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نتائج الأداء المالي 

3٫532     مليون ريال�ضافي الدخل

161٫268 مليون ريالاإجمالي المطلوبات

192٫929 مليون ريالاإجمالي الأ�ضول

150٫954 مليون ريالودائع العملء

121٫940 مليون ريال�ضافي القرو�س وال�ضلف

ريالاإجمالي حقوق الملكية مليون    31٫661

 2017

ال�سنة المالية باإيجاز
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�صافي الدخل

3٫532
مليون

ريال �ضعودي
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كلمة رئي�س 

مجل�س الإدارة

ارتفعت

ال�صتثمارات
بن�ضبة

%5٫20 
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واجه القطاع الم�صرفي هدوءاً اقت�صادياً في العام 2017م،

وبالرغم من ذلك فقد ا�صتطاع البنك ال�صعودي الفرن�صي المحافظة على 

م�صتوى اأدائه 

ي�ضعدني اأ�ضالة عن نف�ضي ونيابة عن زملئي اأع�ضاء مجل�س اإدارة البنك ال�ضعودي الفرن�ضي اأن اأ�ضع بين 

يدي ح�ضراتكم التقرير ال�ضنوي والبيانات المالية لل�ضنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

لقد واجه القطاع الم�ضرفي هدوءًا اقت�ضاديًا في العام 2017م، وبالرغم من ذلك فقد ا�ضتطاع البنك 

ال�ضعودي الفرن�ضي المحافظة على م�ضتوى اأدائه، حيث حقق اأرباحًا �ضافية بنهاية العام 2017م 

مقـــدارها 3٫532 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3٫510 مليون ريال للعام 2016م بارتفاع ن�ضبته 0٫63 % 

نتيجة لرتفاع اإجمالي دخل العمليات بن�ضبة 2٫75% والتي بلغت 6٫576 مليون ريال، ويعود هذا الرتفاع 

ب�ضكل رئي�ضي اإلى زيادة �ضافي دخل العمولت الخا�ضة ودخل المتاجرة والتي قوبلت جزئيًا بانخفا�س 

كل من دخل الأتعاب والعمولت،دخل ال�ضرف الأجنبي،دخل توزيعات الأرباح، ومكا�ضب ال�ضتثمارات 

المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

ارتفعت ال�ضتثمارات بن�ضبة 5٫20 % اإلى 25٫325 مليون ريال، وانخف�ضت محفظة القرو�س بن�ضبــة 

5٫81% لت�ضل اإلى 121٫940 مليون ريال، وبلغت الودائع 150٫954 مليون ريال بانخفا�س ن�ضبته 

4٫74%، وانخف�ضت الموجودات بن�ضبة 5٫16% لت�ضل اإلى 192٫929 مليون ريال، وذلك مقارنة بالعام 

الما�ضي.
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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

وتم توزيع اأرباح نقدية على م�ضاهمي البنك عن الن�ضف الثاني للعام 2017م بواقع 0٫35 هللة لل�ضهم 

الواحد، بالإ�ضافة اإلى ما تم توزيعه من اأرباح عن الن�ضف الأول بواقع 1٫05 ريال لل�ضهم الواحد، بحيث 

ي�ضبح اإجمالي التوزيعات )1٫40( ريال لل�ضهم الواحد عن العام المالي 2017م.

واإلى جانب ذلك وا�ضل البنك م�ضيرته في تقديم خدمات متميزة لعملئه، وتعزيز ورفع م�ضتوى 

البنية التحتية، وا�ضتثمر البنك في كوادره الب�ضرية من خلل برامج تطوير للم�ضتويات الإدارية العليا 

والمتو�ضطة، مع برامج تدريبية متخ�ض�ضة لجميع الم�ضتويات الوظيفية.

وختامًا ي�ضعدني اأن اأتقدم با�ضمي وا�ضم زملئي اأع�ضاء مجل�س الإدارة بال�ضكر والعرفان لمقام خادم 

الحرمين ال�ضريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المتوا�ضل للقطاع الم�ضرفي، وال�ضكر مو�ضول لجميع 

الأجهزة الحكومية ذات العلقة على دورها الإيجابي والفعال في م�ضاندة البنك وفي مقدمتها وزارة 

المالية، موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، وزارة التجارة وال�ضتثمار، هيئة ال�ضوق المالية ال�ضعودية والهيئة 

العامة لل�ضتثمار.

كما اأتوجه بال�ضكر لل�ضادة عملء وم�ضاهمي البنك على ثقتهم، ولزملئي اأع�ضاء مجل�س الإدارة وجميع 

من�ضوبي البنك لجهودهم التي �ضاهمت في تحقيق هذه الإنجازات.

�صليمان بن عبدالرحمن القويز

رئي�س مجل�س الإدارة
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كلمة

الع�سو المنتدب

مليون

ريال �ضعودي

حقق البنك

ربحاً �صافياً

3٫532
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بلغ اإجمالي ربح العمليات 6.576 مليون ريال للعام 2017م

بزيادة قدرها 2.7 % مقارنة بالعام 2016م 

ي�ضرني اأن ا�ضتعر�س اأداء البنك ال�ضعودي الفرن�ضي للعام 2017م والذي حقق من خلله ربًحا �ضافًيا 

مقداره  3،532  مليون ريال مقارنة بمبلغ 3،510  مليون ريال للعام 2016م .

و بلغ اإجمالي ربح العمليات 6،576 مليون ريال للعام 2017م  بزيادة قدرها 2٫7  % مقارنة بالعام 

2016م ، كما ارتفع �ضافي ربح العمولت الخا�ضة بن�ضبة 10٫43 % لي�ضل اإلى 4،700 مليون ريال ، 

ويعك�س ذلك الأداء المتميز للبنك على الرغم من التحديات القت�ضادية في العام 2017م .

هذا ومع الرتفاع الطفيف في اأ�ضعار الفوائد وبالرغم من النخفا�س الن�ضبي في ن�ضاط القرا�س في 

ن من المحافظة على معدل نمو ثابت في موؤ�ضراته الربحية بفعل العوائد  عام 2017م ، اإل اأن البنك تمكَّ

المحققة من العمولت الخا�ضة / ال�ضتثمارات ومن دخل الودائع النقدية.

وفي ظل الو�ضع الراهن،  فقد بلغت محفظة القرو�س وال�ضلف في العام 2017م  مبلغ 121،940  مليون 

ريال ، وبلغت الموجودات  192،929 مليون ريال ، كما بلغ حجم ودائع العملء 150،954 مليون ريال ، في 

حين ارتفعت ال�ضتثمارات اإلى 25،325  مليون ريال م�ضجلة ازدياًدا بن�ضبة 5٫2 %.

وفيما يخ�س اأعمال الأوراق المالية ، تعمل �ضركة ال�ضعودي الفرن�ضي كابيتال  ب�ضكل كبير على تعزيز   

منتجاتها المقدمة لعملء البنك.

ونظرًا للتحديات القت�ضادية على الم�ضتويين الدولي والمحلي، ارتفعت ن�ضبة القرو�س المتعثرة من  % 

ه البنك في  1٫29في العام  2016م�ضجلة % 2٫73في العام .2017 و مع اعتماد النهج المحافظ الذي اأقرَّ

اإدارة المخاطر، ا�ضتقرت القرو�س المتعثرة ب�ضكل كلي �ضمن المخ�ض�ضات الماأخوذة بال�ضنوات ال�ضابقة 

. و قد حاز هذا النهج ، اإ�ضافة اإلى محفظة البنك المتنوعة قبول ور�ضى عالي من قبل هيئات الت�ضنيف 

المعتمدة حيث  قررت موا�ضلة تقييمها ال�ضتثماري للبنك و اعتمادها له مجددًا كم�ضرف من الدرجة 

ال�ضتثمارية.   
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�ضنوا�ضل في العام 2018 على موازنة ا�ضتراتيجيتنا بين اأن�ضطة الخدمات الم�ضرفية للأفراد والخدمات 

الم�ضرفية لل�ضركات مع التركيز ب�ضكل خا�س على العائد من الموجودات والودائع النقدية ، بالإ�ضافة 

اإلى توقعاتنا با�ضتمرار ارتفاع معدل الفائدة. واذا ما نظرنا اإلى جودة والتزام فريق العمل بالبنك 

ال�ضعودي الفرن�ضي . فاإنني واثق كل الثقة باأن البنك �ضيتجاوز كافة التحديات الم�ضتقبلية التي لبد 

لل�ضناعة الم�ضرفية من مواجهتها �ضواء على ال�ضعيد النظامي اأو على م�ضتوى العملء.

اأود اأن اأتقدم بال�ضكر لجميع عملئنا على ثقتهم في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي مع التاأكيد باأن البنك 

�ضيحر�س دائًما على نيل ر�ضا عملئه وتعزيز التوا�ضل معهم .

كما اأتوجه بال�ضكر لموؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي وهيئة ال�ضوق المالية على ما تقدماه لنا من دعم 

مثمر وتوجيه و م�ضاعدة متوا�ضلة. 

ا اأن اأعرب عن تقديري لجميع موظفي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على التزامهم الدائم  واأخيًرا، اأود اأي�ضً

ينه من موا�ضلة نموه وال�ضير بخطى واثقة نحو الأمام. واهتمامهم في تحقيق اأهداف البنك لتمكِّ

عمار بن عبدالواحد الخ�صيري

الع�ضو المنتدب

كلمة الع�ضو المنتدب
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مليون

ريال �ضعودي

اإجمالي

ربح

العمليات 

6٫576
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اأع�صاء 

مجل�س الإدارة

الدكتور خالد بن حامد مطبقاني

ع�ضو مجل�س الإدارة

بدر بن عبداهلل العي�ضى

ع�ضو مجل�س الإدارة

عمار بن عبدالواحد الخ�ضيري

ع�ضو مجل�س الإدارة 

عبدالرحمن بن را�ضد الرا�ضد

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

معالي الأ�ضتاذ �ضليمان بن 

عبدالرحمن القويز

رئي�س مجل�س الإدارة
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مو�ضى بن عمران العمران

ع�ضو مجل�س الإدارة

المهند�س ريان بن محمد فايز

ع�ضو مجل�س الإدارة

جاك اأوليفر برو�ضت

ع�ضو مجل�س الإدارة

مازن بن عبدالرزاق الرميح

ع�ضو مجل�س الإدارة
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فريق 

الإدارة التنفيذي

عمار الخ�ضيري

الع�ضو المنتدب

مازن تميمي

مدير تنفيذي اأول/ قطاع الأعمال

عادل ملوي

المدير المالي 

رئي�س المجموعة المالية والتخطيط

منير خياط

المدير التنفيذي لمجموعة الموارد الب�ضرية

رافي�ضانكار فيفاناتان

 رئي�س دائرة المخاطر

ثامر يو�ضف

مدير تنفيذي اأول/قطاع العمليات 

�س عبدالمح�ضن الريِّ

الرئي�س التنفيذي للتدقيق الداخلي

عبد العزيز الباني

رئي�س دائرة اللتزام

اإ�ضماعيل العريني

الأمين العام

كمال خ�ضر

مجموعة الخدمات الم�ضرفية لل�ضركات

اأحمد الحديد

مجموعة الأ�ضواق العالمية

جميل الحمدان

مجموعة الخدمات الم�ضرفية للأعمال
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اأحمد جودت

مجموعة الح�ضابات الخا�ضة

خالد الطوخي

مجموعة العمليات ال�ضاملة - رئي�س البتكار

�س مازن الريِّ

رئي�س الم�ضرفية الإ�ضلمية

فرا�س الوهيب

دائرة اإدارة الممتلكات

�ضاهد طيب ن�ضيم

دائرة المحا�ضبة والرقابة المالية

في�ضل الدو�ضري

رئي�س مجموعة الخدمات الم�ضرفية للأفراد

 

عبدالعزيز الملحم

المدير الإقليمي للمنطقة ال�ضرقية

عبداهلل المجراد

رئي�س دائرة الم�ضتريات

عامر عثمان 

 رئي�س مجموعة اإدارة الثروات
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مجموعة 

المالية والتخطيط

التقرير ال�سنوي ٢٠١٧ 22



قدمت نتائج �صافي الدخل للبنك

فر�صة موا�صلة تعزيز كافة الموؤ�صرات المالية الرئي�صية

I الأداء العام
 بلغ �ضافي دخل البنك ال�ضعودي الفرن�ضي للعام المنتهي في 31 دي�ضمبر2017م مبلغ 3٫532 مليون ريال 

�ضعودي، بارتفاع قدره 0٫63% مقابل 3٫510 مليون ريال �ضعودي حققه البنك في نهاية العام 2016م.

قدمت هذه النتيجة القوية للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي فر�ضة موا�ضلة تعزيز كافة الموؤ�ضرات المالية 

الرئي�ضية في مجالت راأ�س المال وال�ضيولة والمخاطر،معربًا عن و�ضعه المالي العام ال�ضليم وتوفير 

القدرة على تنفيذ خطته المتو�ضطة الأجل.

I الميزانية العمومية

بلغ اإجمالي الأ�ضول مبلغًا وقدره 192٫929 مليون ريال �ضعودي. وذلك بانخفا�س ن�ضبته %5٫16، 

ويعزى هذا النخفا�س ب�ضكل رئي�ضي اإلى انخفا�س النمو في محفظة القرو�س بن�ضبة 5٫81% لي�ضل اإلى 

121٫940 مليون ريال �ضعودي، واإلى انخفا�س الإقرا�س بن�ضبة 26% حيث بلغ مبلغًا وقدره 18٫758مليون 

ريال.

بلغت ودائع العملء الإجمالية 150٫954 مليون ريال �ضعودي، اأي بانخفا�س ن�ضبته 4٫74% وذلك ب�ضبب 

الظروف ال�ضائدة في ال�ضوق. وحافظ البنك على ن�ضبة جيدة في معدل القرو�س اإلى الودائع بلغت %79.
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 I الإيرادات الت�صغيلية

ارتفعت الإيرادات الت�ضغيلية بن�ضبة 2٫75% لت�ضل اإلى 6٫576 مليون ريال �ضعودي. وجاء هذا النمو في 

الإيرادات من �ضافي دخل العمولت الخا�ضة والتي بلغت 4٫700 مليون ريال بن�ضبة قدرها %10٫43، 

بينما انخف�س دخل العمولت غير الخا�ضة اإلى 1٫876 مليون ريال بن�ضبة  قدرها 12٫46%، وذلك ب�ضبب 

انخفا�س الر�ضوم ودخل ال�ضرف.

I حجم المخاطر

انخف�س متو�ضط تكلفة المخاطر من 58  نقطة اأ�ضا�س في العام الما�ضي لي�ضل اإلى 0٫53 نقطة اأ�ضا�س 

هذا العام. كما بلغت مخ�ض�ضات خ�ضائر انخفا�س ر�ضوم الئتمان 661 مليون ريال �ضعودي،  وي�ضل 

اإجمالي مخ�ض�ضات انخفا�س ر�ضوم الئتمان اإلى 3٫424 مليون ريال �ضعودي ما يغطي 100% من 

م�ضتوى القرو�س المتعثرة،بينما تبلغ المخ�ض�ضات العامة وحدها ما يزيد على 1% من محفظة القرو�س.

I كفاية راأ�س المال

ن مجل�س اإدارة البنك من التو�ضية  بناًء على النتائج القوية التي حققها البنك ال�ضعودي الفرن�ضي، تمكَّ

بتوزيع اأرباح بواقع 1٫40 ريال �ضعودي لل�ضهم مقارنة مع 1٫05 لل�ضهم الواحد في العام 2016م.

ونتيجة لنخفا�س نمو القرو�س وا�ضتراتيجية المخاطر الحكيمة، انخف�ضت الأ�ضول المرجحة بالمخاطر 

بن�ضبة 5٫07% لت�ضل اإلى 182٫088 مليون ريال �ضعودي.

وبالإ�ضافة اإلى ازدياد راأ�س المال الثابت على مدار العام، فقد اأ�ضفر ذلك عن معدل قوي لكفاية راأ�س 

المال بن�ضبة 19٫39% )معدل الم�ضتوى الأول + معدل الم�ضتوى الثاني( و17٫52%)معدل الم�ضتوى 

الأول(، موفرًا قاعدة راأ�ضمالية قوية لموا�ضلة تطوير م�ضتقبل البنك ال�ضعودي الفرن�ضي.

I دائرة المحا�صبة والّرقابة المالّية

ت�ضمن دائرة المحا�ضبة والّرقابة المالّية المتثال والإف�ضاح الكامل عن المعلومات على �ضوء معايير 

التقارير المالّية الّدولّية  )IFRS( والمبادئ الّتوجيهّية الّتنظيمّية اّلتي تقّرها موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي 

ال�ّضعودي. وتتوّلى هذه الّدائرة م�ضوؤولّية تطوير نظام المحا�ضبة في البنك و�ضيانته، وت�ضمل مهامها 

الّرقابّية الم�ضاريف العاّمة وت�ضوية الح�ضابات الم�ضرفّية والأ�ضول الّثابتة والّرقابة على التاأمين. وقد 

عملت دائرة المحا�ضبة والّرقابة المالّية بالتعاون الوثيق مع اأق�ضام مختلفة وقطاعات الأعمال الأخرى 

من اأجل تنفيذ متطّلبات الإعداد الّتنظيمي للّتقارير و�ضمان الّتطبيق ال�ّضل�س للمعايير الّدولّية للتقارير 

المالّية )IFRS 9(، وم�ضاريع �ضريبة القيمة الم�ضافة اّلتي تدخل حّيز الّتنفيذ اعتبارًا من الأّول من 

كانون الّثاني/يناير 2018م. وكانت المهّمة الأ�ضا�ضّية لهذه الّدائرة هي تنفيذ ُبنية المحا�ضبة لتطابق 

المعايير الدولّية ل)IFRS 9( وفقًا لت�ضنيف نموذج العمل ومتطّلباته. بالإ�ضافة اإلى ذلك، قامت الّدائرة 

مجموعة المالية والتخطيط
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ريبة على القيمة الم�ضافة من خلل اإجراء تقييٍم للأثر، واإعداد نظام المحا�ضبة وتهيئته،  بتنفيذ ال�ضّ

وا�ضتيفاء متطّلبات اإعداد الّتقارير ورعاية دورات تدريب الموّظفين وتوعيتهم، ف�ضًل عن تقديم الّدعم 

ريبة على القيمة الم�ضافة. الّتقنّي للم�ضائل المتعّلقة بال�ضّ

I اإدارة الأ�صول

ُيعنى ق�ضم اإدارة الأ�ضول باإدارة مخاطر ال�ّضيولة ومخاطر اأ�ضعار الفائدة للبنك، وذلك وفقًا لإطار حدود 

عد �ضابقًا والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجل�س الإدارة. علوًة على ذلك، يدعم 
ُ
المخاطر الذي اأ

هذا الق�ضم عملّية تخطيط راأ�س المال واإدارته واّلتي ُتَعد جزءًا اأ�ضا�ضيًا من الخطة الداخلية لتقييم كفاية 

راأ�س المال في البنك.

I دائرة الّتخطيط المالي والّرقابة الإدارّية

تتحّمل هذه الّدائرة في المقام الأول م�ضوؤولية اإعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها، ف�ضًل عن تزويد الإدارة 

بالأدوات المنا�ضبة لتقييم الأداء وتوجيهه. وت�ضرف دائرة الّتخطيط المالي والّرقابة الإدارية اأي�ضًا على 

تنفيذ الخّطة المتو�ضطة الأجل 2017-2019، وقد وا�ضلت، خلل العام 2017م، تعزيز اأنظمتها المتعلقة 

بالميزانية وربحية العميل ومراقبة النفقات، وذلك من اأجل توفير بيانات اأكثر دقًة وبوقت اأ�ضرع لكل 

عملئها الداخليين كالإدارة وقطاعات الأعمال ووظائف الّدعم.

ارتفعت

الإيرادات 

الت�صغيلية
بن�ضبة

%2٫75 
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على الرغم من تحديات البيئة القت�صادّية المتغّيرة خالل عام 2017

تمّكنت كل القطاعات من زيادة الإنتاجية وتحقيق نمو في �صافي الأرباح 

كان العام 2017م العاَم الأول من تنفيذ الخطة متو�ضطة الأجل للعامين )2017- 2019(، والتي تطمح 

اإلى موا�ضلة الّنمو المعتدل في كل قطاعات الأعمال والمحافظة على مركز البنك كعن�ضر اأ�ضا�ضي في 

ركات، وذلك تما�ضيًا مع روؤية المملكة للعام 2030. اأن�ضطة ال�ضَّ

وعلى الرغم من تحديات البيئة القت�ضادّية المتغّيرة التي �ضهدها العام 2017م، تمّكنت كل القطاعات 

من زيادة الإنتاجية وتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العامة، وذلك بف�ضل المراقبة القوية على 

النفقات المبا�ضرة، وا�ضتطاعت اأن تختم العام بتحقيق نموٍّ في �ضافي الأرباح.

