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 السادة مساھمي البنك السعودي الفرنسي  
 -بركاتھ :السالم علیكم ورحمة هللا و

 
 . م2014یسر أعضاء مجلس اإلدارة تقدیم تقریرھم عن السنة المالیة 

 
 التأسیس) 1(

م. وقد بدأ البنك أعمالھ رسمیاً 1977یونیو  4ھـ الموافق 1397جمادى الثاني  17بتاریخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودیة  -تأسس البنك السعودي الفرنسي 
یعمل بموجب السجل التجاري رقم و ،المملكة العربیة السعودیة م بعد أن انتقلت إلیھ عملیات بنك االندوشین والسویس في1977دیسمبر  11ھـ الموافق 1398محرم  1بتاریخ 

، ) في المملكة العربیة السعودیة2013كما في  فرعاً  83فرعاً ( 82التي یبلغ عددھا حالیا م من خالل شبكة فروعھ و1989سبتمبر  5ھـ الموافق 1410صفر 4بتاریخ  1010073368
وكافة  ولة كافة االعمال والخدمات المصرفیة واصدار سندات القروضامزتتمثل أھداف البنك في و). 2013كما في نھایة  موظفاً  2988موظفـاً ( 3085حالیا  غ عدد موظفي البنكویبل

 معتمدة وتحت إشراف ھیئة شرعیة مستقلة. السالمیة إلمتوافقة مع الشریعة االمنتجات والأنواع الخدمات 
 المملكة العربیة السعودیة. - 11554الریاض  56006ص.ب حي المربع  – سعود (المعذرسابقا) طریق الملكإن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو: 

 
  ملكیة البنك) 2(

 -:یمتلك البنك الشركات التابعة التالیة 
 نشاط الشركة نسبة التملك راس المال اسم الشركة

تمویل أعمال بالوساطة وإدارة األصول والنشاطات المتعلقة  %100 ملیون لایر  500 السعودي الفرنسي كابیتال
 الشركات

 القیام بالتأجیر التمویلي للسیارات واألجھزة المنزلیة للمستھلكین %100 ون لایریمل 100 السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر
 تختص بالتمویل وقروض المساكن %100 الف لایر 500 سكن لتمویل العقارات

 منتجات التأمین %100 الف لایر 500 وكیل التأمین العمال الفرنسي السعودي
 

السعودیة  حصص في الشركةكذلك وملیون لایر سعودي)  200البالغ (٪ من رأس مال شركة الیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني. 32.5 البنك السعودي الفرنسي  یمتلككما 
٪ إضافیة في سوفینكو السعودي الفرنسي (سابقا شركة 50استحوذ البنك على حصة ملیون لایر سعودي، ھذا وقد  20% من رأس مالھا البالغ 10.9تبلغ للمعلومات االئتمانیة (سمة) 

المتعلقة بھا للسعودي الفرنسي  تم تحویل أعمال التمویل اإلستھالكي وصافي الموجوداتوقد  ٪ في الشركة100٪ في حقوق الملكیة) لیحقق بذلك نسبة مساھمة 50زمیلة مع حصة 
 ة المتعلقة.وافق مساھمو سوفینكو السعودي الفرنسي على تصفیة الشركة بعد االنتھاء من نقل الموجودات والمطلوبات وتسویة جمیع اإللتزامات القانونی، وقد للتمویل والتأجیر

ى ـا إلــوھذه الشركة تحت التصفیة حالیاً بعد أن تم تحویلھا بما لھا وما علیھ الشركة السعودیة لتسجیل األسھموللشیكات السیاحیة  السعودیة  الشركة باالضافة الى امتالكھ حصصاً في  
 وتداول. ة ھیئة السوق المالی

 .ما عدا شركة سوفینكو وفق ما سبق ذكره أعاله وجمیع الشركات المذكورة أعاله شركات قائمة ومنشأه في المملكة العربیة السعودیة
 

وقد بدأ ) لیرة سوریة  ملیار  5 ملیون  لایر سعودي ( 105  برأسمال قدره و السعودي الفرنسي، وھي شركة مساھمة تم تأسیسھا في سوریاـرأسمال بنك بیم % من27یمتلك البنك 
لایر  ملیون  157,2براس مال قدره  بیروت –كة مؤسسة في لبنان وھي شر% من رأس مال "بنك بیمو لبنان"، 10 السعودي الفرنسي  كما یمتلك البنك ،م04/01/2004أعمالھ بتاریخ 

البنك السعودي الفرنسي في  ، علماً بأنھ یتم حالیاً إتباع كافة اإلجراءات النظامیة والتعاقدیة إلتمام بیع حصھ م1/8/2003وقد تمت مساھمة البنك السعودي الفرنسي اعتباراً من سعودي 
أن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أتخذ قراراً بم عبر نظام تداول 26/11/2011وبنك بیمو لبنان بناءاً على ما تم االعالن عنھ بتاریخ  ا،سوری –بنك بیمو السعودي الفرنسي 

السعودي الفرنسي غیر ممثالً في مجلس إدارة  %، ویعتبر البنك10% وحصتھ في بنك بیمو لبنان البالغة 27والبالغة  -سوریا –على بیع حصتھ في بنك بیمو السعودي الفرنسي  باإلجماع
شركة صكوك البنك  كما یمتلك البنك م. وتم إبالغ شركائھ الرئیسیین بنك بیمو لبنان بھذا القرار.26/11/2011اعتباراً من  وكذلك بنك بیمو لبنان –سوریا  –بنك بیمو السعودي الفرنسي 

 زر الكایمن. ٪ وتعمل في ج100السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 
 
 النمو) 3(

، كأحد المؤسسات  نمواً متواصال على مر السنوات، مما أسھم في دعم مركزه المالي وموقعھ الریادي في السوق السعودي، ومكنھ من أن یتبوأ مركزاً متقدماً السعودي الفرنسي حقق البنك 
كما أن البنك قد قطع شوطاً كبیراً في تطویر منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في مجال  المالیة الحدیثة والفاعلة، والمؤھلة تماما لمواجھة تحدیات المستقبل،

 .المنتجات والخدمات المصرفیة للشركات واألفراد وخدمات االستثمار والخزینة
 
  -حقق البنك ما یلي : 31/12/2014خالل االثنى عشر شھراً المنتھیة في ) 4(

 النسبة % الفترة المماثلة من العام السابق 31/12/2014    البیان
 46.13 ملیون لایر      2,406 ملیون لایر     3,516 لخدلاصافي 
 14.51 ملیون لایر      5,053 ملیون لایر     5,786 العملیات خلداجمالي 
 13.5 ملیون لایر      3,363 ملیون لایر     3,817 ةالعموالت الخاص خلدصافي 

 11.01 ملیون لایر  170,057 ملیون لایر 188,777 الموجودات
 31.5 ملیون لایر    34,299 ملیون لایر   45,102 االستثمارات

 4.7 ملیون لایر  111,307 ملیون لایر 116,541 محفظة القروض والسلف
 10.39 ملیون لایر  131,601 ملیون لایر  145,275 ودائع العمالء

 ---- لایر  2.00 لایر 2,92 ربح السھم
ملیون سھم ، وذلك بعد موافقة الجمعیة  1,205,36ملیون سھم إلى  904,02لعكس أثر الزیادة في رأس مال البنك من  31/12/2014تم إعادة حساب ربحیة السھم للسنة المنتھیة في 

 م.16/4/2014یة غیر العادیة المنعقدة في مالعمو
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   2013و  2014دیسمبر  31كما في  المالي الموحدةقائمة المركز  )5(

 2013     2014     بآالف الریاالت السعودیة
     الموجودات 

 18,139,603  20,013,841  نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 1,545,091  2,008,673  أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 34,298,873  45,102,281  استثمارات، صافي
 111,306,904  116,540,684  قروض وسلف، صافي

 166,270  99,069  استثمارات في شركات زمیلة
 619,918  605,076  ممتلكات ومعدات، صافي

 3,980,015  4,407,279  موجودات أخرى
 170,056,674  188,776,903  إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات وحقوق الملكیة

    

     المطلوبات
 3,667,893  3,863,482  أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 131,601,187  145,275,245  ودائع العمالء  
   7,130,101    9,131,067  وصكوك سندات دین مصدرة

  4,440,862   4,035,772  مطلوبات أخرى
    146,840,043     162,305,566  إجمالي المطلوبات

 
 حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك  

    

  9,040,179   12,053,572  رأس المال
 9,040,179  9,919,264  احتیاطي نظامي

  982,857   982,857  احتیاطي عام 
  268,668   592,944  احتیاطیات أخرى

  3,884,748   2,251,660  أرباح مبقاة
      -  671,040  أرباح مقترح توزیعھا 

  23,216,631   26,471,337  إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك 
 170,056,674   188,776,903   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 
  3201و  4201دیسمبر  31قائمة الدخل الموحدة للسنتین المنتھیتین في  )6(
 

 السعودیةبآالف الریاالت 
    2014     2013 

   4,257,050    4,565,415  دخل العموالت الخاصة
   893,747    748,439  مصاریف العموالت الخاصة

 3,363,303  3,816,976  صافي دخل العموالت الخاصة
 

 1,149,565  1,291,650  دخل األتعاب والعموالت، صافي
 281,839  354,005  أرباح تحویل عمالت أجنبیة، صافي

 105,712  202,587   دخل المتاجرة، صافي 
 21,423  16,007  توزیعات أرباح  

 80,184  35,273  أرباح استثمارات مقتناه لغیر أغراض المتاجرة، صافي  
 50,509  69,538  دخل العملیات األخرى
  5,052,535   5,786,036  إجمالي دخل العملیات

     
 952,546  1,062,105  رواتب وما في حكمھا  

 165,707  156,173  إیجار ومصاریف مباني  
 128,483  125,056  استھالك وإطفاء

 422,521  504,004  مصاریف عمومیة وإداریة أخرى
 مخصص خسائر االئتمان، صافي 
 مخصص خسائر اإلستثمار، صافي

 320,934 
45,500 

 957,420 
8,529 

 15,077  56,722  مصاریف العملیات األخرى  
 2,650,283   2,270,494   إجمالي مصاریف العملیات

 2,402,252  3,515,542  دخل العملیاتصافي 
     

 3,323  799   الحصة في (خسائر) أرباح الشركات الزمیلة، صافي
 2,405,575  3,516,341  صافي دخل السنة

 2,00  2,92  للسھم ( باللایر السعودي )الربح األساسي والمخفض 
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 -: 3201و  4201دیسمبر  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنتین المنتھیتین في ) 6/1(
 

  2013 2014  بآالف الریاالت السعودیة
  2,405,575 3,516,341  صافي دخل السنة 

 (الخسارة) الشاملة األخرى: الدخل
البنود التي من الممكن إدراجھا مستقبالً في قائمة الدخل الموحد في الفترات  

 الالحقة

    

     االستثمارات المتاحة للبیع

  71,286 168,685  التغیرات في القیمة العادلةصافي 

  )74,034( )35,913(   صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة
     

     التدفقات النقدیةتغطیة مخاطر 
  )77,233( 848,868  القیمة العادلة الجزء الفّعال من

  )543,729( )657,364(  صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة
  1,781,865 3,840,617  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 وفیما یلي قائمة تبین المركز المالي وقائمة الدخل للخمس سنوات الماضیة (بآالف الریاالت)  )7(

 2010 2011 2012 2013 2014 بأالف الریاالت السعودیة

 123,218,330 140,479,958 157,777,302 170,056,674 188,776,903 إجمالي الموجودات
 20,026,343 16,840,066  27,669,947 34,465,143   45,201,350 صافي واستثمارات في شركات زمیلة استثمارات،

 80,976,587 92,325,042  102,785,372 111,306,904 116,540,684 قروض وسلف، صافي
 105,195,282 20,824,6311  135,090,484 146,840,043 162,305,566 إجمالي المطلوبات

 93,529,251 109,963,411 115,571,767 131,601,187 145,275,245 ودائع العمالء
 18,023,048 19,655,327  22,686,818   23,216,631 26,471,337 حقوق الملكیةإجمالي 

 4,395,229 4,584,774  5,009,551   5,052,535 5,786,036 إجمالي دخل العملیات
 1,597,900 1,657,484  1,996,216   2,650,283 2,270,494 إجمالي مصاریف العملیات

 3,958 )16,348(   1,801 3,323 799 صافي –الحصة في (خسائر) أرباح الشركات الزمیلة 
 2,801,287 2,910,942   3,015,136 2,405,575 3,516,341 دخلالصافي 

 3,065,857 3,137,071  3,305,777  3,363,303 3,816,976 صافي دخل العموالت الخاصة 
 887,043 1,050,052  1,173,483 1,149,565 1,291,650 دخل األتعاب والعموالت  ، صافي 

 339,344 157,908  455,175 957,420 320,934 صافي –مخصص خسائر االئتمان 
 708,633 828,111  875,686 952,546 1,062,105 رواتب وما في حكمھا

 2,594 2,788  2,677   2,988  3,085 عدد الموظفین 
 
 
  خل البنك للخمس سنوات الماضیةدصافي ) 7/1( 
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 إجمالي المطلوبات للبنك خالل الخمس سنوات الماضیة ) 7/2(

 

 

 

 الماضیةالبنك للخمس سنوات  أصول إجمالي ) 7/3( 
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 ودائع العمالء خالل السنوات الخمس الماضیة )7/4(

 

 

 

 صافي القروض والسلف للبنك خالل الخمس سنوات الماضیة  )7/5( 
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 المساھمین خالل الخمس سنوات الماضیة إجمالي حقوق )7/6(

 

 
 :یتألف البنك من اإلدارات التشغیلیة الرئیسیة التالیةویمارس البنك نشاطھ بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة. ) 8(
 
  : قطاع األفراد) 8/1(
 

وب�رامج التموی�ل الدائن�ة والمدین�ة، والق�روض الشخص�یة،  یشمل حسابات العمالء تحت الطلب، والحسابات الجاریة المدین�ة، والق�روض، وحس�ابات الت�وفیر، والودائ�ع، والبطاق�ات اإلئتمانی�ة
 .والتعامل ببعض العمالت األجنبیةالسكني 

 
 قطاع الشركات : )8/2(

 المشتقة.والمنتجات التجاریة ، والودائع، والحسابات الجاریة المدینة، والقروض والتسھیالت والصغیرة یشمل حسابات تحت الطلب لعمالء الشركات الكبیرة والمتوسطة
 
 قطاع األسواق العالمیة :  )8/3(

 یشمل خدمات الخزینة، واألنشطة التجاریة، والمحفظة اإلستثماریة، وأسواق المال، وعملیات التمویل، والمنتجات المشتقة.
 
 قطاع خدمات الوساطة واالستثمار:  )8/4(

المنتجات اإلستثماریة لألفراد وتمویل الشركات، و  ویقوم بإدارة االستثمارات وإدارة الموجودات المتعلقة بعملیات التعامل، واإلدارة، والترتیب، والمشورة، وحفظ األوراق المالیة وإدارة
  .سعودي الفرنسي كابیتالوذلك من خالل شركة ال خدمات الوساطة لألسھم المحلیة والدولیة، وخدمات الوساطة والتأمین

 
 ، وإجمالي دخل ومصاریف العملیات والحصة في أرباح (خسائر) الشركات الزمیلة، 2013و  2014دیسمبر  31بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  تحلیلفیما یلي ) 8/5(

 التاریخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیةوصافي الدخل العائد على مساھمي البنك للسنتین المنتھیتین في ھذین          
 

 بآالف الریاالت السعودیة قطــاع األفـراد قطـــــاع الشركــات األسواق العالمیةقطـــــاع  قطاع الوساطة واالستثمار اإلجمالــــي
     2014 

 إجمالي الموجودات 14,190,365 105,680,567 66,824,672 2,081,299 188,776,903
 استثمار في شركات زمیلة  - - 99,069 - 99,069

 إجمالي المطلوبات 70,327,832 75,836,737 14,301,294 1,839,703 162,305,566
      
 إجمالي دخل العملیات 1,419,493 2,740,813 1,263,336 362,394 5,786,036 

 الحصة في أرباح شركات زمیلة، صافي - - 799 - 799
 إجمالي مصاریف العملیات 1,249,599 577,286 257,821 185,788 2,270,494

 صافي دخل السنة 169,894 2,163,527 1,006,314 176,606 3,516,341 
      
 النتائج     

 صافي دخل العموالت الخاصة  1,093,793 1,960,513 709,040 53,630 3,816,976
 دخل األتعاب والعموالت، صافي 211,257 777,068 (5,438) 308,763 1,291,650

 أرباح تحویل عمالت أجنبیة، صافي 54,144 - 299,861 - 354,005
 دخل المتاجرة، صافي - - 202,587 - 202,587
 مخصص خسائر إنخفاض االئتمان،صافي 211,650 109,284 - - 320,934
 استھالك وإطفاء 79,795 25,643 10,320 9,298 125,056
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 اإلجمالــــي
قطاع الوساطة 

 قطـاع األفــراد قطـــــاع الشركـــات األسواق العالمیةقطـــــاع  واالستثمار 
 

 بآالف الریاالت السعودیة
     2013 

 إجمالي الموجودات 14,343,939 100,396,037 53,413,201 1,903,497 170,056,674
 استثمار في شركات زمیلة  - - 166,270 - 166,270

 إجمالي المطلوبات 66,101,013 65,806,674 13,230,948 1,701,408 146,840,043
      

 إجمالي دخل العملیات 1,450,363 2,518,980 806,201 276,991 5,052,535
 الحصة في أرباح شركات زمیلة، صافي - - 3,323 - 3,323

 إجمالي مصاریف العملیات 1,193,618 1,115,353 177,096 164,216 2,650,283
 صافي دخل السنة 256,745 1,403,627 632,428 112,775 2,405,575

      
 النتائج      

 صافي دخل العموالت الخاصة  1,166,997 1,780,745 375,797 39,764 3,363,303
 والعموالت، صافيدخل األتعاب  193,184 732,538 )13,384( 237,227 1,149,565

 أرباح تحویل عمالت أجنبیة، صافي 46,399 - 235,440 - 281,839
 دخل المتاجرة، صافي - - 105,712 - 105,712
 مخصص خسائر إنخفاض االئتمان،صافي 234,883 722,537 - - 957,420
 استھالك وإطفاء 89,738 17,074 12,047 9,624 128,483

      
 
 التحلیل الجغرافي:   )8/6(
 

 .م2014عام لالشرقیة" باإلضافة إلى المركز الرئیسي للبنك والشركات الزمیلة ل"، "الغربیة"،"وضح توزیع الدخل لكل منطقة حسب التوزیع اإلداري " الوسطىت الجداول التالیة
 

 ما عدا شركة السعودي الفرنسي كابیتالوبعض الشركات التابعة  البنك
 اإلجمالي للبنك المركز الرئیسي الوسطى الغربیة الشرقیة  2014بآالف الریاالت السعودیة      

 5.424.441 1.743.942 1.579.045 1.143.850 957.604 الدخلاجمالي 
 )1.718.272( )1.160.247( )200.085( )202.886( )155.054( (قبل المخصصات) المصاریفاجمالي 

 )366.434( )359.406( )110.199( 149.050 )45.879( المخصصات 
 3.339.735 224.289 1.268.761 1.090.014 756.671 الدخل الصافي

 
 شركة السعودي الفرنسي كابیتال 

 للشركة اإلجمالي المركز الرئیسي الوسطى الغربیة الشرقیة 2014بآالف الریاالت السعودیة       
 362.394 --  197.487   89.664 75.243  الدخلاجمالي 
 )185.788( )185.788( -   -  -  المصاریفاجمالي 

 176.606 )185.788(   197.487  89.664 75.243  الدخل الصافي
  

   إجمالي الدخل للبنك
 اإلجمالي للبنك المركز الرئیسي الوسطى الغربیة الشرقیة  2014بآالف الریاالت السعودیة      

 5.786.835 1.743.942 1.776.532 1.233.514 1.032.847 الدخلاجمالي 
 )1.904.060( (1.346.035) )200.085( )202.886( )155.054( (قبل المخصصات) المصاریفاجمالي 

 )366.434( )359.406( )110.199( 149.050 )45.879( المخصصات 
 3.516.341 38.501 1.466.248 1.179.678 831.914 الدخل الصافي

 
 -جمیع القطاعات واإلدارات :وفیما یلي ملخص ألعمال 

 
   األعمالقطاع  )9(
 
 مجموعة الخدمات المصرفیة للشركات ) 9/1(

على جودة %. واستمر تركیز مجموعة الخدمات المصرفیة للشركات 5بحیة اإلجمالیة للمحفظة نمواً بواقعالر% كما سجلت 6زادت محفظتنا اإلقراضیة للشركات خالل العام بنسبة
إلجراءات المتشددة في إدارة ومراقبة المخاطرة وتكثیف جھودھا لالرتقاء بوجھ عام ا في ذلك عدم التھاون في تطبیق امحفظتھا اإلقراضیة، مما مكنھا من تحقیق ھذا النمو وقد ساعدھ

على الترتیب والمشاركة في  2014الكبرى. أما قسم التمویل المنظم، فقد عمل خالل العام رأس المال المعدل بما یتفق مع مستوى المخاطرة من عالقاتھا بالشركات على عائد البمستوى 
ما یخص قسم التمویل التجاري، فقد ارتقى إلى مستوى  قیادي في تأمین كافة الصفقات التي شارك فیھا. وفي رٌ لایر وكان للبنك السعودي الفرنسي دوملیارات  10عملیات قاربت جملتھا 

ري من عمالئھ الحالیین قوة محفزة "لمبیعات وحلول" األنشطة التجاریة ولیرفع مستوى تركیزه على فعالیات التسویق والحصول على المزید من عملیات التمویل التجا جدید، لیصبح
 من المصارف المراسلة حول العالم. ةشبكوعمالئھ الجدد على حد سواء.وقد استمر قسم المؤسسات المالیة في أدائھ لدوره المھم في إیجاد فرص العمل من خالل 
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 مجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد ) 9/2( 
 

