالل البنك، یتعامل
 كانت. السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة والتعلیمات البنوك مراقبة نظام في علیھا المنصوص للنسب العالقة ذوي األطراف مع المعامالت تخضع. األخرى األطراف
 :كاآلتي الموحدة المالیة القوائم في والمدرجة م2016 و 2017 دیسمبر 31 في كما المعامالت ھذه عن الناتجة األرصدة

 

 بآالف الریاالت السعودیة
 

2017 
 

2016 
 سي آي بي –مجموعة سي أیھ 

 
  

 1,184,495 185,060 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى وأصول األخرى
 15,566 91,647 األخرى ومطلوبات األخرى المالیة والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 58,356 88,933 القیمة العادلة للمشتقات، صافي
 1,853,255 1,416,998 التعھدات وااللتزامات المحتملة

 
 شركات زمیلة

  

 113,220 76,049 استثمارات
 7,714 7,993 األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 

 100,617 142,501 ودائع العمالء
 300 1,600 المحتملة وااللتزامات التعھدات

 
 أعضاء مجلس اإلدارة، كبار المدراء التنفیذیین، والمراجعین والمساھمین الرئیسیین اآلخرین والشركات المنتسبة لھم

 
 
 

 6,275,305 7,184,902 قروض وسلف
 6,375,320 9,810,397 ودائع العمالء

 56,325 12,308 القیمة العادلة للمشتقات، صافي
 2,197,365 1,418,750 المحتملة وااللتزامات التعھدات

 
 صنادیق البنك االستثماریة

  

 - 683 صافي للمشتقات، العادلة القیمة
 5,987,449 4,672,706 ودائع العمالء

 
 

% من رأسمال البنك، باستثناء المساھمین غیر السعودیین. وفیما یلي بیان دخل ومصاریف المعامالت مع األطراف ذات 5أكثر من  ملكیةیمثل المساھمون الرئیسیون حصص 
 العالقة والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة:

 

 بآالف الریاالت السعودیة
 

2017 
 

2016 
   الخاصة العموالت دخل

 7,346 9,785 بي آي سي إیھ سي مجموعة -
 230,242 279,584 لھم المنتسبة والشركات  اآلخرین الرئیسیین والمساھمین المراجعین التنفیذیین المدراء كبار اإلدارة، مجلس أعضاء -

 6 - زمیلة شركات -
 237,594 289,369 الخاصة العموالت دخل إجمالي

   
   الخاصة العموالت مصاریف

 1,024 403 بي آي سي إیھ سي مجموعة -
 232,301 213,111 لھم المنتسبة والشركات  اآلخرین الرئیسیین والمساھمین المراجعین التنفیذیین المدراء كبار اإلدارة، مجلس أعضاء -

 299 390 زمیلة شركات -
 507 1,815 االستثماریة البنك صنادیق -

 234,131 215,719 خاصة عموالت مصاریف إجمالي
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 بآالف الریاالت السعودیة
 

2017 
 

2016 
   

 25,783 62,178 صافي وأخرى، عموالت دخل أتعاب،
 3,906 4,449 مدراء أتعاب

 614 996 أخرى وإداریة عمومیة مصاریف
 
 
 :أو لكبار التنفیذیین فیھ أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم البنكأو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  وفیھا ،العقود واألعمال التي تمت مع البنك) 27(
 

 حالة العقد نھایة العقد بدایة العقد مبلغ العمل أو العقد العمل أو العقدطبیعة  
العضو / كبار التنفیذیین أو أي شخص ذي  اسم

 عالقة بأي منھم
 ساري، مع عدم التجدید عند نھایة العقد م17/01/2018 م18/01/2017 247,000 إیجار فیال سكنیة 1

مجمع سكني مدینة المملكة، تابع لشركة 
المملكة القابضة (مالك رئیسي في رأسمال 

 البنك)