وتظل الخدمات الم�ضرفية لل�ضركات، بما في ذلك الخزينة، الجهة القائدة للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، 

حيث ا�ضتمّر نمّوها على الّرغم من انخفا�س اأ�ضعار الّنفط وما ترتب على ذلك من توجيه في الإنفاق 

الحكومّي.

اأّما بالن�ضبة اإلى مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد، وعلى الرغم من زيادة الإنتاج وتقلي�س 

الم�ضاريف المبا�ضرة، فقد انخف�ضت نتائجها ال�ّضنوّية اإلى حدٍّ ما ب�ضبب الّنفقات العامة. 

وا�ضتطاعت اإدارة الثروات اأن تحّقق اأهدافها بنجاح، وذلك بف�ضل ا�ضتمرارية العلقة القوية مع 

عملئها والتي تدعمها منتجات ال�ضعودي الفرن�ضي كابيتال وخدماته العالية الجودة. ويبدو اأّن العام 

2018م �ضيكون مثيرًا وواعدًا لعملء اإدارة الّثروات، ويعود ذلك اإلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات 

الجديدة.

ومن المتوّقع اأن ي�ضتمر تعزيز الّنتائج وذلك من خلل التركيز على المبادرات الحكومية وتحقيق 

ل خطط الدولة في ا�ضتراتيجّية الإ�ضكان فر�ضة كبيرة لمجموعة الخدمات الم�ضرفية  تزامنها، و�ضُت�ضكِّ

لت في وقٍت ق�ضيٍر جّدًا اإلى اإطلق هياكل جديدة ت�ضهم في تحقيق هذا الغر�س. اأّما  للأفراد التي تو�ضّ

مجموعة الخدمات الم�ضرفية لل�ضركات فاإنها تبادر في تاأ�ضي�س فريق عمل يقوم على خدمة الخ�ضخ�ضة 

وتحقيق ال�ضراكة بين القطاعين الخا�س والعام. 

يعتزم البنك ال�ضعودي الفرن�ضي اأن يكون �ضريكًا اأ�ضا�ضّيًا في روؤية المملكة للعام 2030 ويلتزم في التمّيز 

بالأداء.

كلمة المدير التنفيذي

لقطاع الأعمال
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الخدمات 

الم�سرفّية لل�سركات

الخيار 
الأول

للعمالء من 
ال�صركات
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في ظل بيئة اأعمال اأكثر تحدياً،

تمكنت مجموعة الخدمات الم�صرفّية لل�ّصركات من الحفاظ على 

التزامها الّثابت لل�صوق ال�صعودي

رغم التحديات، حافظ البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي على العلقة المتينة مع العملء، وبنى علقات جديدة 

طويلة الأمد، مما جعل منه »الخيار الأول« للعملء من ال�ّضركات.

وحافظت اإدارة الهيكلة المالية والقرو�س الم�ضتركة على دورها القيادّي في عمليات التمويل الم�ضتركة 

في مختلف القطاعات، من �ضمنها قطاع الرعاية ال�ضحية، م�ضاريع البنية الّتحتّية، التعدين،الّنفط 

والغاز، البتروكيماوّيات،العقارات والت�ضالت. بالإ�ضافة اإلى ذلك، تم تكليف البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي 

بمهّمة القيام بتقديم الخدمات ال�ضت�ضارّية المالّية لم�ضاريع متخ�ض�ضة في تحلية المياه واإنتاج الطاقة 

كم�ضاريع اإنتاج م�ضتقلة، في اإطار روؤية الحكومة ال�ضعودية للعام 2030م، مما �ضاعد على زيادة الإيرادات 

المتح�ضلة من الّر�ضوم. 

كما �ضارك البنك ال�ّضعودي الفرن�ضّي كراٍع بلتيني في القمة ال�ّضنوية الخام�ضة لتمويل التجارة ال�ضعودية 

التي ُعِقَدت في الُخبر في �ضهر ت�ضرين الثاني/نوفمبر2017م، وقد �ضاهم ذلك في حفاظ البنك على 

تقديم اأف�ضل الخدمات في قطاع مبيعات وحلول التجارة والتمويل. 

واأخيرًا، يهدف البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي في العام 2018م اإلى زيادة ح�ضته ال�ضوقية وتعزيز مكانته 

كموؤ�ّض�ضة رائدة في مجال الأعمال الم�ضرفية لل�ّضركات في المملكة، وذلك من خلل تفانيه في تقديم 

منتجات وحلول م�ضرفية جديدة ومبتكرة تتنا�ضب مع احتياجات العملء المتنّوعة، بالإ�ضافة اإلى تعزيز 

الّروابط مع العملء الحالّيين، وموا�ضلة الّتركيز على البيع المتبادل وتح�ضين العوائد.
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المجموعة 

الم�سرفّية للأعمال

روؤية المجموعة الم�صرفية لالأعمال ومهمتها هي:

اأن نكون الخيار الأمثل لعمالء مختارين من خالل تقديم خدمات   

مميزة في وقت قيا�صي، وال�صعي نحو تكوين عالقات تجارية متبادلة 

المنفعة على المدى الطويل

فيما يلي الأن�ضطة والإنجازات التي حققتها المجموعة الم�ضرفية للأعمال للعام 2017 م:

اأكملت المجموعة الم�ضرفية للأعمال عامًا اآخر حافًل بالنجاح وتجاوزت الأهداف المحددة في كلٍّ . 1

من الحجم والربحية للعام 2017 م.

ق�ضم الموؤ�ض�ضات الحكومية كان لديه عامًا ناجحًا اأي�ضًا في تقديم كلٍّ من الودائع لأجل والح�ضابات . 2

الجارية، مما �ضاعد على الحفاظ على و�ضع ال�ضيولة بالبنك وتح�ضينها. 

تم و�ضع اللم�ضات الأخيرة والنتهاء من الخطة المتو�ضطة الأجل للأعوام 2019-2020 للمجموعة . 3

الم�ضرفية للأعمال من خلل اجتماعات تمت لتحديد الأهداف المرجوة.

تخطط المجموعة الم�ضرفية للأعمال لتعزيز نموها في ال�ضنوات الثلث القادمة كما هو مخطط في . 4

الخطة المتو�ضطة الأجل، وهي م�ضتعدة لتخطي الأهداف المحددة للعام 2018 م وما بعده. 

ق�ضم المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة حقق اأهداف الحجم المحددة للعام 2017 م، ومنذ تاأ�ضي�ضه . 5

�ضمن المجموعة الم�ضرفية للأعمال قبل اأربع �ضنوات، قام ق�ضم المن�ضاآت ال�ضغيرة والمتو�ضطة 

بالنمو ب�ضكل م�ضتمر والو�ضول اإلى اإنجازات جديدة كل عام. 
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 تجاوزنا الأهداف

المحددة في

الحجـــم 
والربحية

للعام 2017 م
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مجموعة 

الأ�سواق العالمية

فرق عمل عالية الخبرة

في الأ�صواق العالمية وهيكلة الحلول المبتكرة لحتياجات العمالء ، 

وا�صلت مجموعة الأ�صواق العالمية عاماً اآخر على التوالي من النتائج 

الباهرة 

على الرغم من الو�ضع القت�ضادي وال�ضيا�ضي حافظت مجموعة الأ�ضواق العالمية على �ضمودها وحققت 

نتائج باهرة لعام اآخر على التوالي.

و قام كل من فرق ال�ضت�ضارات في اأ�ضواق المال والتداول، بالإ�ضافة اإلى الجهود المبذولة من جميع 

اإدارات الأعمال في البنك والمدعومة بقاعدة قوية من الخدمات الم�ضرفية الإ�ضلمية، بتزويد عملء 

البنك بمجموعة كبيرة من المنتجات المتوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضلمية والمنتجات التقليدية لتلبية 

جميع احتياجات التحوط وال�ضتثمار الخا�ضة بهم.

حققنا

نتائــــــج

باهــــرة
لعام اآخر 

على التوالي
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 تّم تطوير منتجات �صخ�صية 

 بهدف اإنجاز ا�صتراتيجّيات الّدخل المتوازن ونمّو راأ�س المال

وا�ضلت مجموعة اإدارة الّثروات والخدمات الم�ضرفّية لكبار العملء اأداءها المميز في بيع المنتجات 

وتقديم الخدمات الم�ضرفية لعملئها، وقد تمّكنت من توفير منتجات وحلول تلّبي احتياجاتهم وذلك من 

خلل الحفاظ على علقات وثيقة مع العملء وعائلتهم.

وبما اأّن احتياجات العملء تعتبر محور اهتمام المجموعة، فقد تّم تطوير منتجات �ضخ�ضية لهم بهدف 

اإنجاز ا�ضتراتيجّيات الّدخل المتوازن ونمّو راأ�س المال. خلل ال�ّضنوات الّثلث الما�ضية، تّم ت�ضميم 

�س اإلى  ِمنت ولء عّدة عملء من ذوي الملءة المالية، فاأّدى هذا الّنهج المخ�ضّ منتجات و�ضناديق �ضَ

تاأمين مجموعٍة كبيرٍة من العملء المخل�ضين اّلذين قاموا بفتح ح�ضابات لعائلتهم واأولدهم. 

اإدارة الّثروات 

والح�سابات الخا�سة
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وعلى الّرغم من انخفا�س اأ�ضعار الفائدة، نجح م�ضوؤولو اإدارة الّثروات في تحقيق عوائد جيدة، وذلك من 

خلل الحلول ال�ضتثمارية من ال�ضعودي الفرن�ضي كابيتال وخدمات الخزينة في البنك. وقد اأ�ضفر ذلك 

�ضٍة. عن تقديم منتجات مبتكرٍة ومتخ�ضّ

وبف�ضل هذه البيئة المتاآزرة، تمّكنت مجموعة اإدارة الّثروات والخدمات الم�ضرفّية لكبار العملء من 

زيادة ح�ض�ضها في ال�ّضوق والحفاظ على �ضمعتها في الّتمّيز بالأداء. 

قّدمنا

منتـجات 
مبتكـــــــرة 

�سة ومتخ�سّ
تعك�س تميزنا بالأداء
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مجموعة 

العمليات ال�ساملة
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�صهد عام 2017م العديد من التحديات،

 ونحن الآن نقوم بتغييرات عديدة لمالءمة الو�صع الحالي

في عام 2017م واجهت مجموعة العمليات ال�ضاملة تحديات هام�ضية في عدد من القنوات الرئي�ضية. 

حيث اإن المتطلبات النظامية ور�ضوم الم�ضاريع العالمية زادت من ال�ضغط على التكلفة، مما اأدى اإلى 

انخفا�س اإيرادات العمولت اإلى 6% بنهاية ال�ضنة، في حين جمعت هذه القنوات ودائع )ل تحمل عمولة 

كبيرة الحجم ”NCBDs”( بلغت 77٫6 مليار ريال ب�ضافي ربح بلغ 66٫2 مليون ريال. 

وكانت اإنجازاتنا ل�ضنة 2017م كما يلي:

• تم تركيب 6٫137 جهاز لنقاط البيع وذلك تما�ضيًا مع اأهداف موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. حيث 	

حققت نقاط البيع اأعماًل بقيمة 17 مليار ريال،منها ارتفاع الودائع )ل تحمل عمولة كبيرة الحجم 

”NCBDs”( بن�ضبة 6% وزيادة 38% في حجم العمليات مقارنة بالن�ضبة ال�ضابقة.

• التطوير الم�ضتمر لقنوات ال�ضركات الإلكترونية )فرن�ضي جلوبال، فرن�ضي تريد، نظام الم�ضرفية 	

الإلكترونية المتطورة”B2B” وخدمات �ضويفت ”MA,CUG”، تحويل الرواتب، اإيجار، التجارة 

الإلكترونية، وح�ضاب �ضداد( يوفر فر�ضًا كبيرة لدخول �ضركات رئي�ضية كعملء للبنك، مما يوؤدي اإلى 

زيادة ت�ضل اإلى 64% في الإيرادات و50% في عمليات قنوات البيع.

• انخف�ضت ر�ضوم بطاقة الرواتب بن�ضبة 24% نتيجة لأن�ضطة ح�ضابات العملء وانخفا�س القوى العاملة 	

في قطاع المقاولت.

اإن اأولوياتنا للعام 2018م ناجمة عن الخطط المتو�ضطة الأجل والتغيُّرات التنظيمية عبر القطاع 

الم�ضرفي. ومن خلل تطوير التكنولوجيا الحديثة �ضي�ضبح باإمكاننا دعم عملئنا، تخفي�س التكاليف، 

تح�ضين اإدارة المخاطر واإعادة تجديد كل جانب من جوانب الأعمال.

%64 
زيادة في 

الإيرادات
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الم�صرفية 

الإ�سلمية
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تنفيذ الأهداف التنموية

للخطة المتو�صطة الأجل 2019-2017

اأكملت دائرة الخدمات الم�ضرفية الإ�ضلمية العام 2017م تنفيذ الأهداف التنموية للخطة المتو�ضطة 

الأجل 2017-2019 للخدمات الم�ضرفية الإ�ضلمية بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، مع 20 مبادرة من 

قطاعات الأعمال تمت الموافقة عليها بوا�ضطة الهيئة ال�ضرعية للعام 2017م. اإ�ضافة اإلى ذلك تم و�ضع 

البنية الهيكلية لأربع ع�ضر منتجًا اإ�ضلميًا جديدًا من قبل اإدارة الم�ضرفية الإ�ضلمية بالتن�ضيق مع 

قطاع اأعمال البنك وم�ضت�ضاري ال�ضريعة الإ�ضلمية والتي ُيخطط لطرحها في 2019/2018. هذا وقد 

تم تحديث الإطار القانوني لمنتجات الم�ضرفية الإ�ضلمية لل�ضركات لتواكب الم�ضتجدات القانونية 

والتنظيمية في هذا القطاع الحيوي والمتجدد.

20
مبادرة من

قطاعات الأعمال

تمت الموافقة عليها بوا�ضطة 

الهيئة ال�ضرعية للعام 2017م
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كلمة رئي�س مجموعة

الخدمات الم�سرفّية للأفراد 

م�صتعّدون لَجني 

ثمار جهود التحّول 

ُيوّفر التحّول في الخدمات الم�ضرفّية للأفراد ِمنبرًا هاّمًا يدعم نمّو الأعمال الّتجارية ويزيد من 

اإ�ضهامها في الربحّية الإجمالية للبنك. وانطلقًا من التقّدم الذي اأحرزته في العام 2017م، اأ�ضبحت 

مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد اليوم مهّياأًة للمبا�ضرة في المرحلة الّتالية من التطوير وال�ضتفادة 

من الفر�س المتاحة نتيجة البتكارات التي تم اإنجازها حّتى الآن.

وفي العام المن�ضرم، قمنا باإعادة ت�ضنيف فئات العملء وبالّتالي تن�ضيق تنظيم الفروع، وذلك مع 

مراعاة الفعالّية والجودة العالية للخدمات. وعملنا على تعزيز الّتجربة التي يح�ضل عليها العميل في 

البنك من خلل تح�ضين عملّيات فتح الح�ضابات والخدمات اّلتي تقّدمها الفروع، كما زّودنا برنامج الولء 

»جنى« بخيارات وا�ضعة للمكافاآت، واأطلقنا تطبيق »جنى« للجّوال اّلذي زاد من �ضهولة و�ضول العملء اإلى 

هذا البرنامج. وقمنا اأي�ضًا باإعادة تقييم قنوات التوزيع واّتخاذ خطوات تزيد الفعالّية والكفاءة.

وعلوًة على ذلك، اإّننا نتحّدى اأنف�ضنا للو�ضول اإلى اأهداف حا�ضمة ولَرفع م�ضتوى كفاءة كّل عمل نقوم 

به. فالعمل الذي بداأنا به والّتقّدم اّلذي اأحرزناه في وقت ق�ضير ُيعطيني الّثقة باأّننا ن�ضير على الم�ضار 

ال�ضحيح للو�ضول اإلى مكانة اأف�ضل على المدى الطويل. لقد حان الوقت لَجني ثمار جهودنا في التحّول 

معًا، وتحقيق الّنتائج المرجّوة.

 اإّننا نتحّدى

اأنف�صنا

لَرفع
م�ستوى كفاءة

كّل عمل نقوم به
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مجموعة

الخدمات الم�سرفّية للأفراد 

النمّو

من خالل التحّول 

كان الأداء المالي لمجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد جديرًا بالّثناء خلل عاٍم �ضهد �ضعوباٍت في 

حالة ال�ّضوق وتباطوؤًا في الّنمّو القت�ضادي. وي�ضير التقّدم اّلذي اأحرزته هذه المجموعة على �ضعيد 

الودائع والأ�ضول ال�ضتهلكّية في العام 2017م اإلى قّوتها في تجاوز ظروف بيئة العمل. وقد نمت الأ�ضول 

ال�ضتهلكّية لمجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد خلل هذا العام بن�ضبة 2٫1% اأو ما ي�ضاوي 200 

مليون ريال �ضعودّي تقريبًا، بينما حّققت قاعدة الودائع )الودائع من دون عمولت( ارتفاعًا بن�ضبة 

0٫9%، من 33٫2 مليار ريال �ضعودّي العام الما�ضي اإلى 33٫5 مليار ريال �ضعودي هذا العام.

ويعود الف�ضل في هذه الإنجازات اإلى الجهود المبذولة في مختلف المبادرات للّتحّول، والّرامية اإلى تعزيز 

بل الملئمة للح�ضول على منتجات مجموعة الخدمات الم�ضرفّية  العلقات مع العملء وتوفير ال�ضُّ

للأفراد وخدماتها. وفيما يلي بع�س هذه البرامج:

• الّتجزئة الجديدة: بهدف اأن ي�ضبح البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي »البنك الّرئي�ضّي للعملء«، عّززت 	

مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد برنامج الّتجزئة لت�ضهيل زيادة الّتركيز على العلقات مع 

العملء وتلبية حاجاتهم الم�ضرفّية الفريدة. وا�ضتلزم ذلك اإعادة ت�ضكيل �ضبكة الفروع لت�ضبح 

�ضات اأكثر تركيزًا على العميل، وتزويدها في الوقت نف�ضه باأداٍة جديدٍة لدعم  هذه الأخيرة موؤ�ضَّ

اإدارة العلقة مع العملء. بالإ�ضافة اإلى ذلك، تّم عقد دورات تدريبّية ل�ضمان تاأهيل كّل الموّظفين 

وم�ضاركتهم وا�ضتعدادهم للّتعامل مع الّتغيير ال�ضتراتيجّي. 

• تجربة اأف�ضل لفتح الح�ضابات: يتوّلى المدراء الأكثر خبرًة في اإدارة العلقات مهّمة عملّيات فتح 	

الح�ضاب في الفروع، وذلك من اأجل فهم احتياجات العميل ب�ضكل اأف�ضل و�ضمان جودة الخدمة، 

لة عند ان�ضمام عميل جديٍد اإلى البنك. وعلوًة على ذلك، تّم تجهيز  وعر�س المنتجات ذات ال�ضّ

اّت�ضال ترحيبّي ل�ضكر العميل المن�ضّم على منح ثقته للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، ولإجراء ا�ضتق�ضاء 

حول مدى ر�ضاه عن عملّية فتح الح�ضاب ككّل.

• الّتركيز على الّتمويل ال�ضكني: حّققت هذه المبادرة، التي توّلها فريق الّتحّول في الخدمات للأفراد، 	

عددًا من الإنجازات ال�ّضريعة من حيث: عملّية الّتمويل والأدوات و�ضيا�ضة اإدارة المخاطر والعرو�س. 

وكنتيجة اأّولّية لهذه المبادرة، ارتفع ترتيب مبيعات البنك ال�ضعودي الفرن�ضي درجتين بين كاّفة بنوك 

المملكة، وت�ضاعف اإنتاج المبيعات مقارنة بالعام 2016م.
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%2٫1
نمو في الأ�صول 

ال�صتهالكّية
لمجموعة الخدمات 

الم�ضرفّية للأفراد
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مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد 

• تح�صين كفاءة الفروع: بترابط وثيٍق مع برنامج تجزئة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد، تّمت اإعادة 	

هيكلة تنظيم الفروع ل�ضتيعاب المزيد من الموظفين التجاريين من اأجل دعم اأهداف المبيعات، وقد 

في ق�ضم العملّيات الم�ضرفية وفقًا لحجم المعاملت المتداول بها  تّم تحديد الحجم المنا�ضب لُمَوظَّ

في الفروع.