بمزایا  برامج النخبة والتمیزمرضیة بنفس المستوى. وقد تم تعزیز  المحققةكما كانت مبیعات البطاقات اإلئتمانیة  ،% خالل العام الماضي14ارتفع حجم الودائع دون فوائد بنسبة تزید على 
بالتحدیات من جوانب عدة نسبة إلى التباطؤ  2014إضافیة وأجریت مراجعة شاملة لمنتجات البنك من البطاقات لرفع مستوى قدرتھا على المنافسة. أما على صعید األصول، فقد حفل عام 

م. ویتوقع أن  2013بعام  ةالقروض الشخصیة وقروض المساكن زیادة مزدوجة الخانة مقارن الجدیدة، ومع ذلك حققت حصیلةالتنظیمیة األكثر من المتوقع في نمو القطاع العقاري والقیود 
م إلى زیادة كبیرة في مبیعات ھذه الشریحة من المنتجات. ویضاف إلى ذلك أن طرح المنتجات ذات  2015والتي سیتم إطالقھا خالل عام  ،تؤدي المبادرات المتعلقة بالبطاقات اإلئتمانیة

 المبیعات. یل المساكن والشراكات الجدیدة مع شركات التطویر العقاري سیرفع من مستوى سھولة حصول عمالئنا على تمویل المساكن فضالً عن زیادة حجم الصلة بتمو
 
 المصرفیة األعمال مجموعة ) 9/3( 
 

م  2014وقد برز قسم المنشآت الصغیرة والمتوسطة خالل شھر مارس  المیزانیة لعام آخر.فاقت نتائج الخدمات المصرفیة لقطاع مؤسسات األعمال بما فیھا المؤسسات الحكومیة أھداف 
األعمال لیشكل مركز ربحیة مستقل تحت مظلة المجموعة، حیث شھد ھذا القسم مبادرات مھمة إلعادة الھیكلة  لمجموعةفي المناطق الثالث التي تتواجد فیھا مجموعة الخدمات المصرفیة 

 - 2016سطة المدى (عمل جدیدة في المناطق الثالث واستحداث إطار عمل جدید لمعاییر قبول المخاطر إضافة إلى تطویر أدوات بیع جدیدة. وقد وضعت الخطة المتو شملت إنشاء فرق
 ا بعده.وم 2015) لمجموعة الخدمات المصرفیة لمؤسسات األعمال موضع التنفیذ وضمنت خطط طموحة لتحقیق نمو مزدوج الخانة لعام 2017

 
 مجموعة األسواق العالمّیة  )9/4(
 

تنظیمیة كبیرة من خالل إعادة المواءمة بین منتجاتھا بقى نمو نتائج المیزانیة العمومیة متعافیاً كما تعكسھ قوة نسبة السیولة إلى اإلیداعات. وقد أجرت مجموعة األسواق العالمیة تغییرات 
تركیزھا بمستوى القدرة على تلبیة احتیاجات عمالء البنك السعودي الفرنسي وتعزیز العالقة بالعمالء المھمین. كذلك فقد مضت المجموعة قدماً في  المعروضة والتجار والمبیعات لإلرتقاء

البنك من المحافظة على  مجموعاترك بین مختلف على تعزیز أنظمتھا بأحدث األدوات لمواكبة المتغیرات السریعة في األسواق المالیة، كما تمكنت من خالل الجھود الفعالة للبیع المشت
 ھیمنتھا على السوق في مجال المبیعات خارج إطار المیزانیة وتغطیة المشتقات.  

 
 والحسابات الخاصةمجموعة إدارة الثروات  )9/5(
 

مكانتھا كـ "مزود للحلول" مفضل لدى عمالء الخدمات المصرفیة المحلیة ا أدى إلى محافظة المجموعة على مم والحسابات الخاصة،تواصل انتعاش أعمال مجموعة إدارة الثروات 
، وكذلك من إلى العائد توى المخاطرةالخاصة، وھو ھدف نعتقد أن البنك السعودي الفرنسي أنجزه بفضل ما یقدمھ لعمالئھ من حلول مصممة لكل منھم على حدة وفق رغبتھ من حیث مس

بجائزة إدارة البنك ومن شواھد ھذا النجاح اإلعالن عن فوزنوعة من أدوات إدارة االستثمار المتطورة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة؛ خالل سھولة وصول البنك لتشكیلة مت
 .وورلد فاینانس""م بالمملكة العربیة السعودیة والتي تمنحھا مجلة  2014الثروات لعام 

 
 الشاملةمجموعة العملیات  )9/6(
 

إلى كیان عمل متخصص بقنوات تقدیم الخدمات اإللكترونیة. وقد تحققت نتائج عملیة إعادة المواءمة االستراتیجیة كما تعكسھ الزیادة  الشاملةشھد العام تحوالً كامالً لمجموعة العملیات 
% مقارنة بنتائج نشاط المجموعة خالل عام 11ملیات كافة القنوات والتي بلغت نسبتھا % باإلضافة إلى الزیادة التي سجلتھا ع55مجموعة والتي بلغت نحو الالكبیرة في مجمل إیرادات 

دة الملموسة في عملیات تركیب نقاط البیع م. وكان من أبرز المبادرات التي أثمرت عن ھذه النتائج اإلدارة الذكیة لعملیات تركیب أجھزة الصرف اآللي للبنك وشبكة التوزیع والزیا 2013
قنوات التعامالت المصرفیة النسخة األحدث من م إطالق  2014والتحویل الفعال لمركز االتصال وتزویده بقوة مبیعات ذات نظرة استباقیة ثاقبة. وأخیراً، فقد شھد العام والتجھیز 
میم ھذه القنوات بالكامل كما تم طرحھا بأسلوب جدید مبتكر لم یجربھ ، والتي تمثل سمة بارزة لتفوق البنك السعودي الفرنسي، الفرنسي بلس والفرنسي موبایل، حیث أعید تصاإللكترونیة

 المستفیدین من ھذه القنوات من عمالء البنك من قبل. 
 
 الخدمات المصرفیة اإلسالمیة ) 9/7(
 

طر العمل القانونیة والشرعیة المعتمدة لدى البنك ألمعرض عملیات المراجعة الشاملة  م وفي 2014تعزیزاً للمیزة التنافسیة التي یحظى بھا البنك السعودي الفرنسي، فقد مضینا خالل عام 
م. كذلك أقام البنك خالل  2015م والمجدول إنجازھا في منتصف عام  2013في منتجاتھ وخدماتھ المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في سیاق مبادرتھ التي كان قد أطلقھا خالل عام 

وتعزیز المیزة التنافسیة التي یحظى بھا في مجال عملیات االستثمار اإلسالمیة المنظمة وتغطیة مخاطرھا  المؤسساتیةت جدیدة بوسطاء دولیین بغیة تنویع قاعدة عالقاتھ العام عالقا
لتدعیم منتجاتھ اإلسالمیة المطروحة بحلول مبتكرة ومواكبة التجاھات سعیھ الحثیث  2015المحتملة باإلضافة إلى عملیات التمویل الكبیرة في قطاع الشركات. وسیواصل البنك خالل عام 

 السوق في كافة قطاعات الخدمات المصرفیة باإلضافة إلى رفع مستوى المؤازرة للفعالیة التشغیلیة وحوكمة الشریعة اإلسالمیة.
 
   قطاع العملیات) 10(
 
 المصرفیة لعملیاتامجموعة  )10/1(
 

بالنسبة لمجموعة األعمال المصرفیة حافلة بالمنتجات والخدمات التي جرى استغاللھا، وكذلك بتنفیذ مشاریع  2014انطالقاً من رسالة البنك نحو تحقیق اإلمتیاز في الخدمة، كانت سنة 
ومن خالل إعادة الھیكلة  ء الداخلیین والخارجیین عبر تحسین العملیات واألصول.أساسیة، وتحقیق التوفیر في التكالیف على مستوى البنك من حیث النفقات، كما جرى تحقیق رضا العمال

مال، المصرفیة فإن المجموعة ساھمت بشكل فعال في أنشطة البنك لعدد من المنتجات والخدمات عبر عملیات التمویل التجاري، وعملیات سوق رأس ال لعملیاتاالتي تمت في مجموعة 
ت البطاقات، وتسویة تتابات األولیة، وعملیات الوساطة وتطویر الخدمات. كما یشمل ذلك البطاقات، وعملیات نقاط البیع، وخدمات النقد، ومراقبة وتطویر منتجاوالدفعات والشیكات، واالك

المصرفیة قد ركزت وواصلت تركیزھا  لعملیاتاة ، كجزء من إعادة الھیكلة. وكانت مجموع2014المصرفیة في بدایة عام  لعملیاتاأجھزة الصراف اآللي، التي تم نقلھا لمجموعة 
ت والمواد المقدمة التي جرت خالل العام. بمبادرات للوصول إلى الحد األعلى من طاقتھا، وخفض الزمن الالزم للتعامل مع الطلبات، وتحسین التكلفة، وتخفیف المخاطر وتحسین الخدما

یض" في كافة المناطق ھذا العام. وقد تم بنجاح إجراء تسویة مباشرة في حسابات العمالء بالنسبة لمنتجات الخزینة والقروض كما نجحت عملیات التمویل التجاري بتركیب "منفذ التفو
ارة السیولة والتدفقات نة، وتنفیذ نظام إدوالودائع. وقد جرى إنجاز الكثیر من المشاریع بنجاح ضمن عملیات سوق رأس المال، ویشمل ذلك إجراء اختبار مكثف لترقیة نظام منصة الخزی

  النقدیة. 
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 مجموعة نظم المعلومات  )10/2(

إلى حزمة عریضة أعلى، لضمان األداء  صالتم تخصیص نظم جدیدة لإلنتاج، وقد تم استبدال األجھزة القدیمة من أجل دعم القدرة التقنیة ألجھزة الخوادم. كما جرت ترقیة وصالت اإلت
الرئیسي من أجل استیعاب المزید من مضیفات الخوادم والناتج عن توجھات البنك والطلب علیھ. وعلى الرغم من أن االستراتیجة  المركزالشامل. كما جرت ترقیة البنیة التحتیة لشبكة 

ات تھدف إلى تحقیق التمیز وھي قید تنفیذ تقییم البنیة التحتیة والعملیات، والتركیز على البنیة التحتیة، والبناء الھیكلي، وأتمتة التخطیطیة للقدرة الحالیة ناجحة، إال أن مجموعة نظم المعلوم
. ویجري تحقیق خفض في  ) اإلصطناعیةاألقمار  ( العملیات، واألدوار والمسؤولیات وفصل الواجبات. كما جرى تنفیذ تقنیة الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت في المكاتب اإلقلیمیة ومبنى 

لیة. وسوف یستمر استخدام نظام الصوت عبر التكالیف في ھذا المجال ألن المكالمات الداخلیة للبنك تصبح أسھل عبر وصالت اإلتصال والبنیة التحتیة للشبكة، عوضاً عن النواقل المح
              . 2015متھا عبر نظام الھاتف القدیم حتى الربع األول من عام بروتوكول اإلنترنت على توصیالت الھاتف المتبقیة التي تجري خد

. وقد كانت رائدة في تحویل تقنیة المعلومات إلى كیان أكثر توجھاً نحو األعمال، مع التركیز بشكل مباشر على 2014لقد كانت اإلدارة اإللكترونیة عاملة بالكامل ابتداء من األول من ینایر 
ار تحقیق انسجام تقنیة المعلومات مع أولویات العمل. ولتحقیق ھذا الھدف تم تحدید أدوار الشفافیة وإدارة مشاریع وعملیات تقنیة المعلومات. وإن أحد األھداف الرئیسیة لھذا اإلط

. وظلت الفكرة الرئیسیة والرؤیة لإلدارة العلیا ھدفاً رئیسیاً 2014ومسؤولیات جدیدة. وقد انطلقت المرحلة األولى من الخطة المتوسطة األجل من خالل الجزء األول من مشاریع عام 
    .كما تم تحدیث مستویات أمن المعلومات لحمایة البنك وعمالئھ من أیة اختراقات نظم المعلومات مع شعار "بنك اإلمتیاز"لمجموعة 

 
  إدارة استمراریة األعمال )10/3(

عدة انجازات تجاه تنفیذ ممارسات استمراریة األعمال ، حققت إدارة استمراریة األعمال 2013في أعقاب برنامج إعادة ھیكلة استمراریة األعمال في البنك السعودي الفرنسي عام 
یة من أجل الحفاظ على استمراریة العملیات والخدمات خالل الحوادث أو أالزمات. من خالل مراكز الطوارئ اإلقلیمیة الثالثة، یمكن الستمرار 2014التجاریة على نطاق واسع في 
مع اتصال إضافي بالطاقة الكھربائیة وشبكة االتصاالت ، مل مع تجھیز كامل لالتصال بمركز المعلومات االحتیاطي المعتمدموظف في كل فترة ع 400األعمال استضافة ما یقارب ال

 .المزدوجة
جراءات الالزمة إلدارة ل واإلواالختبارات ھي جزء من األنشطة السنویة الستمراریة األعمال لتوفیر معلومات بآخر المستجدات والممارسات لخطط استعادة األعمانشر الوعي والتدریب 

 .على مستوى المملكة كان آخرھا االختبار الشامل لجمیع قطاعات البنك باإلضافة إلى الفروع الرئیسیة الثالثین األكثر أھمیھ،  األزمات
اجھة خطر فیروس الكورونا في جمیع مناطق وفروع المملكة مع اخذ مع وضع الموظفین والعمالء من ضمن األولویة واألكثر أھمیة، طبقت إدارة استمراریة األعمال التنفیذ الفعلي لمو

 التدابیر الالزمة مع جھات االختصاص لتوفیر البیئة الصحیة الالزمة.
 
 إدارة الممتلكات )10/4(

وبجانب األنشطة العادیة للصیانة الدوریة وتجدید وإعادة التوزیع للمباني وأجھزة  .2014تولت إدارة الممتلكات تنفیذ العدید من المشاریع الرئیسیة على مستوى المملكة التي بدأت في عام 
وترقیة وتحدیث كبیرة وتوزیع المساحات بما الصراف اآللي، فضالً عن اإلنتھاء من مشروع أكادیمیة البنك السعودي الفرنسي، فقد مرت بعض اإلدارات في المبنى الرئیسي بأعمال تجدید 

تم اإلنتھاء من تجدید فرع المعذر، وتجدید قاعة تعامالت األسواق العالمیة، وأخیراً إتمام تركیب  2014ثاث، واستخدام شعار البنك السعودي الفرنسي الموحد، وفي العام في ذلك توحید األ
  اثنین من مولدات الطاقة اإلضافیة لمركز البیانات في المركز الرئیسي.

 
 المشتریات) 10/5(

، مما أدى إلى خفض التكالیف والحصول على منتجات وخدمات عالیة الجودة. وقد تم تنفیذ أفضل بما ینسجم مع أھداف البنك المشتریات قوة تفاوضیة عالیة مع الموردینحقق قسم 
، والمراجعة الشاملة، والقطاعات المساندةاألعمال  اتمع قطاع. كما أن العمل المساندة والقطاعاتتحقیق فھم شامل والتوافق على احتیاجات البنك وقطاعي األعمال لممارسات الشراء 

دة ھندسة وأتمتة عملیات البنك الخاصة بقسم والمراقبة المستمرة لإلنفاق بما في ذلك  إیجار العقارات قد أدى إلى ضبط وتوفیر فعال في التكالیف. وكجزء من الھدف اإلستراتیجي إلعا
  .األولى من نظام متقدم ومصمم حدیثاً أدى إلى خفض دورة الزمن وتحقیق رقابة أفضل على العقودالمشتریات، فقد جرى تنفیذ المرحلة 

 
 إدارة المخاطر ) 11( 

 إدارة مخاطر اإلئتمان:  )11/1(
. ووفقاً لذلك وضعت إدارة  التنوعراسخة بغرض المحافظة على محفظة إئتمانیة جیدة  إن عملیات اإلئتمان بالبنك السعودي الفرنسي تحكمھا سیاسات وإجراءات وقوانین وموجھات إئتمانیة

 مخاطر اإلئتمان اإلجراءات والبنیة الوظیفیة المالئمة. 
فإن وحدة مراجعة ومراقبة المحفظة السابقة تمت توسعتھا لتصبح إدارة مع وظائف إضافیة من سیاسة ومنھجیة اإلئتمان. واتحاد عملیات  2014ینایر  1بدءاً من  :المحفظة مخاطر إدارة

ة و استكشاف مشاكل اإلئتمان المحتملة لتصنیفھا واتخاذ خطوات مراقبة اإلئتمان ومراجعة محافظ القروض وصیاغة سیاسة اإلئتمان أسھموا في تقویة تحدید عوامل مخاطر اإلئتمان الھامَّ
 تصحیحیة في الوقت الصحیح بھدف نھائي یتمثل في تفادي خسارة القروض. 

السیاسة اإلئتمانیة  بیانك ). وكذلTone at the topتم تحدیث السیاسة اإلئتمانیة للبنك، وتضمنت بیان مدى استعداد البنك لتحمل المخاطر حیث نص البیان على مبدأ ( 2014في عام 
 المعتمدة لمعاییر قبول المخاطرة لمختلف شرائح دفتر القروض. 

إلى ظھور مخاطر إضافیة. وخالل السنة تمت مراجعة منھجیات تقییم مخاطر التركیز على االسم والقطاع، وجرى تعدیلھا ،  إلسم والقطاع في مخاطر اإلئتمانوقد أدى التركیز على ا
 ).ICAAP) الرسوم المالیة لعملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلي للبنك (Pillar IIأفضل المخاطر األساسیة كجانب من تقییم (لتعكس بصورة 

 المخاطر التشغیلیة:  )11/2(
 "اإلمتیازوفقاً لرؤیة "بنك تراتیجیة طویلة األجل اتخذ البنك مبادرات رئیسیة في تقویة قبولھ ممارسة المخاطر التشغیلیة وتحقیق نقاط ھامة بما یتماشى مع رؤیة البنك اإلس 2014في عام 

ئولیات الوحدات التنظیمیة بإدارة المخاطر التشغیلیة والرقابة الدائمة بالبنك. واستمرت تضمنت جذب موارد تتمتع بالمھارة والخبرة من الموظفین وإضفاء طابع رسمي على أدوار ومس. و
ة في المتابعة النشطة لفجوات الرقابة الداخلیة القائمة والتأكد من سد الفجوات المالحظة من خالل اجتماعات لجنة الرقابة الداخلیة ولجن 2014ھذه اإلدارة في لعب دور ھام خالل عام 

 بة الداخلیة المحلیة. الرقا
 الداخلي عالمیاً وأجرت تقییمھاقامت إدارة المخاطر التشغیلیة والرقابة الدائمة بإجراء بحث سوقي واسع لنظم إدارة المخاطر التشغیلیة الرائدة التي تستخدمھا البنوك  2014 عام خالل

 . 2015عام الربع األول من تم إجراؤه ومن المتوقع إدخال النظام الجدید خالل للنظام األنسب بناًء على متطلبات البنك واستناداً إلى التقییم الذي 
معتمد على المخاطرة وذلك بواسطة إدارة المخاطر تم أیضاً إرساء نشاط تحدید العملیات الكبیرة و/أو الرئیسیة في إطار اإلشراف على المخاطر التشغیلیة للبنك من خالل تطبیق المعیار ال

تشمل جمیع خطوط أعمال البنك باإلضافة إلى جھات  2015تقییم المخاطر خالل عام  مما یشكل أساساً للبنك للقیام بعملیات واسعة من 2014التشغیلیة والرقابة الدائمة خالل عام 
 المساندة. 

 
 مخاطر السوق: ) 11/3(

یستخدم أیضاً تعرضھ لمخاطر السوق، كما حتى تتم مراقبة مخاطر السوق في الدفتر التجاري، یقوم البنك على أساس یومي بتطبیق منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر لیقوم بتقدیر مدى 
 سیناریوھات اإلجھاد لتقدیر الخسارة اإلقتصادیة المحتملة، بناًء على مجموعة من اإلفتراضات والتغیرات في أحوال السوق. 

 لتعزیز مساعدتھ.  واإلستثمارللتمویل اكریكول  كریديبنك إضافة إلى ذلك، قام البنك بتوقیع إتفاقیة مستوى الخدمة مع شریكھ 
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 دائرة إدارة اإلئتمان:  )11/4(

استباقي لمقابلة الطلبات المتنامیة أعدت مختلف السیاسات واإلجراءات ونظمت انسیاب عملھا مع قطاعات األعمال وإدارة مخاطر اإلئتمان والتي تقوم بشكل جماعي، بمساندة دور 
 لقطاعات األعمال خالل السنة. 