 م01/01/2018ساري، سیتم إلغاءه في  م31/03/2018 م01/04/2015 269,000 إیجار فیال سكنیة 2
 م28/02/2018ساري، سیتم إلغاءه في  م31/08/2018 م01/09/2017 261,250 إیجار فیال سكنیة 3
 م30/11/2017في  إلغاءه تم م31/05/2018 م01/06/2015 237,500 سكنیة فیال إیجار 4
 م14/08/2017في  إلغاءه تم 14/08/2018 م15/08/2016 285,000 سكنیة فیال إیجار 5
 ساري م14/08/2018 م15/08/2017 270,500 سكنیة فیال إیجار 6
 صراف جھاز لموقع إیجار 7

م01/12/2010 43,000 آلي م30/11/2020  المملكة القابضة (مالك  الموقع تابع لشركة ساري 
 رئیسي في رأسمال البنك)

عبارة عن عقود وتقدیم خدمات متعددة، تتم بناء على طلبات من قطاعات األعمال في  2,471,844 االتصاالت خدمات تقدیم 8
واالنترنت وغیرهالبنك، مثل خدمات إرسال الرسائل النصیة للعمالء   

 مجلس عضو القویز، سلیمان/ األستاذ معالي
 موبایلي شركة إدارة

9 
م01/04/2009 35,000 آلي صراف لموقع إیجار م31/03/2019   ساري 

 والد الدوسري، سلمان بن عبدهللا السید/ المالك
 الفروع شبكة رئیس( الدوسري فیصل األستاذ
 )بالبنك

10 
م01/01/2008 75,000 آلي صراف لموقع إیجار م31/12/2019   ساري 

شركة األسواق العربیة المحدودة،  /المالك
 مدیر( عثمان عامر األستاذ یورومارشیھ /

 )بالبنك الثروات إدارة
م01/06/2001 40,000 آلي صراف لموقع إیجار 11 م31/05/2020   مجلس عضو( مطبقاني خالد الدكتور/ المالك ساري 

 )البنك إدارة
 
 
 :كبار التنفیذیین أو المساھمینأو  البنكأعضاء مجلس إدارة  من قبلعن مكافآت أو أرباح تنازل ال) 28(
 أو تعویضات. الیوجد أي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت -
 عن أي حقوق في األرباح: البنكترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي  الیوجد أي -
 
لمالیة السنویة، مع بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نھایة الفترة ا) 29(

 :وصف موجز لھا وبیان أسبابھا
 

 البیان
 م2017

 المستحق  المسدد
 91,000  * الزكاة

 208,000  ** الضریبة
 - 94,790,363.47 االجتماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات 

 - 473587 تكالیف تأشیرات وجوازات
 - 30900 رسوم مكتب العمل

 
 الزكاة *

 .األرباح توزیعات في حصتھم من خصمھا سیتم و) سعودي ریـال ملیون  80: 2016( سعودي ریـال ملیون 91 نحو للسنة السعودیین المساھمین على الزكاة بلغت
). 2016 العام فیھا بما( 2016 عام حتى المالیة للسنوات الدخل وضریبة للزكاة العامة الھیئة لدى الدخل وضریبة الزكاة إقرارات تقدیم و الدخل وضریبة الزكاة بدفع البنك قام
 المطالب ھذه تشمل. 2013 عام حتى سعودي لایر ملیون   1,712 بنحو مجموعھا یقدر إضافیة، مطالب شاملة 2013 عام حتى للسنوات الزكاة ربوط على البنك حصل وقد

 للزكاة العامة الھیئة قبل من الزكوي الوعاء إلى األجل طویل التمویل وإضافة األجل طویلة االستثمارات بخصم السماح عدم على بناء سعودي لایر ملیون 1,595 االضافیة
 البنك فسیقوم 2013 الى 2010 من للسنوات أما المظالم، دیوان أمام 2009 الى 2005 من للسنوات اإلضافیة المطالبات ھذه أساس على باالعتراض البنك قام. والدخل

 .الشأن لھذا مخصصات بوضع تقم لم وعلیھ، ایجابیة، ستكون االعتراض ھذا نتیجة بأن ثقة البنك إدارة لدى أن حیث االبتدائیة، االعتراض لجنة أمام باالعتراض
 الوعاء إلى األجل طویل التمویل اضافة وفرض األجل طویلة االستثمارات استثناء تم إذا ولكن الھیئة، قبل من 2016 إلى 2014 من لألعوام الزكاة ربوط من االنتھاء یتم لم