• تح�صينات برنامج »جنى«: اإّن برنامج الولء »جنى« اّلذي اأطلقه البنك ال�ضعودي الفرن�ضي هو برنامج 	

مبتكر وفريد من نوعه في القطاع الم�ضرفي ال�ّضعودي. وقد تقدم وتطور ب�ضكل اأكبر في العام 2017م 

من خلل اإطلق تطبيق »جنى« للجّوال اّلذي زاد �ضهولة و�ضول العملء اإلى هذا البرنامج. وفي اإطار 

التزام البنك بالم�ضوؤولّية الجتماعّية، تّم توقيع اّتفاقّية تعاون مع جمعّية الأطفال المعّوقين، وهي 

جمعّية ل تبغي الّربح وتقّدم الرعاية ال�ضاملة للأطفال المعّوقين. وبحلول نهاية العام 2017م، بلغ عدد 

الم�ضتركين في ع�ضوّية »جنى« اأكثر من 68٫500 عميل، وقد فاق هذا العدد توّقعاتنا.

• الّتركيز على ال�ّصباب: تعتبر تنمية الم�ضيرة الم�ضرفّية للجيل القادم من العملء اإحدى المبادرات 	

ي�ضًا للأفراد  الّرئي�ضية في مجال الخدمات الم�ضرفّية للأفراد، فقد تّم ت�ضميم برنامج »جيل« خ�ضّ

في �ضن الـ25 فما دونهم، وهو برنامج يكّيف الّتوا�ضل مع العملء ورعاية �ضوؤونهم والعرو�س التي 

يقدمها الم�ضرف، وذلك لبناء علقة طويلة الأمد بين العملء ال�ّضباب والبنك ال�ضعودي الفرن�ضي. 

و�ضيكون »فرن�ضي جيل«، الّتطبيق الجديد الّذي ي�ضتهدف ال�ّضباب، متاحًا للّتحميل في الربع الأول من 

العام 2018م. 

• تح�صين الخدمات: مّكننا الإ�ضداُر الفوري لبطاقات الئتمان من توزيع بطاقات تعمل ب�ضكٍل كامل 	

وذلك في غ�ضون ب�ضع دقائق بدًل من ب�ضعة اأّيام وفي الموقع نف�ضه، الأمر الذي وفر تجربة اأف�ضل 

للعملء. وقد اأتت الّنتائج الّتجريبّية ممتازة واأثبتت الجهوزّية لتنفيذ هذا الم�ضروع في كامل �ضبكة 

الفروع.

• منتجات جديدة: و�ّضعت الخدمات الم�ضرفّية للأفراد المنتجات التي تقدمها لح�ضابات التوفير عن 	

طريق اإطلق »الودائع المتكّررة« و»اّدخر ل�ضراء منزل«، وذلك بغية م�ضاعدة العملء على تعزيز ثقافة 

الّدخار وتطوير الرفاه المالي ال�ضخ�ضي.

• مفهوم الفرع الجديد: مع التغيير ال�ضريع في تف�ضيل العملء الذي يتحّول الآن نحو الّتوزيع الّرقمّي، 	

 .)Smart Zone( »قمنا باإدراج مفهوم جديد في فرع القطيف اأُطلق عليه ا�ضم »المنطقة الّذكّية

راف  ويقّدم هذا الفرع تجربة فريدة من نوعها للعملء من خلل محّطات الخدمة الذاتية مثل ال�ضّ

الآلي الّتفاعلّي )ITM( واأك�ضاك الخدمة الذاتية. وقد كانت الحلول الرقمية مثل الحوا�ضيب اللوحية 

و�ضا�ضات الّلم�س متوافرة لل�ضتخدام من قبل العملء اأثناء وجودهم في الفرع. ويج�ّضد هذا المفهوم 

اأي�ضًا ا�ضتراتيجّية البنك ب�ضاأن الّتجزئة الجديدة وتح�ضين تجربة العملء في البنك.

• ا�صتراتيجية ال�صراف الآلي: بما اأن مجموعة الخدمات الم�ضرفية للأفراد تعترف بالدور المتكامل 	

الذي توؤديه اأجهزة ال�ضراف الآلي في الّتجربة الم�ضرفية المتعّددة القنوات،فقد قامت بمراجعة 

ال�ّضيا�ضات والإجراءات القائمة لل�ضراف الآلي وتعديلها بغية ال�ضتفادة منها ب�ضكٍل اأكبر، ويت�ضّمن 

ذلك نقل الأجهزة ذات الأداء المنخف�س اإلى اأماكن اأخرى وا�ضتبدال الأجهزة القديمة، وزيادة توافر 

اأجهزة ال�ضّراف الآلي.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٧ 44



وفيما تنتقل مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد اإلى عام جديد، �ضتوا�ضل تنفيذ ا�ضتراتيجّيات من 

�ضاأنها تح�ضين منتجاتها وجودة خدماتها اإلى اأق�ضى حّد. ول يزال التحول في الخدمات الم�ضرفّية 

للأفراد في َطْور الّتقّدم، وقد بداأنا نجني ثماره. بالإ�ضافة اإلى ذلك، تعمل هذه المجموعة على مبادرات 

اإ�ضافّية من المتوقع اأن تحقق المزيد من النمو. ففي حين تتغير المعالم والم�ضاهد بطرق متعّددة، 

تبقى مجموعة الخدمات الم�ضرفّية للأفراد على اأتّم جهوزيتها للتكّيف مع التحّديات الناجمة عن هذا 

الّتغيير ومواجهتها.
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مجموعة

اإدارة المخاطر

هدفنا الحفاظ على

محفظة ائتمانية

�سليمة 
ومتنوعة
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تعزيز ثقافة المخاطر الت�صغيلية في البنك عن طريق

خلق الوعي من خالل البرامج التدريبية الأكاديمية وور�س العمل 

I نموذج اأعمال الإقدام على المخاطر 
لقد اعتمد مجل�س الإدارة نموذج عمل الإقدام على المخاطر في البنك، وقام بمراجعة وا�ضتعرا�س 

البيان المتعلق به على فترات �ضنوية. يتمثل الهدف من هذا النموذج في تحديد اأ�ضلوب اإعطاء توجيهات 

�ضيا�ضة المخاطر اإلى اإدارة البنك من البداية، وتقديم خطوط عمل ب�ضاأن المخاطر التي ي�ضتعد البنك 

لقبولها. يتم اإجراء ذلك عن طريق حدود اإدارة المخاطر المو�ضوعة لمختلف معايير المخاطر مع 

ل، الذي ي�ضمل مجموعة من المعايير تت�ضمن: ال�ضيولة المالية، كفاية  م�ضتوى التحمل المحدد والمف�ضّ

راأ�س المال، الجودة الئتمانية، تركيز الئتمان، مخاطر ال�ضوق، المخاطر الت�ضغيلية، واإدارة ال�ضيولة. 

يقوم رئي�س مجموعة اإدارة المخاطر على مراقبة اللتزام ببيان الإقدام على المخاطر الذي اعتمده 

مجل�س الإدارة. ويتم الإبلغ عن اأي انحرافات- اإن وجدت- للعمل عليها من جانب الإدارة العليا. كما 

ت�ضتعر�س اللجنة التنفيذية بمجل�س الإدارة الو�ضع الفعلي لموؤ�ضرات المخاطر مقابل المعايير المحددة 

على اأ�ضا�س ربع �ضنوي. 

I اإدارة مخاطر الئتمان 
يهدف البنك اإلى الحفاظ على محفظة ائتمانية �ضليمة ومتنوعة وذلك عن طريق اآلية المبادئ التوجيهية 

المتعلقة ب�ضيا�ضة الئتمان، وحدود التركيز على القطاعات المختلفة لأعمال البنك. ويتم مراجعة 

العملء الم�ضتهدفين ومعايير قبول مخاطر الئتمان الناتجة عن تجميع عرو�س ا�ضتراتيجيات المخاطر 

بوا�ضطة مدراء الإدارات، ومراجعتها عن طريق اإدارة المخاطر، كما تعتمدها لجنة المخاطر بمجل�س 

اإدارة البنك. 

تقوم لجان الئتمان بمنح الئتمان والموافقة عليه مع اختلف م�ضتويات تفوي�س الموافقة على �ضدوره. 

وتتحمل اإدارة مخاطر الئتمان م�ضوؤولية تقديم اآرائهم الم�ضتقلة ب�ضاأن المخاطر التي تتعلق بطلبات 

الئتمان المقدمة من جانب قطاع الأعمال، للنظر فيها من قبل لجان الئتمان. كما يتم اتخاذ القرار 

ب�ضاأن منح الئتمان في اللجان بالبنك من خلل نماذج ت�ضنيف الئتمان الداخلية، والتي يتم اإعدادها 

والحفاظ عليها لمختلفة �ضرائح المحافظ الئتمانية والخا�ضعة لإعادة النظر والتاأكد من �ضحتها على 

فترات دورية. 
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I اإدارة مخاطر ال�صوق
يوجد بالبنك �ضيا�ضات واإجراءات وا�ضحة لهذا ال�ضاأن، بالإ�ضافة اإلى مجموعة �ضاملة من حدود مخاطر 

ال�ضوق )بالإ�ضافة اإلى تنبيهات الخ�ضارة(، والتي يتم مراجعتها �ضنويًا على الأقل. وُتراقب على اأ�ضا�س 

يومي وبنحٍو م�ضتقل من جانب ق�ضم مخاطر ال�ضوق المتخ�ض�س. وفي �ضبيل اإدارة مخاطر ال�ضوق داخل 

محفظةالمتاجرة، يطبق البنك منهجية القيمة المعر�ضة للخطر ب�ضفة يومية لتقييم اأو�ضاع مخاطر 

ال�ضوق القائمة، كما ي�ضتخدم اأي�ضًا ت�ضورات ال�ضغط لتقدير الخ�ضارة القت�ضادية المحتملة بناًء على 

مجموعة من الفترا�ضات والتغيرات في اأو�ضاع ال�ضوق.

I اإدارة المخاطر الت�صغيلية 
تهدف اإدارة المخاطر الت�ضغيلية والرقابة الدائمة على اإدارة المخاطر الت�ضغيلية وال�ضوابط الأ�ضا�ضية 

الة لجميع عمليات البنك.  والحد منها بطريقة فعَّ

ُعزز نطاق الخ�ضارة واإدارة الحوادث ل�ضمان التغطية الكاملة، وللإبلغ عن الحوادث والخ�ضائر في 

الوقت المنا�ضب عن طريق »نظام اإدارة المخاطر الت�ضغيلية«.

يتم تنفيذ نظام مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي على �ضير العمليات ل�ضمان التغطية في جميع اإدارات 

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي. وتخ�ضع ت�ضنيفات المخاطر اإلى مدة �ضلحية ويتم التحقق من �ضحة 

اإجراءات المخاطر الت�ضغيلية والرقابة الدائمة. كما يتم تعزيز نظام مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي 

بتقييمات مخ�ض�ضة، والتي تغطي اأي�ضًا ال�ضتعانة بم�ضادر خارجية للأن�ضطة الأ�ضا�ضية، تقييم مخاطر 

الحتيال، مراجعة مراقبة الفرع، التقييمات القائمة على الق�ضايا، وتكوين البيانات. تم تحديد الم�ضتوى 

الثاني من ال�ضوابط في جميع اأنحاء البنك، وتنفيذ موؤ�ضرات المخاطر الرئي�ضية لجميع المجالت، 

والقيام بالإبلغ عنها ومراقبتها ب�ضكل منتظم. يتم التفاق على خطط عمل تح�ضبًا لأي مخالفات، 

ومراقبتها من خلل اإدارة المعالجة. تمثل اإدارة المخاطر الت�ضغيلية والرقابة الدائمة جانب المخاطر 

الت�ضغيلية لقطاع الأعمال، وتدعم الت�ضغيل خلل جل�ضات لجنة المراقبة الداخلية المحلية الخا�ضة بها. 

يقدم »ملف المخاطر« نظرة �ضاملة عن التعر�س للمخاطر ذات العلقة، والتي يتم تجميعها وعر�ضها 

على لجنة الرقابة الداخلية دوريًا. 

تمتد تغطية المخاطر الت�ضغيلية والرقابة الدائمة كذلك لتقييمات خدمات تقنية المعلومات واإدارة 

التغيير، وتعك�س التاأكيد على الم�ضرفية الرقمية ومخاطر التقنية في عمليات البنك. 

ت�ضارك اإدارة المخاطر الت�ضغيلية والرقابة الدائمة في تعزيز ثقافة المخاطر الت�ضغيلية في البنك عن 

طريق خلق الوعي من خلل البرامج التدريبية الأكاديمية وور�س العمل. 

مجموعة اإدارة المخاطر
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)IFRS 9( معايير التقارير المالية الدولية I
 IFRS 9 تما�ضيًا مع متطلبات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي لقيام البنوك بتنفيذ المعيار الدولي

بحلول الأول من يناير للعام 2018م، قامت اإدارة التمويل والمخاطر، بالتعاون مع اإدارة تقنية 

المعلومات، باإكمال العمل فيما يتعلق باإقرار ال�ضيا�ضات والعمليات المطلوبة والأنظمة لعتماد المعيار 

.IFRS 9 الدولي

وتغطي جهود التطبيق المجالت التالية:

• الت�ضنيف، القيا�ضات، والتقارير، والتي تت�ضمن تقييم نموذج العمل واختبار ت�ضديدات اأ�ضل الدين 	

والفائدة فقط)SPPI(، وعملية الموافقة على المنتجات الجديدة والتطبيق ومتطلبات الإف�ضاح. 

• انخفا�س في قيمة راأ�س المال، والتعديل على �ضيا�ضات واإجراءات الئتمان، وتطوير النماذج 	

ومعايرتها، وح�ضاب الخ�ضارة الئتمانية المتوقعة وتوثيقها. 

• تطبيق تقنية المعلومات لتعزيز اإدارة المكاتب الأمامية وغيرها من تح�ضينات النظم الأخرى، واإثراء 	

متجر البيانات، واإعداد منطقة تح�ضير متجر البيانات والبيانات، وتنفيذ حل / محرك المعيار الدولي 

IFRS 9 )خطة عمل البائع(، وح�ضاب انخفا�س وخ�ضائر الئتمان المتوقعة، بالإ�ضافة اإلى متطلبات 

الإبلغ.

تم تطبيق نظام تكنولوجي خا�س ب IFRS 9)مزود من مقدم خدمة( لحت�ضاب عنا�ضر خ�ضائر الئتمان 

المتوقعة ECL، النظام يتناول البيانات ذات ال�ضلة من اأنظمة البنك ويربطها بالمدخلت ذات ال�ضلة 

في احت�ضاب الخ�ضائر المتوقعة، وهي نماذج احتمالية التخلف عن ال�ضداد)PD(، ونماذج الخ�ضارة عند 

.)EAD( والتعر�س الفترا�ضي )LGD(التعثر

قام البنك باإعداد نماذج انحدار القت�ضاد الكلي لمحفظة القرو�س الخا�ضة به با�ضتخدام متغيرات 

اإح�ضائية للقت�ضاد الكلي بالمملكة العربية ال�ضعودية، وتم تهيئتها في محرك خ�ضائر الئتمان المتوقعة 

»نظام المعيار الدولي IFRS 9«. يتيح المحرك احت�ضاب خ�ضائر الئتمان المتوقعة والمخ�ض�ضات 

اللزمة للمحفظة الكاملة، والتي ت�ضمل القدرة على خف�س م�ضتوى التعاملت. 

لتعزيز ثقافة التوعية بالمخاطر وتوعية اأفراد قطاع الأعمال بالن�ضبة للوائح »نظام المعيار الدولي 

IFRS 9« في البنك، تم تنفيذ البرامج المخ�ض�ضة لمجموعة من م�ضوؤولي علقات قطاع الأعمال 

ومديري المخاطر. حيث يقوم برنامج التوعية بتغطية المفاهيم الأ�ضا�ضية للوائح»نظام المعيار الدولي 

IFRS 9«، مفاهيم التدرج، وعنا�ضر احت�ضاب خ�ضائر الئتمان المتوقعة، وعوامل الزيادة الوا�ضحة في 

 »IFRS 9 مخاطر الئتمان لت�ضنيف المرحلة )2(. من المتوقع اأن يقدم اعتماد »نظام المعيار الدولي

المزيد من الدعم لمعايير الئتمان والرقابة داخل البنك. 
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كلمة المدير التنفيذي الأول

لقطاع العمليات 

وظائف دعم �صاملة ومتينة 

نقّدمها للعمالء الداخليين والخارجيين 

تّم اإطلق وظائف الدعم في العام 2017م وتطبيقها على عدد من تغييرات ومبادرات ا�ضتراتيجية لتلبية 

حاجات العملء الداخليين والخارجيين بهدف تعزيز فعالية الكلفة. تم اأي�ضًا تحقيق اإنجازات مختلفة 

في ميادين عدة، مما عك�س طموح قطاع العمليات الذي ي�ضمل ن�ضر ثقافة »نموذج الت�ضغيل الواحد« من 

خلل تن�ضيق الإجراءات والخدمات في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي. 

و�ضنرّكز في العام 2018م على َهيكلة التغييرات وتوجيهها في خّط ال�ضتراتيجية الخا�ضة بالبنك. 

نركز على

تحقيق
اإنجازات

تعك�س طموح

قطاع العمليات
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مجموعة 

العمليات الم�سرفّية

حاز البنك ال�ّصعودّي الفرن�صي 

على جائزة »اأف�صل بنك تمويل تجارّي للعام 2017م« 

قامت مجموعة العمليات الم�ضرفّية بتنفيذ عدة م�ضاريع مختلفة وتعزيز �ضوابطها للتكّيف مع اأّي 

تغييرات تنظيمّية، كما ودعمت برنامج البنك "التحول معًا".

بالإ�ضافة اإلى ذلك، ُمنحت مجموعة العمليات الم�ضرفية عّدة جوائز و�ضهادات تقدير، وحّققت زيادًة 

في الإيرادات وتوفيرًا في التكلفة، وذلك من خلل تح�ضين م�ضتوى الكفاءة الت�ضغيلية للبنك والأمن 

والمراقبة.

I الجوائز و�صهادات الّتقدير

حاز البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على جائزة "اأف�ضل بنك تمويل تجارّي للعام 2017م" واّلتي قّدمتها المجّلة 

المالّية العالمّية "بانكر ميدل اإي�ضت"، وعلوًة على ذلك، كان البنك محل تقدير من قبل البنوك الدولية 

لقدرته على تقديم المعالجة المبا�ضرة للمدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة في العام 2017م. 

 الّتجهيز 

المبا�صر

الجوائز و�صهادات 

الّتقدير

اأف�صل بنك تمويل 

تجاري لعام 2017
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53التقرير ال�سنوي ٢٠١٧



I الإيرادات والّتوفير في التكاليف 
 .)REIT( كان البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي اأّول م�ضرف يقوم بالكتتاب العام ل�ضندوق ال�ضتثمار العقاري

بالإ�ضافة اإلى ذلك، ما زال البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي الم�ضرف الّرئي�ضي للت�ضويات المالية للموؤ�ض�ضات 

.)SARIE( "المالية الدولية الكبرى عبر الّنظام ال�ّضعودي للّتحويلت المالّية - "�ضريع

كما حّقق البنك ال�ضعودي الفرن�ضي خلل هذا العام وب�ضكٍل متوا�ضٍل عمولت قيمة من �ضفقات بيع 

منتجات اأخرى من خدمات التمويل التجاري. 

البيع 

المتبادل

مدفوعات، 

 تحويالت،

دخل

م�صاريع 

الكتتاب 

العام

I الم�صاريع التي تّم اإنجازها
اأنجزت مجموعة العمليات الم�ضرفّية هذا العام م�ضاريع بغاية الأهمية وقامت بت�ضليمها قبل موعدها، 

كما عّززت ب�ضكل م�ضتمرٍّ اأداء اأنظمة البنك ال�ضعودي الفرن�ضي.

الن�صر 

الإلكتروني

الم�صاريع 

ال�صتثمارية 

ذات الغر�س 

الخا�س

تنظيم البنية 

الّتحتّية لل�ّصوق 

الأوروبّية 

المرحلة 

الّثالثة لبّوابة 

القرو�س 

والودائع 

البرنامج 

المتكامل 

للّدفع

البطاقات

وقد تّم ت�ضليم م�ضاريع رئي�ضّية منها: 

ت�ضجيل عملّيات التمويل التجاري اإلكترونيًا، تنفيذ عمليات المقا�ضة بموجب تنظيم البنية الّتحتّية لل�ّضوق 

الأوروبّية، اإن�ضاء المن�ضاأة ال�ضتثمارية ذات الأغرا�س الخا�ضة )SPV( ، اإطلق المرحلة الّثالثة لبّوابة 

القرو�س والودائع والمرحلة الّثانية لتح�ضين اأداء من�ضة الدفع المتكامل، اإطلق بطاقة فيزا الئتمانية 

الم�ضتركة مع الخطوط الجوية الفرن�ضية والهولندية الملكية، ت�ضوية ح�ضابات المقا�ضة مع �ضركة 

فيزا بالريال ال�ضعودي، بطاقات ال�ّضركات الئتمانّية، بطاقة "اأنِت" لل�ضيدات وكذلك بطاقة ال�ضيدات 

الما�ضية، وقد تم تحديث نظام بطاقات فيزا وما�ضتركارد اإلى 17٫1، اإطلق نقاط البيع بدون تفوي�س، 

واإمكانية تغيير حد ال�ضراء. 