 
 )Basel II) (2بازل ( )11/5(

المخاطر بموجب المنھج المعیاري  رجحةمظل البنك یقوم بحساب أصولھ  2008). ومنذ عام Basel II Accord) (2اختار البنك السعودي الفرنسي تطبیق مرحلي إلتفاق بازل (
 لإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان مع اإللتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 كریدي بنكشریكھ  تطبیق نظام تقییم متخصص لمحفظة الشركة یتضمن منھجیات تقییم داخلي تم إعدادھا مع 2011ممرحلة بتطبیق منھج التقییم الداخلي، وتم في عام كانت بدایة البنك 
 FACTالمصرفیة تسمى  أكریكوللي متشاركة مع كردیت دخل في اإلستخدام المنتظم، برنامج تقییم الطرف الثالث مع نماذج تقییم داخ 2012 عام. وفي للتمویل واإلستثماراكریكول 

في منھجیات  "فیر إیزاك"فإن إصدار جدید من كرت تقییم أرصدة بطاقات إئتمان التجزئة مبني على بیانات داخلیة وعلى مساعدة  2013لمحافظ البنوك والمؤسسات المالیة. وفي عام 
 عملیة منح اإلئتمان بالبنك. تحدید النقاط دخل مرحلة اإلنتاج متكامالً تماماً مع

) فحسب، بل على إدخال المفاھیم لبازل BASEL II( 2 –إن توجیھات الجھة المنظمة (مؤسسة النقد العربي السعودي) قد عززت التركیز لیس على منھجیة إعداد التقییم الداخلي لبازل 
– 3 )BASEL III.( 

 .عن السداد تقدیم البیانات الموحدة الالزمة لمعایرة حساب احتمال التخلف كعضو في مشروع سمة، یستمر البنك السعودي الفرنسي في •
للبنك في المستقبل، ) RWA(األصول مقدرة المخاطر  ) لحسابIRBم) ھدف استخدام المنھجیة المبنیة على التقییم الداخلي (2016أجاز مجلس إدارة البنك ضمن الخطة متوسطة األجل ( •

بتشكیل فریق متخصص للعمل في المشروع إلعداد تقدیرات تحلیل الفجوة وخارطة طریق تفصیلیة لمقابلة جمیع متطلبات  2013وقد بدأت مرحلة تحضیریة لھذا البرنامج الھام في عام 
 اذج التقییم الداخلي لألعمال وتقنیة المعلومات. مؤسسة النقد العربي السعودي الكمیة والنوعیة متضمنة اختبار اإلستخدام النظامي لنم

فإن إحدى  2015لخدمات التجزئة. وبالنسبة لعام  IRBللخدمات غیر خدمات التجزئة و FIRBمستخدماً  2014) منذ سبتمبر BASEL II( 2 -لقد بدأ البنك في تطبیق نظام بازل  •
 ومحفظة البنك ومحفظة اإلستثمار األجنبي.البنكیة لخدمات المصرفیة للشركات واألعمال المعالم تتمثل في تطبیق نظام تقییم جدید للتقییم الداخلي ل

 
  والتخطیطالتمویل  مجموعة) 12(

 وإدارة االتصاالت. والرقابة المالیة، ودائرة التخطیط والرقابة المالیة، وإدارة الموجودات والمطلوبات المحاسبةتشمل ھذه المجموعة دائرة 
والمبادئ التوجیھیة والتنظیمیة الصادرة من قبل مؤسسة النقد ) IFRSالمحاسبة والرقابة المالیة بتأمین االلتزام التام واالفصاح الكامل على ضوء معاییر التقاریر المالیة الدولیة (تقوم دائرة 

لبات مؤتمر بازل الثالث بخصوص رأس المال وخاصة فیما یتعلق بتنفیذ الركن الثالث العربي السعودي. أسھمت الدائرة بشكل كبیر في االنتقال من متطلبات مؤتمر بازل الثاني إلى متط
 .للعملیات الرئیسیة للبنكمن متطلبات اإلفصاح األساسیة. وتلعب الدائرة دور الرقابة الداخلیة الرئیسیة كالمستوى الثاني من الرقابة وتوفیر الضمانات الضروریة 

 
~  2014وسطـــــــة األجل ( ، بوضع الخطة الجدیدة مت2013ام ـالمالیة المسؤولیة في المقام األول عن إعداد المیزانیة و المتابعة. كما قامت الدائرة عتتحمل دائرة التخطیط والرقابة 

تعنى بالتنظیم من المستویات اإلداریة المنخفضة . وقد بنت ھذه الخطة مشروعا واسع النطاق على مستوى البنك بطریقة 2013) التي اعتمدت من قبل مجلس اإلدارة في سبتمبر 2016
 إلى المستویات األعلى من خالل تخویل الصالحیات للمدراء بموجب ھذه الخطة.

 
السیطرة على المخاطر یة صارمة لضمان تتحمل إدارة الموجودات والمطلوبات المسؤولیة عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السیولة طویلة األجل للبنك. كما تضع مبادئ توجیھ

 الرئیسیة للبنك وبقاءھا ضمن الحدود.
 
 الموارد البشریة   مجموعة )13(
 

 التحّول في مجموعة الموارد البشریة
". وقد تم ھیكلة أنشطة وبرامج "بنك اإلمتیازمن ضمن أھداف مجموعة الموارد البشریة ورؤیتھا أن یكون البنك السعودي الفرنسي "اإلختیار األول للموظفین"، وذلك بما ینسجم مع مفھوم 

 :2015كما ھو موضح أدناه، علماً بأنھ سیتم إطالق عدد من برامج تطویر رأس المال البشري لعام مجموعة الموارد البشریة بما یحقق ھذه الرؤیة 
 

 مشاركة الموظفین
٪. وقد تم في تحلیل النتائج التعرف على أربعة 83، مرتفعاً حیث كانت نسبة المشاركة 2014كان معدل المشاركة في استبانة استطالع آراء الموظفین (صوتك)، التي أطلقت خالل عام 

على مستوى البنك. وأجریت أربعة أنشطة على ورشة عمل  15وتبعھا  دارة العلیامحاور رئیسیة تتطلب اإلھتمام.وَعقِب تحلیل النتائج تم تنظیم حلقات عمل لإلطالع على النتائج مع اإل
 .2015، وھنالك المزید مما تم التخطیط لھ لعام 2014مستوى البنك في عام 

 
 تدعیم البنك بالمواھب

مت ترجمتھ إلى مواعید توظیف نھائیة. وقد تم تصمیم ھذه الفعالیات بھدف ضمان انسجاماً مع المبادرات اإلستراتیجیة للبنك السعودي الفرنسي، فقد جرت مراجعة تخطیط القوى العاملة وت
إلزامیة لجمیع المرشحین بإستخدام خبراء تقییم تزوید البنك بالمواھب السعودیة الالزمة لتسھیل النمو المستھدف. وباإلضافة إلى ذلك، فقد قام البنك السعودي الفرنسي بتنفیذ تقییمات 

  وى العالم. وقد جرى تصمیم ھذه التقییمات للتمكن من اختیار المرشحین األنسب لتحقیق النمو الذي نطمح إلیھ في البنك السعودي الفرنسي.مشھورین على مست
 

 خطة السعودة 
دف إلى جذب وتطویر وتشجیع ومكافأة واإلحتفاظ انسجاماً مع رؤیة البنك بأن یصبح "اإلختیار األول للموظفین" عملت مجموعة الموارد البشریة على البدء بتنفیذ خطة سعودة تھ

"، The Bankerامج التعلیم والتطویر مثل "بالمواطنین السعودیین في مختلف قطاعات العمل في البنك. وقد تم إدخال خطة السعودة في كافة برامج مجموعة الموارد البشریة، فھنالك بر
 المناصب بناًء على التطویر، وغیرھا.  حاللإلوبرامج تطویر القیادة واإلدارة األخرى، والتخطیط 

 
 والتطویر التدریب

ر جدیدة تھدف لتصبح الحقاً أكادیمیة األعمال انسجاماً مع التحول الذي تتواله مجموعة الموارد البشریة وإطالق أكادیمیة البنك السعودي الفرنسي، فقد جرى اتخاذ مبادرة تعلیم وتطوی
 المصرفیة في السوق السعودي. 
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 ما یلي:  2014وشملت اإلنجازات الرئیسیة للتعلیم والتطویر خالل عام   
 

مجموعات رئیسیة: البرنامج المشارك  إلى أربع "المصرفي" " الذي أعد لجذب وتطویر واإلحتفاظ بالمواھب السعودیة. وقد تم تقسیم برامج The Banker إطالق برنامج " •
ویر مھارات اإلدارة والتدریب، للخریجین السعودیین الجدد الذین یتمیزون بإمكانات عالیة، والبرنامج اإلحترافي لتطویر خبراء في مواضیع متخصصة، وبرنامج اإلدارة لتط

 وبرنامج القیادة إلعداد قادة المستقبل.
 تصمیم وتطویر إطار التنقالت. •
 .CA-CIBفي البنك السعودي الفرنسي  العالميیم وتنفیذ حلقات ثقافة المخاطرة مع شریكنا تصم •
 شھادة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لألعمال المصرفیة اإلحترافیة لألفراد. •
 إعداد خطة تدریبیة تعتمد على منھاج خاص یتم فیھا تحدید احتیاجات التطویر الفني لكل وظیفة. •

 
 داءإدارة اآل

داء ككل. وقد تم إعداد النموذج لضمان الترابط والتوافق على ضمن جھود تعزیز ثقافة األداء داخل البنك السعودي الفرنسي، عملت مجموعة الموارد البشریة على تجدید نموذج إدارة األ
 أمستوى البنك، والمجموعة / القسم وعلى مستوى 

ربط نتائج تقییم األعمال لكل مجموعة/ قسم بأداء  جرىبدأ النموذج الجدید إلدارة األداء بتقییم أعمال كل مجموعة/ قسم بإستخدام "ورقة تقییم األعمال". وبعد ذلك  داء الموظف.فقد
 حقق من صحة مستویات أداء الموظفین لضمان اإلنسجام والعدالة.الموظفین. وأخیراً، قامت مجموعة الموارد البشریة بإجراء معایرة األداء حیث قامت اإلدارة العلیا بمراجعة والت

 
 إدارة المكافآت 

عات السوق التي تجریھا كبرى المؤسسات یعمل البنك السعودي الفرنسي بإستمرار على مراقبة أفضل الممارسات الخاصة بالسوق فیما یتصل بالمكافآت. ویشارك البنك سنویاً في استطال
 ولضمان اإلحتفاظ بأفضل العروض التنافسیة للموظفین ضمن القطاعات المالیة السعودیة وفي دول مجلس التعاون الخلیجي.لتحدید وضعھ الحالي 

داء السنویة، الخ) ارتبطت والترقیات، وعالوات األ وانسجاماً مع أھداف البنك السعودي الفرنسي لتعزیز ثقافة األداء وضمان العدالة والشفافیة، فإن تقدیم المكافآت (مثل زیادات الرواتب،
 بشكل وثیق مع مستویات آداء الموظفین. 

حالیة وبولیصة التأمین على الحیاة، وقد وباإلضافة إلى ذلك، وضمن أھداف البنك السعودي الفرنسي، فقد عملت مجموعة الموارد البشریة على تسھیل مراجعة بولیصة التأمین الصحي ال
 ت التأمین لتقدم لموظفي البنك مستویات راقیة من الخدمات والتغطیة التأمینیة والحفاظ في نفس الوقت على أسعار تنافسیة. أجرت مفاوضات مع أكبر مقدمي خدما

 
 إدارة المواھب والتخطیط لتولي المناصب بناًء على التطویر 

سجماً مع ممارسات السوق. وتتضمن ممارسات إدارة المواھب في البنك تحدید المواھب ذات لقد راجع البنك السعودي الفرنسي إجراءات إدارة المواھب وقد قام بتجدید ما یقدمھ لیكون من
طریق إطار التنقالت الخارجیة باإلشتراك  اإلمكانات العالیة؛ وتحدید وتطویر من یتولون المناصب عبر خطط التطویر، ووضع برامج تطویر التنفیذیین والقیادات، والتوظیف الدولي عن

 .CA-CIBفي البنك السعودي الفرنسي  عالميالمع شریكنا 
 

 تطور الموظفات وتمكینھن وتكریمھن  تشجیع
نجاح البنك. وقد شملت المناسبات كلمات ألقیت قام البنك السعودي الفرنسي في المناطق الثالث (الشرقیة، والوسطى، والغربیة) بتكریم الموظفات تأكیداً لمساھمتھن وإخالصھن في تحقیق 

، كما تمت دعوة متحدثة لتقدیم برامج نمو وتطویر العنصر النسائي بالبنك، وقد تمحورت شركاء العمل في مجموعة الموارد البشریة بالنیابة عن رئیس المجموعة واإلدارة العلیامن قبل 
 . ھذه البرامج حول التطویر الذاتي على المستوى الشخصي والمھني

 
 برنامج تكافل الغد للموظفین   )13/1(

(برنامج تكافل الغد للموظفین) والحركة التي حصلت علیھ خالل عام یوضح یحرص البنك على تحفیز موظفیھ بتقدیم برامج ومكافآت تشجیعیة تعزز ثقتھم وانتماءھم للبنك، وفیما یلي بیان 
 م:2014

 اإلجمالي حصة البنك حصة الموظف  باللایر السعودي – بیان

 64,381,647 28,705,918 35,675,729 م2014الرصید كما في بدایة 

 9,116,972  3,586,557  5,530,415  م2014المضاف خالل عام 

 4,426,245-  1,642,699- 2,783,546- م2014خالل عام  المستردّ 

 69,072,374  30,649,776  38,422,598  م2014الرصید نھایة 

 
 مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة) 14(

ھدف ضم بم 2013استحداث مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة في الربع الثاني من عام تم م، 2011امتداداً إلعادة ھیكلة إدارات البنك التي أقرھا مجلس اإلدارة في نھایة عام 
ل إن أمكن وتبسیط العملیات اإلداریة وبشكل كافة الشؤون التنظیمیة تحت مظلة واحدة في الوقت الذي أصبحت المسائل التنظیمیة والقانونیة ذات أھمیة حاسمة، وأیضاً لدمج بعض األعما

وقد انیط بمھام التواصل الرئیسیة بین  سسة النقد العربي السعودي والجھات المنّظمة األخرى.عام تطویر بنیة تحتیة لإللتزام والتحكم بما یلبي احتیاجات البنك ویتماشى مع تعلیمات مؤ
بھدف تبسیط التواصل المتبادل وتعزیز العالقات مع تلك الجھات.وتندرج تحت ھذه المجموعة كل البنك والجھات التنظیمیة للمدیر التنفیذي لمجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة 

إدارة المسؤولیة االجتماعیة، االلتزام النظامي، جودة  من األمانة العامة، اإلدارة القانونیة، أمن المعلومات والمنشآت، إدارة الحوكمة، العالقات التنظیمیة ، وحدة تثمین وتقییم العقارات،
 الخدمات، ،مكافحة الجرائم المالیة، مكافحة االحتیال.

 
 األمانة العامة) 14/1(

مانة العامة على ترتیب وتجھیز اجتماعات مجالس األمانة العامة بتقدیم المساندة اإلداریة والفنیة لجمیع إدارات البنك باإلضافة إلى مجموعة الشركات الشقیقة والزمیلة، كما تشرف األتقوم 
ة ومتابعة التغییرات الخاصة برأس المال وتشكیل أعضاء مجالس اإلدارات ومجالس اإلدارات ولجانھا المختلفة واجتماعات الجمعیة العمومیة وتحدیث المعلومات لدى الجھات المختص

أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المدیرین للشركات الشقیقة، كما تقوم األمانة العامة بتطبیق التعلیمات الرسمیة الواردة من الجھات التنظیمیة وتحرص على إطالع رئیس و
على موقع تداول وكذلك ات الشقیقة والزمیلة بالمستجدات الصادرة بھذا الخصوص. كما تقوم األمانة العامة باإلعالن عن النتائج المالیة الربع سنویة والسنویة واإلدارات المعنیة والشرك

ر مجلس اإلدارة فور انتھاء البنك من إعداد نتائجھ للسنة المالیة اإلعالن عن التغیرات والمستجدات المؤثرة حسب تعلیمات ھیئة السوق المالیة، كذلك تشرف األمانة العامة على إعداد تقری
 . وعلى موقع تداول وذلك بالتنسیق مع جمیع اإلدارات المعنیة لُینشر ھذا التقریر باإلضافة إلى النتـائج المالیـة فـي الصحـف والجریـدة الرسمیة
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 اإلدارة القانونیة )14/2(

استمرت اإلدارة القانونیة  2013د تأسیسھا في عام اإلدارة القانونیة إدارة مستقلة ومتخصصة مسؤولة مباشرة أمام األمین العام ومدیر مجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة. وبع
وعلى ضوء ھذا التوظیف فإن اإلدارة مسئولة اآلن عن توفیر المشورة القانونیة للبنك  موظفاً، 14في توسعة  قاعدة إمكاناتھا بإضافة سبعة محامین جدد وموظفي مساندة یبلغ عددھم 

التي یكون البنك طرفاً فیھا وتمثیل البنك في  وشركاتھ التابعة. وتتضمن ھذه المشورة القانونیة ( التفاوض، إعداد ومراجعة االتفاقیات، توجیھ المستشار الخارجي، إدارة جمیع القضایا
افظة البنك على التزاماتھ مع عمالئھ ومع ات التي تتضمن مسائل قانونیة). إن النصیحة والمشورة التي تقدمھا اإلدارة القانونیة لجمیع وحدات البنك ھامة للغایة في ما یتعلق بمحاالجتماع

المشورة القانونیة التي تحمي سالمة وسمعة البنك المالیة وتساعد البنك في مختلف  الجھات التنظیمیة ومع مساھمیھ وتطویر ثقافة البنك المتمثلة في االمتیاز والنزاھة، وتقدم اإلدارة
 قطاعات العمل في المخاطر المرتبطة بإكمال العملیات واألنشطة. 

 
 أمن المعلومات والمنشآت )14/3(

وانطالقاً من ھذه الرؤیة نفذ الفریق األمني بالبنك في  تدرك اإلدارة العلیا للبنك السعودي الفرنسي أن األمن جانب رئیسي ینبغي العنایة بھ لتحقیق االمتیاز واألھداف اإلستراتیجیة ألعمالھ،
ارة المخاطر األمنیة، ولزیادة فعالیة الضوابط األمنیة وزیادة ثقة العمالء مع تخفیض التكلفة العامة العام الماضي خطة شاملة تمكن البنك من تحقیق أھداف أعمالھ مع ضمان إدارة جیدة إلد

زات الھامة في والمنشآت، وقد حققت العدید من اإلنجا لاللتزام بالنظم األمنیة المتزایدة، قامت اإلدارة العلیا للبنك بوضع جمیع المھام األمنیة تحت كیان واحد ُیسمى إدارة أمن المعلومات
خاطر األمنیة والفجوات الرقابیة ولضمان تطبیق مختلف الجوانب، منھا  تجدید إطار الحوكمة األمنیة، تعزیز الرقابة وتحسین عملیات إدارة الحوادث في برنامج إدارة المخاطر لتحدید الم

 ضوابط أمنیة جیدة إلدارة المخاطر التي تم تحدیدھا.
ومعاییر أمن البیانات الصارمة التي یطبقھا البنك لحمایة معلومات عمالئھ، كما تم   3.0من حیث االلتزام األمني نجح البنك في المحافظة على شھادة معیار أمن بیانات صناعة بطاقة الدفع 

التي تمثل المعیار الوحید المعترف بھ  ISO/IEC27001:2005في الحصول على شھادة تخفیض حاالت االحتیال على بطاقات االئتمان وبالتالي زیادة ثقة العمالء، كذلك نجح البنك 
قسم أمن المنشآت بالبنك قد عزز التواجد األمني في  فإنعالمیاً لنظم إدارة أمن المعلومات مما یدل  على التزام البنك التام بأعلى معاییر إدارة أمن المعلومات، ومن حیث األمن والسالمة 

یھ والذي یعمل على مدار الساعة، ولضمان واقع المھمة بالبنك بما في ذلك شبكة الفروع، كما عزز قسم أمن المنشآت إمكاناتھ الرقابیة لالستكشاف وتنبیھ مركز السیطرة األمنیة لدجمیع الم
 لبنك. سالمة الموظفین خالل الحاالت الطارئة تم تنفیذ العدید من تدریبات مكافحة الحریق في مختلف مواقع ا

 
 حوكمة الشركات )14/4(

سات الھامة التي تدعم توّجھ و سعي مجلس إدارة بعد أن تم االنتھاء من مرحلة تأسیس إدارة حوكمة الشركات وتحدید مسئولیاتھا ودورھا، تم البدء بتنفیذ بعض اإلجراءات واألنشطة والسیا
ة نموذجیة یتم تطبیقھا في البنك السعودي الفرنسي بناًء على متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، وھیئة السوق المالیة، وتعلیمات وزار البنك وإدارتھ التنفیذیة، تجاه إیجاد حوكمة

، وتحدیثھا بناًء على آخر تحدیث للمبادئ م، إنشاء وتطویر بعض أھم المواثیق والسیاسات واإلجراءات2014التجارة، وطبقاً ألعلى المعاییر العالمیة، ومن أھم ما تم إنجازه خالل عام 
م (میثاق مجلس اإلدارة، میثاق اللجنة التنفیذیة، میثاق لجنة المراجعة، میثاق لجنة المخاطر، میثاق لجنة 2014األساسیة للحوكمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 

الجتماعیة، سیاسة انتخاب نائب رئیس مجلس اإلدارة، سیاسة توزیع األرباح، دلیل المساھمین، معاییر وإجراءات عضویة مجلس ا والمكافآت، میثاق لجنة التبرعات والمساھمة اتالترشیح
الي وتحلیل الثغرات حلة دراسة الوضع الحاإلدارة)، كما تم تطویر وإعادة صیاغة میثاق أخالقیات العمل وتنفیذ المرحلة األولى من مشروع تطویر قائمة الصالحیات المخّولة وھي مر

 ومعالجتھا وإنشاء دلیل الصالحیات المخّولة.
 
  العالقات التنظیمیة )14/5(

كھیئة السوق المالیة، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة  ، وتتحمل مسؤولیة متابعة جمیع ما یرد للبنك من الجھات التنظیمة واالشرافیة2014تم إنشاء إدارة العالقة التنظیمیة في مایو 
ك ولیتم معالجتھا بطریقة سلیمة ومناسبة، التجارة والصناعة والجھات ذات االختصاص، ولضمان سرعة االجابة على ما یرد وحسن اعداد تلك الردود والتقاریر والمراسالت الواردة للبن

لتطویر ن قبل اإلدارات المعنیة بتلك المراسالت والموضوعات وفقاً للبرامج الزمنیة المحددة التي یتم وضعھا، وتعمل العالقات التنظیمیة على اكما تعمل اإلدارة على مراجعة ما یرد م
 المستمر بطریقة عملھا ومتابعتھا.