 مشكلة یمثل یزال ما وھو جوھري، تأثیر ذو إضافي زكاة تعرض إلى ذلك یؤدي سوف أعاله، المذكورة السنوات عن الھیئة من الصادرة النھائیة الربوط مع تماشیا الزكوي،
 .الشأن ھذا في البنك مركز على عنھا اإلفصاح یؤثر وقد المصرفي، القطاع مستوى على واسعة
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 الدخل ضریبة **
 ریـال ملیون 218: 2016( سعودي ریـال ملیـــون 208 تقریباً  بنك انفستمنت اند كوربرت-اجریكول كریدي شركة األجنبي المساھم حصة على المستحقة الدخل ضریبة بلغت

 .األرباح توزیعات في حصتھم من خصمھا وسیتم) تقریباً  سعودي
 
 
 أنشئت لمصلحة موظفي البنك:التي حتیاطات االستثمارات أو االبیان بقیمة ) 30(
 

 :للموظفین الغد تكافل برنامج
 علیھ حصلت التي والحركة) للموظفین الغد تكافل برنامج( یوضح بیان یلي وفیما للبنك، وانتماءھم ثقتھم تعزز تشجیعیة ومكافآت برامج بتقدیم موظفیھ تحفیز على البنك یحرص

 :م2017 عام خالل
 

 اإلجمالي البنك حصة الموظف حصة السعودي بالریال -بیان

 87,451,702.00 38,457,847.00 48,993,855.00 م2017 بدایة في كما الرصید
 19,165,335.00 8,591,101.00 10,574,234.00 م2017 عام خالل المضاف
 (20,491,557.00) (6,321,893.00) (14,169,664.00) م2017 عام خالل المسترد
 86,125,480.00 40,727,055.00 45,398,425.00 م2017 نھایة الرصید

 
 
 :مجلس اإلدارة تأكیدات) 31(
 

 مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ما یلي: یؤكد
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح. -
 أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة ونُفذ بفاعلیة.  -
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطھ. -

 رئیس من ألي جوھریة مصلحة فیھ توجد كانت أو وتوجد فیھ طرفا البنك كان والمعلومات المتعلقة بأي عقود أو أعمال تم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 ذات األطراف مع بالمعامالت الخاص )37( رقم في اإلیضاح ،  منھم بأي مباشرة عالقة ذي شخص ألي أو المالي للمدیر أو التنفیذي للرئیس أو البنك إدارة مجلس وأعضاء
 من ھذا التقریر. 27ورقم  26، والمادتین رقم الموحدة المالیة القوائم فيالعالقة 

 
 تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالیة:) 32(

 .الحسابات تحفظات على القوائم المالیة السنویة يتقریر مراجع لم یتضمن
 
 
 :توصیات مجلس اإلدارة بتغییر مراجعي الحسابات) 33(

 قبل انتھاء فترة تعیینھما، ولم یحدث تعارض بین توصیات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة. ي الحساباتس اإلدارة بتغییر مراجعمجل لم یوص
 
 ھذه األسھم: استخداماتتفاصیل أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل البنك وتفاصیل عن  ) 34(

 بموجبھ یُمنح والذي األجل طویلة الحوافز برنامج ضمن اإلدارة مجلس قبل من علیھا الموافقة تمت والتي خزینة أسھم لشراء خطة م2016 عام من الثالث الربع خالل البنك بدأ
 فترة خالل الفرنسي السعودي البنك أسھم قیمة في االرتفاع من المؤھلین ینالموظف ویستفید. المؤھلین للموظفین الفرنسي السعودي البنك أسھم أداء على بناءً  تحفیزیة مكافآت

 .المنح تاریخ في األجل طویلة الحوافز برنامج في العمل بدأ. االكتساب
 :البرنامج خصائص أبرز یلي فیما و الملكیة حقوق ضمن السھم قیمة في االرتفاع بتسویة البنك یقوم

 