بطاقات فيزا وما�صتركارد

تدقيق 
موؤ�ّص�صة الّنقد العربي 

ال�ّصعودي

جنى
برنامج الّت�صديد 

قنوات اإلكترونّيةالمريح

كما قامت مجموعة العمليات الم�ضرفّية باإنجاز بع�س الم�ضاريع المّخ�ض�ضة لتحقيق المزيد من 

الأمن للعملء واللتزام التنظيمي ب�ضروط موؤ�ض�ضة النقد، فقد تم تحديث بطاقة الئتمان الخا�ضة 

بموّظفي البنك، تحديث نظام اإدارة البطاقات، تحديث رمز العملة ح�ضب متطلبات فيزا، تغيير رقم 

مجموعة العمليات الم�ضرفّية
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الّتعريف ال�ّضخ�ضي للقنوات الإلكترونّية، تغيير حّد ال�ضراء عبر نقاط البيع بدون تفوي�س بح�ضب ما 

ت عليه موؤ�ّض�ضة الّنقد العربّي ال�ّضعودي، تطبيق قواعد موؤ�ّض�ضة النقد المتعلقة بالح�ضابات الّراكدة  ن�ضّ

ت عليه موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، تعديل  )الغير ن�ضطة( وتعزيز خدمة "مدى اأثير" وفق ما ن�ضّ

�ضروط نقاط المكافاآت في نظام اإدارة البطاقات لبرنامج ولء العملء "جنى"، اأتمتة ا�ضترداد الّنقود 

في برنامج »جنى«، مراجعة ح�ضابات البطاقات الئتمانية والحد الئتماني في نظام اإدارة البطاقات، 

ت عليه موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، تعديل حالة البطاقة  تحديث الّتعرفة الم�ضرفّية وفقًا لما ن�ضّ

الئتمانية ب�ضكل اأتوماتيكي بناء على �ضلوك العملء، تحديث ك�ضف ح�ضابات بطاقات الئتمان في 

القنوات الإلكترونّية، المتثال ل�ضلمة البيانات )تتّبع الهوّية( في ما�ضتركارد، اإتمام اختبار اأمن الجهات 

الم�ضّدرة للأوراق المالية الذي ن�ضت عليه موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، تحديث تعرفة العملء 

الممّيزين، تحديث تعرفة ر�ضوم خدمة برنامج الأق�ضاط المريح لبطاقات ما�ضتركارد الئتمانية وتطبيق 

مبداأ »التحقق بالروؤية المزدوجة )الّتحّقق المتكامل(«.

I التح�صين في الكفاءة الّت�صغيلّية وال�صوابط الرقابية
حققت مجموعة العمليات الم�ضرفّية الن�ضبة الت�ضغيلية لأجهزة ال�ضرف الآلي على م�ضتوى المملكة ح�ضب 

متطلبات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. وقد تّم تد�ضين مركز نقد جديد في الأح�ضاء لدعم عدد من 

الفروع واأجهزة ال�ضرف الآلي في المنطقة. بالإ�ضافة اإلى ذلك، تّم تحديث اآلت الفرز التابعة لمراكز 

النقد الرئي�ضية وذلك لتتمّكن من قبول الإ�ضدار ال�ّضاد�س من الأوراق الّنقدية، كما تّم اعتماد خدمة 

راف الآلي، وهي نظام "اأبترا" للت�ضال الذي اأتاح تحويل الأموال اإلى الح�ضابات الدولية  جديدة لل�ضّ

 .SWIFT ادرة �ضمن خدمة والمحلّية. وقد تم رفع الحّد الأعلى للمعالجة المبا�ضرة للمدفوعات ال�ضّ

و�ضع البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي اآلية للحد من الخ�ضائر المحتملة الّناتجة عن الغ�ّس والحتيال. واأخيرًا، 

ادرة عن موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي  تّم تطبيق لئحة الأنظمة المتعّلقة بالح�ضابات الّراكدة وال�ضّ

 )IRS( وتجميد بطاقات م�ضبقة الدفوع ب�ضكل تلقائي، تعزيز عملّية ا�ضتحقاق مبادلة اأ�ضعار الفائدة

لتغّطي خم�ضة اأّيام عمل وذلك من اأجل اإدارة عملّية الّت�ضوية ب�ضكٍل فّعاٍل. 

I برامج الّتدريب الّداخلّية والخارجّية 
ي�ضّم البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي اليوم اأعلى ن�ضبة من مدّققي الوثائق المعتمدين بالمقارنة مع الم�ضارف 

ائي معتمد  الأخرى. ففي هذا العام، حاز 11 موظفًا من مجموعة العمليات الم�ضرفّية على �ضهادة اأخ�ضّ

ائي معتمد في ال�ضمانات البنكية. علوًة على ذلك،  في خطابات العتمادات الم�ضتندّية و�ضهادة اأخ�ضّ

قامت مجموعة العمليات الم�ضرفّية بالّتعاون مع اأكاديمية التدريب التابعة لمجموعة الموارد الب�ضرّية 

بتدريب 94% من موّظفيها في العام 2017م، ويتّم التخطيط لزيادة عدد المتدربين للح�ضول على 

ائي معتمد في العام 2018م.  �ضهادة اأخ�ضّ
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مجموعة 

اأنظمة المعلومات

مجموعة العمليات الم�ضرفّية

كان تحويل تكنولوجيا المعلومات لإنتاج قيمٍة م�صافٍة لالأعمال الّتجارّية

 اأداَةً للّتحويل والّتغيير على م�صتوى الأعمال 

I التخطيط ال�صتراتيجّي والّتحّول

 خلل العام 2017م، ازداد الّتركيز على التخطيط ال�ضتراتيجي لتكنولوجيا المعلومات، وكان ذلك 

نتيجة لوجهتي نظر: الأولى هي التما�ضي مع ا�ضتراتيجّية البنك، والّثانية الّتركيز على اأولوّيات الأعمال 

التجارية، ف�ضّكل ذلك اأحد عنا�ضر الّتغيير. وكان تحويل تكنولوجيا المعلومات لإنتاج قيمٍة م�ضافٍة 

للأعمال التجارية اأداًة للّتحويل والّتغيير على م�ضتوى الأعمال، وقد اأّدى ذلك اإلى زيادٍة في القدرة 

الّتناف�ضّية في الأ�ضواق. 

وتقوم مجموعة اأنظمة المعلومات بدور هام في تحقيق الأهداف ال�ضتراتيجّية للخّطة المتو�ّضطة الأجل 

)2017-2019( اّلتي و�ضعها البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي واّلتي دعمتها هذه المجموعة واأ�ضهمت في 

تطويرها. 

ا�صتراتيجّية
روؤية

خّطة عملمهّمة
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 التركيز على

اأف�سل الممار�سات 
ال�سناعية

 والمعايير المعترف 

بها عالميـــاً
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I الإنجازات

اأنجزت مجموعة اأنظمة المعلومات عددًا من الم�ضاريع ال�ضتراتيجّية والتي كان لها اأثر كبير في مجالٍت 

بالغة الأهمية، ونذكر منها: 

• تطوير الّتطبيقات والخدمات لدعم تطّور الأعمال التجارية والعملّيات 	

• تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من اأجل اإدارة البنك �ضمن معايير الأداء والّتوافر في بيئٍة اآمنٍة	

• تحقيق اأمن تكنولوجيا المعلومات تما�ضيًا مع المبادئ الّتوجيهية لموؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، وتحقيق 	

لة والمواَفق عليها من  البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي لعّدَة م�ضاريع تنظيمّية هدفها تنفيذ متطلبات الأمن المف�ضّ

قبل هذه الموؤ�ّض�ضة.

I المبادئ الّتنظيمّية والّرقابّية
وللتاأكيد على اللتزام بالّتنظيمات و�ضمان الّتطبيق ال�ّضليم ل�ضيا�ضات تكنولوجيا المعلومات واإجراءاتها، 

ٍة لتنفيذ معظم الّتو�ضيات الّداخلّية وتو�ضيات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي التي تّم  تّم بذل جهوٍد خا�ضّ

تحديدها في مهام التدقيق ال�ضابقة. وتّم تحقيق اإنجاز بارز بف�ضل الجهود اّلتي بذلتها جميع هيئات مجموعة 

اأنظمة المعلومات والدعم المقّدم من اإدارات اأجهزة المراقبة في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي كاإدارة اأمن 

المعلومات واإدارة الّتدقيق الّداخلي واإدارة المتثال. 

وفًقا لتوجيهات الإدارة، تّم الّتركيز ب�صكٍل خا�ٍس على ميزانّية تكنولوجيا المعلومات مع مراقبتها عن 

كثب، وذلك من اأجل ال�صتفادة الق�صوى من جميع ال�صتثمارات وتخفي�س نفقاتنا. 

 TFS )Team Foundation Server( وفى هذا ال�ضدد قامت مجموعة اأنظمة المعلومات بتركيب نظام

ن هذا النظام باإدارة )دورة حياة التطبيق - Application Life Cycle(، و�ضيكون  بنجاٍح، حيث يمكِّ

الأداة الرئي�ضية لدعم عمليات الختبارات التي يقوم بها م�ضتخدمو البنك لفح�س التطبيقات الجديدة 

 ،)Source Code Management( واإدارة وحفظ عمليات البرمجة ،)User Test Cases( والمطورة

ًة للّتعاون بين الّطاقم الّتقني والم�ضتخِدمين من رجال الأعمال، وذلك كّله بهدف تعزيز  كما �ضُت�ضّكل من�ضّ

الكفاءة،النوع،الّتطوير والختبار مما �ضيوؤّدي اإلى تقديم منتجاٍت عالية الجودة. 

وقام فريق الّتطوير في مجموعة اأنظمة المعلومات بت�ضليم عدد من الم�ضاريع ال�ضتراتيجّية البالغة الأهمّية 

خلل هذا العام. فمن جهٍة، �ضّلم الفريق وبكّل نجاٍح م�ضاريع تنظيمّية واإلزامّية تمتثل للمعيار الّدولي للّتقارير 

المالّية )IFRS9( تحت اإ�ضراف �ضاما،تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة على منتجات البنك تحت اإ�ضراف 

هيئة الزكاة والدخل، تطبيق برنامج "اإيجار" تحت اإ�ضراف وزارة الإ�ضكان، تطوير نظام �ضداد للمدفوعات، 

دعم عمليات المدفوعات الخا�ضة بالهيئة العامة للّطيران المدني )GACA(، دعم ال�ضندوق العقاري 

للإ�ضكان )REDF(، تقارير ت�ضوية العمليات خلل يوم واحد بح�ضب موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي وبرنامج 

اإدارة المتثال،العمل كبنك م�ضارك لدعم واختبار وتطوير برنامج »مدى« لمدفوعات ال�ضبكة ال�ضعودية من 

خلل الجوال )MADA Mobile payment(وغيرها. 

ومن جهٍة اأخرى، تّم ت�ضليم بع�س الم�ضاريع الّتجارّية الّرئي�ضية القّيمة مثل فرن�ضي جيل )تطبيق جديد 

لفرن�ضي موبايل(،اإ�ضافة بع�س العمليات على �ضاعة اآبل، الّدفع بوا�ضطة الجّوال، وبرنامج اإدارة علقات 

ين اإ�ضدار فوري لبطاقة الئتمان في الفروع مع اإ�ضافة منتجات اأخرى متعّلقة  عملء ال�ضركات )CRM(، تمكِّ

بالبطاقة، اإ�ضافة موقع اإلكتروني جديد للبنك الفرن�ضي، تركيب نافذة جديدة للهاتف الم�ضرفي وخدمات 

راف  الهاتف الآلية )iAgent+IVR(، وكذلك نظام اأبترا، واأي�ضًا تطوير ت�ضميم واإ�ضافة منتجات جديدة لل�ضّ

الآلي في وقت ق�ضير، تعزيزات خوارزمّية وتنفيذ الّنهج القائم على الّت�ضنيف الّداخلي )IRB(، نظام 

مجموعة العمليات الم�ضرفّية 

مجموعة اأنظمة المعلومات
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الموازنة الجديد )WAFI(،منتجات جديدة للتزامات م�ضرفّية الأفراد ونظام العقود والتمويل.....وغيرها.

وهذا جزء ب�ضيٌط من قائمة طويلة لم�ضاريع تّم ت�ضليمها في هذه الفترة، واّلتي ترمز بو�ضوح اإلى تقّدم 

ا�ضتراتيجّية تكنولوجيا المعلومات نحو اآفاق جديدة.

I التقّدم في الّتكنولوجيا والبنية الّتحتّية
• اأجهزة اإكزاداتا اأوراكل لتخزين البيانات وتنظيمها والّتوافر العالي: اإكزاداتا هي اآلة قوّية ت�ضت�ضيف جميع 	

قواعد بيانات اأوراكل الهاّمة، وقد �ضّممتها اأوراكل لغايات تح�ضين الأداء وا�ضتعادة المعلومات، وقد بداأ 

م�ضروع نقل المعلومات اإلى هذه الآلة في العام 2017م.

• اإدارة خدمات المعلوماتّية )ITSM(: تحرز مجموعة اأنظمة المعلومات تقّدمًا مع الم�ضروع ال�ّضامل 	

لإدارة خدمات المعلوماتّية. والغاية من هذا الم�ضروع هي تعزيز مواءمة عمليات تكنولوجيا المعلومات 

في ال�ّضركات، وهو يرّكز على تقديم اأف�ضل الخدمات للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، و�ضيتناول الم�ضروع 

اأي�ضًا الكثير من تو�ضيات الّتدقيق. وقد تم تنفيذ العملّيات الأ�ضا�ضّية )اإدارة التغيير،اإدارة الحوادث 

والم�ضاكل،اإدارة الإ�ضدار والن�ضر،اإدارة الأ�ضول وهيئة ت�ضكيل النظام واإدارة تلبية طلبات الخدمة( على 

بيئة الختبار، كما تّم توثيق كّل من العملّيات. وقد اأُنجزت اإدارة تلبية طلبات الخدمات للّتو بينما تبقى 

اإدارة الّتغيير،اإدارة الحوادث والم�ضاكل،واإدارة الإ�ضدار والن�ضر قيد الّتجربة حاليًا على حالت اختبار 

مًا اأي�ضًا في مجال اإدارة ال�ضتدلل على الأُ�ضول  الم�ضتخدم. وتحرز مجموعة اأنظمة المعلومات تقدُّ

المعلوماتّية اّلتي تهدف اإلى الحفاظ على م�ضتودع مركزّي لجميع اأ�ضول تكنولوجيا المعلومات. ويكّمل هذا 

الحّل اإدارة خدمات المعلوماتّية لأّنه يتّم تحديث الّت�ضكيلت الحا�ضوبّية مع كّل عملّية من عملّيات هذه 

الإدارة. و�ضيقوم هذا الم�ضروع اأي�ضًا بتطبيق الكثير من نتائج الّتدقيق ب�ضكٍل نهائّي. بالإ�ضافة اإلى ذلك، 

تّم الجمع بين اإدارة خدمات المعلوماتّية واإدارة ال�ضتدلل على الأ�ضول المعلوماتّية من اأجل ال�ضتفادة 

ب�ضكٍل اأكبر من تنفيذ هذا الم�ضروع. ويجري جمع ال�ضتدلل الأّولي لكاّفة اأ�ضول المعلوماتّية على الإنترنت، 

ط لها. و�ضيتّم نقل الأُ�ضول الم�ضتدلَّة اإلى الّتطبيقات والخدمات، كما هو ُمخطَّ

موؤ�ّص�صة 

الّنقد العربي 

ال�ّصعودي

الهيئة العامة 

للّطيران 

المدني

 المعيار الّدولي

للّتقارير

المالّية رقم 9

�صــــــداد

فرن�صي 

جيل
اإيجــــار

فائدة على القطع الّنقدّية  ريبة على القيمة الم�ضافة ال�ضّ

موقع اإلكتروني جديد لل�ّضركاتاإدارة علقات العملء في ال�ّضركات
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• تح�ضين البنية الّتحتّية لل�ّضبكة: با�ضرت مجموعة اأنظمة المعلومات بم�ضاريع لتعزيز البنية الّتحتّية لمركز 	

البيانات. و�ضيتّم تحديث اأ�ضا�ضيات ال�ّضبكة لتوفير قدرة اإ�ضافّية. ويهدف الم�ضروع اأي�ضًا اإلى تقديم �ضمات 

تعزيز ال�ّضبكة وتح�ضين الأداء وتوفير الّدعم الحتياطي لها. علوًة على ذلك، ي�ضتمّر توطيد برنامج 

الحماية، وكّل ذلك من �ضاأنه ت�ضهيل الّطلبات الم�ضتقبلّية لتنمية القدرات لُمبادرات ذات توافر عال. 

وت�ضتمّر الجهود اأي�ضًا في تجزئة ال�ّضبكات، وذلك بهدف جمع الخوادم الأ�ضا�ضية والخوادم المرتبطة بها 

معًا في قطاعات م�ضتقّلة لل�ّضبكة، ت�ضّمى ال�ّضبكة المحلّية الفترا�ضّية )VLAN( وذلك من اأجل الحّد من 

الّتعّر�س اإلى الّتهديدات والمخاطر. 

• مراجعة قدرات الّنظام: بداأت مجموعة اأنظمة المعلومات بمراجعة قدرات الّنظام واعتبارات الّتوافر 	

العالي، وذلك في مجال البنية الّتحتّية لنظاَمْي الّت�ضغيل ويندوز وAIX. ومن الآن ف�ضاعدًا، يتّم ت�ضميم 

الخدمات الم�ضرفّية الأ�ضا�ضّية التي تعمل على البنية الّتحتّية لنظام AIX، بحيث ي�ضهل الّتوافر بن�ضبة 

عالية. وتجري اإعادة توزيع موارد ويندوز وـAIX من اأجل اإعادة تعيينها اإلى مركز ا�ضتعادة البيانات بعد 

الكوارث )DRC(. وتجري حالّيًا درا�ضة ا�ضتراتيجّية خلق بيئة افترا�ضّية للخوادم ل�ضتكمال هذه المبادرة، 

ومن المفتر�س اأن تقّلل هذه البيئة الفترا�ضّية من الم�ضاحة اّلتي ي�ضغلها الخادم في مركز البيانات. 

وتهدف مجموعة اأنظمة المعلومات اإلى رفع قدرة ال�ضتيعاب لمركز ا�ضتعادة البيانات بعد الكوارث اإلى 

80% في العام 2018م، ويتّم تحليل قدرة البنية الّتحتّية على الّتخزين اأي�ضًا لمعالجة النمّو الم�ضتقبلي 

ومعالجة تو�ضيات المطابقة الحالّية. وتجري مواءمة كّل هذا مع الّدرا�ضة الجارية لخارطة الّطريق 

ة بالّدعم الحتياطي الّتكنولوجي.  الخا�ضّ

• مبادرات اأمن الأنظمة: اأطلقت مجموعة اأنظمة المعلومات بالّتعاون مع ق�ضم اأمن المعلومات لل�ّضركات 	

عّدة م�ضاريع تتعّلق بالأمن. وتهدف اإدارة الهوّية اإلى ال�ضتعا�ضة عن نظام اإدارة الو�ضول القديم اّلذي يتّم 

العمل به حالّيًا. وقد تّم بالفعل اإن�ضاء البنية الّتحتّية ويجرى اإدماجها مع الأنظمة القائمة، وتبلغ مدة هذا 

الم�ضروع ثلث �ضنوات. اأّما بالّن�ضبة اإلى اأمن الو�ضول عن ُبعد فقد اكتمل وبانتظار اأن يتم ن�ضره، ويهدف 

اإلى ال�ّضماح بالو�ضول اإلى البيانات والّتطبيقات عن ُبعد ومن خارج البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي بطريقة 

اآمنة للغاية. تّم اإنجاز عّدة م�ضاريع لإدارة الو�ضول الممّيز مثل الم�ضادقة المركزّية والّتوافر العالي لإدارة 

كلمة المرور. وهناك م�ضاريع اأُخرى قد اأو�ضكت على الكتمال كالوقاية من الّتطّفل ال�ّضبكي وعزل للبريد 

عف اّلتي من �ضاأنها اأن ت�ضهم في تعزيز حماية البيانات. ويجري اأي�ضًا تنفيذ  الإلكتروني واإدارة مواطن ال�ضّ

Arc� ـحلول للّت�ضجيل والّر�ضد وذلك بغية تعزيز الأمن، كما يتم تنفيذ ت�ضجيل الّتطبيقات والّتوافر العالي ل

sight )�ضركة اأمن حا�ضوبّية( ومركز ا�ضتعادة البيانات بعد الكوارث لتح�ضين ر�ضد هذه الم�ضاريع.