 
 التثمین العقاري )14/6(

ت واألراضي التي تدخل ضمن نشاط البنك ووضع إستراتیجیة وإجراءات متینة للقرارات التي تتخذھا اإلدارة تتمثل األغراض الرئیسیة لھذه الوحدة في الحصول على تقییم دقیق للممتلكا
 وكالة شرعیة، وقامت 104صك ملكیة وإصدار  32أنجزت وحدة التثمین العقاري نقل  20/12/2014إلى  1/6/2014ولمراقبة االنسیاب المنتظم الدقیق لعملیة التقییم. خالل الفترة من 

% 50ذه الممارسة الجدیدة إلى تخفیض أكثر من وحدة التثمین العقاري بتوقیع اتفاقیات مع شركات التقییم العقاري بدالً من الممارسة السابقة (التعیین عن طریق عرض أسعار) وقد أدت ھ
 . ذات العالقة في البنك بما في ذلك شركة سكن لتمویل العقارات، كما تتولى ھذه اإلدارة إجراء طلبات التقییم العقاري التي ترد من اإلدارات من رسوم التقییم

 
 المسؤولیة اإلجتماعیة )14/7(

في  المسؤولیة اإلجتماعیةإدارة من خالل أنشطة دعم اكبر شریحة ممكنة من برامج الدعم والرعایة قام ب على برامج المسؤولیة اإلجتماعیةالدائم حرص مجلس إدارة البنك  انطالقاً من
وبالتنسیق مع  ،بكفالة مجموعة من األطفال لمدة سنة كاملة، كما تم أیضا دعم المحتاجین من مرضى الفشل الكلويتم دعم جمعیة متالزمة داون في مجال الصحة  .البنك السعودي الفرنسي

 أسرة في مرحلتھ األولى.  350وشمل البرنامج  نادي المسؤولیة االجتماعیة بجامعة الملك سعود تم أیضاً دعم برنامج كسوة الشتاء بتقدیم مستلزمات الشتاء للفئات الفقیرة والمحتاجة ،
ة والحضاریة للجزیرة العربیة، كما تم دعم العدید من المؤتمرات والملتقیات التي كان لھا تأثیرا ملموسا وفي الجانب الثقافي تم دعم كرسي االمیر سلمان بن عبدالعزیز للدراسات التاریخی

 حصر:، كما قام البنك بدعم ورعایة العدید من البرامج واألنشطة والملتقیات التي تعنى بخدمة المجتمع منھا على سبیل المثال ال الفیما یخص المجتمع من ناحیة اقتصادیة وثقافیة
 الملتقى األول للمسؤولیة االجتماعیة والجمعیات الخیریة. -
 المعرضین الثالث والرابع لألسر المنتجة. -
 المنتدى الخلیجي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة كداعم رئیسي للتطویر والقضاء على البطاقة ودور القطاعین الخاص والعام في ذلك. -
 والتوظیف.منتدى المدینة المنورة لسوق العمل  -
 برنامج التاجر الصغیر. -
 الیوم العالمي لمكافحة المخدرات. -
 سباق الجري الخیري. -
 المنتدى الثالث للمراجعة الداخلیة بالمملكة العربیة السعودیة. -
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 االلتزام النظامي  )14/8(

مرتبطة بتعریض البنك لجزاءات مالیة وإداریة أو خسائر االلتزام النظامي مھمة مستقلة تقوم بالتحدید والتقییم وتقدیم المشورة ومراقبة وإعداد التقاریر في ما یتعلق بمخاطر عدم اإللتزام ال
 مالیة قد تتسبب في تشویھ سمعة البنك. 

 ة والمصداقیة ومصالح المساھمین والمودعین والحمایة من الجزاءات وتعزیز الممارسات األجود لعملیات البنك من خالل االلتزام بالقوانینویھدف االلتزام النظامي إلى الحفاظ على السمع
 والتوجیھات والنظم التي سوف تنعكس على نوعیة العمل. 

من عناصر قواعد العمل الخاصة بمجموعة الحوكمة والرقابة النظامیة والقانونیة. ودائرة االلتزام  یضع البنك السعودي الفرنسي االلتزام في صمیم ثقافتھ المھنیة ویعتبره عنصراً رئیسیاً 
والنظم ال وأداء عملیات تقییم المخاطر والقواعد النظامي مسؤولة عن بث روح وثقافة االلتزام وتوطید متطلبات برنامج االلتزام والسیاسات ذات الصلة، وتنفیذ ضوابط رقابة واختبار األعم

اللتزام ورفع وإعداد التقریر حول األمور بما یتوافق مع توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي والجھات التنظیمیة األخرى وفعالیة ضوابط العمل واإلشراف على معالجة مخاطر عدم ا
 جلس اإلدارة (أو اللجنة ذات العالقة). المتعلقة بمخاطر عدم االلتزام الحالیة والناشئة والمرتبطة بسمعة البنك لإلدارة العلیا وم

 
 جودة الخدمات )14/9(

٪ من مجموع الشكاوى ضمن معاییر البنك السعودي الفرنسي من الوقت المستغرق لحلھا 92شكوى، تم حل   5,479، تقریبا 2014بلغ عدد شكاوى العمالء  التي تم التعامل معھا في 
 أیام عمل . 10ر مؤسسة النقد العربي السعودي من المدة المحددة وھي % تم حلھا ضمن معایی99أیام عمل) و  5وھو (

على جمیع أجھزة الصراف اآللي، والبرید  2014لعام  وبالتعاون مع دائرة الدعایة واإلعالن و المجموعة المصرفیة لألفراد و دائرة الخدمات الشاملة، تم تنفیذ حملة إدارة العنایة بالعمالء
لوحة إرشادیة لمبادئ حمایة العمالء مقاس  250لت لجمیع عمالء مصرفیة األفراد، كما تم إرسال رسائل نصیة قصیرة لجمیع العمالء خالل الحملة، وتم طباعة اإللكتروني التي ارس

  ودي الفرنسي.ألف كتیب إرشادي لمبادئ حمایة العمالء وتوزیعھا في جمیع فروع البنك السع 60وتركیبھا في شبكة الفروع كما تم طباعة  50×50
 
 مكافحة الجرائم المالیة إدارة  )14/10(

والرقابة النظامیة والقانونیة ، وتتكون من مجموعة من االدارات المستقلة مثل ادارة مكافحة غسل االموال،  وتتبع مجموعة الحوكمة 2014مكافحة الجرائم المالیة في العام إدارة تم تأسیس 
 مكافحة االحتیال ووحدة االشراف الذاتي.

م المالیة بجمیع اشكالھا وانواعھا لضمان توحید الجھود مكافحة الجرائم المالیة بھدف مواكبة التطورات والتحدیات و المعاییر المحلیة و الدولیة المتعقلة بمجابھة الجرائ تأسست إدارة
 واالمكانیات وتحقیق االھداف المطلوبة بالشكل االمثل في مكافحة الجرائم المالیة والحد منھا.

مات الدولیة فیما یخص العقوبات كافة، ظالجھات الرقابیة والمن لصادرة منمكافحة الجرائم المالیة ومنذ بدایة عملھا مراقبة العملیات البنكیة بجمیع انواعھا وتطبیق التعلیمات اإدارة حققت 
 الرھاب والعملیات االحتیالیة والجرائم المالیة. التدریب والتأھیل والتوعیة لجمیع موظفي البنك بجمیع قطاعاتھ، وضع السیاسات والتدابیر الالزمة للحد من عملیات غسل االموال وتمویل ا

یة، برنامج اإلبالغ عن برامج كبرنامج التدریب وتقییم المخاطر المرتبطة بمكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب، برنامج العقوبات وقوائم الحضر المحلیة والدولكما تم تنفیذ العدید من ال
 عالیة المخاطر وبرنامج اعرف عمیلك. شریحة العمالء، برنامج قبول المشبوھةالعملیات 

 
 االحتیالمكافحة إدارة  )14/11( 

عن زیادة وعي العمالء والموظفین باالحتیال تستلم إدارة مكافحة االحتیال جمیع التقاریر حول محاوالت وحاالت االحتیال المصرفي مباشرة من إدارات وفروع البنك. وھي مسئولة أیضاً 
نبیھات لجمیع موظفي البنك على أساس ربع سنوي لجعل كل موظف یعي خطورة الوضع المصرفي لحمایة سمعة البنك وموارده المالیة والبشریة، وترسل إدارة مكافحة االحتیال ت

 واألھمیة الكبیرة لمكافحة االحتیال وإجراءات مكافحتھ. كما أنھا تعقد دورات تدریبیة على أساس منتظم خالل السنة في كل منطقة.
 
 إدارة الدعایھ و اإلعالم  )15(
 

عدد كبیر من حمالت التوعیة واإلعالن داخلیاً ضمن شبكة البنك السعودي الفرنسي تنفیذ ، حیث تم في مجال التواصل الداخلي إدارة الدعایة واإلعالم دعمھا لجمیع إدارات البنك واصلت
لمسؤولیة االجتماعیة وحمالت التوعیة من ومنھا ما كان لھا األثر البالغ في تفاعل الموظفین وتحقیق األھداف الموضوعة، ومن أھمھا حملة "مكافحة التدخین" التي نفذت مع إدارة ا

مواصلة تقدیم مجلة ل األموال مع مجموعة الحوكمة وااللتزام، وحملة "صوتك" مع مجموعة الموارد البشریة والعدید من الحمالت الناجحة األخرى باإلضافة الى االحتیال ومكافحة غس
 أفكار في كل شھرین.

وتحدیداً إلدارة  واألفراد لشركاتتنظیم العدید من المعارض والفعالیات لقطاع او والخدمات المنتجات من كاملة لمجموعةالحمالت التسویقیة وفي مجال التسویق والدعایة تم تنفیذ جمیع 
 والخطط الموضوعة. التسویق وتقدیم الدعم الكامل من تلقي األفكار وتطویرھا وتنفیذھا بالشكل المالئم والمتجانس مع الھویة الموحدة للبنك وتحقیق األھداف

على األخبار الصحفیة وتم التواجد تقریباً بشكل یومي في الصحافة واإلعالم وقد ساھم في ذلك إطالق صفحات البنك على مختلف  2014لعام في مجال التواصل الخارجي تم التركیز في ا
 .األخرى الخاصة ةالترویجی والعروض والخدمات والمنتجاتمنصات التواصل االجتماعي للتواصل مع المعجبین والمتابعین والعمالء بإیجابیة وعرض األخبار والفعالیات 

یم والطباعة والتسلیم في أوقات قیاسیة وتم تنفیذ العدید في مجال التصمیم اإلعالني واإلنتاج تم تنفیذ العدید من البرامج داخلیاً وخارجیاً وتقدیم الدعم لمختلف قطاعات البنك في أعمال التصم
وتصمیم ومتابعة تنفیذ منصات العرض الخاصة بالبنك التي اتسمت باإلبداع والقت  "بانكربرنامج "ذا و" صوتك" كحملة ،من الحمالت اإلعالنیة بنجاح وخاصة لمجموعة الموارد البشریة

 .استحسان الجمیع
 المملكة مستوى علىوأنشطة متعددة  المساھمة بفعالیة في العروض والمشاركات في أماكن مختلفة خالل منتقدیم الدعم الالزم إلدارة المسؤولیة االجتماعیة في البنك  2014تم في العام 

 .الجمھور والمشاركة بفعالیة إلى للوصولالموضوعة  ھدافاأل مع یتماشى بما
 الخطة تحقیق نحواألداء  في للتفوق الموظفین لجمیع العلیا اإلدارة رؤیة نقلوتم العمل بجدیة على  ،"بنك االمتیاز" واالحتفال بموظفي االمتیاز مفھوموتنفیذاً لوعودنا تم بنجاح تطبیق 

 .وتحقیق مفھوم "بنك االمتیاز" 2016-2014 األجل المتوسطة
 
 لمراجعة الداخلیة ا )16(

الة اإلستفادة أجل من متخصصة مراجعة مجاالت إلى الداخلیة المراجعة قسم تنظیم إعادة 2014 عام شھد  بیئة تحسین على البنك لمساعدة الموظفون بھا یتمتع التي المھارات مجموعة من الفعَّ
 عالیة مراجعة وإجراء العمل، أوراق وتوحید المراجعة، عملیات تعزیز أجل من الجودة ضمان إدارة إنشاء تم فقد الداخلیة، المراجعة معھد متطلبات وبحسب ذلك، إلى وباإلضافة. الرقابة
 . الجودة

  نشاطات التدقیق الداخلي:
 الحصول اإلجراء ھذا ویشمل. المتوسط المدى على الداخلیة للمراجعة استراتیجیة خطة وضع بھدف أطلق قسم المراجعة الداخلیة تقییماً للمخاطر على مستوًى عاٍل في كافة فروع البنك،

 . اإلستراتیجي البنك ھدف مع لتنسجم الداخلیة المراجعة خطة ضبط ثم ومن المخاطر حول العلیا واإلدارة المساندة اإلدارات أو البنك إدارات من معلومات على
 . توصیاتھا لتنفیذ اإلدارات مختلف إلى استشاریة خدمات وقدم السعودي العربي النقد مؤسسة توصیات متابعة الداخلیة المراجعة قسم واصل وقد
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 تابعھ الشركات ال) 17(
  السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیرشركة  )17/1(

 جدة والدمامبالتشغیل الكامل للفرع اإلقلیمي وقد تم تطویر وجودھا بالمملكة باالنتھاء من  الشركة منذ ثالث سنوات وتختص بالتأجیر التمویلي لألصول من المركبات والمعدات الثقیلھتعمل 
إطالق كامل وكذلك المعدات الثقیلة ، كما تم  شعبیة في المملكةاألكثر  لسیاراتلماركات اللجمیع الت تجارة السیارات امع تجار السیارات ووك العالقاتقاعدة توسیع و 2014في عام 

إطالق الموقع كما تم  الستئجار سیارات الركاب والمركبات التجاریة والمركبات الثقیلة.العمل على تقدیم خدماتھا لھذه الشریحة للقطاعات التجاریة والشركات، و"إجارة" جاتھا منت
على تحقیق ان الشركة تعمل  محاكاة مبلغ القسط الشھري." والتمویلي ر " للتأجیالمحتملین  عمالئھاالمعروضة وتزوید  منتجات الشركة، وإعطاء التفاصیل عن للشركة اإللكتروني 

 لنشاط تمویل السیارات في المملكة العربیة السعودیة.دیدة التي تمثل حصة سوقیة كبیرة أعمالھا من حیث حجم األعمال الجفي جمیع مجاالت اف األھ
 
  سكن لتمویل العقاراتشركة ) 17/2(

 -:حققت شركة سكن لتمویل العقارات اإلنجازات التالیة  2014في العام 
لغرض تجدیدھا وإلغاء ما یلزم منھا، سكن  مصدرة من شركةستالم وكاالت الشراء وقبول االفراغ للوكالء الشرعیین، المراجعة الدوریة لجمیع وكاالت الشراء الاتعدیل نموذج تعھد و

الموظفین، االنتھاء من تطویر برنامج حفظ الصكوك متابعة طلبات العمالء في حاالت السداد الكامل مع االدارات المعنیة حتى تتم عملیة االفراغ، إصدار التفاویض العقاریة لعمالء البنك و
تلقائیا بواسطة  ل لمراجعة الدوائر الحكومیة ل بصفحة واحدة فقط عن كل عقار، إصدار التفویض العقاري الخاص للعمیلیشمل: صور عینیة للعقار وإحداثیات العقار، تقریر مفص

 البرنامج، متابعة مواعید كتابة العدل ، تسجیل جمیع الوكاالت الخاصة بالبیع وجمیع وكاالت الشراء وقبول االفراغ. 
 
    فرنسي كابیتالالسعودي الشركة  )17/3(

في المملكة العربیة السعودیة، السیَّما في ظل حصتھا الكبیرة من أنشطة الوساطة المحلیة، وما تقدمھ  تعد شركة السعودي الفرنسي كابیتال الیوم واحدة من المؤسسات اإلستثماریة الریادیة 
 مجال اإلستثمار المصرفي.  من خدمات في إدارة األصول، والتي تتسم بالتمیز وحصدھا للجوائز، باإلضافة إلى حضورھا في

مع التركیز على األسواق المحلیة والعالمیة وعلى المنتجات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، وسوف یواصل الفریق إطالق منتجات جدیدة منتجاتھا الشركة إدارة مجموعة  فریقویتولى 
 بھدف جلب أحدث االبتكارات إلى األسواق المالیة. 

ورھا في عملیة اإلستثمار وكمستشار مالي، كما وتبذل شركة السعودي الفرنسي كابیتال أفضل الجھود الممكنة لتقدیم أفضل الخدمات، وتعزیز العالقة الطویلة األمد مع عمالئھا، وتحسین د
 ھا للعمالء. أنھا ستسعى وتواصل تقدیم أداء استثماري جید، باإلضافة إلى الجودة العالیة للخدمات التي تقدم

 
 تمویل الفرنسي

. وقد لعبت الشركة دور المستشار المالي الوحید، ومدیر 2013تحقیق نجاحھا بعد اإلنجازات الكبیرة التي حققتھا في عام  2014واصلت شركة السعودي الفرنسي كابیتال في عام 
 ملیون لایر سعودي.  825لحكیر بقیمة اإلكتتاب الوحید وكذلك الضامن الوحید لإلكتتابات العامة األولیة لمجموعة ا

وأحد السندات لصالح  قروض أسواق رأس المال، واصلت الشركة توسیع حصتھا في السوق من خالل القیام بدور مدیر اإلكتتاب ومدیر حسابات القرض إلثنین من الصكوكوعلى جانب 
ملیار لایر سعودي. كما قدمت الشركة النصح لساسكو في اإلستحواذ  8.5. وقد كانت القیمة الكلیة للصفقات تبلغ شركة الكھرباء السعودیة، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخلیج الدولي

 ٪ لدى "زیتي" للخدمات البترولیة، بناًء على موافقة المساھمین.100على حصة 
م الصفقات في المملكة العربیة السعودیة المتوقع أن یتم إتمامھا في السنوات المقبلة.وتبقى أیضا السنة التي فازت فیھا الشركة بتوكیالت أھ 2014وباإلضافة إلى عقد صفقات، كانت سنة 

ن نفسھا كقوة رائدة في سوق الخدمات شركة السعودي الفرنسي كابیتال قوة مھیمنة في السوق، كما تواصل تقدیم أفضل اإلستشارات وتنفیذ الخدمات لعمالئھا. فقد أرست الشركة اآل
 إلستثماریة في المملكة العربیة السعودیة. وقد رتبت بعض أكبر وأعقد الصفقات في المملكة لبعض أكبر العمالء في المنطقة.المصرفیة ا

 
 السعودي الفرنسي كابیتال إلدارة األصول

عدد مالي اج وقد كانفي فترة اإلكتتاب. لایر ملیون  160مالیاً قدره في الربع األول من العام أطلقت شركة السعودي الفرنسي كابیتال صندوق أسھم السعودي الفرنسي الذي جمع مبلغاً إج
 .صندوق استثماري تضم جمیع فئات األصول 53صنادیق االستثمار المقدمة من قبل السعودي الفرنسي كابیتال إلدارة األصول 

 
 قسم الخدمات المتخصصة 

الطلب من جانب السوق. وعالوًة على یغطي قسم الخدمات المتخصصة مبیعات المستثمر المؤسسي وإدارة العالقة، باإلضافة إلى مسؤولیاتھ في تطویر خدمات جدیدة مربحة تقوم على 
إجراء األنشطة التي تصنع السوق یتم وق السعودي. والدخول عبر اتفاقیات المبادلة الخاصة باألسھم السعودیة للعمالء من المؤسسات األجنبیة الراغبة في دخول الس یتم تسھیل ھذلك، فإن

الوحیدة التي تغطي جمیع صنادیق التبادل المتداولة في ي الشركة ھ شركة السعودي الفرنسي كابیتال  في سوق األسھم السعودي، حیث أن من صنادیق التبادل المتداولة التي یجري تداولھا
 السوق.

