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إن التطور المتسارع للقطاع 
المصرفي في المملكة العربية 

السعودية يفرض تحديات ويتيح 
فرصًا من شأنها تعزيز أعمال البنك

البنك السعودي الفرنسي 

www.alfransi.com.sa
سنة التأسيس: 1977

عدد الموظفين: 2,581
القيمة السوقية: 38.10 مليار ريال سعودي

تأسس البنك السعودي الفرنسي عام 1977، وهو 
ثاني أقدم بنك في المملكة، وله ثالثة مكاتب 

اقليمية في جدة والرياض والُخبر. حقق البنك نموًا 
مستدامًا في السوق السعودي، على مدار السنين، 
مما أدى إلى توفير 3,000 وظيفة تقريبًا واالحتفاظ 

بمليون عميل من األفراد. تشمل عروض البنك 
المحلية مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية 

لكل من الشركات واألفراد.

بنك سعودي بكل فخر

ريان فايز
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 

للبنك السعودي الفرنسي

يقــدم البنــك الســعودي الفرنســي رؤيــة ترتكــز علــى أنــه مؤسســة 
ماليــة عصريــة مبتكــرة ومســتعدة بشــكل كامــل مــن أجــل 

إتاحــة الفــرص للجيــل القــادم وتلبيــة متطلباتــه. وقــال ريــان 
فايــز، العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للبنــك الســعودي 

الفرنســي: “أن نصبــح البنــك األكثــر عصريــة وابتــكارًا فــي المنطقــة 
بالتفــوق فــي تجربــة الموظفيــن والعمــالء. وننــوي تحقيــق ذلــك 

مــن خــالل دمــج نمــاذج العمــل األكثــر اعتمــادًا علــى الجوانــب 
الرقميــة فــي اســتراتيجيتنا”.

يؤدي البنك السعودي الفرنسي دورًا مهمًا في رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030، من خالل تمكين النمو في القطاع 

المالي. وتابع األستاذ فايز: “إن التطور المتسارع للقطاع 
المصرفي في المملكة العربية السعودية يفرض تحديات ويتيح 

فرصًا من شأنها تعزيز أعمال البنك. وبرغم ذلك، فإن الفرص 
المتاحة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية 
المبتكرة سوف تعزز من حداثة السوق، إذ أن سوق المملكة من 

أنشط أسواق المنطقة”.

تبّنى البنك السعودي الفرنسي أحدث التقنيات كجزء من التحول 
في نموذج عمله، األمر الذي يعتبر بالغ األهمية بالنسبة للتطور 

المستقبلي في مجال األعمال المصرفية. وفي إطار حديثه 
عن اعتماد البنك على أحدث التقنيات، قال فايز: “يستثمر 

البنك بشكل كبير في مجال التكنولوجيا من أجل تطوير أفضل 
المنتجات والخدمات. نحن نسعى إلى أن نصبح بنك المستقبل 

في المملكة العربية السعودية”.
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ويتملــك البنــك مختبــرًا رقميــًا داخليــًا يعمــل علــى تطويــر منتجــات 
وخدمــات جديــدة، وســيتم طرحهــا قريبــًا مــن أجــل توفيــر تجربــة 
شــخصية أكثــر بهــدف تلبيــة احتياجــات العمــالء. وكذلــك يعقــد 

البنــك الســعودي الفرنســي شــراكات اســتراتيجية، ويطلــق 
اســتثمارات تدعــم طموحــه بــأن يصبــح الشــريك المفضــل فــي 

نظــام التكنولوجيــا الماليــة فــي المملكــة. بالرغــم مــن ســجل البنــك 
الســعودي الفرنســي الحافــل بالنجــاح باعتبــاره ثانــي أقــدم بنــك 

فــي المملكــة، فقــد كان األســتاذ فايــز واضحــًا عندمــا أكــد علــى أن 
التطــور المســتقبلي ال يتــم تحقيقــه مــن خــالل االســتغراق فــي 