• جاهزية تمرين التعافي من الكوارث: قام ق�ضم الأنظمة والإنتاج بالّتعاون مع مجموعة اإدارة الّثروات 	

بالّتحّقق من �ضّحة البنية الّتحتّية والّتطبيقات المقامة في مركز جّدة للتعافي من الكوارث وذلك من 

مكان عمله يوم الّثلثاء 11 ني�ضان/اأبريل 2017م، وفي يوم ال�ّضبت 21 ت�ضرين الأّول/اأكتوبر 2017م تّم 

الّتحّقق من 187 نظامًا وتطبيقًا مع اأجهزة عمل البنك ال�ضعودي الفرن�ضي وال�ضعودي الفرن�ضي كابيتال 

وال�ضعودي الفرن�ضي للّتمويل الّتاأجيري. 
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دائرة 

اإدارة الممتلكات

مجموعة العمليات الم�ضرفّية

قامت دائرة اإدارة الممتلكات خالل هذا العام

زًة بذلك اأداء البنك  بت�صليم م�صاريع كبرى قبل الموعد المقّرر ُمعزِّ

وم�صداقّيته

نت دائرة اإدارة الممتلكات في العام 2017م من توفير الّدعم الكامل لقطاعات الأعمال والخدمات  تمكَّ

الم�ضاندة وذلك من خلل تنفيذ عّدة م�ضاريع رئي�ضية اإلى جانب اأن�ضطة ال�ضيانة في جميع اأنحاء 

المملكة باأعلى جودة مع مراعاة �ضرعة التنفيذ باأف�ضل التكاليف.

I الّتوفير في الكلفة

اأحرزت دائرة اإدارة الممتلكات خلل العام 2017م توفيرًا في الم�ضاريف قدره 9٫4 مليون ريال �ضعودّي 

وذلك على الّنحو الّتالي: 1٫3 مليون ريال �ضعودّي من خلل الهند�ضة القيمّية في الم�ضاريع،اّدخار 

3٫4 مليون ريال �ضعودي عن طريق اإعادة الّتفاو�س وتحقيق ال�ضتفادة الق�ضوى من مقاولي خدمات 

يانة، اإ�ضافة اإلى 2٫7 مليون ريال من اإعادة درا�ضة ومفاو�ضة �ضركات الحرا�ضات الأمنية،  الّدعم وال�ضّ

و1٫7 مليون ريال �ضعودي تقريبًا في مجال نفقات المرافق وذلك من خلل تنفيذ م�ضاريع ومبادرات 

توفير ا�ضتهلك الّطاقة. 

I الإنجازات والم�صاريع

زًة بذلك  قامت دائرة اإدارة الممتلكات خلل هذا العام، بت�ضليم م�ضاريع كبرى قبل الموعد المقّرر ُمعزِّ

اأداء البنك وم�ضداقّيته.

• ئي�ضّي - في المنطقة 	 المبنى الرئي�ضي 2: الّنجاح في اإنجاز م�ضروع المبنى الّثاني والجديد للمركز الرَّ

الو�ضطى، وهو اأحد الم�ضاريع ال�ضتراتيجّية للبنك.

• اإتمام موقف ال�ّضيارات الإ�ضافّي في المركز الّرئي�ضّي الأّول وذلك ل�ضتيعاب عدٍد اأكبر من �ضّيارات 	

موّظفي البنك ال�ّضعودي الفرن�ضّي.

• اإن�ضاء الفرع الرقمي الذكي الجديد في القطيف، وهو اأّول فرع للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي يحتوي على 	

اآلت الخدمة الّذاتية لتلبية متطلبات عملئه 7/24.

• اإتمام عّدة م�ضاريع ترميم فروع البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي واإعادة ت�ضميم فروع ال�ضيدات في كاّفة 	

المناطق.

• اإتمام م�ضروع تجديد وترميم ثلثة ّطوابق في المبنى الّرئي�ضي بنجاح )الأول، الثالث وال�ضاد�س(، 	

وتجهيزها باأحدث و�ضائل الّراحة والّرفاه.
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• النتهاء من تجديد الّطابق الّرابع في مبنى المنطقة ال�ّضرقّي والّطابق الّثالث في مبنى المنطقة 	

الغربّي.

•  اإنجاز م�ضروع نظام اإدارة المباني في مبنى الإدارة العامة في الريا�س والمباني الإقليمية في المنطقة 	

ال�ضرقية والغربية.

• ّراف الآلي في جميع اأنحاء المملكة.	  اإنجاز 214 م�ضروعًا لتركيب اأجهزة ال�ضَّ

•  اإنجاز عدد 133 طلبًا من قبل ال�ضرطة و106 طلب من موؤ�ض�ضة النقد لتوفير ت�ضجيلت كاميرات 	

المراقبة الأمنية.

• اإنجاز عدد 17٫000 طلب �ضيانة، 68٫000 ات�ضال اإلى ال�ضنترال، و1250 طلب �ضراء و2100 اأمر 	

دفع. 

I تح�صين الكفاءة الّت�صغيلّية والمراقبة

�ضاعد تعزيز الكفاءة الّت�ضغيلّية والمراقبة في دائرة اإدارة الممتلكات على تمكينها من تخّطي الهدف 

المحدد للبنك ال�ّضعودي الفرن�ضي في �ضرعة ت�ضليم الم�ضاريع وكفاءة الت�ضغيل. فقد تّم اإنجاز م�ضاريع 

تطوير بنية تحتية كهربائية وميكانيكية مثل )نظام اإدارة المباني( وعدة م�ضاريع بناء وترميم مختلفة في 

وقت قيا�ضّي، وباأعلى جودة وفعالّية من حيث الّتكلفة الت�ضغيلية.

I البرامج الّداخلّية والخارجّية للّتدريب 

اأنجزت دائرة اإدارة الممتلكات بنجاٍح 28 دورًة تدريبّيًة هذا العام. وقامت بالّتعاون مع اأكاديمّية الّتدريب 

الّتابعة لمجموعة الموارد الب�ضرّية، بتدريب 70% من ُموّظفيها للعام 2017م، ومن المقّرر اأن يزيد 

الّتدريب وتزداد ال�ّضهادات لت�ضمل المزيد من الموارد خلل العام 2018م. 

I ا�صتراتيجّية دائرة اإدارة الممتلكات

تتمّثل ا�ضتراتيجّية دائرة اإدارة الممتلكات في توفير تجربة ُمثلى لجميع عملء البنك ال�ّضعودي الفرن�ضّي 

وزّواره وموّظفيه، مع مراعاة الجانب الأمني وذلك في جميع مباني البنك.

ويحر�س فريقنا على تحقيق اأف�ضل اإدارة للممتلكات واأعلى م�ضتوى من الأمن من خلل مجموعة �ضاملة 

من الخدمات المتكاملة، وذلك عن طريق:

• ال�ضتخدام الأمثل للم�ضاحات بغية الحّد من الم�ضاحات المهدورة في كاّفة مباني المكاتب والفروع، 	

و�ضُي�ضهم ذلك في تخفي�س تكاليف الإيجار.

• اعتماد اأحدث الّت�ضاميم واأحدث موديلت الأثاث وتطبيق اأ�ضاليب هند�ضة القّيمة في كافة الم�ضاريع 	

واختيار المعّدات الأن�ضب والأعلى كفاءة للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي.

• ت�ضليم م�ضاريع البنك قبل الموعد المحّدد، وباأف�ضل جودة.	

مجموعة العمليات الم�ضرفّية 

دائرة اإدارة الممتلكات
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• مبادرات للدخار من اأجل تقليل ا�ضتهلك الّطاقة والمياه والموارد الأخرى اإلى اأدنى حّد، وتعوي�ضها 	

عن طريق النخراط في عدد من الم�ضاريع )اأنظمة اإدارة المباني واأفلم الحماية من الحرارة واأجهزة 

الّتوقيت الكهربائّية( بالإ�ضافة اإلى اعتماد تقنية LED للإ�ضاءة في كاّفة م�ضاريع الّتجديد.

• توفير اأف�ضل خدمات رجال الأمن والأكثر كفاءة لتغطية اأمنّية �ضاملة، وتجهيز الفروع والمباني 	

ئي�ضّية بكاميرات المراقبة ونظام تحديد الموقع لتتّبع اأجهزة ال�ضّراف الآلي وتح�ضين مركز قيادة  الرَّ

الأمن.

• الّتدريب في مجال ال�ّضلمة في كاّفة مباني البنك ال�ّضعودّي الفرن�ضّي، كالّتدريب على اإجراءات 	

الإخلء وتنفيذ تدريبات الحرائق وذلك في كاّفة اأنحاء المملكة.

اأّما بالّن�ضبة اإلى العام 2018م، ف�ضت�ضتمّر دائرة اإدارة الممتلكات بالعمل على مبادرات لتوفير الّطاقة، 

والمياه، كما �ضتوا�ضل ن�ضاط مراقبة الّتكاليف من خلل تح�ضين �ضروط العقود والّتفاو�س، ول تزال تعمل 

على درا�ضة والبدء في تنفيذ م�ضاريع كبرى ومنها: 

• درا�ضة م�ضروع اإمكانّية بناء برج بالقرب من مبنى المركز الّرئي�ضّي من اأجل جمع كاّفة اأجهزة الأعمال 	

)ال�ضعودّي الفرن�ضّي كابيتال،ال�ضعودي الفرن�ضي للّتمويل الّتاأجيري،األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي، اأكاديمّية 

�س  الّتدريب الّتابعة لمجموعة الموارد الب�ضرّية( تحت �ضقٍف واحٍد وعلى مقربة من الإدارة، مّما �ضُيخفِّ

تكاليف الإيجار بمقدار 11 مليون ريال �ضعودّي �ضنويًّا.

• المبا�ضرة في م�ضروع تجديد مبنى العليا اّلذي �ضي�ضبح َمعَلمًا بارزًا للبنك في الّريا�س، وذلك لأّنه يقع 	

في المنطقة الّرئي�ضّية للّت�ضّوق والأعمال واأمام المحّطة الّرئي�ضية لـمترو الّريا�س.

• درا�ضة اإمكانّية �ضراء مبنى مكاتب في �ضمال الّريا�س لكاّفة مهاّم المكاتب الخلفّية )الملحقين 1و2 	

ومبنى الّرا�ضد( ما �ضُيقّلل من خطر اإخلء الحكومة للمباني اّلتي ل ت�ضتوفي ال�ّضروط المطلوبة 

)الملَحَقين 1 و2(. و�ضيوّفر ذلك �ضمانًة لعدم ت�ضّخم تكاليف الإيجار و�ضيزيد من اأ�ضول البنك 

ال�ّضعودي الفرن�ضي.

• درا�ضة �ضراء اأرا�ٍس جديدٍة في المنطقة ال�ّضرقّية لتكون بمثابة مواقف للمبنى الّرئي�ضي وذلك 	

ل�ضتيعاب �ضّيارات الموّظفين واإلغاء الحاجة اإلى ا�ضتخدام موقف م�ضتاأَجر.

• ال�ّضروع في تح�ضين وترميم المباني الّرئي�ضية في المناطق ال�ّضرقّية والغربّية ورفع م�ضتواها من اأجل 	

زيادة ا�ضتخدام الم�ضاحات وكفاءة ا�ضتهلك الّطاقة والمياه، ف�ضًل عن تطبيق معايير الّتمديدات 

الّداخلّية والأثاث المعتمدة في مباني المركز الّرئي�ضي.
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دائرة 

الم�ستريات

مجموعة العمليات الم�ضرفّية

نظام اأ�صهل لدائرة الم�صتريات 

تح�صين التكلفة وال�صتدامة ومنهجّيات فّعالة لل�ّصراء

حافظت دائرة الم�ضتريات على علقاتها الجّيدة مع الموّردين والندماج مع مختلف الإدارات في البنك. 

وبتطبيق منهجيات ال�ضراء القوية والعمليات التي تقوم بها اأنظمة دائرة الم�ضتريات الآلية، ا�ضتطاعت اأن 

ت�ضهم ب�ضكٍل كبير في تحقيق الّتكلفة الأف�ضل لإفادة البنك مالّيًا وتنفيذ مختلف م�ضاريع البنك وعملّياته 

الم�ضرفية بنجاح.

وتفتخر دائرة الم�ضتريات في التزامها ب )المتياز(، وفيما يلي لمحة موجزة عن اإنجازاتها ومبادراتها:

• تنفيذ المرحلة الّثانية من نظام دائرة الم�ضتريات ب�ضكل اأ�ضهل: مركزّية الم�ضتريات، المدفوعات، 	

اإدارة العقود والمناق�ضات وت�ضليم الم�ضاريع في الوقت المحّدد �ضمن الميزانّية المحددة واإدماج 

الّنظام مع اأ�ضحاب الم�ضلحة الآخرين لتح�ضين التكلفة. 

• تحديث اأ�ضول البنك في كّل اأنحاء المملكة عن طريق الجرد المادي.	

• تطبيق المركزّية بغية تحقيق عملّيات �ضراء ومراقبة تعتمد على ال�ضفافية  والو�ضوح.	

• تحقيق المواءمة الكاملة مع اأ�ضحاب الم�ضلحة والطرف الّثالث.	

• تحقيق انخفا�س كبير في الّتكاليف وذلك من خلل الّتح�ضين الم�ضتمر.	

• تعزيز دائرة الم�ضتريات ودعمها: ال�ضتعانة بالم�ضادر الّداخلّية والخارجّية و�ضراء الخدمات 	

والمعّدات واإدارة العطاءات المتعّلقة بها. 

ُتعتبر م�ضاعفة جهودنا لتحقيق الّتكلفة المثلى والمرتقبة في العام 2018م اأمرًا اإيجابّيًا نظرًا اإلى الّتنفيذ 

الّناجح لنظام دائرة الم�ضتريات واّلذي ي�ضّهل و�ضع ا�ضتراتيجّيات تكتيكّية لل�ضتعانة بالم�ضادر.
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�صركة 

�سكـــــن

مجموعة العمليات الم�ضرفّية

500 وكالة 

�ضرعية

500 وثيقة 

تفوي�س

1300 طلب 

للّتقييم
700 ا�ضتف�ضار

في العام 2017، قامت �ضركة »�ضكن« بتحديث محفظة �ضركات الّتقييم العقاري و�ضاعفت اأرقامها لتلبية 

متطلبات جميع الإدارات الّتابعة للبنك ال�ّضعودي الفرن�ضي. كما و اأطلقت ال�ضركة في الّربع الأخير من 

هذه ال�ّضنة، م�ضروع الّرهن العقاري.

�ضركات الّتقييم العقاري: قامت �ضركة �ضكن بتحديث محفظة مقاولي . 1

الّتقييم العقاري حيث ت�ضاعف عدد ال�ّضركات لتلبية متطلبات جميع 

الإدارات الّتابعة للبنك ال�ّضعودي الفرن�ضي. 

 تعديل حافظة �ضندات الملكّية اإلى نظام الّرهن العقاري: بداأت "�ضكن" . 2

بتطبيق خّطة تحويل كامل �ضندات الملكّية اإلى نظام الرهن عقاري 

)6300 �ضنٍد لقيمة 50 مليار ريال �ضعودي( ح�ضب توجيهات موؤ�ض�ضة 

النقد العربي ال�ضعودي، على اأن يتّم اإتمام هذه الخّطة قبل منت�ضف 

عام 2020م. 

I اإنجازات "�صكن"

قامت �ضركة "�ضكن"، ب�ضفتها المدير الم�ضوؤول عن خدمات المحفظة العقارّية في البنك ال�ّضعودي 

ٍة فيما يتعّلق بالّتفاعل مع الجهات الحكومّية، باإ�ضدار 500 وكالة �ضرعية ترتبط بمختلف  الفرن�ضي وخا�ضّ

مانات اّلتي تّم الّتعّهد بها بنجاح لدى كّتاب العدل في اأنحاء المملكة. وقد تلّقت "�ضكن" اأكثر  اأنواع ال�ضّ

من 700 ا�ضتف�ضار من الجهة الّرقابّية )موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي( ب�ضاأن ق�ضايا وثائقّية عقارّية 

)ا�ضتبدال(، وتّم ا�ضتكمال هذه ال�ضتف�ضارات جميعها خلل الفترة المحددة. بالإ�ضافة اإلى ذلك، نفّذت 

�ضركة "�ضكن" 1300 طلب تقييم عقاري. 

 اأّما بالّن�ضبة اإلى خطابات الّتفوي�س، فقد تلّقت ال�ّضركة واأ�ضدرت 500 وثيقة تفوي�س لعملء خدمات 

ال�ضركات والأفراد، وتمّكنت "�ضكن" اأي�ضًا من تنظيم تقديم طلبات اإ�ضدار الوكالت ال�ضرعية من 

مجموعة الخدمات الم�ضرفّية لل�ّضركات عن الأعمال العقارّية، وذلك عبر اآلّية جديدة تعزز الّرقابة 

والأمن. علوًة على ذلك، تتوّلى "�ضكن" م�ضوؤولّية اإعداد الوثائق القانونّية المتعّلقة بالت�ضكيل القانوني 

ل�ضلطة اإدارة البنك من حيث تحديث ال�ّضجّلت الّتجارية/وزارة الّتجارة وتن�ضيق اإ�ضدار الوكالت 

ال�ضرعية والتفاوي�س. 

و�صطى

%54

�صرقي

%24

غربي

%22
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دائرة 

التحول والتنظيم

مجموعة العمليات الم�ضرفّية

I ن�صاأتها

دائرة الّتحّول والّتنظيم هي دائرة جديدة تّم اإن�ضاوؤها في دي�ضمبر 2017م، حيث ترّكز ب�ضكٍل اأ�ضا�ضّي 

على ت�ضميم خطة لتق�ضيم وتن�ضيق برنامج الّتحّول الّرئي�ضي للعام 2018/2017 في البنك ال�ّضعودي 

الفرن�ضي واّلذي ُيدعى "التحول معًا". 

I الإنجازات

في العام 2017م، تّم ت�ضميم نطاق تدّخل لدائرة الّتحّول والّتنظيم على اأن يتّم تنفيذه في العام 2018م. 

وي�ضمل هذا الّنطاق 3 اأق�ضام يجب تجهيزها خلل العام 2018م:

• تنفيذ الّتغيير: �ضيكون هذا الق�ضم معنّيًا ب�ضكٍل رئي�ضي باإدارة البرامج/الم�ضاريع ال�ضتراتيجّية 	

وباختيار كّل اأن�ضطة البرامج والم�ضاريع في البنك ور�ضدها واإعداد عملّية اإدارة الم�ضروع في البنك 

باأكمله. 

• اإعادة هند�ضة اأ�ضاليب العمل: والذي يهدف اإلى تحديد جميع العملّيات الّرئي�ضية للبنك وفهمها 	

وتوثيقها وتح�ضينها با�ضتمرار/اإعادة ت�ضميمها. و�ضيكون هذا الق�ضم م�ضوؤوًل عن تتّبع الموؤ�ّضرات 

الّت�ضغيلّية الّرئي�ضية للأداء واّلتي ترتبط بهذه العملّيات. واأخيرًا، �ضيعمل على تحقيق مركزّية كاّفة 

ال�ّضيا�ضات والإجراءات في البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي وذلك ل�ضمان اأّنها كاملة ومنا�ضبة وتعمل بح�ضب 

لة، واأّن مراجعتها تتّم في الوقت المنا�ضب ومواَفٌق عليها من قبل ال�ّضلطات المعنّية.  الّلوائح ذات ال�ضّ

• حوكمة البيانات: �ضيقوم هذا الق�ضم بتحديد نموذج حوكمة البيانات بما في ذلك القواعد والمعايير 	

الم�ضتركة للبيانات والأدوار والم�ضوؤولّيات �ضمن البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي. 

اأّما الإنجاز الّرئي�ضي الّثاني لدائرة الّتحّول والّتنظيم فهو تن�ضيق برنامج "التحول معًا" اّلذي يتاأّلف من 7 

م�ضاريع:

• الّتمّيز في العملّيات: فر�س لتحقيق مركزّية عملّيات المكاتب الخلفّية وت�ضنيعها، ومن المقّرر تنفيذه 	

في العام 2018م.