 كبیر دمتقتم احراز تطویر الخدمات، فقد اھداف الشركة لدولي (عبر التبادل). وضمن وقد كان أداء المبیعات المؤسسیة جیداً ھذا العام وزاد عدد العالقات سواء في المنطقة وعلى الصعید ا
 مراحل رئیسیة مھمة. وإنجاز 2014في عام 

 ھاسوق السعودي، عالوة على أّن حصتشركة السعودي الفرنسي كابیتال على أكبر حصة في السوق بالنسبة لجمیع مؤسسات دول مجلس التعاون الخلیجي التي تتداول في ال حصلتوقد 
الخلیجي القویة في دول مجلس التعاون السمعة  ؛ وھذا یدل على 2013بعام  مقارنة 2014٪ في عام 60في السوق من حیث التداول المؤسسي في السوق السعودي قد زادت بنسبة 

 وحصلتصندوق وأعمال اإلشراف، المزید من التحركات في إدارة ال تم اجراء، فقد لشركة محاولة لتنویع مصادر الدخل ل للسوق. وعالوًة على ذلك، وفي االختراق الناجح وكذلك 
دیة والمؤسسات المالیة، حیث السعو APعلى المزید من العمالء. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة السعودي الفرنسي كابیتال ھذه الخدمات جنبا إلى جنب مع الخدمات المخصصة لـالشركة 

لت من ھؤالء العمالء. وقد حققت شركة السعودي الفرنسي كابیتال أیضاً اختراقاً جیداً في وكالة الصكوك ومدفوعات سوق المشرفین، وقد تو أكبر حصة في السوق لدیھاالشركة  أن
جة لإلنجازات البارزة المذكورة وأخیراً، نتیملیار لایر سعودي تشمل إصدارات من قبل بعض أكبر الشركات المدرجة في سوق األسھم.  12.3قیمة إضافیة من الصكوك قدرھا  الشركة 

 .إنجازاتھاآي الدولیة عبر االعتراف ب الل العام، فقد حازت شركة السعودي الفرنسي كابیتال على اسم "أفضل خدمات اإلستثمار للمؤسسات المالیة" من قبل سي بيواألداء اإلستثنائي خ
 بدخول العام الجدید بخطوات قویة.  للشركةق تطورات ونجاحات كبیرة، مما سمح عاماً ناجحاً للخدمات المتخصصة مع تحقی 2014وبشكل عام فقد كان 

 
  تداولفرنسي 

وفي منطقة مجلس التعاون الخلیجي وعلى الصعید الدولي، ویشمل ذلك اإلشراف، وتبادل األسھم، والتسھیالت الھامشیة التقلیدیة  لمحلیةاخدمات الوساطة من  فرنسي تداولتألف ی
الھامشیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على اعتبار أنھا المنتج الذي كان یشكل وسیلة جذب لمزید من  ھانجاحاً متواصالً بتسھیالت الشركة تحققمع الشریعة اإلسالمیة. وقد  والمتوافقة

 العمالء مقارنًة بالسنة السابقة. 
 2014. كما زادت اإلیرادات العالمیة للوساطة لعام 2013بشكل عام، مع الحفاظ على نفس التصنیف بالمقارنة مع عام  2014لقد ارتفع نمو الوساطة المحلیة من حیث إیرادات عام 

 الوساطة الدولیة على تصنیف "وساطة األسواق الدولیة األفضل" من مجلة بانكر الشرق األوسط. حققتبشكل كبیر بالمقارنة مع العام السابق. وعالوًة على ذلك، فقد 
 

 األبحاث واإلستشارات 
 من األفراد والمؤسسات.  ء الشركةودي حیث یقدم الخدمات إلى عمالیقدم قسم األبحاث أفكاراً قیِّمة بالنسبة لألسھم المدرجة في السوق السع

 الذي یشكل شھادة على جودة خدماتمن سي بي آي المالیة  خالل العام على جائزة "أفضل بحث في األسھم") واإلستشارات(قسم األبحاث  لت شركة السعودي الفرنسي كابیتالوقد حص
 كشركة مرموقة حائزة على امتیاز بحوث األسھم في المملكة العربیة السعودیة.نتھا البحثیة ویعزز مكا الشركة
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 ورأس المال المصدر والمدفوع للشركات التابعة كالتالي:  لموجودات والمطلوباتا )17/4(
 

 النسبة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر النسبة السعودي الفرنسي كابیتال الریاالتبآالف  المطلوباتولموجودات ا
2014 2013 2014 2013 

 %171 135,062 366,196 %11 2,588,856 2,884,328 لموجوداتامجموع 
 %587 38,788 266,452 %7 1,721,058 1,839,703 لمطلوباتامجموع 

 %4 96,274 99,744 %20 867,798 1,044,625 كیةلحقوق الم
 %152 6,385 16,107 %25 289,140 362,393 الدخل التشغیلياجمالي 

 %122 )5,698( )12,638( %5 )176,365( )185,787( اجمالي المصروفات التشغیلیة
 %405 687 3,469 %57 112,775 176,606 صافي الدخل

  100,000 100,000  500,000 500,000 رأس المال المصدر والمدفوع
 

 لموجودات والمطلوباتاوفیما یخص رأس المال المدفوع لشركة سوفینكو السعودي الفرنسي مائة ملیون لایر، وشركة السعودي الفرنسي ألعمال وكیل التأمین خمسمائة ألف لایر، 
ھذا العام لم  الفرنسي ألعمال وكیل التأمین وشركة سكن لتمویل العقارات،إن نتائج شركة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر وشركة السعودي ركات الزمیلة األخرى فھي ضئیلة. للش

السعودیة للمعلومات االئتمانیة (سمة)  تكن جوھریة، ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة الموحدة وینطبق ھذا على الشركات األخرى التي یساھم بھا البنك مثل الشركة
 لسیاحیة.والشركة السعودیة للشیكات ا

 
 أدوات الدین للشركات التابعة: )17/5(

ي الفرنسي ألعمال السعودي الفرنسي كابیتال، السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر، وشركة السعودسوفینكو السعودي الفرنسي، ال یوجد أدوات دین مصدرة من قبل الشركات التابعة (
 وكیل التأمین).

 م31/12/2014القروض الممنوحة من قبل البنك السعودي الفرنسي للشركات التابعة كما في الجدول التالي یوضح إجمالي  )17/6( 

 بآالف الریاالت اسم الشركة التابعة
 1,791,587 السعودي الفرنسي كابیتال

 250,000 السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر
 
 الزمیلةشركات ال )18(
   السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني شركة ألیانز )18/1(

موقة في المملكة العربیة السعودیة، ومجموعة ألیانز، التي رالفرنسي، الذي یعد مؤسسة مالیة مكشراكة بین البنك السعودي  2007أنشئت ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني في عام 
% 24ملیون لایر أي بزیادة قدرھا  15,9م ارباحاً صافیة قبل الزكاة 2014وقد حققت شركة الیانز في عام   الریادیة في الوقت الحاضر.تعتبر واحدة من مقدمي الخدمات المالیة العالمیة 

 م وھذا ھو أعلى مستوى  من صافي الدخل قبل الزكاة منذ تأسیسھا.2013مقارنة بنتائج عام 
أھم العبي السوق، وقد كانت األسعار ذات تأثیر كبیر بالنسبة ألنشطة الشركات. كما تأثرت تطورات السوق بعدد من  منافسة شدیدة بین 2014شھد سوق التأمین السعودي في عام 

ودي الفرنسي على السع الیانزالسیما فیما یتعلق بمقدمي الخدمات الطبیة وتكالیف إصالح السیارات. وفي ظل ھذه المتغیرات، ركزت    العوامل األخرى مثل اإلرتفاع البالغ في التكالیف
       تطویر وسائل تحقیق الربح، وقد نجحت في تحقیق أعلى مستوى من الربحیة في تاریخھا. 

 قدراتھا ع. ویوضح مقدار الثقة فيإختیار ألیانز السعودي الفرنسي كواحدة من شركات تأمین مشروع مترو الریاض. حیث أن الشركة تغطي المرحلتین األولى والثانیة من المشرووقد تم  
 التجاریة.  عالماتھاالمحلیة التي تجتمع معھا قوة 

السعودي الفرنسي  ، فإن منتجات تأمین األعمال التجاریة أظھرت تطور في التوسع اإلقلیمي، وقد سمح ھذا التطور لشركة ألیانزللشركة  البنك السعودي الفرنسيبفضل الدعم الذي یقدمھ و
 بتعزیز الخدمة المقدمة لعمالء البنك. 

في قدراتھا  من األعمال بفضل تحسنال وفیما یتعلق باألعمال المتخصصة، ركزت الشركة على تطویر قدراتھا في مجال التأمین على القروض. وقد تم تحقیق نجاح كبیر في ھذا المج
 المبیعات خاصًة في المنطقتین الشرقیة والغربیة. 

انت أول خطوة لھذا األسلوب . وكھاوتحقیق الزیادة في قاعدة عمالئ ستركز الشركة على تطویر قنوات التوزیع بما فیھا الخدمات الرقمیة من أجل التوسع أكثر في قدراتھا 2015وفي عام 
 ص جدیدة ومعلومات عن المنتجات. ت في تحدیث موقع الشركة بإضافة خصائحجنقد 

كون من بین شركات التأمین الریادیة في المملكة التي تلبي احتیاجات العمالء من تركز فیھا على تطویر النمو المربح بھدف أن ت  واألعوام الالحقة 2015خططاً لعام وضعت الشركة وقد 
رات العمل، وبالوصول المباشر للعمالء عبر العدید من قنوات التوزیع والموظفین الذین یتسمون بالمبادرة والرغبة األفراد والشركات وذلك بوضع حلول حدیثة ومبتكرة في مختلف مسا

 الشدیدة في النجاح.  
 
 االستثمارات في الشركات الزمیلة  )18/2( 

 2013     2014     بآالف الریاالت السعودیــة

 171,948  166,270  الرصید االفتتاحي 
 وتحویل استثماراتبیع 

 اإلنخفاضمخصص 
  -- 

)68,000( 
 24,999 

)34,000( 
 3,323  799         (الخسائر)أالرباح الحصة في 

     
 166,270  99,069  الرصید الختامي

 
  برأسمال قدره شركة مساھمة تم تأسیسھا في سوریاوھي  %)27: 2013( ٪ من الحصص في رأس مال بنك بیمو السعودي الفرنسي27تمثل االستثمارات في شركات زمیلة ما نسبتھ 

شركة تم تأسیسھا في المملكة العربیة  وھي %)،32.5: 2013(الیانز) ( السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني٪ في شركة 32.5، و  ملیار لیرة سوریة) 5( ملیون لایر سعودي 105
ملیون  222 مبلغ م2014دیسمبر  31(ألیانز السعودي الفرنسي) كما في  السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيشركة  لفرنسي فيستثمار البنك السعودي االقیمة العادلة الوتقدر السعودیة 

 ملیون لایر سعودي). 520: 2013لایر سعودي (
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 :   بحصة البنك في القوائم المالیة للشركات الزمیلة فیما یلي بیان )18/3(
 
 شركة السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (ألیانز)  بنك بیمو السعودي الفرنسي (سوریا)     بآالف الریاالت السعودیــة 

   2014  2013  2014  2013 

 479,547  527,893  832,176  771,559  إجمالي الموجودات 
 423,365  467,840  768,327  707,711  إجمالي المطلوبات 
 56,182  60,053  63,849  63,848  إجمالي حقوق الملكیة 
 131,387  149,530  40,198  32,297  إجمالي الدخل 
 127,222  144,367  26,134  19,357  إجمالي المصاریف 
 
   -:االستثمارات) 19(
 المحفظة االستثماریة  )19/1(

    -تتكون االستثمارات مما یلي :
 2014 2013 

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة االجمالي المملكة خارج داخل المملكة بآالف الریاالت السعودیة 
       
       االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل) 1

 319,512 164,354  155,158 2,142,352 57,302  2,085,050 سندات بعمولة ثابتة
 1,530 -  1,530 -- -- -- سندات بعمولة عائمة

 5,130 -   5,130 8,920 -- 8,920 أخرى
       

االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة إجمالي 
 الدخل

2,093,970 57,302 2,151,272 161,818 164,354  326,172 

 
 
 
 

      

       ) االستثمارات المتاحة للبیع  2
 544,635 491,011 53,624 1,519,223 1,113,631 405,592 سندات بعمولة ثابتة

 2,749,341 131,489  2,617,852 3,264,561 94,287 3,170,274 سندات بعمولة عائمة 
 547,267  56,833  490,434 542,756 34,385 508,371 أسھم

 4,025,936  - 4,025,936 3,513,520 -- 3,513,520 أخرى
 7,867,179  679,333 7,187,846 8,840,060 1,242,303 7,597,757 ت المتاحة للبیعاالستثمارا

 
 ) االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق3
   

      

 سندات بعمولة ثابتة
 أخرى

2,271 
10,000 

-- 
-- 

2,271 
10,000 

3,639 
10,000 

- 
- 

3,639 
10,000 

 13,639 - 13,639 12,271 -- 12,271 االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق 
       

       ، صافياالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
 26,006,883 - 26,006,883 34,013,678 -- 34,013,678 سندات بعمولة ثابتة

 351,250 266,250 85,000 328,750 243,750 85,000 سندات بعمولة عائمة
 26,358,133 266,250 26,091,883 34,342,428 243,750 34,098,678 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، إجمالي

 )266,250( )266,250( - )243,750( )243,750( - مخصص االنخفاض في القیمة 
 26,091,883 - 26,091,883 34,098,678 -- 34,098,678 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

 34,298,873 843,687 33,455,186 45,102,281 1,299,605 43,802,676 االستثمارات، صافي
 
 لالستثمارات حسب األطراف األخرى: تحلیلفیما یلي ) 19/2( 
 

  3201       4201        بآالف الریاالت السعودیة  
 26,809,053  37,021,254  حكومیة وشبھ حكومیة  
 5,999,570  5,796,743   شركات  
 1,404,300  2,212,150   بنوك ومؤسسات مالیة أخرى  
 ______ 85,950   134,72    أخرى   
  34,298,873     281,102,45      اإلجمالي   
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 : مخاطر االئتمان المتعلقة باالستثمارات) 19/3(
  

 بآالف الریاالت السعودیــة
    

 
2014 

     
  

2013 
 26,133,231   36,267,919  سندات الحكومة السعودیة  
 1.764.084  2.754.788 مصنفةاستثمارات  
 6.401.558  6.079.574 استثمارات غیر مصنفھ  
 34,298,873  45,102,281 اإلجمالي 

على استثمارات تتعرض لمخاطر ائتمان تعادل تلك الدرجة األولى  خزینة. تشتمل استثماراتالالسعودیة، وسندات  للحكومةیة وسندات التنمالتشتمل سندات الحكومة السعودیة على 
 4,075 على أسھم محلیة وأجنبیة واستثمارات مشاركة ومضاربة بمبلغ قدره ة. تشتمل االستثمارات غیر المصنفBBBإلى  AAA ستاندرد آند بورز وذلك من  وكالة الموضوعھ من قبل

 ملیون لایر سعودي). 4,244: 3201ملیون لایر سعودي (
ملیــون لایر ســعودي  12بمبلغ قدره (صكوك) ألغراض المتاجرة، وتشتمل على سندات إسالمیة  ةإن االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل ھي عبارة عن إستثمارات مقتنا

  ملیون لایر سعودي). 40: 3201(
 ملیون لایر سعودي).  2,207: 3201ملیون لایر سعودي ( 3,159(صكوك) بمبلغ قدره  تشتمل اإلستثمارات المتاحة للبیع على سندات متوافقة مع الشریعة

 ملیون لایر سعودي). 26,133: 2013ملیون لایر سعودي ( 33,600خزینة بمبلغ التشتمل اإلستثمارات غیر المتداولة على سندات الحكومة السعودیة، وسندات 
 
 سندات الدین المصدرة والصكوك) 20(

بموجب برنامج سندات الیورو المتوسطة األجل  وذلكسنوات  5ملیون دوالر أمریكي ولمدة  650، سندات بعمولة ثابتة وغیر مضمونة وغیر قابلة للتحویل قدرھا 2010أصدر البنك في 
ستخدم لألغرض البنكیة العامة. كما قام البنك بإصدار صكوك متوسطة % وت4,25ملیار دوالر. تحمل السندات عمولة نصف سنویة قدرھا  2 قیمتھاوالمدرجة في بورصة لندن و البالغ 

والمدرج في بورصة  أمریكي ملیار دوالر 2، وذلك بموجب برنامج قیمتھ 2012سنوات في مایو  5ولمدة  أمریكي ملیون دوالر 750األجل متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة 
الصكوك من ھذه سنوات. یتم سداد  7ملیون لایر سعودي ولمدة  1,900صكوك ثانویة غیر مضمونة بقیمة ل بطرح خاص 2012ي شھر دیسمبر لندن. باإلضافة إلى ذلك قام البنك ف

أن  بشرطعربي السعودي وسنوات و بشرط الحصول على موافقة مبدئیة من مؤسسة النقد ال 5كما یحق للبنك سداد ھذه الصكوك الثانویة غیر المضمونة بعد  .یداعلإل خالل نظام تداول
 متوافقة مع أحكام وشروط اإلتفاقیة.تكون 

سنوات. یتم سداد الصكوك من خالل نظام  10ملیون لایر سعودي ولمدة  2,000بإصدار صكوك ثانویة غیر مضمونة بقیمة  2014باإلضافة إلى ما سبق، قام البنك في شھر یونیو 
أن  بشرطسنوات ولكن بشرط الحصول على موافقة مبدئیة من مؤسسة النقد العربي السعودي و 5الصكوك الثانویة غیر المضمونة بعد  بنك سداد ھذهلل یحق. ومع ذلك، لإلیداع تداول
 متوافقة مع أحكام وشروط اإلتفاقیة.تكون 

  
  ألجلقروض  )20/1(

 .بأنھ ال یوجد قروض ألجل على البنكإدارة البنك مجلس یقر 
 
 ) كفایة رأس المال 21(
 

الحفاظ على مقدرة البنك على اإلستمرار في التي تضمن تتمثل أھداف البنك، عند إدارة رأس المال، في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، و
 المال واستخدام رأس المال النظامي یومیاً من قبل إدارة البنك. العمل وفقاً لمبدأ اإلستمراریة المحاسبي، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. یتم مراقبة كفایة رأس

ة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل یقوم البنك بمراقبة كفایة رأسمالھ وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم قیاس مدى كفای
صادرة عن مؤسسة قائمة المركز المالي، والتعھدات، والمبالغ اإلسمیة للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. تتطلب التعلیمات ال مع الموجودات المدرجة في

عن الحد األدنى المتفق علیھ  تعلولمرجحة المخاطر عند أو وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات ا النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي،
 .%8 ووھ

، وعلیھ فإن الموجودات المرجحة المخاطر 2013ینایر  1ساریة المفعول من  3أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اإلطار والتوجیھات المتعلقة بتطبیق رأس المال بموجب بازل 
، وإجمالي رأس الموجودات المرجحة المخاطر تم حساب. 3تحت إطار بازل  یتم احتسابھا، موحد للمجموعةلمعدالت ذات العالقة على أساس وإجمالي رأس المال واللمجموعة  الموحدة
 .3باستخدام اإلطار والمنھجیة المحددة بموجب إطار بازل  2013 و 2014دیسمبر  31ذات العالقة كما في  نسبوالالمال، 

 
 المرجحة المخاطر لدى البنك وإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند ھي كما یلي:إن إجمالي الموجودات 

 
 2013    2014   بآالف الریاالت السعودیة

   
 153,855,918 163,526,870 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 8,979,637 9,825,237 المخاطرالمخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة 
 3,048,275 5,138,115 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 165,883,830 178,490,222 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
   

 23,056,227 26,373,178 المال األساسي رأس
 2,793,813 4,425,556 المال المساند رأس

 25,850,040 30,798,734 س المال المساند أاألساسي ور س المالأإجمالي ر
   

   %س المال أنسبة كفایة ر
 %13,90 %14.78 نسبة رأس المال األساسي

 %15,58 %17.26 نسبة راس المال األساسي + رأس المال المساند
 

 ھیكل رأس المال - 3بازل ) 22( 
). www.alfransi.com.saبھیكل رأس المال و ستكون ھذه اإلفصاحات متوفرة على الموقع اإللكتروني للبنك: (المتعلقة  والنوعیةالكمیة یتوجب على البنك القیام  ببعض اإلفصاحات 

 قد العربي السعودي.ال تخضع ھذه اإلفصاحات للمراجعة والتدقیق من قبل المراجعین الخارجیین للبنك، طبقاً لمتطلبات مؤسسة الن
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  الدیون المشكوك في تحصیلھا )23( 

بلغت التكلفة الصافیة على الدخل (المخصصات صافیة  %.194.8، بتغطیة تبلغ 2014في نھایة  لایر سعودي ملیون  2.303 بلغت مخصصات القروض المشكوك في تحصیلھا مبلغ 
ملیون لایر سعودي  393) تتعلق بمخصصات خسائر القروض للعام ناقصا المبالغ المحصلة بمبلغ 2013ملیون لایر سعودي:  957ملیون لایر سعودي ( 321من المبالغ المحصلة) 

 ) محتسب على أساس المخصص التراكمي. 2013ملیون لایر سعودي:  923ملیون لایر سعودي ( 1,210). یشمل المخصص مبلغ 2013ملیون لایر سعودي:  146(
 
 المستقبلیةالخطط  )24(

، وتراعي ھذه الخطة متوسطة األجل التطورات الجاریة بالسوق 2013) من قبل اإلدارة العلیا وأقرھا مجلس اإلدارة في سبتمبر 2016 - 2014اعتمدت الخطة متوسطة األجل (
 .ومتطلبات الجھات التنظیمیة وتھدف إلى مواصلة تطور أعمال البنك على المدى المتوسط والطویل

. 2016 - 2014عموما متماشیة أو تجاوزت األھداف المحددة للسنة األولى من الخطة متوسطة األجل  2014النتائج واإلنجازات التي حققھا البنك السعودي الفرنسي في عام كانت 
لتأخذ في االعتبار نتائج عام  2015جزء من عملیة میزانیة عام وبینما استمرت التوجھات االستراتیجیة التي وضعتھا ھذه الخطة على ما ھي علیھ، فقد تم ضبط األرقام بشكل دقیق ك

 .والتغییر المتوقع في البیئة االقتصادیة 2014
 
 البیئة االقتصادیة) 25(

 2015عن التوسع في میزانیة عام  2014، فقد أعلنت حكومة المملكة العربیة السعودیة في دیسمبر 2014على الرغم من التراجع الذي شھدتھ أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام 
نتیجة لتراجع اإلیرادات من مبیعات النفط والغاز. ھذه السیاسة االقتصادیة لمواجھة التقلبات  2011حیث یرتفع اإلنفاق بمستوى قیاسي على الرغم من العجز المتحقق ألول مرة منذ العام 

ملیار دوالر من االحتیاطیات األجنبیة إعتباراً من شھر نوفمبر  740الحكومة في تحفیز االقتصاد. كما أن توفر مبلغ  تسلط الضوء على نیة 2015الدوریة في موازنة السنة المالیة 
تأثرة بأسعار النفط. ة التقدم في بیئة موالمستوى المنخفض جدا من نسبة الدیون إلى الناتج المحلي اإلجمالي، من شأنھ أن یمكن االقتصاد في المملكة العربیة السعودیة من مواصل 2014

 .ترى إدارة البنك أن األحوال االقتصادیة العامة ما تزال تدعم تطور أعمال البنك ولو في وتیرة أبطأ قلیالً 
%.  وتشیر 5.7غیر النفطي بنسبة ، مع تحقیق إرتفاع ثابت في الناتج اإلجمالي المحلي للقطاع 2014% خالل عام 3.6من حیث البیئة االقتصادیة، إرتفع الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة 

 .2015% خالل عام 2.8% إلى 1.7إلى احتمال نمو الناتج اإلجمالي المحلي من  2015التوقعات المنشورة في ینایر 
 .2015% خالل عام 5النفطي ارتفاعاً بنسبة  سیواصل اإلنفاق الحكومي دعم االقتصاد بشكل عام، بمساندة من ارتفاع إقراض البنوك واالستھالك المحلي. كما یتوقع أن یحقق القطاع غیر