 طبیعة البرنامج برنامج المكافأة طویلة األجل
 عدد البرامج القائمة 1

 تاریخ المنح 2017یولیو،  02
 تاریخ االستحقاق 2019ینایر،  01

 سعر المنح (لایر سعودي) 23.096
 فترة االستحقاق سنة 1.5

بقاء الموظفین على رأس العمل واستیفاء معاییر الخدمة 
 شرط االستحقاق المطلوبة

 طریقة السداد ارتفاع ثمن األسھم
 طریقة التقییم المستخدمة بالك شولز

للسھم في تاریخ المنح (لایر القیمة العادلة  31.836
 سعودي
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 المالیة القوائم في بھا المعترف المصاریف إجمالي إن. الصلة ذات بالسوق السائدة الظروف باالعتبار األخذ مع العمل رأس على البقاء شرط تحقق عند األسھم منح یتم
 كما األسھم قیمة). سعودي لایر الشيء: 2016( سعودي لایر ملیون 10.9 ھي للفترة أعاله والمذكورة المساھمین حقوق إلى المستندة السداد بخطط یتعلق فیما الموحدة

 .)سعودي لایر ملیون 191 المنح تاریخ في(  سعودي لایر ملیون 119  ھي 2017 دیسمبر 31 في
 

 6,000,000 عدد األسھم الممنوحة لحساب االرتفاع في الثمن عند تاریخ المنح
 2,250,000 األسھم المتنازل عنھا

2017 ردیسمب 31عدد األسھم المخصصة لحساب االرتفاع في الثمن عند تاریخ المنح كما في   3,750,000 
 
 
 ومتناھیة الصغر: ) اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت والصغیرة والمتوسطة35(
 
 :النوعیة فصاحاتاإل -أ

 البنكیة والتسھیالت التمویلیة الحلول أفضل وتوفیر القطاع ھذا بأھمیة منھ ایمانا 2014 عام في والمتوسطة الصغیرة المنشئات قطاع الفرنسي السعودي البنك أنشأ
 برفع ویقوم العمل خطة سیر على ألشرافاب یقوم مدیر اقلیم ولكل اقلیمیة ادارات ثالث في موزعین موظفا 40 عن یزید ما القطاع ھذا ویضم. المنشئات ھذه ألصحاب

 .والمتوسطة الصغیرة المنشئات قطاع لرئیس تقاریره
 . لألعمال المصرفیة المجموعة لرئیس تقاریره القطاع رئیس ویرفع المختلفة، البنك ادارات عن بعملھ مستقال قطاعا والمتوسطة الصغیرة المنشئات قطاع ویعتبر 

 فروعھ كافة من لھم الخدمات لتقدیم العمالء طلبات ویستقبل بالمملكة الرئیسیة مدن الثالث في والمتوسطة الصغیرة المنشئات فئة من عمالئھ كافة بخدمة البنك یقوم كما
 .والمناطق المدن كافة في والمنتشرة بالمملكة العاملة

 وسوف  22/01/1439 وبتاریخ 391000007761 برقم الصادر النقد مؤسسة تعمیم في جاء ما حسب والمتوسطة الصغیرة للمنشئات تعریف بإعادة حالیا البنك ویقوم 
 مؤسسة قبل من لھ المحددة الفترة في  ،06/09/1438 وبتاریخ 381000094106 برقم الصادر التعمیم يالمذكور ف المؤسسة تعریف حسب الكامل فصاحإلاب البنك یقوم
 .النقد
 .2015 عام في  CPI وكالة من Most Improved SME Bank  جائزة على البنك حاز وقد ھذا

 
 314 أیام التدریب للموظفینعدد 

 - عدد أیام التدریب للعمالء
 

 :* ةالكمی اتاإلفصاح -ب
 

 
 2017دیسمبر  31في 

 
 2016دیسمبر  31في 

 
 المجموع المتوسطة الصغیرة

 
 المجموع المتوسطة الصغیرة

داخل المیزانیة (بمالیین  –تمویالت المنشآت المتناھیة  الصغر والصغیرة والمتوسطة 
 الریاالت السعودیة)

709 1,487 2,196 
 

486 1,052 1,538 

خارج المیزانیة (بمالیین  –تمویالت المنشآت المتناھیة  الصغر والصغیرة والمتوسطة 
 الریاالت السعودیة)