• عملّية الئتمان: اإعادة هند�ضة العملّيات لتخفي�س المدة الّزمنّية وتب�ضيط الّتنظيمات عبر اأق�ضام 	

البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي، ومن المقّرر تنفيذها في العام 2018م. 

• ن�ضاطات الإنتاج الّتابعة لإدارة اأنظمة المعلومات: تّم تثبيت نظاٍم لإدارة الأداء وتح�ضين الأن�ضطة.	

• ن�ضاطات نظم المعلومات الإدارّية )MIS(: تّم و�ضع كّل الّتقارير المالّية �ضمن اإطار مجموعة 	

الخدمات المالّية، كما تّم تجديد الّتقارير المقّررة لحذفها.

• 	 )SLAs( مركز الّت�ضال: اأُن�ضئت منّظمة جديدة للقوى العاملة وتبّنت اّتفاقّيات تتعّلق بم�ضتوى الخدمة

وذلك لإدخال المرونة على الِفَرق والمجموعات وتح�ضين تحّمل اأعباء العمل. 

• عملّية "اعرف عميلك" )KYC(: تّم تحليل هذه العملّية وتحديد خّطة عمل لتح�ضينها، ومن المقّرر 	

تنفيذها في العام 2018م.

• اإدارة الم�ضاريع: تّم ت�ضميم عملّية جديدة لختيار الم�ضاريع واإدارتها، ومن المقّرر تنفيذها في العام 	

2018م. 
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اإدارة 

ا�ستمرارية الأعمال 

تلتزم اإدارة ا�صتمرارّية الأعمال في

البنك ال�ّصعودي الفرن�صي بتطبيق اأف�صل الممار�صات والمعايير الّرقابية

نت اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال في العام 2017م من تحقيق نجاحات واإنجازات في البنك ال�ّضعودي  تمكَّ

الفرن�ضي وا�ضتمرارية الأعمال الأ�ضا�ضية فيه، وذلك من خلل تو�ضيع م�ضاحة مركز الّطوارئ الّرئي�ضي 

لدى البنك وزيادة عدد المقاعد فيه لي�ضتوعب 270 موّظفًا في مناوبة عمل واحدة عند الأزمات الكبرى، 

هذا بالإ�ضافة اإلى تجهيز اأماكن عمل ت�ضتوعب خم�ضين موّظفًا في كلٍّ من )فرع الّدمام في المنطقة 

ال�ّضرقّية وفرع �ضارع فل�ضطين في المنطقة الغربّية للبنك(. 

وعلوًة على ذلك، اأجرت اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال، في 21 ت�ضرين الأّول/اأكتوبر 2017م، الختبار 

ال�ّضنوّي ال�ّضامل للبنك ال�ّضعودي الفرن�ضي واّلذي اأظهر قدرة البنك على ا�ضتئناف اأكثر من 90% من 

وظائفه الحيوّية. وتهدف اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال، بالتعاون مع الإدارة التقنية، اإلى تطبيق الختبار 

الفعلي للمعاملت البنكية )من خلل الأنظمة البديلة في مركز طوارئ التقنية( والعودة اإلى الأنظمة 

الفعلية في مركز المعلومات الأ�ضا�ضي )واّلذي فر�ضته موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي على كّل البنوك( 

بحلول الّربع الّثاني من العام 2018م.
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وقد تّم العداد والبدء في ممار�ضات الّتدريب والّتوعية ل�ضتمرارّية الأعمال طوال العام 2017م، 

و�ضت�ضتمّر هذه الممار�ضات ب�ضكل مكثف، من الآن ف�ضاعًدا، مع العمل على تعزيز موادها ومحتوياتها. 

وقّدم موّظفو اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال بالتن�ضيق مع اإدارة التدريب في اأكاديمّية البنك ال�ضعودي 

الفرن�ضي، برامج للّتدريب والّتوعية في ا�ضتمرارية الأعمال وت�ضمنت اأي�ضًا معلومات اإ�ضافّية عن الّتوعّية 

في دورات اإلزامّية ذات �ضلة، كدورات المتثال واإدارة المخاطر.

كما ا�ضتوفت اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال بالّتو�ضيات الّنا�ضئة عن عملّيات المراجعة الّداخلّية والمتثال 

واإدارة المخاطر، وعملت على تطبيق النتائج التي اأو�ضت بها اإدارة المخاطر الّت�ضغيلّية وكريدي اأجريكول 

وموؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي )في مراجعتها الّداخلّية والخارجّية(. 

تلتزم اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بتطبيق اأف�ضل الممار�ضات والمعايير 

الّرقابية مع الأخذ بموؤ�ضرات المخاطر وتقييمها والحد من تاأثيرها، كما تتّم مراقبة اأداء الإدارة من 

قبل لجان متعّددة تابعة للإدارة العليا، بما فيها لجنة اإدارة ا�ضتمرارّية الأعمال ولجنة الّرقابة الّداخلّية 

ولجنة اإدارة الأزمات وتقارير مجل�س الإدارة. 
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مجموعة 

الموارد الب�سرية

و�ضلنا 

 للم�صتوى

 الم�صتهدف

بال�صعودة

للعام2017م وهو

%90
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ن�صعى لأن نكون »الخيار الأول« و »المدر�صة الم�صرفية الأولى«

للكفاءات ال�صعودية فـي القطاع الم�صرفـي ال�صعودي

فيما يلي بع�س اأهم واأبرز الإنجازات التي قامت بها مجموعة الموارد الب�ضرية لعام 2017م :

I اندماج الموظفين

ا�ضتمر في العام 2017م العمل على تنفيذ المحاور الرئي�ضية التي اأظهرتها نتائج الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية 

لندماج الموظفين )�ضوتك(، والتي اأُطلقت خلل العام 2014م، بمعدل م�ضاركة مرتفع حيث بلغ %83.

I اللقاء ال�صباحي »�صوتك«

بعد النتهاء من درا�ضة اندماج الموظفين ولموا�ضلة قوة الدفع التي ترتبت على نتائج هذه الدرا�ضة، 

قامت المجموعة بعقد عدة لقاءات مفتوحة ح�ضرها كل من اأع�ضاء الإدارة العليا والموظفين فـي 

المناطق الثلث لتبادل نتائج هذه الدرا�ضة والإجراءات المتخذة حيالها، ف�ضًل عن اإتاحة الفر�ضة 

للموظفين للتوا�ضل وطرح الأ�ضئلة التي انعك�ضت ب�ضكل اإيجابي للغاية على هذه الفعاليات.

I خطة ال�صعودة

ز البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على تطوير الكوادر الوطنية من خلل �ضبكته التي تغطي جميع اأنحاء  يركِّ

المملكة. والهدف من ذلك هو التن�ضيق الكامل بين ا�ضتراتيجية ال�ضعودة وا�ضتراتيجية عمل البنك، 

وبالتالي �ضمان ا�ضتمرارية ال�ضعودة من الناحية التنظيمية. وقد عززت اأن�ضطة ال�ضعودة التي ينفذها 

البنك من م�ضتواها ب�ضكل كبير وحقق البنك نتيجة الم�ضتوى الم�ضتهدف للعام7 201م وهو %90. 

وبالإ�ضافة اإلى ذلك، فاإننا نتطلع دائمًا اإلى زيادة م�ضتوى ال�ضعودة عن طريق تنفيذ عدد من الأن�ضطة 

الرامية اإلى جذب وتطوير والحتفاظ بالكوادر الموؤهلة من ال�ضباب ال�ضعودي.
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I العالقات القوية مع الجهات الحكومية

قام البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ببناء علقات قوية مع الهيئات الحكومية الرئي�ضية مثل وزارة 

العمل،ال�ضفارات الخارجية والمحلية،الجامعات الدولية،المعاهد التعليمية، �ضندوق تنمية الموارد 

ن البنك ال�ضعودي الفرن�ضي من تحقيق روؤيته باعتباره  الب�ضرية، وغيرها. وهذه العلقات القوية تمكِّ

»بنك المتياز« من خلل تلبية الحتياجات الحالية والم�ضتقبلية للمنظمة، ومواكبة التغيرات فـي ال�ضوق 

وفـي الأنظمة واللوائح، وكذلك �ضمان المتثال لجميع متطلبات الحكومة بطريقة ا�ضتباقية.

I اإدارة الأداء

تما�ضيًا مع الخطة متو�ضطة الأجل يطمح البنك لتعزيز ثقافة اأداء قوية تقوم على الإن�ضاف وال�ضفافية. 

ومن هذا المنطلق وا�ضل البنك هذا العام تنفيذ نف�س اإجراءات اإدارة الأداء الناجح التي �ضبق تنفيذها 

قبل ثلثة اأعوام. بداأ تطبيق نموذج اإدارة الأداء بتقييم العمل لكل مجموعة/ق�ضم با�ضتخدام »ورقة تقييم 

الأعمال«. بعد ذلك جرى ربط نتائج تقييم الأعمال لكل مجموعة/ق�ضم باأداء الموظفين. واأخيرًا، قامت 

الإدارة العليا بالمراجعة والتحقق من �ضحة م�ضتويات اأداء الموظفين ل�ضمان الن�ضجام والعدالة في 

النتائج.

I ا�صتقطاب المواهب 

وا�ضل فريق ا�ضتقطاب المواهب الوفاء بالتزاماته المتمثلة فـي تقديم خدمات التوظيف على م�ضتوى 

عاٍل، محققًا بذلك انخفا�ضًا فـي الوقت اللزم لملء ال�ضواغر مع التركيز فـي الوقت ذاته على اكت�ضاب 

اأعلى م�ضتويات الجودة من المر�ضحين ال�ضعوديين. فقد تم الوفاء بمتطلبات التوظيف لمختلف قطاعات 

العمل فـي البنك من خلل تطبيق قدرات الو�ضول اإلى الم�ضادر والختيار على الم�ضتويات الداخلية 

بعد تجديدها موؤخرًا، مما حقق انخفا�ضًا كبيرًا فـي تكاليف ا�ضتخدام وكالت التوظيف الخارجية. 

ن البنك  وقد ُترجمت خطة القوى العاملة للعام 2017م تدريجيًا اإلى جداول زمنية للتوظيف، مما ُيمكِّ

ال�ضعودي الفرن�ضي من تزويد الإدارات بمتطلباتهم من المواهب لت�ضهيل النمو وتجنب انقطاع الأعمال. 

وقد انعك�س تنفيذ خطط التوظيف اإيجابًا على اإقامة �ضراكات وثيقة مع مختلف قطاعات العمل فـي البنك 

و�ضاعد على تقليل الوقت والتكلفة فـي عملية التوظيف.

I ا�صتقطاب الخريجين ومعار�س التوظيف 

تركزت اأن�ضطة ا�ضتقطاب الخريجين فـي العام 2017م على تحديد وجذب اأف�ضل الخريجين من خلل 

الم�ضاركة فـي معار�س التوظيف المحلية والدولية. وكان الغر�س من هذه الأن�ضطة هو تعزيز مركز البنك 

باعتباره »الخيار الأول للموظفين« وجذب الطاقات ال�ضعودية ال�ضابة للن�ضمام ل�ضفوف العاملين فـي 

البنك عن طريق التعيين المبا�ضر اأو من خلل برامج تدريب الخريجين مثل برنامج »ذا بانكر«.

مجموعة الموارد الب�ضرية
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I مقابالت ال�صتقالة

لتعزيز منظومة القيم لموظفي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي، والتعرف على اآراء الموظفين حول الممار�ضات 

والطروحات المتبعة، وا�ضل البنك فـي العام 2017م »مقابلت ال�ضتقالة« التي بداأها فـي يناير 2015م 

والتي �ضملت جميع الموظفين الذين تركوا العمل لدى البنك. وتجرى هذه المقابلت من قبل �ضريك 

العمل المخت�س فـي الموارد الب�ضرية لكل قطاع من قطاعات العمل فـي البنك. 

وقد تم التعر�س فـي هذه المقابلت للمو�ضوعات الرئي�ضية التالية، التي تمت مراجعتها وال�ضتفادة 

منها فـي مجملها، مع الحفاظ فـي الوقت ذاته على �ضرية المعلومات الخا�ضة بالموظفين الذين جرت 

مقابلتهم:

العمل الجماعي والتعاون. 2تنظيم العمل. 1

ممار�ضات الإدارة المثلى. 4المكافاآت والتقدير. 3

تعليقات واقتراحات بناءة اأخرى. 6تطوير الموظفين. 5

I اإدارة المكافاآت

يعمل البنك ال�ضعودي الفرن�ضي با�ضتمرار على مراقبة اأف�ضل الممار�ضات الخا�ضة بال�ضوق فيما يخ�س 

المكافاآت. وي�ضارك البنك �ضنويًا في ا�ضتطلعات ال�ضوق التي تجريها كبرى الموؤ �ض�ضات لتحديد و�ضعه 

الحالي ول�ضمان الحتفاظ باأف�ضل العرو �س التناف�ضية للموظفين �ضمن القطاعات المالية ال�ضعودية وفي 

دول مجل�س التعاون الخليجي.

I مزايا التاأمين الطبي والتاأمين على الحياة 
• تعزيز مزايا التاأمين الطبي لموظفي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي: كجزء من تطلعات البنك ال�ضعودي 	

الفرن�ضي باأن ي�ضبح »الخيار الأول للموظفين«، قام البنك بالمراجعة ال�ضنوية لخطة التاأمين الطبي 

والتاأمين على الحياة و�ضد الحوادث ال�ضخ�ضية، والتفاو�س مع كبار مقدمي الخدمات لتزويد موظفي 

البنك بم�ضتويات اأف�ضل من الخدمة والتغطية التاأمينية مع الحتفاظ باأ�ضعار تناف�ضية لهذه الخدمات.

• التاأمين الطبي للوالدين: بالإ�ضافة اإلى ما تقدم، ولزيادة القدرة التناف�ضية وتعزيز مركز البنك 	

ال�ضعودي الفرن�ضي فـي مجال تقديم المكافاآت للموظفين وزيادة ر�ضاهم، قام البنك باإعادة التفاو�س 

مع مقدمي خدمات التاأمين الطبي للح�ضول على معدلت تاأمين طبي تناف�ضية للموظفين الذين 

يرغبون فـي تغطية والديهم على نفقتهم الخا�ضة.
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I التدريب والتطوير... اأكاديمية البنك ال�صعودي الفرن�صي

بما يتما�ضى مع روؤية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ليكون »بنك المتياز«، وا�ضلت اأكاديمية البنك التزامها 

بتقديم برامج وحلول التدريب والتطوير عالية الجودة لموظفي البنك فـي اإطار خطة لدعم وتنمية 

قدراتهم المهنية، ولتكون اأكاديمية البنك المدر�ضة الم�ضرفية الأولى في القطاع المالي ال�ضعودي.

I تحليل الحتياجات التدريبية 

تما�ضيًا مع روؤية مجموعة الموارد الب�ضرية للبنك باأن ت�ضبح اأكاديمية البنك المدر�ضة الم�ضرفية الأولى 

في القطاع الم�ضرفي، بداأت بتحديد الحتياجات التدريبة لعام 2017م وتطوير الحلول التدريبية ذات 

المحتوى المنا�ضب، لتلبية احتياجات الموظفين وتوقعات الإدارة لأداء اأف�ضل وركزت على اأربعة محاور 

اأ�ضا�ضية كالتالي :

• جودة التدريب – بحيث يتم تدريب ما هو الأف�ضل من نوعه على يد مدربين ومقدمي خدمات التدريب 	

�ضواًء من داخل البنك اأو من ال�ضوق المحلي اأو الدولي. 

• منهجية التدريب ح�ضب الطلب – بحيث يكون محتوى التدريب وفقًا للحتياجات المحددة من قبل 	

البنك.

• الفعالية – توافق التدريب مع توجهات البنك من خلل اإجراء تحليل الحتياجات التدريبية.	

• القدرة التناف�ضية - بهدف اأن يكون البنك ال�ضعودي الفرن�ضي هو البنك الرائد فـي تدريب وتطوير 	

موظفيه بحيث يكون »الخيار الأول للموظفين«.

I اإدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي 

تما�ضيًا مع رغبة البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بتدريب وتطوير الكفاءات ال�ضعودية في جميع اإدارات البنك 

وعلى كافة الم�ضتويات، وكما حافظ البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على الممار�ضات الرائدة فـي ال�ضوق 

لإدارة الكفاءات والنجاح الذي حققه العام الما�ضي بتحديد الكفاءات ذات الإمكانات العالية وتخطيط 

برنامج التعاقب الوظيفي القائم على تنفيذ برامج تطوير المدراء التنفيذيين والقيادات عن طريق عمل 

خطة تدريبية متكاملة لكل م�ضارك ، قامت اأكاديمية البنك باإجراء مراكز اختبارات تطويرية لمن�ضوبي 

ال�ضعودي الفرن�ضي كابيتال بهدف و�ضع ا�ضتراتيجية لتولي المنا�ضب المبنية على تطوير الموظفين.

وخير دليٍل على ذلك هو ح�ضول البنك على جائزة اأف�ضل اإدارة كفاءات وتعاقب وظيفي في المملكة للعام 

2017م. 
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)INSEAD برنامج الم�صرفـي القيادي)ان�صياد I 

كجزء من مبادرات تنمية القدرات القيادية واإدارة الكفاءات فـي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي، دخل 

البنك فـي �ضراكة مع كلية ان�ضياد لإدارة الأعمال بهدف ت�ضميم وتنفيذ »برنامج الم�ضرفـي القيادي«. 

وقد �ضمم البرنامج لتوفير تجربة تعليمية فريدة من نوعها لتزويد قادة البنك في الم�ضتقبل بروؤى 

ا�ضتراتيجية ولتطوير مهاراتهم القيادية، وك�ضب فهم عميق ل�ضياق الأعمال التجارية العالمية لتمكينهم 

من دفع عجلة النمو والربحية فـي منظمة عالية الأداء. وقد تم تخريج دفعة جديدة من البرنامج في 

�ضهر دي�ضمبر من العام 2017م.

I ذا بانكر – برنامج الم�صرفـي التنفيذي – الدفعة الرابعة 

ا�ضتمرارًا للنجاح والإنجازات التي تحققت فـي الأعوام ال�ضابقة وليكون البنك ال�ضعودي الفرن�ضي »الخيار 

الأول للموظفين«، قامت اأكاديمية البنك باإجراء مركز تقييم الأداء كمرحلة اأخيرة قبل بدء برنامج 

الم�ضرفي التنفيذي، وهو برنامج لتطوير حديثي التخرج في القطاع المالي ال�ضعودي، و�ضيبداأ دورته 

الرابعة في مطلع العام 2018م في اأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي.

I برنامج العمل الجماعي

بالعتماد على النجاح المتحقق فـي تطبيق برنامج »العمل الجماعي« فـي العام الما�ضي، وا�ضلت، 

اأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي تنفيذ هذا البرنامج بن�ضاط على كافة الم�ضتويات فـي البنك، وقد 

تم تنفيذ هذا البرنامج في العام 2017م للمدراء التنفيذيين، والذي كان يهدف اإلى تعزيز فريق العمل 

الجماعي والتركيز على اأهم عنا�ضر القيادة التي �ضت�ضاعد البنك على تحقيق نتائجه بامتياز. وكانت 

الدوافع الرئي�ضية وراء تنفيذ هذا البرنامج على النحو التالي:

• �ضوت الموظفين حول �ضرورة وجود ثقافة العمل الجماعي على كافة الم�ضتويات فـي البنك ال�ضعودي 	

الفرن�ضي.

• �ضرورة العمل كفريق واحد لتطبيق الخطة متو�ضطة الأجل للبنك.	

• خلق التاآزر بين جميع قطاعات البنك لتعزيز جهود البيع الم�ضتركة )بيع عدة منتجات وتقديم عدة 	

خدمات للعميل تحت �ضقف واحد( بين مختلف اإدارات البنك.
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I اأكاديمية البنك ال�صعودي الفرن�صي للتعلم الإلكتروني 

تما�ضيًا مع روؤية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ليكون »بنك المتياز«، وفـي اإطار ال�ضعي لتحقيق طموحنا باأن 

نكون المدر�ضة الم�ضرفية الأولى، اأطلق البنك »اأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي للتعلم الإلكتروني«. 

ي�ضتخدم من�ضة اأكاديمية التعلم الإلكتروني المعتمدة من قبل البنك جميع موظفيه، ويغطي مجموعة 

وا�ضعة من الموا�ضيع مثل: اأ�ضواق راأ�س المال، اإدارة المخاطر، اإدارة الثروات واللتزام وغيرها. وتنفذ 

اأكثر من 450 دورة تدريبية عن طريق الإنترنت، والتي تعر�س تجربة فريدة من التعلم للمحترفين 

المهنيين العاملين فـي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي تتاألف من الحالت الدرا�ضية، واأ�ضرطة الفيديو، 

والنماذج المالية، والمحاكاة، والتمارين العملية وغيرها، ويتيح لموظفيه فر�ضة التدريب في اأي مكان 

وفي اأي وقت.