ي البنك. وسیعود التركیز على مشاریع البنیة على الرغم من التباطؤ التدریجي المتوقع، یرى البنك أن اإلنفاق الحكومي سیستمر بدعم االقتصاد مما یسھم في دعم مختلف قطاعات العمل ف
 شركات، وسیستمر البنك في االستفادة من خبراتھ المعترف بھا في قطاع تمویل المشاریع لمواصلة تمویل مشاریع البنیة التحتیة.التحتیة بالفائدة على عمالء البنك من المؤسسات وال

 .وینبغي أن یساعد ذلك تدریجیا على تحسین العائد من المحفظة االستثماریة للبنك 2015من المتوقع أن ترتفع مستویات أسعار الفائدة في أواخر 
 
 :اإلستراتیجیة) 26(

 تركز على العمالء، بما یمكن كل قطاع من قطاعات العمل من المساھمة بصورة متوازنة في أرباح البنك.استراتیجیة تطویر بالبنك السعودي الفرنسي  قام
مركز ریادي في قطاع الخدمات المصرفیة للشركات. وھدف البنك من ذلك ھو  یمتلك البنكأعمال البنك السعودي الفرنسي تاریخیاً تعتمد على التعامل مع الشركات والمؤسسات حیث 

وسیحافظ قطاع الشركات على مركزه القوي من حیث األصول ویزید من حضوره في قطاع یع المنھجي بین مختلف القطاعات. تعزیز ھذا المركز من خالل التمیز في العالقة وعملیات الب
المنتجات اع كعنصر أساسي ضمن الجھود الرامیة إلى تطویر عالقات شاملة ومتوازنة مع عمالء البنك في ھذا المجال من خالل تقدیم مجموعة كبیرة من تمویل المشاریع. كما سیعمل القط

 والخدمات.
أ البنك السعودي الفرنسي مركز قیادي على مستوى الشرائح البنك السعودي الفرنسي ملتزم أیضا بمواصلة تطویر أنشطتھ في مجال الخدمات  المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات بحیث یتبو

. وبعد عدة سنوات من التوسع السریع للغایة، ركزت أنشطة الخدمات المصرفیة لألفراد 2014المتوسطة والعلیا من العمالء. وقد بقیت أصول الخدمات المصرفیة لألفراد مستقرة في عام 
 2015 عزیز مركز البنك في السوق. وباالعتماد على ھذه القاعدة الصلبة، یتوقع البنك أن یتواصل نمو قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد خالل عامبالفعل على الكفاءة التشغیلیة الكفیلة بت
 .مستفیداً من الظروف اإلیجابیة للسوق

 .مصرفیة االستثماریة التي تعتبر استكماال طبیعیا ألنشطة الخدمات المصرفیة للشركاتلتوسعة مستوى األنشطة بشكل ملحوظ في األسواق المالیة والخزینة والخدمات ال بیرةد كوتم بذل جھ
في أعمالھ على توظیف أصولھ للحصول على أعلى عائد ممكن من خالل تكثیف عملیات البیع بین في ظل ظروف االنخفاض المستمر في سعر الفائدة، یركز البنك السعودي الفرنسي 

 .مختلف القطاعات
ي استمرار انخفاض تكلفة المخاطر یواصل البنك السعودي الفرنسي إدارة المخاطر بصورة محكمة في إطار تطویر ثقافة المخاطر في مختلف قطاعات البنك. وقد ساعد ھذا النھج فأخیرا، 

 .على مر السنین. وال تزال ھذه المبادئ في صمیم نموذج العمل المعتمد في البنك السعودي الفرنسي
 

  
 التصنیفات اإلئتمانیة للبنك) 27(
 

 فتش مودیز ستاندر اند بورز التصنیف
 A Aa3 A التصنیفات على المدى الطویل
 A-1 P-1 F1 التصنیفات على المدى القصیر

 مستقرة مستقرة مستقرة النظرة المستقبلیة
 26/11/2014 15/07/2014 13/02/2015 تاریخ آخر رأي إئتماني معلن

 
 الحقوق العامة للمساھمین  )28(

 -:یوضح النظام األساسي للبنك السعودي الفرنسي الحقوق التالیة للمساھمین
 الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا. •
 والتصویت على قراراتھا. مداوالتھاحضور الجمعیات العامة واالشتراك في  •
 حق التصرف في األسھم. •
 اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس.حق مراقبة أعمال مجلس  •
 نظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة.مع عارض تحق االستفسار وطلب معلومات بما ال یضر مصالح الشركة وال ی •
قتراح مجلس اإلدارة طریقة التصفیة، وتعین مصفیاً أو أكثر عند انتھاء مدة الشركة أو في حالة حلھا قبل انتھاء مدتھا المحددة، تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة بناءاً على ا •

 وتحدد سلطاتھم وأتعابھم.
وتبقى ألجھزة الشركة اختصاصاتھا بالقدر الذي ال یتعارض  ،تنتھي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن یتم تعیین المصفي •

 مع اختصاصات المصفي.
 

یؤكد البنك أنھ لم یحدث أن تسلم من مساھمین كما  عقادھا.یؤكد البنك أنھ لم یحدث أن تسلم من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة ولم یتم ان
 الجمعیة العامةانعقاد  موعدتم اإلعالن عن ، فقد وفقاً للنظام األساسي للبنكو ة المنتھیة ولم یتم انعقادھا.% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالی5یملكون 

 م وكذلك االعالن بالصحف13/04/2014م واعالن تذكیري في 5/3/2014بتاریخ الموقع اإللكتروني لتداول وذلك من خالل ومكانھا وجدول أعمالھا للبنك التي عقدت خالل السنھ 
 ، عكاظ والیوم.الممثلة في صحیفة الریاض، المحلیة 
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امة فور تقدیم طلب إلى االمانة العامة للفقرة (ط) من الئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة یلتزم البنك بتمكین المساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة الع اً ووفق
 بنتائج الجمعیة العامة فور انتھائھا وفقاً لفقرة (ي) من الئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.  للبنك ، كما یعمل البنك على إبالغ السوق

التصویت التراكمي . كما یوضح البنك ان منطوق المادة الثالثة من الئحة  نظاملوفقاً یتم ) على ان انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة 33یشیر النظام األساسي للبنك فقرة (ب) من المادة (كما 
التصفیة ، ال ینطبق على البنك نظراً حوكمة الشركات التي تتضمن عدداً من المتطلبات المتعلقة بحقوق المساھمین ومن ضمنھا الحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند 

من النظام األساسي تناولت ما یتعلق بتصفیة البنك واالجراءات الكفیلة بذلك وفق ما یتضمنھ نظام  45اإل ان المادة  ،األساسي للبنك بھذا المتطلبلعدم وجود نص صریح في النظام 
 الشركات. 

 
  سیاسة توزیع األرباح )29(

 التي تعتمد على ما یلي:نقدیة بالبنك على عدة عوامل منھا تقدیرات وتوصیات مجلس اإلدارة ال األرباح یعتمد توزیع 
 المركز المالي للبنك. -
 نتائج عملیات البنك. -
 رأس مال البنك الحالیة والمركز المتوقع مستقبالً. مالءمةنسبة  -
 متطلبات السیولة النقدیة على المدى القصیر والمتوسط، بالنظر إلى خطط ومشاریع البنك التوسعیة. -

 
توزع األرباح السنویة الصافیة، بعد خصم كل المصروفات والتكالیف األخرى، وتكوین االحتیاطیات الالزمة لمواجھة الدیون المشكوك فیھا األساسي للبنك، النظام من  42فقا للمادة وو

 وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي یرى المجلس ضرورتھا بما یتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك، على النحو التالي:
كة العربیة السعودیة، لالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساھمین السعودیین والضریبة المقررة على المساھمین غیر السعودیین طبقا لألنظمة النافذة في المملتحتسب المبالغ ا )1

ربح كما تخصم الضریبة المدفوعة عن المساھمین ویقوم البنك بدفع ھذه المبالغ للجھات المختصة، وتخصم الزكاة المدفوعة عن المساھمین السعودیین من نصیبھم في صافي ال
 غیر السعودیین  من نصیبھم في صافي الربح.

) السابقة لالحتیاطي النظامي إلى أن یصبح االحتیاطي المذكور 1% من المتبقي من األرباح الصافیة بعد خصم الزكاة والضریبة كما ذكر في الفقرة (25یرحل ما ال یقل عن  )2
 لرأس المال المدفوع.مساویا على األقل 

نسبة مالئمة رأس المال  بعد خصم الزكاة والضریبة، یقوم مجلس اإلدارة بحساب المبلغ الذي یجب توزیعھ على المساھمین من الباقي من األرباح بعد النظر في مراكز )3
والمتوسط. في حالة التوصیة بتوزیع أرباح نقدیة، یتم تخصیص مبلغ من  (الحالیة والمستقبلیة) والمتطلبات النظامیة للتأكد من كفایة رأس مال البنك على المدى القصیر

% من رأس المال المدفوع لتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین السعودیین وغیر السعودیین بالنسبة لمساھمتھم في رأس المال المدفوع حسب 5األرباح یعادل نسبة ال تقل عن 
عامة. فإذا كانت النسبة المتبقیة من األرباح المستحقة ألي من المساھمین السعودیین أو غیر السعودیین ال تكفي لدفع األرباح توصیة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعیة ال

ید عما اقترحھ مجلس من األرباح تز للمساھمین المعنیین، ال یجوز للمساھمین المطالبة بدفعھا عن السنة أو السنوات التالیة. وال یجوز للجمعیة العامة أن تقرر توزیع نسبة
 اإلدارة.

 ) السابقة على النحو الذي یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العامة.3) و(2) و(1یستخدم الباقي بعد تخصیص المبالغ في الفقرات ( )4
تیاطي النظامي واالحتیاطات األخرى من صافي یجب المحافظة على نسبة المساھمة لكل من المساھمین السعودیین وغیر السعودیین عند احتساب المخصصات الالزمة لالح )5

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

 والزمان الذي یقرره مجلس اإلدارة وفقاً للوائح ساریة المفعول.توزع األرباح النقدیة على المساھمین في المكان  -
 یجوز لمجلس اإلدارة إقرار عدم توزیع أرباح نقدیة واستخدام األرباح في تسویة دیون أو التزامات أو ارتباطات للمساھمین لدى البنك. -
 تقریر مجلس اإلدارة. الم المساھمین بھذه السیاسة خالل اجتماع الجمعیة العامة ویجب ذكرھا فيأعیجب  -

 
    الربح األساسي والمخفض للسھم ) 30( 

 یون سھم.لم 1,205,3 وذلك بقسمة صافي دخل السنة العائد على مساھمي البنك على 2013و 2014دیسمبر  31تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم للسنتین المنتھتین في 
 
 إجمالي توزیعات األرباح ) 31(

: ال شيء للسھم). وتخضع ھذه التوزیعات لموافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي و 2013لایر للسھم ( 0,50اإلدارة بصافي توزیعات أرباح نھائیة للسنة أوصى مجلس 
لایر للسھم). بلغ إجمالي توزیعات األرباح للمساھمین  0،45صافي ملیون لایر سعودي ( 586المؤسسات الرقابیة. وقد أعلن مجلس اإلدارة عن توزیع أرباح مرحلیة بمبلغ إجمالي قدره 

 ملیون لایر سعودي. 391ملیون لایر سعودي و بلغ إجمالي توزیعات أرباح للمساھمین غیر السعودیین  866السعودیین 
 

 إجمالي توزیعات األرباح 
 

 2014  2013 
     بآالف الریاالت السعودیــة 
 397,810  585,911  توزیعات أرباح مرحلیة 
 -  671,040  أرباح نھائیة اجمالیة مقترح توزیعھا 
 397,810  1,256,951  اإلجمالي 

 
   الزكاة )32(

  ملیون لایر سعودي) والتي یتم خصمھا من حصتھم في توزیعات األرباح. 56: 2013ملیون لایر سعودي تقریباً ( 77بلغت الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین للسنة 
 م نتج عنھ 2009وي والفحص األولي للسنوات حتى م إلى مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة"). استلم البنك الربط الزك2013قدم البنك اقراراتھ الزكویة للسنوات المالیة حتى 

م 2013م و2010من الوعاء الزكوي للبنك. إضافة لذلك، فإن الربط الزكوي القائم للسنوات والقروض طویلة األجل مطالبة إضافیة، ویعود ذلك إلى عدم قبول خصم بعض اإلستثمارات 
 نتیجة عدم قبول الخصم من الوعاء الزكوي. ملیون لایر سعودي  156بلغت معرض لمخاطر مطالبات مستقبلیة 

 
 وما األساس الذي تم بموجبھ احتساب االلتزام الزكوي اإلضافي، باالعتراض علىام البنك بالتعاون مع جمیع البنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة ومؤسسة النقد العربي السعودي ق

اإلدارة ان النتائج النھائیة لھذه االعتراضات المقدمة  ىرتانتظار الرد من المصلحة. وزالت بانتظار نتیجة ھذه اإلجراءات. قام البنك باالعتراض رسمیاً على ھذه الربوط وما زال في 
 ھذه المرحلة. واإلجراءات المتخذة من قبل البنك بالتعاون مع البنوك األخرى العاملة في المملكة العربیة السعودیة ال یمكن تحدیدھا بصورة موثوقة في

 
  ضریبة الدخل )33( 

 154: 2013ملیون لایر سعودي تقریباً ( 227من دخل السنة الحالیـة  )واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریدي(بلغت ضریبة الدخل المستحقة على حصة المساھم غیر السعودي  
 ملیون لایر سعودي). والتي سوف یتم خصمھا من أرباح األسھم الموزعة.
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 وضریبة الدخلالزكاة الشرعیة اجمالي توزیعات 

 2013 2014 بآالف الریاالت   

 56,000 77,000 الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین
  154,000  227,000 )واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریديضریبة الدخل المستحقة على الشریك األجنبي (

  210,000  304,000 المجموع
 
     المدفوعات األخرى) 34(

 

 
 مات المدفوعة االغر )34/1(
   

 2014 باالف الریاالت   – باللایر السعودي 
  119 التأخیر المسددة للتأمیناتغرامات 

 144  غرامات لھیئة السوق المالیة السعودیة
 482 غرامات متعلقة باألنشطة التشغیلیة ألجھزة الصرف اآللي 

  
 أعضاء مجلس اإلدارة:   )35(

من قبل مساھمي البنك لمدة ثالث سنوات، وقد  لعضویة المجلسیتكون مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي من عشرة أعضاء وفقاً للنظام األساسي للبنك ویتم انتخاب الجانب السعودي 
وضعت موضع التنفیذ ویتم االلتزام بالمعاییر التي وضعت في النظام و مجلس اإلدارةلمیثاق للعضویة في مجلس اإلدارة و صیغت سیاسات مكتوبة ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة 

 ومن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. والئحة الحوكمة للبنك األساسي 
الحالي (عن طریق النظام التراكمي) تم التصویت على انتخابات مجلس اإلدارة ، وقد  م31/12/2015 وحتى م2013 /01/01وقد بدأت دورة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي اعتباراً من 

 .للبنك من النظام األساسي 33لمادة للفقرة ب من اوفقاً 
، كما یلتزم البنك ف سھم) لكل منھموحسب النظام تم حجز أسھم العضویة والمقدرة بـ (أل .یبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین حالیاً اربعة أعضاء أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس

ي دعت لذلك ، علماً بأنھ حدث تغییر في باخطار مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة السوق المالیة والسوق بانتھاء عضویة اي من اعضاء مجلس اإلدارة فوراً مع بیان األسباب الت
 م. 31/12/2015تشكیل مجلس اإلدارة الحالي والذي تنتھي دورتھ في 

 
   أعضاء مجلس اإلدارة السعودیین) 35/1( 

 (غیر تنفیذي) ممثالً عن المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة    رئیسا    سلیمان بن عبدالرحمن القویز/ األستاذ )1
  غیر تنفیذي)(    نائب الرئیس   راشد الراشد عبدالرحمن بناألستاذ/  )2
 (مستقل)   عضواً    األستاذ/ إبراھیم محمد العیسى )3
   (مستقل)  عضواً    األستاذ/ موسى عمران العمران )4
  (مستقل)  عضواً    عمار عبدالواحد الخضیرياألستاذ/  )5
  (مستقل)     عضواً    الدكتور/ خالد حامد مطبقاني )6
   شاغر )7

 
 )واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریديء مجلس اإلدارة الممثلین للشریك األجنبي (عضاأ) 35/2(

 (تنفیذي) العضو المنتدب   عضواً    السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین) 8(
 (غیر تنفیذي)   عضواً   السید/ ثیري بول میشیل ماري سایمون   )9(
 (غیر تنفیذي)  عضواً     جان ایف ھوشیھالسید/  )10(

  

 ریاالتالاالف ) 2014نوع الخدمھ ( مكاتب سعودیة مكاتب مقیمة مكاتب غیر مقیمة المجموع
 استشارات إداریة 1,889 368 10,837 13,094
 استشارات مالیة 600 - 2,529 3,129

 استشارات اقتصادیة - - - -
 المجموع 2,489 368 13,366 16,223

سعودیةمكاتب  مكاتب مقیمة مكاتب غیر مقیمة المجموع  ) باالف الریاالت 2013نوع الخدمھ ( 
 استشارات إداریة 2,436 21 10,008 12,465
 استشارات مالیة 650 - 10,469 11,119

 استشارات اقتصادیة - - - -
 المجموع 3,086 21 20,477 23,584
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 إجتماعات المجلس) 35/3(

 .% وفیما یلي سجل حضور ھذه االجتماعات87) اجتماعات ھذا العام وبنسبة حضور بلغت 4( عقد مجلس اإلدارة عدد
 االجتماع األول الصفة االسم

04/02/2014 
 االجتماع الثاني

16/04/2014 
 االجتماع الثالث

16/ 07/2014 
 االجتماع الرابع

25/09/2014 
 X  X  X مستقل  *صالح بن عبدالعزیز بن عمیر العمیر 

 X     غیر تنفیذي سلیمان بن عبدالرحمن القویز**
      غیر تنفیذي راشد الراشد عبدالرحمن

      مستقل العیسىبن محمد إبراھیم 
      مستقل العمرانعمران موسى 

  X X  X غیر تنفیذي *عبدالعزیز ھبدان الھبدان
      مستقل حامد مطبقانيخالد 

 X X     مستقل عبدالواحد الخضیري**عمار 
   X  X تنفیذيغیر  * جاوهامین عبدالرحمن 

     غیر تنفیذي ثیري بول میشیل ماري سایمون  
  X X X غیر تنفیذي مارك اوبنھیم*

 X    غیر تنفیذي جان ایف ھوشیھ **
     تنفیذي فرانسوا باتریس ریمون كوفین

   :حضور     X : غیاب 
 2014* تمت استقالتھم من عضویة المجلس خالل العام 

 م2014**تم تعیینھم بعضویة المجلس خالل العام 
 

أو  البنكأدوات دین  ر التنفیذیین وأقربائھم في أسھم ، تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبا ةیقر البنك بأنھ ال یوجد اي تغییر في مصلحة وأوراق مالی) 35/4(
 م  20104خالل العام المالي حة أو تلك الحقوق ، وال یوجد تغییر في تلك المصل أي من الشركات التابعة لھ

    -مجلس على التالي:التمت الموافقة من قبل  م2014خالل عام  )35/5(

دعوة الجمعیة العامة في الربع الثاني من و تقریر مجلس اإلدارة،  بیان توزیع األرباح بعد موافقة الجمعیة، بیان األرباح والخسائر ،  م2013للعام الموافقة على المیزانیة العامة للبنك  )1
 م.2014عام 

من  3,013,392,917وذلك برسملة مبلغ  12.053.571.670التوصیة باعتماد ما تم عرضھ من قبل اإلدارة العلیا للبنك بشأن رفع رأس مال البنك السعودي الفرنسي إلى  )2
ا في تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر األرباح المبقاه , و زیادة عدد األسھم عن طریق منح سھم واحد لكل مساھم حامل لثالثة اسھم قائمة من المسجلین بسجالت مساھمي البنك كم

 م .16/04/2014العادیة والتي تم انعقادھا بتاریخ 
 وضع شركة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة غیر مدرجة.تعدیل  )3
 العمال وكیل التأمین والسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر. الفرنسي لشركتي السعوديعادة تشكیل أعضاء مجلس المدیرین ا )4
 تصفیة شركة سوفینكو السعودي الفرنسي. )5
 في مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابیتال. عضو ترشیح بتعیین )6
سنوات مع أحقیة البنك  10ومدة ھذا اإلصدار ھي  ملیار لایر سعودي 2عملیة طرح خاص لصكوك ثانویة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة داخل المملكة العربیة السعودیة بقیمة  )7

 الصكوك في نھایة السنة الخامسة.  داد ھذهسب
 ة واستبدال وتعیین بعض من اعضاء مجلس اإلدارة ومدراء تنفیذیین واعضاء باللجان المنبثقة عن المجلس .قبول استقال )8
جان ، لجنة المساھمات االجتماعیة ولجنة المخاطر على ان تنتھي مدة ھذه الل الترشیحات والمكافآت اختیار واعتماد اعادة تشكیل اعضاء اللجنة التنفیذیة ، لجنة المراجعة ، لجنة  )9

 م.31/12/2015بنھایة دورة مجلس اإلدارة في 
) من المبادىء الرئیسیة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 29مع المبدأ الثاني فقرة ( لتتماشى) اجتماعات المجلس بالنظام األساسي للبنك 23تعدیل الفقرة أ من المادة ( )10

الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ على ي السنھ بدالً من جلستین وعرضھا جلسات على األقل ف كون اربعات  مجلس اإلدارة بحیث تالسعودي والمتعلقة بعدد جلس
 م .16/04/2014