716 1,117 1,833 
 

369 748 1,118 

والمتوسطة  داخل المیزانیة، من نسبة تمویل المنشآت المتناھیة  الصغر والصغیرة 
 اجمالي التمویل داخل المیزانیة

0.6% 0.9% 1.5% 
 

0.3% 0.6% 0.8% 

نسبة تمویل المنشآت المتناھیة  الصغر والصغیرة والمتوسطة  خارج المیزانیة، من 
 اجمالي التمویل خارج المیزانیة 

1.2% 1.9% 3.1% 
 

0.6% 1.2% 1.8% 

 2,266 512 1,754 المیزانیة)عدد التمویالت (داخل وخارج 
 

1,655 425 2,080 

 1,037 121 916 عدد العمالء (طالبي التمویل)
 

900 120 1,020 

 78 عدد التمویالت المضمونة ببرنامج كفالة
 

78 
 

69 
 

69 

 87 اجمالي التمویالت المضمونة ببرنامج كفالة
 

87 
 

89 
 

89 

 
م وماقبلھ، وسیتم تطبیقھ 2017لعام  ۳۸۱۰۰۰۰٦٤۹۰۲عمیم رقم * البیانات الموضحة أعاله لم یتم التطبیق علیھا  تعریف مؤسسة النقد العربي السعودي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المنصوص علیھ في الت

 م.2018ابتداء من العام 
 
 
 :الفرنسي السعودي البنك لموظفي المھنیة األسس و األخالقیة المبادئ) 36( 

 :منھا و مباشر غیر أو مباشر بشكل البنك یمثل من كل بھا یلتزم البنك، لدى العمل سیر تنظم قوانین و ضوابط على الفرنسي السعودي البنك لوائح و أنظمة تتضمن
 :المھنیة األسس و العامة األخالقیات و السلوكیات -أ
 ).العمل بساعات االلتزام( مثال العمل اثناء المتبعة األصول •
 ).االحتیال محاولة أو االحتیال حاالت( مثل المحتملة و الفعلیة المخالفات عن اإلبالغ •
 ).بالعمیل الخاصة المعلومات( مثل المعلومات سریة •

 31من  30صفحة 
 

 



 .عالقة ذات لجھات تجاریة معامالت و قبولھا و الھدایا تقدیم تحتھا یندرج و المصالح تضارب تجنب •
 ).الشخصیة االستثمارات( الداخلیة الممیزة المعلومات استخدام •
 ).المشبوھة األنشطة عن االبالغ( األموال غسل مكافحة بسیاسة االلتزام •
 .البنك أصول حمایة •
 .ةالتقاریر المالی و السجالت صحة •
 .التخویف و المضایقات •
 .الممنوعات من الخالي و اآلمن العمل مكان •
 .التعامل في العدالة •
 .العمالء على المعروضة االستثمارات و المنتجات مالئمة •
 

 .االنترنت – االلكتروني البرید – االلي الحاسب لخدمات المقبول االستخدام سیاسات  -ب
 :المھنیة األسس

 . بھا معاملتك تتم ان تتمنى التي بالطریقة االخرین معاملة •
 .الفردیة التصرفات عن الناتجة الشخصیة المسؤولیة تحمل •
 .المرعیة األنظمة و للقوانین وفقا العمل یخص ما و الشخصیة األعمال تأدیة •
 .العمل قضایا كافة في الصراحة توخي •

 على یترتب و بھا االلتزام یجب التي المشروعة األوامر من و العمل واجبات من واجبا ممثلیھ و البنك موظفي قبل من المھنیة األسس و األخالقیة بالمبادئ االلتزام یعد
 المعمول العمل تنظیم الئحة الى استنادا و العمل نظام من) 2( الفقرة 80 المادة في جاء لما وفقا الخدمة انھاء حد الى تصل قد التي الجزائیة االجراءات اتخاذ بھا التقصیر