I برنامج �صيدات المتياز

اأطلق البنك ال�ضعودي الفرن�ضي »برنامج �ضيدات المتياز« فـي اإطار برنامج التطوير الذاتي الذي حقق 

نجاحًا و�ضهرة على م�ضتوى العالم وذلك للعام الثالث على التوالي. وقد تم تطوير هذا البرنامج وتنفيذه 

بهدف اإك�ضاب ال�ضيدات اللواتي يت�ضفن بالطموح مزيدًا من الثقة والخبرات والمهارات اللزمة لإدراك 

اإمكاناتهن الكاملة وتمكينهن من تحقيق النجاح. ويعتبر برنامج التطوير الذاتي برنامجًا عالميًا عالي 

الم�ضتوى ح�ضل على عدة جوائز لنهجه المبتكر وجودته العالية. وقد التحقت بهذا البرنامج عالميًا اأكثر 

من 230٫000 �ضيدة في اأكثر من 30 دولة على م�ضتوى العالم.

I برنامج »�صيفي« 

اأطلقت اأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بالتعاون مع �ضندوق الموارد الب�ضرية يوم برنامج التدريب 

»�ضيفي« لل�ضنة الثالثة على التوالي.

ا�ضتهدف برنامج »�ضيفي« الطلب والطالبات من عائلت الموظفين وغيرهم، وهدفت الأكاديمية من 

خلله اإلى تطوير مهارات ومعارف الطلب وتنمية فعاليتهم ال�ضخ�ضية.

I برنامج )تعليم(

تما�ضيًا مع روؤية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي لتاأهيل وتطوير الم�ضوؤولية الجتماعية وخدمة المجتمع 

واللتزام الم�ضتمر بم�ضاركة المجتمع في م�ضوؤولياته وباأ�ضلوب يخدم جميع اأطياف المجتمع في اآن واحد 

لدعم ا�ضتراتيجيتنا وتحقيقًا لروؤية »بنك المتياز«، اأطلقت اأكاديمية البنك ال�ضعودي برنامج )تعليم( 

بالتعاون مع وكالة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم، والتي تتمثل بتنفيذ برنامج تطويري لتدريب 

موظفي وموظفات وكالة التعليم الأهلي عن طريق �ضمهم لبرنامج متكامل على يد مجموعة مدربين ذوي 

خبرة وا�ضعة في هذا المجال، وذلك هو جزء من م�ضوؤوليتنا الجتماعية في هذا الوطن.
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I برنامج )لنكون جزءاً من م�صتقبلهم( 

في اإطار مبادرات مجموعة الموارد الب�ضرية لخدمة الوطن والمجتمع وتما�ضيًا مع روؤية البنك لتاأهيل 

وتطوير الم�ضوؤولية الجتماعية ، اأطلقت اأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي برنامج )لنكون جزءًا من 

م�ضتقبلهم( بالتعاون مع جمعية »اإن�ضان« التي تمثلت بتنفيذ برنامج تطويري لتدريب الطلب الأيتام 

خلل عطلة نهاية العام الدرا�ضي، واإك�ضابهم المهارات والمعارف اللزمة وو�ضع اأهداف �ضخ�ضية 

ومهنية ق�ضيرة وبعيدة المدى.

I �صيا�صة الموارد الب�صرية

تما�ضيًا مع اأهداف البنك ال�ضعودي الفرن�ضي الرامية لتحقيق التوافق بين �ضيا�ضات وممار�ضات الموارد 

الب�ضرية واحتياجات العمل واأف�ضل الممار�ضات فـي ال�ضوق، قام البنك بتجديد دليل �ضيا�ضات الموارد 

الب�ضرية بالكامل.

تهدف ال�ضيا�ضة الجديدة للموارد الب�ضرية ل�ضمان ما يلي:

• ربط �ضيا�ضة الموارد الب�ضرية با�ضتراتيجية الأعمال	

• تطبيق ال�ضيا�ضات التي تدعم ممار�ضات الإدارة ال�ضليمة لأفراد العاملين	

• خلق بيئة عمل اإيجابية من خلل تطبيق �ضيا�ضات مت�ضقة وعادلة للموارد الب�ضرية	

• اإ�ضراك الموظفين للعمل على تحقيق نتائج الأعمال وفق الخطط المر�ضومة.	

I الم�صوؤولية الجتماعية

يوؤكد البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على اأهمية الم�ضوؤولية الجتماعية، وذلك انطلقًا من التزامه بالواجب 

الوطني ولدفع عجلة التنمية وتطوير النمو الجتماعي والقت�ضادي، والإ�ضهام في خدمة اأبناء هذا الوطن 

المعطاء من خلل دعم الأن�ضطة والبرامج الجتماعية والخيرية وتحقيقًا لروؤية ال�ضعودية 2030.

 ومن اأبرز الأن�ضطة التي �ضعى البنك في اإنجازها والعمل عليها اإقامة فعالية خا�ضة باأطفال مر�ضى 

ال�ضرطان بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي ل�ضرطان الأطفال، وقد 

لقت الفعالية تفاعًل اإيجابيًا كبيرًا، حيث ا�ضتفاد اأكثر من 50 طفًل من هذه الفعالية.

و ي�ضهم تركيزنا فـي البنك ال�ضعودي الفرن�ضي على تاأهيل وتطوير الكفاءات ال�ضعودية من اأبنائنا الأيتام 

من خلل اإطلق برنامج »لنكون جزءًا من م�ضتقبلهم«. وهو برنامج تطويري متكامل لتدريب الطلب 

الأيتام خلل عطلة نهاية العام الدرا�ضي على يد مجموعة من المدربين ذوي الخبرة الوا�ضعة في هذا 

المجال بالتعاون مع جمعية »اإن�ضان« واأكاديمية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي. 
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والتزامًا بواجب البنك الجتماعي تجاه الوطن ودفع عجلة التنمية القت�ضادية، �ضارك البنك في الملتقى 

والمعر�س الوطني التا�ضع للأ�ضر المنتجة والذي ا�ضتعر�س اأهم ما �ضنعته الأنامل ال�ضعودية العاملة 

من المنزل، من ملب�س، اإك�ض�ضوارات، عطور وبخور، واأطعمة متنوعة. حيث يهدف الملتقى اإلى تطوير 

وتفعيل دور الأ�ضر المنتجة في المدينة المنورة، وبلغ عدد الم�ضتفيدين من البرنامج ما يقارب 300 اأ�ضرة 

منتجة.

قام البنك اأي�ضًا بالتعاون مع اأبرز الجمعيات الخيرية من �ضمنها »مركز اإفادة لمتلزمة داون« عن 

طريق دعم برنامج »اأنا اأقدر«، حيث يهدف البرنامج اإلى تمكين ذوي متلزمة داون من ممار�ضة حياتهم 

الطبيعية داخل المجتمع. وكان للفعالية دورًا هامًا في التعريف بالمتلزمة وم�ضاعدة اأ�ضر الأطفال 

والإجابة عن الكثير من الت�ضاوؤلت وتقديم ما يزيد على 250 ا�ضت�ضارة مجانية.

وفي اإطار مبادرات البنك للم�ضوؤولية الجتماعية في قطاع ال�ضحة، تم رعاية المنتدى ال�ضعودي 

الأمريكي للرعاية ال�ضحية، وهو يعد الأول من نوعه في هذا المجال. والذي يهدف اإلى تطوير الرعاية 

ال�ضحية من خلل التبادل المعرفي والطلع على اأف�ضل التجارب والممار�ضات في مجال الرعاية 

ال�ضحية العالمية، ونقل اأحدث التقنيات في هذا القطاع اإلى المملكة. حيث ت�ضمن الملتقى برامج وور�س 

عمل ومحا�ضرات وموا�ضيع مختلفة في هذا المجال.

نحن في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضاند بكل جهد ت�ضجيع الخريجين نحو تحقيق طموحاتهم، حيث 

دعم البنك »معر�س جرف«، وهو معر�س فني يقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع 

»م�ضاحة وم�ضة الفنية«، ويهدف اإلى عر�س اإبداعات وم�ضاريع الت�ضميم الجرافيكي والو�ضائط الرقمية 

لخريجات الجامعة، و�ضم المعر�س م�ضاريع فنية لأكثر من 2000 خريجة.

واأخيرا ُتعتبر اإ�ضهامات البنك ال�ضعودي الفرن�ضي في مجال الم�ضوؤولية الجتماعية معادلة اجتماعية ترفع 

من م�ضتوى الإ�ضهامات الإن�ضانية لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع الذي يعمل البنك من خلله.
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اإدارة 

ال�سوؤون القانونية

هدفها الرئي�صي توليِّ ال�صوؤون القانونية

ل�صمان الإ�صراف والتحكم بفعالية وكفاءة وتقليل المخاطر القانونية

اإدارة ال�ضوؤون القانونية هي اإدارة م�ضتقلة تتبع اإداريًا مبا�ضرة الى الع�ضو المنتدب. ويتمثل هدفها 

الرئي�ضي في تولي ال�ضوؤون القانونية بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي ل�ضمان الإ�ضراف والتحكم بفعالية وكفاءة 

وتقليل المخاطر القانونية.

تقوم الإدارة القانونية بتقليل المخاطر القانونية التي يتعر�س لها البنك ال�ضعودي الفرن�ضي من خلل 

المراجعة ال�ضاملة والإ�ضراف على الموا�ضيع القانونية وب�ضمان الجودة في نوعية ال�ضت�ضارات التي 

يقدمها م�ضت�ضارو البنك.

يعمل بالإدارة القانونية خبراء قانونيون يتمتعون بخبرة في جميع جوانب القانون الم�ضرفي والمالي 

وت�ضمل ال�ضمانات: القانون الإ�ضلمي، المنتجات الإ�ضلمية،عقود تقنية المعلومات، اأ�ضواق المال، 

عمليات الندماج والحيازة، التورق، تمويل المنتجات، والتقا�ضي والتمويل.

 وحتى تاريخه نفذت الإدارة القانونية ما يلي:

• اإعداد الم�ضودة الداخلية للنظام الأ�ضا�س للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، والنظام الأ�ضا�س ل�ضركة ال�ضعودي 	

الفرن�ضي للتمويل التاأجيري، مع اإدخال التعديلت ال�ضادرة بموجب قانون ال�ضركات الجديد )وتمت 

الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة وال�ضتثمار، هيئة ال�ضوق المالية وموؤ�ض�ضة النقد العربي 

ال�ضعودي(.

• تعديل اللوائح الداخلية للموظفين واإدخال التعديلت الجديدة في نظام العمل الجديد.	

• مراجعة واعتماد النماذج والتفاقيات والم�ضتندات النموذجية والغير نموذجية.	

• الم�ضورة والآراء القانونية لقطاعات اأعمال البنك ال�ضعودي الفرن�ضي.	

• الإ�ضراف على واإدارة جميع الدعاوى والموا�ضيع الخلفية التي يكون البنك ال�ضعودي الفرن�ضي طرفًا 	

فيها.
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قطاع 

اللتزام

قطاع اللتزام هدفه الرئي�صي هو

جعل البنك نموذجاً يحتذى في ثقافة اللتزام والحفاظ على مركز 

متقدم في ال�صناعة الم�صرفية

اإن من اأولويات البنك ال�ضعودي الفرن�ضي المتثال بالقوانين والأنظمة. فالبنك لديه اعتقاد را�ضخ باأن 

التقيد بالأنظمة والقواعد في �ضياق عملياته اليومية من خلل مراعاة ال�ضفافية والم�ضوؤولية يعزز من 

نجاح البنك وازدهاره، جنبًا اإلى جنب مع نجاح م�ضاهميه،عملئه،اأ�ضحاب الم�ضلحة الآخرين، موظفيه 

والمجتمع ب�ضورة عامة.

من خلل الجهود الدوؤوبة التي تبذلها القيادة في بلدنا ل�ضمان النمو القت�ضادي للأمة، والمتمثلة 

في روؤية المملكة 2030 التي تهدف اإلى بناء اقت�ضاد مزدهر يتمتع بالتناف�ضية على م�ضتوى العالم، 

فاإن الجهات التنظيمية لدينا تعمل دون توقف من اأجل �ضمان وجود برنامج تنظيمي متما�ضك لحماية 

الم�ضتهلكين والقطاعات المالية ككل. 

د بكافة الموارد والإمكانات، والذي  وقد قام البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بتاأ�ضي�س قطاع »اللتزام« الذي ُزوِّ

يتكون من اإدارات »اللتزام التنظيمي، الجرائم المالية ومكافحة غ�ضل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، 

رقابة اللتزام، �ضمان الجودة، اللتزام ال�ضريبي، مخاطر اللتزام والتقارير، ومكافحة الر�ضوة والف�ضاد 

وحوكمة ال�ضركات«.

اإن قطاع اللتزام بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي قطاع م�ضتقل تمامًا ويحظى بالدعم الكامل من مجل�س 

الإدارة والإدارة العليا للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية. وهدفه الرئي�ضي هو جعل البنك نموذجًا يحتذى في 

ثقافة اللتزام والحفاظ على مركز متقدم في ال�ضناعة الم�ضرفية.

يرتبط الرئي�س التنفيذي لقطاع اللتزام من النواحي الوظيفية بلجنة المراجعة، ومن النواحي الإدارية 

بالرئي�س التنفيذي، ولديه �ضلحية كاملة للتوا�ضل مع مجل�س الإدارة. ويحافظ البنك على علقة جيدة 

مع الجهات التنظيمية، وهو ملتزم التزامًا تامًا بكل الأنظمة والقوانين. 

وتما�ضيًا مع روؤية البنك ال�ضعودي الفرن�ضي باأن يكون نموذجًا للمتياز، قام قطاع اللتزام بعدد من 

المبادرات الهامة لتعزيز ثقافة اللتزام. وبو�ضع هذا الهدف ال�ضتراتيجي ن�ضب عينيه، فقد تم ت�ضكيل 

فريق عمل للتحول لجعل قطاع اللتزام في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي الأف�ضل في مجال اللتزام. ومن 

اأجل �ضمان ال�ضفافية والم�ضوؤولية في جميع اأن�ضطته، وت�ضجيع الإبلغ عن �ضوء ال�ضلوك وانتهاك قواعد 

اللتزام، فقد تم و�ضع �ضيا�ضة مترابطة للإنذار والإبلغ.
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قطاع اللتزام

وتم اأي�ضًا اعتماد منظومة قواعد �ضلوك متطورة من قبل مجل�س الإدارة، ُتْلِزم جميع الموظفين بتطبيق 

اأعلى معايير الممار�ضة المهنية في اأداء اأعمالهم اليومية بكل الم�ضداقية وال�ضتقامة ال�ضخ�ضية والعناية 

بالعملء.

يقوم قطاع اللتزام باأداء اأعماله للحفاظ على �ضمعة وم�ضداقية ا�ضم البنك ال�ضعودي الفرن�ضي وعلمته 

التجارية، لأجل حماية م�ضالح حملة الأ�ضهم والمودعين واأ�ضحاب الم�ضالح الآخرين. ويقدم قطاع 

اللتزام الدعم لكل خطوط الأعمال والروؤ�ضاء العاملين، من خلل التدريب ال�ضروري والأدوات والموارد 

لتحقيق التقيد التام واللتزام القوي في اإدارة المخاطر، وذلك كجزء من م�ضوؤولياتهم الأ�ضا�ضية.

مع م�ضاركة المملكة في قمة مجموعة الع�ضرين، واعتمادها كع�ضو مراقب في »قوة مهام الإجراءات 

المالية« »FATF« منذ �ضنة 2015م، فقد تطورت الأنظمة المالية بدرجة كبيرة مع تطور متين لل�ضناعة 

المالية والإ�ضراف عليها من قبل ال�ضلطات التنظيمية. 

وحيث اإن الإ�ضلحات التنظيمية تحتل مكانة عالية في اأجندتهم، فقد تم و�ضع ت�ضريعات جديدة واإدخال 

تعديلت وتعزيزات حديثة على الأنظمة الحالية من اأجل حماية الموؤ�ض�ضات المالية. وقد اأدى هذا التطور 

الت�ضريعي اإلى تعزيز دور اللتزام.

يحتل قطاع اللتزام لدى البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بوؤرة الهتمام من اأجل الحفاظ على علقات بناءة 

مع القائمين على الت�ضريع، وي�ضعى اإلى الح�ضول على التوجيه والإي�ضاح في مجال تطبيق القواعد 

التنظيمية والتعزيزات المطلوبة.

ويقوم قطاع اللتزام بتقديم م�ضورة م�ضتقلة اإلى مجل�س الإدارة واإلى كبار الإداريين حول الأمور المتعلقة 

بمخاطر اللتزام. واإ�ضافة لذلك يقوم باإجراء مراجعات مراقبة، وتقييمات ل�ضمان الجودة من اأجل 

التاأكد من اللتزام بالقواعد التنظيمية، والحد من مخاطر الجرائم المالية والر�ضوة والف�ضاد، كما يقوم 

بتطبيق اإجراءات ت�ضحيحية في الأمور التي يلحظ فيها عدم التزام البنك ال�ضعودي الفرن�ضي واأي 

انتهاكات تتم ملحظتها للقواعد والأنظمة.

كما يقوم قطاع اللتزام بتف�ضير �ضيا�ضة قواعد ال�ضلوك، ويحقق في حالت النتهاك لهذه ال�ضيا�ضة. 

وي�ضارك الرئي�س التنفيذي لقطاع اللتزام في اجتماعات مجل�س الإدارة ولجنة التدقيق ومختلف اللجان 

الإدارية، ويقدم تقارير منتظمة باآخر الم�ضتجدات اإلى مجل�س الإدارة ولجنة التدقيق حول و�ضع اللتزام 

في البنك، والتدابير اللزمة ل�ضمان تحقيق م�ضتوًى عاٍل من التقيد بالقوانين والقواعد والأنظمة 

ال�ضارية. 
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دائرة 

المراجعة 

يقوم دور دائرة المراجعة الداخلية على الفل�صفة التي تق�صي

بتوفير قيمة م�صافة لتح�صين عملّيات البنك

I المراجعة الّداخلّية

تعمل دائرة المراجعة الّداخلّية كـ »خط ّدفاع ثالث«، وتقّدم �ضمانات م�ضتقّلة للإدارة العليا ومجل�س 

الإدارة عن طريق لجنة المراجعة المنبثقة عن مجل�س الإدارة. ويقوم دورها على الفل�ضفة التي تق�ضي 

بتوفير قيمة م�ضافة لتح�ضين عملّيات البنك، كما تقّدم خدمات ا�ضت�ضارّية لمهام مختلفة في البنك عند 

الّطلب.

تّم اإن�ضاء دائرة المراجعة الّداخلّية من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجل�س الإدارة، واّلتي تحّدد 

م�ضوؤولّيات هذه الّدائرة وتقّرها باعتبار ذلك جزءًا من دورها الّرقابي، ويرتبط الّرئي�س الّتنفيذي 

للمراجعة من الّناحية الوظيفّية بلجنة المراجعة.

ي�ضمل نطاق المراجعة الداخلّية على �ضبيل المثال ل الح�ضر، فح�س وتقييم كفاءة وفعالية اإدارة 

المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة ، بالإ�ضافة اإلى جودة الأداء في تنفيذ الم�ضوؤولّيات لتحقيق اأهداف 

البنك وغاياته. 

وتتمّتع دائرة المراجعة الّداخلّية باإمكانّية الو�ضول الكامل وغير المقّيد اإلى اأّي/جميع اأنظمة البنك، 

�ضجّلته،اأ�ضوله المادّية وموّظفيه المعنّيين بتنفيذ اأّي عمل، ولكّنها تخ�ضع لم�ضوؤولية �ضارمة ب�ضاأن �ضّرية 

ال�ضجلت والمعلومات وحمايتها. 

تلتزم هذه الّدائرة بميثاق المراجعة التابع للبنك والذي تدعمه مدونة القواعد الأخلقية الُمحددة من 

قبل جمعية المراجعين الداخليين )IIA(، وتتمّثل الّركائز الّرئي�ضية لمعايير ال�ّضلوك في :

• ال�ضتقللّية	

• الّنزاهة	

• المو�ضوعّية	

• ال�ضرية	

• الكفاءة	
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دائرة المراجعة

I اأن�صطة المراجعة الداخلّية

ا�ضتعانت دائرة المراجعة الداخلّية بخبير ا�ضت�ضاريٍّ ُم�ضتقلٍّ لإجراء تقييم خارجي لجودة ن�ضاطات 

المراجعة الّداخلّية وفق المعايير والممار�ضات الرائدة اّلتي تحّددها جمعّية المراجعين الداخلّيين. وقد 

تّم الّتركيز ب�ضكل كبير على اإعادة هيكلة وظيفة المراجعة الّداخلّية وتطبيق التغييرات اللزمة وذلك 

�ضة معنية بالئتمان والعملّيات  لتعزيز و�ضع الدائرة، فقد عّينت دائرة المراجعة الّداخلّية فرقًا متخ�ضّ

والفروع من اأجل زيادة الكفاءة واإ�ضافة قيمة للبنك، وفريق �ضمان الجودة وذلك للّتاأّكد من اأّن وظيفة 

المراجعة الّداخلّية تمتثل للمعايير والممار�ضات الرائدة العالمّية. 