 ممثلي البنك لدى ھیئة السوق المالیة السعودیة تعیین اعادة  )11
 م16/04/2014العادیة المنعقدة بتاریخ الجمعیة العمومیة غیر على وعرضھا  المعدلة.مكافآت ترشیحات والاعتماد سیاسة لجنة ال )12
الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ على ي النظام األساسي للبنك) وعرضھا اعتماد سیاسة صرف األرباح النقدیة لألسھم (ایضاحات اضافیة لما ھو مذكور ف )13

 م.16/04/2014
 م.16/04/2014الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ على وعرضھا  دارة ومیثاق مجلس اإلدارةاعتماد السیاسات والمعاییر واإلجراءت الخاصة بعضویة مجلس اإل )14
 م.16/04/2014وعرضھا بالجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ  اعتماد میثاق لجنة المراجعة )15
 م.14/12/2011على المجلس بتاریخ تم عرضھا  التي الھیكلة اإلداریةمتابعة مشروع إعادة  )16
 .2014توزیع ارباح لحاملي  اسھم البنك السعودي الفرنسي كأرباح عن النصف األول من العام المالي على الموافقة  )17

 
 (مجلس اإلدارة)  تمكافآت وبدل حضور االجتماعا )35/6(

 اإلشرافیة، الجھات عن الصادرة التعلیمات حددتھا التي طرألا وفق المجلس خارج من األعضاء أوالفرنسي  السعودي البنك إدارة مجلس ألعضاء المدفوعھ والمكافآت التعویضات تتحدد
 ھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة والئحة السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرتین التعویضات وضوابط المملكة في العاملة البنوك لحوكمة الرئیسیة المباديء عام بشكل ویحكمھا

، وفیما یلي جدول یوضح اجمالي مكافأة  التعویضات سیاسة وكذلك البنك السعودي الفرنسي  حوكمة ووثیقة الفرنسي السعودي للبنك األساسي والنظام الشركات نظام وأحكام المالیة، السوق
   -: (المكافآت والبدالت) باالف الریاالت 2014مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   تفصیل التالي الجدول ویوضح المجلس، ولجان اإلدارة مجلسالمجلس وبدل حضوراجتماعات   أعضاء 
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 أعضاء مجلس اإلدارة اإلسم

 المستقلین
أعضاء مجلس اإلدارة 

 التنفیذیین
أعضاء مجلس اإلدارة 

 غیر التنفیذیین
 -- -- 123 )1/5/2014*         (استقال اعتبارا من صالح عبدالعزیز العمیر 

 291 -- -- )9/4/2014سلیمان عبدالرحمن القویز         (بدء العضویة في 
 -- -- 387 إبراھیم محمد العیسى

 -- -- 387 موسى عمران العمران
 117 -- -- )9/4/2014(استقال اعتبارا من *             عبدالعزیز ھبدان الھبدان
 390 -- --  عبدالرحمن راشد الراشد

 -- -- 372 مطبقانيخالد حامد 
 -- -- 225 )29/5/2014(بدء العضویة في         عمار عبدالواحد الخضیري    

 390 -- -- ثیري سایمون
 108 -- -- )16/4/2014(استقال اعتبارا من          مارك اوبنھیم                  

 264 -- -- )16/4/2014ھ                       (بدء العضویة في جان ایف ھوشی
 -- 390 -- باتریس كوفین

 207 -- -- ) 17/7/2014(استقال اعتبارا من  عبدالرحمن أمین جاوه                  
 1.767 390 1.494 اإلجمالي

 
 -یلي: الشركات األخرى التي یقوم فیھا أعضاء مجلس اإلدارة بعضویة مجالس إداراتھا بخالف البنك السعودي الفرنسي ھي كما) 35/7( 

 صفة التمثیل الشركات األخرى  اإلسم
 المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي عبدالرحمن القویزبن األستاذ/ سلیمان 

 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن) 
 )موبایليشركة إتحاد إتصاالت (

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

  ----------------- ------------------  الراشدالسید/ عبدالرحمن راشد 
 شركة طیبھ القابضة السید/ إبراھیم محمد العیسى

 شركة المراعي
 شركة اسمنت ینبع
 مجموعة صافوال

 رئیس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 عمار عبدالواحد الخضیريالسید/ 
  

 السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (الیانز أس أف) شركة ألیانز
 الحكیرشركة فواز عبدالعزیز

 الطیار للسفرشركة 
 مورجان ستانلي السعودیة  شركة 

 الوطنیة العمومیة للسیارات (نات)  الشركة 
 )ماستراألندیة الریاضیة (بودي شركة 
  زھور الریف شركة 

 التجاري المحدودة ستثمارإلخلیج لشركة أموال ال

 رئیس مجلس اإلدارة 
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 نائب رئیس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

  العضو المنتدب
 --------------- -------- الدكتور/ خالد حامد مطبقاني

 عضو مجلس اإلدارة شركة المراعي   السید/ موسى عمران العمران
 عضو مجلس اإلدارة الیانز السعودي الفرنسي  (ممثالً عن البنك) السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین

 ---------- --------- جان ایف ھوشیھ السید/
 ---------- ---------- السید/ ثیري بول میشیل ماري سایمون  

 
 -ما یلي: 31/12/2014التنفیذیین وزوجاتھم وأوالدھم القصر في أسھم البنك السعودي الفرنسي كما في یمتلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ) 35/8(
 

  أعضاء مجلس اإلدارة •
عدد األسھم  االسم

بدایة العام 
2014  

النسبة 
المئویة بدایة 

 العام

نسبة التغییر  صافي التغییر في عدد األسھم
 خالل العام

عدد األسھم نھایة العام 
2014 

 

نسبة التملك 
 نھایة العام

 (مستحق لزیادة رأس المال) 1.250 %0.00 3.750 إبراھیم محمد العیسى
 سھم شراء  2833

  --- 7.833 00    % 

 %    00 2.666  ---  (مستحق لزیادة رأس المال)    666 %0.00 2.000 راشد الراشد عبدالرحمن
 %   00 59.624    (المستحق لزیادة رأس المال) 14.906 %0.00 44.718  خالد حامد مطبقاني

 لصالح األسرةسھم  395.194 %0.08 781.089 موسى عمران العمران وأفراد أسرتھ 
 مستحق لزیادة رأس المال) 131.731(

لصالح األستاذ موسى  385.895
 المستحق لزیادة رأس المال) 128.631(

 سھم شراء 133.364

0.02% 1.174.815  
 

0.10% 

 %0.00 1000 --- 1000 ---- -- عمار عبدالواحد الخضیري
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  كبار التنفیذیین  •
 

 عدد األسھم بدایة العام االسم
2014 

النسبة المئویة بدایة 
 العام

صافي التغییر في 
 عدد األسھم

نسبة التغییر 
 خالل العام

عدد األسھم نھایة 
 2014 العام

نسبة التملك نھایة 
 العام

 %0.10 1.259.050  %0.02 314.762 %0.08 944.288  تمیمي وأفراد أسرتھمازن ھاني زكي 
 

 الناتجة عن زیادة رأسمال البنك. م17/04/2014تمثل زیادة عدد األسھم في  2014فرق األسھم بین بدایة العام ونھایة العام 
 .اما فیما یتعلق بنسبة التغییر خالل السنة فھو ناتج التعامل مع السوق

 
  -  األسھم ملكیة) 36(

 كما یلي: م31/12/2014بلغت مساھمة كبار المساھمین بالبنك السعودي الفرنسي كما في 
 

 فما فوق% 1ممن یملكون  المساھمون الرئیسیون من غیر أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین
  

عدد األسھم بدایة  االسم
 العام

المئویة  النسبة
 العام بدایة

2014 

في عدد  صافي التغییر
 األسھم

نسبة التغییر 
 خالل العام

عدد األسھم نھایة 
 العام

نسبة التملك نھایة 
 2014 العام

 % 31.11 375,000,000 %33 93.750.000 % 31.11 281.250.000 واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریدي
 % 13.29 160.195.361 %33 40.048.840 % 13.29 120.146.521 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

 % 9.83 118.488.543 %33 29.622.142 % 9.83 88.866.401 راشد وأوالدهالشركة راشد العبدالرحمن 
 % 4.42 53.333.333 %33 13.333.333 % 4.42 40.000.000 شركة ماسك القابضة  

البنك السعودي األمریكي صندوق االستثمارات 
 1الخاصة 

18.174.507 2.01   % 6.058.169 33% 24.232.676 2.01   % 

 %1.84  22.127.601 %33 5.531.900 %1.84  16.595.701 المؤسسة العامة للتقاعد
 % 1.82 21.977.137 %33 5.494.284 % 1.82 16.482.853 عمران محمد عبدالرحمن العمران

 % 1.51 18.192.060  %33 4.548.015 % 1.51 13.644.045  عدنان حمزة محمد بوقري
 % 1.38 16.658.320 %33 4.164.580 % 1.38 12.493.740 إبراھیم بن عبدالعزیز الطوق

 %1.38 16.631.220 %33 4.157.805 %1.38 12.473.415 حامد حامد مطبقاني
منحة  3.089.931 %  1.03 9.269.793 االستثماریة المحدودة شركة العلیان السعودیة 

 شراء  1.322.649
33.11% 13.682.373 1.14  % 

 
 .م17/4/2014%) أي بمنح سھم واحد مجاني لكل ثالثة اسھم في 33تمثل زیادة رأس مال البنك بنسة ( 2014م ونھایة العام 2014فرق األسھم بین بدایة العام 

 % ناتج التعامل مع السوق.33اما فیما یتعلق بشركة العلیان السعودیة فتمثل الزیادة لعدد األسھم عن 
 
 
 .م 2014في الحقوق خالل السنة المالیة  تغییرابلغ البنك بأي  أن لم یتم ألي ذو مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت) 36/1(
 
  التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو المساھمین) 37(

اتفاقیات قام بموجبھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفیذیین أو أي من مساھمي البنك بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في ال یوجد لدى البنك معلومات عن أي ترتیبات أو 
 الحصول على األرباح.

 
    المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة) 38(

واسع، وتخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للمعاییر المحددة في نظام مراقبة البنوك الصادر تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة بشكل 
دة ھذا، ویتم قید كافة األرصوتمنح كافة التسھیالت إلى األطراف ذات العالقة بعد الحصول على الضمانات الكافیة حسب سیاسة البنك الساریة المفعول.  ،عن مؤسسة النقد العربي السعودي

وتقر اإلدارة العلیا للبنك بأنھ ال یوجد ألي عضو مجلس إدارة أو أقاربھم من ، والعملیات لألطراف ذات العالقة بالطرق الصحیحة، ویتم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة حسب االحتیاج 
في تقریر مراجعي الحسابات   بخالف المعلومات الواردة تعاقدات مع البنك. لبنك أو لدیھا الدرجة األولى أو موظفي اإلدارة الرئیسیین عالقة بالشركات التي تقوم بأي أعمال لصالح ا

لم یبرم البنك خالل ھذا العام أي عقود ھامة یوجد فیھا مصالح جوھریة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع اإلدارة التنفیذیة أو أي و .للقوائم المالیة الموحدة للبنك السعودي الفرنسي
  ذو عالقة بأي منھم.شخص 

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )39(

د تمت بنفس شروط التعامل مع األطراف یتعامل البنك، خالل دورة أعمالھ العادیة، مع أطراف ذات عالقة، وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ق
وتلتزم اإلدارة المختصة  ذات العالقة للنسب المنصوص علیھا في نظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديتخضع المعامالت مع األطراف و ،األخرى

ى الموافقات الخاصة بذلك حسب األنظمة ول علبتقدیم تقریر دوري للجنة التنفیذیة ومجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وذلك لالطالع الكامل على جمیع تعامالت األطراف ذات العالقة والحص
 المتبعة والتعلیمات المحددة من الجھات التنظیمیة. 
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 والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة كاآلتي:  2013و  2014 دیسمبر 31كانت األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت كما في 
 
 2013     2014      بآالف الریاالت السعودیــة 
  

 )CA – CIB GROUP(مجموعة  كریدي اجریكول للتمویل واالستثمار 
  

   

 53,858 155,678  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 
 119,504 18,636  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 
 47,675 64,116   مشتقات بالقیمة العادلة، صافي 
 3,051,105 3,296,579  المحتملةالتعھدات وااللتزامات  
    شركات زمیلة  
 166,270 99,069  استثمارات  
 75,760 67,403  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

 
 والشركات المنتسبة لھم: *أعضاء مجلس اإلدارة، ومراجعین وكبار المساھمین اآلخرین* 

 
 

 

 2,323,046 2,543,586  قروض وسلف  
 3,991,011 6,595,563  ودائع العمالء  
 - 29,424   مشتقات بالقیمة العادلة ، صافي  
 561,650 593,864  التعھدات وااللتزامات المحتملة 
  

 
   

    الصنادیق االستثماریة  
 70,819 --  استثمارات  
 - 1,377  صافيمشتقات بالقیمة العادلة،  
 234,779 207,038  ودائع العمالء  

 % فأكثر من رأس مال البنك.5األجنبي) أولئك الذین یمتلكون  البنك المساھم**یقصد بكبار المساھمین اآلخرین (عدا 
 
 
 

 المالیة الموحدةفیما یلي تحلیل اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم 
 2013  2014  باالف الریاالت السعودیة 
 49,337   52,935  خاصةالعموالت ال دخلاجمالي  
 49,077  39,578  خاصة العموالت اجمالي مصاریف ال 
 13,985  33,232  ، صافي وأخرى دخل أتعاب وعموالت 
 3,852  3,651  أعضاء مجلس اإلدارة  أتعاب 
 1,108  1,489   مصاریف عمومیة وإداریة أخرى  
 

ملیون لایر سعودي). یقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص  113: 2013ملیون لایر سعودي (105بلغ إجمالي المزایا قصیرة األجل المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة 
 الذین لدیھم الصالحیات والمسئولیة للقیام بأعمال التخطیط والتوجیھ واإلشراف على نشاطات البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة . 

 
 والمدیر المالي بیانات خمسة من كبار التنفیذیین بما فیھم العضو المنتدب  )40(

 المبلغ باالف الریاالت  البیان
 8.012 الرواتب والتعویضات 

 4.987 البدالت
 17.800 المكافآت السنویة والدوریة

 30.799 اإلجمالي
 
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ) 41(

لجنة المخاطر. لجنة التبرعات والمساھمات االجتماعیة، الترشیحات والمكافآت و لجنة،  ھناك لجان تنبثق عن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي وھي اللجنة التنفیذیة، لجنة المراجعة
 -وفیما یلي بیان بتلك اللجان: وتمارس كل لجنة من ھذه اللجان صالحیاتھا بموجب الئحة خاصة بھا
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  :اللجنة التنفیذیة )41/1(

) أعضاء وتم 7وتتكون ھذه اللجنة من ( اإلدارة في متابعة وإدارة أعمال وشؤون البنك، بناء على تفویض من المجلس،سلطات مجلس وتمارس اللجنة التنفیذیة عن مجلس اإلدارة  تنبثق
 -م) وھم :31/12/2015) وحتى (1/1/2013تشكیلھا لفترة ثالث سنوات اعتباراً من (

 رئیس السید / فرانسوا باتریس ریمون كوفین  )1
 عضو سلیمان بن عبدالرحمن القویزالسید /  )2
 عضو راشد الراشدعبدالرحمن السید / )3
 عضو السید / إبراھیم محمد العیسى )4
 عضو السید / موسى عمران العمران )5
 عضو عمار عبدالواحد الخضیريالسید /  )6
 عضو تیري بول میشیل ماري سایمون  / السید )7

 .ویقوم األمین العام للبنك بأعمال أمین سر ھذه اللجنة %. 87وبنسبة حضور قدرھا 2014) اجتماعات خالل العام 6ھذا وقد عقدت اللجنة التنفیذیة عدد (
 ما یلي:على سبیل المثال ال الحصر ضمن المسئولیات الرئیسیة للجنة تت
 

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

 تحدید ومراقبة وإدارة المخاطر الرئیسیة. -
 لمراجعات الخاصة بإدارة المخاطر.اإلشراف على إطار إدارة المخاطر الكلیة بالبنك والحوكمة، اعتماد سیاسات إدارة المخاطر التي تعین مستویات اعتماد معینة للقرارات وا -
 مراقبة معاییر القدرة على تحمل المخاطر حسب تقدیر وموافقة المجلس. -
 ة بالنسبة للمخاطر الكبیرة.تنفیذ استراتیجیة المخاطر، مراقبة المؤشرات الرئیسیة والحصول على تطمینات معقولة حیال االلتزام بسیاسات إدارة المخاطر بالبنك وخاص -
 لقرارات االستراتیجیة المطروحة أمام المجلس.اخطار المجلس بالمخاطر التي قد تقع بسبب ا -
 إجراء المراجعة السنویة لنتائج عملیة تقییم كفایة رأس المال، ونتائج اختبارات الجھد وتقاریر المخاطر على رأس المال. -
ات والسیولة واالئتمان والتأمین والمخاطر النظامیة والقانونیة االقتناع بوجود السیاسات الكافیة إلدارة المخاطر التي قد یتعرض البنك لھا بما في ذلك مخاطر السوق والعملی -

 والمخاطر على السمعة.
 تقییم خطط واستراتیجیات العمل. -
 مراقبة وقیاس األھداف طویلة األجل الموضوعة من قبل المجلس. -
 إجراء المراجعة ووضع التوصیات للمجلس بخصوص مستندات الحوكمة، مثل عقود التأسیس. -
 زانیة التقدیریة والمصاریف حسب مقترحات قطاعات العمل ودوائر المساندة المختلفة وإرسالھا إلى المجلس للمراجعة واالعتماد.مراجعة المی -
لبنك، وكذلك مراجعة ي قد تؤثر على امراجعة المسائل القانونیة وتلك الخاصة باإلدارة العامة والموظفین. تقوم اللجنة بمراجعة المسائل القضائیة والتنفیذیة والنظامیة الت -

 القضایا العالقة التي تتعلق بالبنك ومراجعة كافة المسائل التي قد تؤثر على عملیاتھ.
 مراجعة وتقدیم عملیات الغاء الدیون والقروض إلى المجلس للموافقة. -
 تقییم مبادرات قطاعات العمل باإلشارة إلى أدائھا والمخاطر ذات العالقة. -
 مواصلة العمل والتغلب على الكوارث. تقییم مناسبة وفعالیة خطة -
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، وتلتزم اللجنة بالئحة عمل تتعلق بتقدیم ویحضر األعضاء التنفیذیون اجتماعات اللجنة بصورة دائمة وبصفة مراقبین ومن غیره من المختصینفي مجلس اإلدارة اللجنة من أعضاء تتكون 
لیة اعضاء استقالبشأن تعیینات اعضاء المجلس وتقییم مھارات اعضاء المجلس وكبار التنفیذیین بشكل دوري ومراجعة ھیكل أو تشكیل المجلس والعمل على ضمان التوصیات للمجلس 

ومدة لمنبثقة عن المجلس ومسؤولي اإلدارة التنفیذیة ، الوظیفي وتحدید نظام الحوافز والمكافآت العضاء المجلس واللجان ا اإلحاللشراف على عملیة صیاغة خطة المجلس المستقلین واال
 .وات أخرىــعمل اللجنة ثالث سنوات، ویتم بقرار من مجلس اإلدارة تمدید مدة األعضاء في اللجنة أو تسمیة غیرھم لثالث سن

 -أعضاء اللجنة :
 رئیساً    السید/ موسى عمران العمران  )1
 عضواً     خالد حامد مطبقاني / الدكتور )2
 عضواً     السید/ جان ایف ھوشیھ )3
 عضواً       بونیھ االسیدة/ ایفان )4

  ویقوم األمین العام للبنك بأعمال أمین سر ھذه اللجنة %.100 وبنسبة حضور قدرھا  2014خالل عام  ) اجتماعات4عدد (ترشیحات والمكافآت وقد عقدت لجنة ال ھذا
 

 :ما یلي على سبیل المثال ال الحصر  مھمات لجنة الترشیحات والمكافآتومن 
 ومراجعتھا بصورة دوریة وعرضھا على مجلس اإلدارة للموافقة النھائیة. ،اإلشراف على وضع وتنفیذ نظام وسیاسة المكافآت بالبنك نیابة عن مجلس اإلدارة )1
 یعرف توقیتھا أو احتمال حدوثھا.تقییم الممارسات التي یتم بموجبھا صرف المكافآت بخصوص اإلیرادات المحتملة والتي ال  )2
یضم المدراء التنفیذیون بالبنك، لھذه الغایة، المدراء الذین یخضع  ،تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مستوى وھیكل التعویض لكبار المدراء التنفیذیین بالبنك )3

 تعیینھم إلى الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد.
 إلجمالیة اعتماداً على أرباح البنك والمعدلة حسب المخاطر للبنك وذلك بخصوص دفع مكافآت األداء.تحدید قیمة المكافآت ا )4
 مراجعة مدى توافق سیاسة المكافآت مع القواعد المنظمة ومع مبادئ ومعاییر مجلس االستقرار المالي. )5
 لتي یمكن إجراؤھا.تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغییرات ا )6
لمجلس اإلدارة من خالل  التوصیاترفع ، وبالمجلس ومدى استقاللیتھم كأعضاء  على العمل ومقدرتھم  كفاءتھممراجعة ملفات المتقدمین لعضویة المجلس لمعرفة مدى  )7

 لموافقة النھائیة علیھا للعرض على الجھات المختصة.ااألمانة العامة ومن ثم 
كما تقوم اللجنة بمراجعة  ،الموارد البشریة المقدمة للترشح للوظائف القیادیة ومدى مناسبتھا مع االحتیاجات الفعلیة للبنك في ھذا الخصوص بالتعاون مع إدارةدراسة الطلبات  )8