 .ائیةزالج للعقوبات البنك و الموظف تعرض قد التي و العامة القوانین مخالفة األنظمة ھذه مخالفة على یترتب كما. بالبنك بھا
 .بالمخالفة المرتبطة الظروف حسب الجزاء تقدیر یرتبط و البشریة الموارد مجموعة و القانونیة و المعنیة الدائرة مع بالتشاور الجزاءات تطبیق یتم

 
 :الحوافز و المالیة المكافآت -ج

 األنظمة ھذه تضمن. الخارجة والتنافسیة الداخلیة والعدالة والشفافیة العدل أسس على والمبنیة الرائدة الممارسات الحوافز وسیاسة المالیة المكافآت نظام في البنك یتبنى
 .مدروسة الغیر المادیة المخاطر من البنك حمایة ضمانھا إلى باإلضافة والموظفین والدوائر البنك أداء مستوى ربط

 
 ) التواصل مع المساھمین.37(

كة الفعالة وتقدیم وفقاً للتعلیمات الصادرة عن الجھات التنظیمیة واإلشرافیة، یحرص البنك على ممارسة المساھمین لحقوقھم بشكٍل كامل، ویحثھم على المشار
تصاالت واستفسارات المساھمین، كما استفساراتھم خالل الجمعیات العامة، وكذلك تم تخصیص رقم ھاتفي وبرید إلكتروني منشور على الصفحة الرئیسیة للبنك لتلقي ا

 یقوم البنك بنشر أي تطورات جوھریة تطرأ على البنك من خالل موقع "تداول" وفقاً للتعلیمات الصادرة بھذا الشأن.
 
 ) حوكمة الشركات:83(

الرئیسیة للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة مثل المبادئ یلتزم البنك بكافة التعلیمات واللوائح الصادرة عن الجھات التنظیمیة في شأن الحوكمة، 
رة واالستثمار، ویقوم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجا

 طبقاً لھذه اللوائح وأي تحدیثات أو تعلیمات تصدر في شأن الحوكمة. تھواجراءا سیاساتھ دلیل الحوكمة وكذلك البنك بتحدیث
 الفقرات التي لم یتم تطبیقھا من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ھي كالتالي: -

 أسباب عدم التطبیق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة
سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس إعداد  )61) من المادة (1الفقرة ( 1

واإلدارة التنفیذیة، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا تمھیداً العتمادھا من الجمعیة 
العامة، على أن یراعى في تلك السیاسة اتباع معاییر ترتبط باألداء، واإلفصاح عنھا، 

 والتحقق من تنفیذھا.

ن البنك من الحصول على موافقة الجمعیة العامة للموافقة على ھذه لم یتمك
السیاسة نظراً لضیق الوقت المتبقي النتھاء المھلة المحددة لتطبیق ھذه الفقرة 

م 13/12/2017على ھذه السیاسة بتاریخ  اإلدارة مجلسآنذاك، حیث وافق 
 م،31/12/2017والوقت المحدد لبدء إلزامیة تطبیق الالئحة ھو 

 وسیتم بمشیئة هللا عرض ھذه السیاسة على الجمعیة العامة القادمة للموافقة.

 أال یقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة والیزید على خمسة )50) من المادة (4الفقرة ( 2
( سبعة أعضاء)، وقد قرر  مطبقة على جمیع اللجان باستثناء اللجنة التنفیذیة

 أعضاء، وجاري التنفیذ.المجلس تخفیض عدد األعضاء إلى خمسة 
 

وإلى  "حفظھ هللا"، األمین عھده ولي وإلى "حفظھ هللا"، الشریفین الحرمین خادم لمقام والتقدیر الشكر بخالص الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس یتقدم ختاماً و
 .حومتنا الرشیدة

 رفعودعمھم المستمر نحو  لمساندتھم، المالیة السوق وھیئة السعودي العربي النقد ومؤسسة واالستثمار التجارة ووزارة المالیة وزارة مقام إلىموصول  والشكر
 .المصرفیة الخدمات مستوى

 كما یشكر المجلس جمیع العاملین في البنك على جھودھم المخلصة. والتقدیر، االحترام موضع ھي التي ثقتھم على البنك عمالءلمساھمي و بالشكر تقدمی كما

 31من  31صفحة 
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