وقامت دائرة المراجعة الّداخلّية بتحديث ميثاق المراجعة الّداخلّية لَيكون وا�ضحًا وموَجزًا ومطابقًا 

لمتطّلبات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي وهيئة �ضوق المال ومعايير جمعّية المراجعين الداخليّين، كما 

قّدمت اإطارًا منّقحًا للمراجعة الّداخلّية بال�ضتناد اإلى منهجّية التدقيق المبني على المخاطر. 

وقدمت اأي�ضًا عرو�ضًا تو�ضيحية لموّظفي البنك في المناطق الو�ضطى وال�ّضرقّية والغربّية بهدف تحقيق 

فهم اأف�ضل للإطار المنّقح للمراجعة الداخلّية ون�ضاطاتها. 

بداأت دائرة المراجعة الداخلّية في عملّية الّتخطيط عن طريق تطوير عملّية تقييم المخاطر على �ضعيد 

البنك وفروعه وال�ّضركات الّتابعة له لتحديد المخاطر الّرئي�ضية اّلتي تهّدد كّل وحدات العمل الخا�ضعة 

ة وحدات العمل ذات م�ضتوى المخاطر المرتفع، وذلك وفق منهجية التدقيق المبني  للمراجعة وبخا�ضّ

على المخاطر. وبناًء على ذلك، اأعّدت دائرة المراجعة الّداخلّية خّطًة ا�ضتراتيجّيًة للمراجعة مّدتها 

ثلثة اأعوام وو�ضعت الخّطة ال�ّضنوّية للمراجعة للعام 2018م، وذلك مع مراعاة توّقعات لجنة المراجعة 

والخّطة ال�ضتراتيجّية والمتو�ّضطة الأجل للبنك والمتطّلبات الّتنظيمّية ف�ضًل عن نتائج تقييم المخاطر. 

واأطلقت دائرة المراجعة الّداخلّية عّدة م�ضاريع رئي�ضية ومبادرات ومراجعات اإلزامّية وتم اإنجازها 

بنجاٍح، كما تابعت مدى تطبيق الّتو�ضيات المتعّلقة بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية )ICR( وتقارير 

تفتي�س اأخرى �ضادرة عن موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي. وخلل العام 2017م، اأجرت ب�ضفتها دائرة 

ٍة بناًء على طلب موؤ�ّض�ضة الّنقد العربي ال�ّضعودي  م�ضتقّلة في البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي تحقيقاٍت خا�ضّ

والإدارة العليا. 

I فعالّية �صوابط الّرقابة الّداخلّية

ُيعّد مجل�س الإدارة م�ضوؤوًل عن نظام الّرقابة الّداخلّية لدى البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي، كما يعد م�ضوؤوًل 

اأي�ضًا عن مراجعة فعالّية هذه الأنظمة. وُيعتبر الإطار العام لل�ّضيا�ضات والإجراءات الأ�ضا�ضية، اّلتي وافق 

عليها مجل�س الإدارة، م�ضممًا لتقديم رقابٍة داخلّيٍة فّعالٍة داخل البنك لإدارة المخاطر �ضمن حدود 

المخاطر المحددة. ويمكن لهذا الإطار اأن يوّفر �ضماناٍت معقولة ب�ضاأن فعالّية �ضوابط الّرقابة داخل 

البنك وكفاءِتها.
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وتتوّلى اإدارة البنك ال�ّضعودي الفرن�ضي م�ضوؤولّيَة تطبيق ومراجعة فعالّية بيئة الرقابة الداخلية الذي وافق 

�ضة  عليه مجل�س الإدارة، وقد اعتمدت اإطارًا متكامًل ل�ضوابط الّرقابة الّداخلّية وفقًا لتوجيهات موؤ�ضَّ

قد العربّي ال�ّضعودّي. ويبداأ نظام �ضوابط الّرقابة الّداخلّية )اّلذي يتبع مبداأ خطوط الّدفاع الثلثة(  النَّ

مع اإدارة ال�ّضركة اّلتي تحّدد الأدوار والم�ضوؤولّيات لمجل�س الإدارة والّلجان الإدارّية للمجل�س اّلتي تدعمه 

في مراقبة وتخفيف المخاطر المرتبطة بال�ضتراتيجّية،الأداء المالّي،التقنية،اإدارة الأُ�ضول والخ�ضوم، 

وؤون القانونّية،ال�ّضوؤون الّتنظيمّية واأمن المعلومات. الئتمان،العملّيات،ال�ضُّ

وتبذُل كاّفُة اإدارات البنك جهودًا لتح�ضين كفاءِة بيئة �ضوابط الّرقابة الّداخلّية وفعالّيتها على م�ضتوى 

العملّيات عن طريق المراجعات الم�ضتمّرة والإجراءات المن�ّضقة والمتكاملة، وذلك لتفادي الق�ضور 

الّرقابي وت�ضحيحه. فُتَكلَّف كلُّ اإدارة )خّط الّدفاع الأول( تحت اإ�ضراف الإدارة الّتنفيذّية العليا، 

بم�ضوؤولّية الإ�ضراف على تعديل الق�ضور الّرقابي المحّدد من قبل عملّية تقييمه الّذاتي للمخاطر 

والّرقابة، ومن قبل وظائف رقابّية اأُخرى )خّط الّدفاع الثاني( كاإدارة اللتزام واإدارة المخاطر والموارد 

الب�ضرّية والإدارة المالّية. ويتوّلى المراجعون الّداخلّيون والخارجّيون مهّمة التاأكيد )خّط الّدفاع 

الثالث(.

تقوم دائرة المراجعة الّداخلّية بمراقبة فعالّية نظام �ضوابط الّرقابة الّداخلّية في البنك من حيث 

الّت�ضميم والّتنفيذ مّتبعًة منهجّية التدقيق المبني على المخاطر، وتحّقق ذلك من خلل المراجعة 

الم�ضتقّلة لت�ضميم �ضوابط المراقبة الّداخلّية وفعالّيتها وكفاءة عملّياتها. وُترَفع الّنتائُج الهاّمة 

والجوهرّية لتقييم المراجعة الّداخلّية على اأ�ضا�س ربع �ضنوي اإلى لجنة المراجعة اّلتي تر�ضد ب�ضورة 

فعالة مدى كفاءة نظام �ضوابط الّرقابة الّداخلّية وفعالّيته بهدف �ضمان الحد من المخاطر لحماية 

م�ضالح البنك.

و�ضعيًا اإلى �ضمان وجود بيئٍة �ضليمٍة للّرقابة الّداخلّية تتما�ضى مع توجيهات موؤ�ّض�ضة الّنقد العربّي 

ال�ّضعودّي، قامت دائرة المراجعة الّداخلّية، بناًء على طلب لجنة المراجعة، بمراجعة نظام �ضوابط 

الّرقابة الّداخلّية على �ضعيد البنك ككّل، وذلك بم�ضاعدة خبير ا�ضت�ضاري خارجّي يقّيم الحالة الّراهنة 

وفعالّية الّرقابة الّداخلّية �ضمن كّل وحدة عمل.

بناًء على نتائج الّتقييم الم�ضتمّر للّرقابة الّداخلّية في البنك خلل العام، فاإن الإدارة تعتبر اأّن اأنظمة 

الّرقابة الّداخلّية المعمول بها في البنك م�ضّممٌة ب�ضكل كاف، وتعمل بفعالّية ويتم الرقابة عليها بانتظام. 

ومع ذلك، فاإن الإدارة ت�ضعى با�ضتمرار لتح�ضين وتقوية نظام الرقابة الداخلية في البنك. 
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ال�صعودي الفرن�صي 

كابيتـــــال 

مازلنا نحافظ على مكانتنا المميزة في تلبية

احتياجات عمالئنا، وابتكار المنتجات وتوفير من�صات توزيع قوية 

تخلل عام 2017م العديد من الإنجازات الهامة، وذلك على الرغم من الظروف القت�ضادية ال�ضعبة 

التي تطورت �ضريعًا ونتج عنها تغيرات �ضيا�ضية وهيكلية واجتماعية، في كل عام تزداد اأ�ض�س منظمتنا قوًة 

مما يف�ضح لنا المجال لو�ضع اأهداف اأكثر طموحًا وذلك بالعتماد على تنوع وقوة ما نقدمه من خدمات 

وحلول ا�ضتثمارية للعملء.

حافظت الخدمات الم�ضرفية ال�ضتثمارية على مركزها الأول في اأ�ضواق راأ�س المال باإكمال الطرح 

الأولي الوحيد للكتتاب العام في �ضوق تداول الرئي�ضي، وحظي بقبول كبير من ال�ضوق حيث اإن �ضرائح 

الموؤ�ض�ضات والأفراد تجاوز طلبهم المطروح. كما ح�ضلنا على اتفاقية ل�ضفقة مميزة يتم من خللها 

زيادة ح�ضة م�ضتثمر ا�ضتراتيجي اأجنبي اإلى ن�ضبة �ضيطرة على �ضركة تاأمين مدرجة، وما زلنا ن�ضارك 

ب�ضكل كبير في جميع مجالت الخدمات الم�ضرفية ال�ضتثمارية، حيث تم التوقيع على عدد كبير من 

التفاقيات في مجال طرح الأ�ضهم واأدوات الدين وعمليات الدمج وال�ضتحواذ.

وا�ضلت اإدارة الأ�ضول نموها الجيد، والأهم من ذلك ا�ضتمر اأداء ال�ضتثمار قويًا، وما يثبت ذلك هو 

ح�ضولنا على جائزة ليبر من رويترز مقابل اأدائنا على مدى ع�ضر �ضنوات في ثلث فئات للأ�ضهم: 

العالمية المتوافقة مع ال�ضريعة، اأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا،  الأ�ضواق المحلية. من حيث 

ابتكار وطرح المنتجات قمنا بتو�ضيع اأف�ضل �ضل�ضلة منتجات لدينا، بالإ�ضافة اإلى الدخول في قطاعات 

جديدة من خلل اإطلق �ضندوق "تعليم ريت" لل�ضتثمارات العقارية ك�ضندوق متداول بالإ�ضافة اإلى اأول 

�ضندوق في القطاع العقاري الأمريكي.

ا�ضتمرت اأعمالنا في مجال الأ�ضواق المالية بتركيزها على تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة اإ�ضافية 

للعملء. اإن النمو الذي �ضهدناه العام الما�ضي و�ضعنا كاأحد الرواد في ال�ضوق خا�ضة في مجال خدمة 

الموؤ�ض�ضات المالية، كما قمنا بتنفيذ ن�ضبة كبيرة من ال�ضفقات الخا�ضة مما حقق لنا ح�ضة كبيرة في 

ال�ضوق وذلك على الرغم من النخفا�س العام في القيمة ال�ضوقية المتداولة، كما وا�ضلنا تعزيز مجال 

الأبحاث لدينا وا�ضت�ضفنا المنتدى الفتتاحي لل�ضتثمار في الأ�ضهم بنتائج ناجحة وذلك بجمع اأكثر من 

30 �ضركة مدرجة واأكثر من 100 موؤ�ض�ضة ا�ضتثمارية. بالإ�ضافة اإلى ذلك فقد حظيت توقعات الأ�ضهم 

ال�ضعودية التي ت�ضير اإلى اإنجازاتنا الرئي�ضية المتوقعة للعام 2018م بقبول جيد من عملئنا. نحن 

فخورون بكوننا محطة �ضاملة للم�ضتثمرين من الموؤ�ض�ضات والأفراد الذين يرغبون بدخول اأ�ضواق راأ�س 

المال من خلل من�ضات متعددة والح�ضول على الأبحاث وكذلك خدمات المبيعات والتداول.

بالإ�ضافة اإلى الحفاظ على مكانتنا كاإحدى ال�ضركات الرائدة في هذا المجال، فاإننا ملتزمون بالإ�ضهام  

في التطوير الم�ضتمر لل�ضوق والوفاء بالمتطلبات التنظيمية. تعتبر اإدارة الم�ضروفات عامًل اأ�ضا�ضيًا في 

خلق التوازن مع الحفاظ على تطوير بيئة رائدة تقنيًا، وفي ظل التغيرات ال�ضريعة في المملكة مازلنا 

نحافظ على مكانتنا المميزة في تلبية احتياجات عملئنا وابتكار المنتجات وتوفير من�ضات توزيع قوية. 
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 الحفاظ على 

مكانتنا كاإحدى

 ال�سركات
الرائدة

 في هذا المجال
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األيانز 

ال�سعودي الفرن�سي

تمكّنا من تكييف ا�صتراتيجيتنا 

ل�صمان تطور م�صتمر يت�صم »بالربحية والنمو« 

كانت ظروف ال�ضوق اأكثر تحديًا في العام 2017م حيث اأ�ضبح النمو محدودًا مقارنة بالأعوام ال�ضابقة، 

ومع ذلك فقد تمكّنا من تكييف ا�ضتراتيجيتنا وفق تلك الظروف ل�ضمان تطور م�ضتمر يت�ضم »بالربحية 

والنمو«.

اإن التركيز على العميل هو محور ا�ضتراتيجية األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي. ولتح�ضين الخدمات المقدمة 

لعملئنا اأن�ضاأنا وحدة جديدة �ضميت بوحدة »امتياز العميل«، والتي تقوم على تحليل رحلة العميل اأثناء 

تعامله معنا، الأمر الذي ي�ضاعدنا على تحديد نقاط ال�ضعف في عملياتنا واإيجاد حلول منهجية والعمل 

على التطوير الم�ضتمر لها.

ن  في العام 2017م قمنا بتطوير تطبيق عر�س اأ�ضعار اإلكتروني وفوري لتاأمين المركبات والذي ُيمكِّ

العملء من اإ�ضدار عر�س اأ�ضعار فوري )تاأمين مركبات طرف ثالث(بناًء على �ضجل مطالبات العميل 

وا�ضتنادًا اإلى معايير محددة. كذلك بداأت ال�ضركة مبيعاتها الإلكترونية لل�ضيارات من خلل موقع 

اإلكتروني يقوم بتزويد العميل بعدة عرو�س من م�ضادر مختلفة.
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وكجانب من ا�ضتراتيجيتنا للتوزيع المتعدد قمنا بتو�ضعة قنوات البيع لدينا في ثلث مناطق رئي�ضية من 

المملكة لتقديم خدمة اأف�ضل لعملئنا و�ضركائنا.

من خلل برنامج التدريب الفني للموظفين الذي قمنا بتطويره، تم اإدخال اأدوات تدريب جديدة للتاأمين 

على الممتلكات والإ�ضابات، وكذلك للتاأمين الطبي والتـاأمين على الحياة. هذه البرامج تمنح �ضهادات 

ت�ضمل كًل من التدريب الإلكتروني والعملي، وتهدف اإلى تعزيز الإمكانات الفنية لموظفينا. 

هذه المبادرات �ضاعدتنا على تحقيق �ضافي دخل قبل الزكاة وال�ضريبة للعام 2017م قدره 34٫9 مليون 

ريال، وهو اأعلى م�ضتوى تحقق منذ التاأ�ضي�س في عام 2007م، وهذه الزيادة تمثل نموًا بن�ضبة 43% مقارنة 

بالعام 2016م. مما يدل على مدى كفاءة �ضيا�ضات الكتتاب لل�ضركة على مدى ال�ضنوات القليلة الما�ضية.

بالإ�ضافة اإلى ذلك اأطلقت األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي حملتين للم�ضوؤولية الجتماعية في العام 2017م. 

ففي بداية ال�ضنة الدرا�ضية وزع موظفو ال�ضركة 900 حقيبة مكتملة الأدوات المدر�ضية لطلب 9 مدار�س. 

كذلك تعاونت ال�ضركة مع مدينة الملك فهد الطبية في تنظيم حملة التبرع بالدم جمع خللها بنك الدم 

52 وحدة دم.

في اأكتوبر 2017م تو�ضلت مجموعة األيانز اإلى اتفاقية مع البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ل�ضراء ح�ضة بن�ضبة 

قدرها 18٫5% في األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي. وقد رفعت هذه التفاقية ملكية مجموعة األيانز اإلى51 % 

في األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي، ووطدت التزامها بتطوير العمليات في المملكة العربية ال�ضعودية.

في العام 2018م �ضوف ت�ضتمر ال�ضركة في التركيز على زيادة تعزيز خدمات العملء وتطوير قدرات 

فريق المبيعات عبر الإنترنت واأعمال ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة.

اإن ا�ضتمرار تطوير موظفينا وت�ضجيع التنوع �ضيبقى عامًل هامًا من عوامل النجاح في رفع طاقتنا 

لتطبيق ا�ضتراتيجيتنا

الخبرة والم�سداقية وال�ستمرارية........ بناء الثقة وتقديم حلول تاأمينية �ساملة
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ال�صعودي الفرن�صي

للتمويل التاأجيري

تحظى �صركة ال�صعودي الفرن�صي للتمويل التاأجيري

ب�صبكة وا�صعة من العمالء تغطي جميع العالمات التجارية للمركبات في 

المملكة

في عامها ال�ضاد�س، مازالت �ضركة ال�ضعودي الفرن�ضي للتمويل التاأجيري م�ضتمرة في تحقيق رحلة 

نجاحها باعتبارها كواحدة من اأ�ضرع �ضركات التمويل التاأجيري نموًا في المملكة العربية ال�ضعودية، حتى 

نت  اإنها حققت نموًا وا�ضحًا في ح�ضتها ال�ضوقية متجاوزًة 2٫5 مليار ريال �ضعودي في محفظتها التي تكوَّ

من 37 األف عقد تاأجيري ن�ضط. 

و خلل العام 2017م �ضهد �ضوق التمويل التاأجيري مناف�ضة �ضديدة بين النا�ضطين في ال�ضوق من 

حيث الأ�ضعار، والتنفيذ ال�ضريع لقرارات وخدمات ما بعد البيع، حيث كان هنالك انخفا�س في النمو 

نت �ضركة ال�ضعودي الفرن�ضي للتمويل التاأجيري من الحفاظ  القت�ضادي، ومع ارتفاع تكاليف المعي�ضة تمكَّ

على ن�ضبة تو�ضعها في الأعمال من خلل تركيزها ب�ضكل اأكبر على تحديد عوامل المخاطر المرتبطة بها، 

وذلك تما�ضيًا مع توجيهات مجل�س الإدارة العليا بتقليل تعر�ضها للمخاطر.

تحظى �ضركة ال�ضعودي الفرن�ضي للتمويل التاأجيري ب�ضبكة وا�ضعة من العملء تغطي جميع العلمات 

التجارية للمركبات في المملكة، ودعم خدمات القنوات الإلكترونية مثل فرن�ضي موبايل وفرن�ضي 

نت من ك�ضب ر�ضا عملئها على كافة  �ضمارت وتقديم مجموعة من المميزات لخدمة العملء، حيث تمكَّ

الم�ضتويات.

و في عام 2018م �ضتوا�ضل ال�ضركة في التركيز على قنوات التوزيع بما في ذلك بيع عدة منتجات 

وتقديم خدمات العميل تحت �ضقف واحد، بالتعاون مع اإدارات الخدمات الم�ضرفية للأفراد والخدمات 

الم�ضرفية لل�ضركات ومجموعة الأعمال الم�ضرفية في البنك ال�ضعودي الفرن�ضي من اأجل تو�ضيع قاعدة 

عملئها وتحقيق اأهدافها المر�ضومة للعام 2018م والأعوام القادمة، حيث و�ضعت ال�ضركة خططها 

ال�ضتراتيجية للتركيز على تحديد عوامل المخاطر وتطوير زيادة نمو الربح، بهدف الحفاظ على مكانتها 

القوية في ال�ضوق كواحدة من ال�ضركات الرائدة في قطاع تاأجير ال�ضيارات في المملكة، وذلك من خلل 

ال�ضعي اإلى تقديم حلول التمويل التاأجيري المبتكرة لتلبية احتياجات مختلف �ضرائح العملء من الأفراد 

وال�ضركات. 
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حققنا نموًا وا�ضحًا 

متجاوزين 

2٫5  

مليار
ريال �ضعودي
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