مجلس اإلدارة والذي بدوره یفوض اإلدارة العلیا باتخاذ  ما بالتجدید أو االستبدال وتتم التوصیة بما تتوصل إلیھ اللجنة إلىإھا وذلك للتوصیة ئعقود كبار الموظفین قبل انتھا
 القرار النھائي.
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دي الفرنسي إنشاء لجنة تابعة لمجلس اإلدارة على التوجیھات المبلغة للبنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أقر مجلس إدارة البنك السعو بناءاً 
تشكیل اللجنة من خمسة اعضاء یكونوا من ، وتم ظیمیةت الواردة من الجھات التنتحت مسمى لجنة المخاطر على ان یتم تحدید نوعیة وعدد اعضائھا وتحدید مسؤولیاتھم حسب التعلیما

 .-اعضاء مجلس اإلدارة أو من غیرھم من المختصین وقد تم تسمیتھم وھم :

 رئیساً    عضو مجلس اإلدارة     السید/ عبدالرحمن راشد الراشد )1
 عضواً    عضو مجلس اإلدارة     السید/ موسى عمران العمران  )2
 عضواً    عضو مجلس اإلدارة      ید/ تیري سایمونالس )3
 عضواً   واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریديمدیر إدارة المخاطر لدى الشریك   السید/ دانیل بویو )4
 عضواً    العضو المنتدب    السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین )5

 ة وطریقة عملھا وعدد اجتماعاتھا.تزم اللجنة بمیثاق التزام یتضمن مسؤولیات اللجن% وتل100) اجتماعات وبنسبة حضور 3وقد عقدت ھذه اللجنة عدد (

 تتضمن المھام والمسئولیات الرئیسیة للجنة ما یلي:
دة لكل وحدة أعمال / فئة مخاطر. باإلضافة تقدیم التوصیات بشأن السیاسات والتوجیھات العامة عن مدى قابلیة تحمل البنك السعودي الفرنسي للمخاطر لتمكین اإلدارة من وضع خطط محد

المجلس. ضمان سالمة عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلیة.القیام باستعراض  إلى مراجعة ومتابعة مخاطر البنك السعودي الفرنسي ضمن سیاق قابلیة تحمل المخاطر المعتمدة من قبل
مستویات المخاطر للبنك السعودي الفرنسي،  ومناقشة وتقدیم التوصیات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر واإلرشادات بشأن االستراتیجیات المعتمدة من قبل اإلدارة.ضمان كفایة فعالیة

مخاطر على مستوى ات عن المخاطر، وإجراء التحلیل، وتقییم المخاطر واالستفادة من نتائج المیزات التنافسیة للبنك السعودي الفرنسي.وضع منھجیات قیاس المن حیث جمع المعلوم
أھداف أعمال البنك السعودي الفرنسي. النظر في وتقدیم الردود المنشأة لقیاس وتقییم استراتیجیة إدارة المخاطر لضمان سیرھا مع المستجدات النظامیة والتشغیلیة والقانونیة باإلضافة إلى 

وعالوة على ذلك  -فیما یتعلق بأثر المخاطر المرتبطة مع أي قرار استراتیجي ینظر فیھ البنك السعودي الفرنسي  -عند الحاجة-على طروحات العضو المنتدب وتقدیم المالحظات علیھا 
موافقة على من االستراتیجیات التي یتدارسھا العضو المنتدب وجود احتمال (ولو كان ضعیفا)  بخروج البنك من دائرة المخاطر المقبولة. التأكد من التقدیم التقاریر إلى المجلس عندما تتض

الوفاء بمسؤولیاتھا فیما یتعلق بإدارة جمیع التغییرات على سیاسات المخاطر حسب منظومة تخویل الصالحیات للبنك السعودي الفرنسي . تقدیم المشورة المناسبة لإلدارة حول 
تقاریر إلى مجلس اإلدارة عن المخاطر المخاطر.تقدیم التقاریر بخصوص المسائل التالیة إلى المجلس بشكل دوري ( نصف سنوي ) أو إذا وصل الخطر إلى مستوى غیر مقبول: تقدیم ال

مستویات المقبولة.كما تتحمل اللجنة مسؤولیة متابعة أنشطة المخاطر االئتمانیة باإلضافة إلى وظیفة إدارة مخاطر االئتمان التي تجاوزت مستویات المخاطر المقبولة حتى بعد إعادتھا إلى ال
المجلس واللجنة التنفیذیة. ومتابعة  ن المعتمدة من قبلبشكل عام. وعلى اللجنة القیام بالمھام التالیة المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان للتأكد من تنفیذ سیاسات واستراتیجیات مخاطر االئتما

الخاصة بصیاغة السیاسة االئتمانیة للبنك وخاصة  مخاطر االئتمان على البنك بشكل عام وضمان االمتثال لحدود المخاطر المعتمدة من قبل  لجنة المجلس واللجنة التنفیذیة توفیر المعلومات
وضع معاییر لتقدیم مقترحات االئتمان والقواعد المالیة ومعاییر التصنیف والمعاییر القیاسیة.تقدیم التوصیات إلى اللجنة التنفیذیة  -العلى سبیل المث -المتعلقة بمخاطر االئتمان بما في ذلك

، وإدارة المحافظ، وآلیة مراجعة القروض، قروضبشأن المسائل المتعلقة بتفویض صالحیات الموافقة على االئتمان، والحدود االحترازیة على عملیات االئتمان الكبیرة، ومعاییر ضمانات ال
ة مخاطر االئتمان. مراجعة میثاق وتركزات المخاطر، ورصد وتقییم المخاطر وأسعار القروض، وتجنیب المخصصات حسب الحاجة.التعامل مع أي من المسائل األخرى المتعلقة بإدار

ى المجلس بخصوص أي تعدیالت ضروریة.وضع خطة سنویة وجدول زمني ألنشطة اللجنة للعام القادم. ویشمل ھذا اللجنة بشكل دوري، بما ال یقل عن مرة واحدة سنویاً، والتوصیة إل
 اجتماعات اللجنة الدوریة واالجتماعات مع اإلدارة، وغیرھا من األنشطة في ضوء أدوار اللجنة ومسؤولیاتھا المحددة ضمن ھذا المیثاق.
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 -) أعضاء وھم:3من (وتتكون ھذه اللجنة  ،تجتمع ھذه اللجنة لوضع اآللیة المناسبة للتبرعات والمساھمات االجتماعیة التي یساھم فیھا البنك
   رئیساً      عبدالرحمن راشد الراشدالسید/  )1
 عضواً      السید/ إبراھیم محمد العیسى  )2
  عضواً     السید/ فرانسوا باتریس ریمون كوفین )3

 
 .%100وبنسبة حضور قدرھا  2014خالل العام  اجتماعا واحد ویقوم األمین العام للبنك بأعمال أمین سر ھذه اللجنة. ھذا وقد عقدت ھذه اللجنة 

   
عضاء للنظر بھا، واختیار الجمعیات الخیریة وتتضمن المھمة األساسیة للجنة  تمثیل ومساعدة المجلس في االشراف على مراجعة التوصیات وأوراق االعتماد للتبرعات المقدمة من قبل األ

یریة.توفیر وسائل االتصال بین أعضاء المجلس والجمعیات الخیریة المختارة التي یرغب البنك بعقد شراكات معھا بصورة سنویة.العمل بموضوعیة في تحدید احتیاجات الشراكات الخ
جیة المساھمة االجتماعیة للبنك السعودي بخصوص األعمال التي تقوم اللجنة بھا. المساھمة في رؤیة البنك السعودي الفرنسي والخطة االستراتیجیة لھ وذلك بالتأكد من عمل استراتی

داء مساھمات ودعمھا ألھداف المساھمة االجتماعیة على أعلى مستوى.حمایة وتعزیز وتطویر مكانة البنك السعودي الفرنسي بین األطراف المعنیة.متابعة أ الفرنسي على الوجھ األكمل
تم دعم یع المجاالت، ففي مجال الصحة مع في جمدعم اكبر شریحة ممكنة من المجتعلى ماعیة.وقد حرص مجلس إدارة البنك من خالل تلك اللجنة التركیز البنك السعودي الفرنسي االجت

ي (لمساعدة المحتاجین من مرضى الفشل الجمعیة الخیریة لمتالزمة داون (وذلك بكفالة مجموعة من األطفال لدى الجمعیة لمدة سنة كاملة). أیضا تم دعم مركز عبدالكریم بكر الطب
أسرة  350ة بجامعة الملك سعود دعم برنامج كسوة الشتاء بتقدیم مستلزمات الشتاء على الفئات الفقیرة والمحتاجة ، شمل البرنامج الكلوي). كما تم وبالتنسیق مع نادي المسؤولیة االجتماعی

وقد ساھم البنك ایضا بدعم برامج مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزیز لوالدیھ لإلسكان التنموي والتي  أسرة في المرحلة الثانیة. 350في مرحلتھ األولى البرنامج االولى كما شمل ایضا 
ن بن عبدالعزیز للدراسات التاریخیة تقدم للمستفیدین على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.وكان للبنك دور اجتماعي فیما یخص الجانب الثقافي ، فقد تم دعم كرسي االمیر سلما

فیة ، مجال رعایة البنك للمؤتمرات والملتقیات ، فقد رعى البنك عدة انشطة كان لھا تأثیرا ملموسا فیما یخص المجتمع من ناحیة اقتصادیة وثقا یخصفیما  حضاریة للجزیرة العربیة.أما وال
الملتقى والمعرض الوطني الثالث و الرابع لألسر المنتجة "نحو بناء فكر (صنع في ،  المنتدى األول (المسؤولیة االجتماعیة في المنظمات السعودیة) فقد رعى البنك السعودي الفرنسي

دور القطاعین العام والخاص  –عربیا خلیجیا بعنوان " المشروعات الصغیرة والمتوسطة كرافد أساسي للتنمیة والقضاء على البطالة تمراً مؤكما رعى البنك ، معرض منتجون  السعودیة)"
الملتقى الثالث ، سباق الجري الخیري السنوي ،  الیوم العالمي لمكافحة المخدرات،  برنامج (التاجر الصغیر)،  منتدى المدینة المنورة لسوق العمل والتوظیف،  اعدتھا"في تعضیدھا ومس

دخین وھي حملة توعویة وعالجیة لموظفي البنك تضمنت الحملة محاضرات كما اقام البنك وبالتعاون مع جمعیة نقاء حملة مكافحة الت،  للمراجعة الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة
ریاض والمنطقة الشرقیة والمنطقة الغربیة. وتكلل توعویة یلي ذلك برنامج عالجي بمراجعة العیادة (داخل البنك) لمدة خمس ایام للراغبین باإلقالع عن التدخین. وقد شملت الحملة منطقة ال

جمیع ھذه المشاركات والدور الفّعال للبنك  كان البنك جدیرا بالحصول على وسام االستحقاق الذھبي في مجال المسؤولیة ل شخص من موظفي البنك عن التدخین. 68نجاح الحملة بإقالع 
ي المھندس سلطان بن سعید المنصوري وزیر االقتصاد بدولة االجتماعیة على مستوى المنطقة العربیة. تم ذلك من خالل الحفل الذي اقیم بدولة االمارات العربیة المتحدة وبرعایة من معال

 .العربیة المتحدة االمارات
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حاصلین على مؤھالت أكادیمیة ویتمتعون بخبرة مھنیة عالیة، بما في تتكون ھذه اللجنة من خمسھ أعضاء یرأس ھذه اللجنة عضو مجلس إدارة بالبنك واربعة من المستقلین ، وجمیعھم 
وقد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ترشیح مجلس إدارة ذلك المعرفة بالمعاییر المحاسبیة والقدرة على قراءة التقاریر المالیة وفھم اللوائح واألنظمة الصادرة عن الجھات المختصة. 

 -: م وھم2015م وحتى نھایة عام 1/1/2013عضاء لجنة المراجعة الداخلیة للبنك ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من البنك السعودي الفرنسي أل
 عضو مجلس اإلدارة  رئیساً  الراشد        راشد  بن عبدالرحمن/ األستاذ )1
 واالستثمار التمویل بنك أجریكول كریديویشغل مدیر إدارة التدقیق الداخلي في  عضواً   ن بییر ترمنبرتااألستاذ/ ج )2
 ویتمتع بخبرة طویلة في مجال األعمال المالیة .  مستقالً  عضواً        األستاذ/ عید فالح سیف الشامري   )3
             ویتمتع بخبرة طویلة في مجال األعمال المالیة .                                                                                  مستقالً  عضواً   عبدهللا بن علي محمد المنیف الدكتور/ )4
 مستقالً      ویتمتع بخبرة طویلة في مجال األعمال المالیة. عضواً    الدكتور/ محمد إخوان )5
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 -وتتحمل مسؤولیة االشراف المتعلقة باآلتي :مجلس ادارة البنك ة  بتمثیل ومساعدة وتلتزم اللجن
 

 صحة وسالمة التقاریر المالیة. •
 العملیة الشاملة الخاصة بالتقاریر المالیة وضوابط اإلفصاح. •
 أنظمة المحاسبة الداخلیة والقیود المالیة. •
 نظام الضوابط الداخلیة على عملیات البنك. •
 الداخلي.تنفیذ ومتابعة عملیة التدقیق  •
 مھام التدقیق الداخلي في البنك ویتضمن (میثاق التدقیق الداخلي وخططھ ونشاطاتھ وتقاریره). •
 التدقیق من قبل المدققین الخارجیین للتقاریر المالیة السنویة للبنك. •
 التزام البنك بالمتطلبات القانونیة والنظامیة. •
 تقلیلھا.متابعة المخاطر الكبیرة في البنك والخطوات المتبعة ل •
ك المرتبط والشریك اإلشراف على وتقیم أداء مدققي البنك المستقلین بما في ذلك إعداد تقریر وتقییم عن مؤھالت ومدى استقاللیة المدققین المستقلین والشری •

 المتعاون.
 مسؤولیة تأمین اتصاالت حرة ومفتوحة بین المدققین المستقلین والمدققین الداخلیین وإدارة البنك.  •
 اجعة مدى االلتزام باألنظمة والقواعد والقوانین ساریة المفعولمر •
 مراجعة أنشطة الشركات التابعة   •
 .وعملیات األطراف ذات العالقة وغیرھا ،  مراجعة اإلجراءات والقضایا القانونیة •
 .مراجعة وتقییم التغطیة التأمینیة  •
 .مراجعة وتقییم مدى مناسبة اللوائح وذلك بصورة دوریة •
 بتوصیاتھا للجنة الترشیحات والمكافآت عن المرشحین لتولي مناصب قیادیة بإدارة التدقیق الداخلي بالبنك. الرفع •

 
) 4(المراجعة عقدت لجنة . وقد ول االلتزام بالبنك السعودي الفرنسي، اجتماعات اللجنة بصورة دائمة بصفة مراقبؤویحضر مس، ھذه اللجنة بأعمال أمین سرللبنك  األمین العامویقوم 

 %95وبنسة حضور  خالل العام من أجل تغطیة كافة المسائل الھامة اجتماعات
 

 لجنة المراجعةأعمال  نتائج
 السوق المالیةمؤسسة النقد وھیئة إلى مجلس اإلدارة حسب متطلبات  وتقدیم توصیاتھا مع المراجعین الخارجیین الفصلیة والسنویة بمراجعة القوائم المالیة للبنك  قامت اللجنة.  
  المراجعین الداخلیین والمراجعین الخارجیین بالبنك  عملعملت اللجنة على تقییم 
  الداخلیة.  الضوابطمراجعة المخاطر الرئیسیة المتعلقة بنشاطات البنك بشكل دوري وكذلك جودة ومدى مناسبة 
  وتقدیم  المراجعین الخارجیینكذلك تقاریر العمل واإلدارات المساندة بما في ذلك الشركات التابعة ومدراء قطاعات  تقاریرالداخلي األول و المراجعتقاریر على  اإلطالع تم

 .التوصیات الالزمة ومتابعة ذلك
  وكذلك اللوائح والتوجیھات الجدیدة، والمخالفات التي یتم ضبطھا مكافحة االحتیال إدارة كشف عنھا مع مدیر بمراجعة عملیات االحتیال التي یتم القامت اللجنة.  
  في البنك وتقییم وسائل ضبط المخاطر في البنك .المخاطر مراجعة اعمال إدارة 
 یات التدقیق غیر المنفذة وكافة األعمال التدقیق وتابعت توص تحقیق خطة التدقیق السنویة، وتابعت كذلك أنشطة إدارةلدعم والتدقیق  قدمت لجنة المراجعة المساندة إلى إدارة

 .غیر المبرمجة األخرى
 

  المراجعون القانونیون )42( 
محاسبون قانونیون كمراجعین قانونیین  -السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب السادة برایس ووتر ھاوس كوبرز  16/04/2014عینت الجمعیة العمومیة للمساھمین المنعقدة في 

 .م ولمدة سنة واحدة2014للعام المالي  للبنك
 
 
 المعاییر المحاسبیة ) 43(

قوائمھ  یر الدولیة الخاصة بالتقاریر المالیة ، كما یعد البنكایمعالتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، و
وجد ھنالك أي اختالفات جوھریة عن معاییر المحاسبة الصادرة عن تالمالیة الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للبنك وال 

 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 ریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنھا البنك .ھعدم وجود أي فروقات جو یؤكد البنك كما 

 
 

 -یؤكد مجلس اإلدارة للمساھمین واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفتھ التامة ما یلي :
 .الصحیح بالشكل أُعّدت الحسابات سجالت أن ) أ(
 بفاعلیة.وُنًفذ سلیمة ان نظام الرقابة الداخلیة أعًد على أسس  ) ب(

 .على مواصلة نشاطھ البنك(ج) أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة 
 

 اإلفصاح )44( 
عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومعاییر المحاسبة ترى إدارة البنك أنھ یتوفر للبنك نظام مراقبة مناسب یسمح بإعداد قوائم مالیة مؤقتة تنسجم مع المعاییر المالیة والمحاسبیة الصادرة 

إلدارة على كافة المعلومات التي تغطي فترة ال تتجاوز الدولیة ومعاییر التقاریر المحاسبیة الدولیة ، علماً أن القوائم المالیة الحالیة أعدت على أساس ھذا النظام، وقد أطلع أعضاء مجلس ا
 ة بالبنك وتم عرضھا على مجلس اإلدارة وتمت الموافقة علیھا.كما قام البنك بإصدار الئحة الحوكمھ الخاص ،سنة واحدة من تاریخ نھایة السنة الماضیة

تھا ءاویتم اإلفصاح طبقاً لتعلیمات میثاق سیاسات االفصاح واجرا ،ویقوم البنك باإلعالن عن جمیع التطورات والتغییرات الجوھریة على موقع تداول ألھمیة عملیة اإلفصاح لمساھمي البنك
 نینیطت مسؤولیة االفصاح بممثلَ أوقد  ،حة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ومؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الحوكمة الخاص بالبنكالصادرعن البنك وكذلك وفقا لالئ

 خر من كبار التنفیذیین في البنك.حدھما عضو مجلس اإلدارة واآلأعن البنك 
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    حوكمة الشركات )45(

كما یواصل االلتزام  ،لنقد العربي السعوديیعمل البنك السعودي الفرنسي وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الخاصة بھ والمقرة من قبل مجلس اإلدارة إضافة إلى سیاسات وتعلیمات مؤسسة ا
یتم إبالغ السادة األعضاء بواسطة رئیس مجلس اإلدارة عن كل ما یرد من  في نفس الوقت بمبادئ وأحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة،  كما

خر حسب التعلیمات الواردة من الجھات التنظیمیة ، وقد التزم البنك بتطبیق بنود المواد الخاصة ویتم تحدیث الئحة الحوكمة في البنك من وقت آل ،الجھات المختصة حول ھذا الموضوع
من الئحة حوكمة الشركات مع النظام األساسي للبنك إضافة إلى المواد اإللزامیة التي صدر بھا قرار بناًء على قرارات من مجلس الھیئة باستثناء المادة الثالثة  بحوكمة الشركات والمتطابقة

  -(د) من المادة السادسة من ذات الالئحة وذلك حسب ما یلي : والفقرة
 

 
 رقم المادة

 التطبیقأسباب عدم  متطلبات المادة

تتضمن عدداً من المتطلبات المتعلقة بحقوق المساھمین ومن ضمنھا الحق في الحصول  الثالثة
 على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة .

 

ال ینطبق ھذا النص على البنك نظراً لعدم وجود نص 
ن أ إالصریح في النظام األساسي للبنك بھذا المتطلب 

األساسي تناولت ما یتعلق بتصفیة من النظام  45المادة 
البنك واالجراءات الكفیلة بذلك وفق ما یتضمنھ نظام 

 الشركات

الصفة االعتباریة الذین یتصرفون بالنیابة  يیجب على المستثمرین من األشخاص ذو (د)الفقرة السادسة 
اإلفصاح عن سیاساتھم في التصویت  –مثل صنادیق االستثمار  –عن غیرھم 

وتصویتھم الفعلي في تقاریرھم السنویة، وكذلك اإلفصاح عن كیفیة التعامل مع أي 
 ؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة الخاصة باستثماراتھمیتضارب جوھري للمصالح قد 

ن البنك السعودي الفرنسي لیس لھ الصفة القانونیة إللزام أ
المستثمرین ذوي الصفة االعتباریة الذین یتصرفون 

اإلفصاح بمثل صنادیق االستثمار –ن غیرھم بالنیابة ع
 عن سیاساتھم في التصویت

 

 دعم من المصرفي للقطاعدمونھ یق لماوولي ولي العھد األمین  عھده ولي وإلى الشریفین الحرمین خادم والتقدیر بعد هللا لمقام الشكر بخالص الفرنسي السعودي البنك إدارة مجلس ختاماً یتقدم
 من مبادرات البنك من بھ یقوم ما جمیع  التجارة والصناعة لمساندتھم ووزارة السعودیة المالیة السوق وھیئة السعودي العربي النقد المالیة ومؤسسة وزارة مقام إلى موصول والشكر ،متواصل

ویتوجھ بالشكر إلى جمیع  ،موضع االحترام والتقدیر ھي والتي العزیزة الثقة ھذه على البنك لعمالء یتقدم بالشكر ، كما للجمیع متاحة یسر وبكل لتصبح المصرفیة الخدمات مستوى رفع شأنھا
 االنجازات. ھذه في الزمالء الذین ساھموا
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