التفكيــر بالماضــي. وقــال فايــز: “بالنســبة إلــى البنــك الســعودي 
الفرنســي، تعلمــُت أن النجــاح واالزدهــار فــي بيئــة اليــوم يعتمــد 

علــى وضوحنــا فــي تحديــد هدفنــا ومهمتنــا وااللتــزام التــام بقيمنــا، 
باإلضافــة إلــى المرونــة والســرعة فــي تنفيــذ أعمالنــا”. كمــا أشــاد 
الرئيــس التنفيــذي بموظفيــه ودورهــم فــي دعــم العمــالء فقــال: 
“بينمــا نتحــول باتجــاه تطبيــق المزيــد مــن نمــاذج األعمــال الرقميــة 
فــي البنــك الســعودي الفرنســي مــا زلنــا ننظــر األعمــال المصرفيــة 
باعتبارهــا أعمــال ينجزهــا الموظفــون وإننــا ال نــكّل فــي ســعينا مــن 

أجــل تقديــم أفضــل تجربــة للعمــالء. وأنــا واثــق مــن أن لدينــا أفضــل 
الموظفيــن فــي هــذا المجــال”.

ويتم دمج المسؤولية االجتماعية للشركات بشكل كامل في 
العمليات التجارية للبنك السعودي الفرنسي بهدف توفير قيمة 
مشتركة طويلة األمد للمجتمع. ويتم تعزيز هذه القيمة ليتمكن 

البنك من متابعة نتائج ما يوفر من مبادرات تتميز باالستدامة 
ومعرفة نتائجها بشكل أفضل بالنسبة للمساهمين واألرباح 
التي يحققونها بما يشير إلى األثر اإليجابي لالستدامة على 

المجتمعات والمساهمين. 

وحدد فايز األسس التي تقوم عليها رؤيته االستراتيجية فقال: 
“لقد تبين بوضوح وعلى نحو متزايد أن األعمال المستدامة 

المدفوعة بهدف معين ليست أمرًا جوهريًا بالنسبة لنا فحسب، 
بل بالنسبة لألعمال التجارية نفسها. أريد أن نقدم نموذجًا 

ُيقتدى به لمستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وأن 
نحقق الريادة في التنوع والشمولية”.

على مدار 42 عامًا، شّكل البنك السعودي الفرنسي الركيزة 
األساسية للقطاع المصرفي السعودي، حيث وفر االستشارات 

والخدمات المالية األساسية من أجل إنجاز النمو المستدام 
القتصاد المملكة. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات 
المالية بما في ذلك المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة 

مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية لكل من الشركات 
والمؤسسات الخاصة واألفراد، كما يقدم الخدمات المصرفية 

االستثمارية وإدارة األصول وصناديق االستثمار وخدمات 
الوساطة المالية من خالل شركة “البنك السعودي الفرنسي 

كابيتال” التابعة له.

تفرض التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي 
السعودي تحديات وفرصًا جديدة في الوقت الذي يتطّور فيه 

السوق بفعل الخدمات المالية المبتكرة. ويستثمر البنك بشكل 
كبير في مجال التكنولوجيا من أجل تطوير أفضل المنتجات 

والخدمات بهدف أن يصبح “بنك المستقبل في المملكة”. 
ويركز البنك في استراتيجيته على نماذج األعمال الجديدة، حيث 

أصبح جهة فاعلة في نظام التكنولوجيا المالية في المملكة.

فــي ظــل التحــول الــذي يشــهده االقتصــاد الوطنــي بفضــل 
اســتراتيجية رؤيــة 2030، يبــرز دور البنــوك - بمــا فــي ذلــك البنــك 

الســعودي الفرنســي - فــي تمكيــن النمــو مــن خــالل برامــج 
تحقيــق الرؤيــة. وتهــدف هــذه المبــادرات إلــى إنشــاء مجتمــع 
حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح، ولذلــك فقــد أنشــأ 

البنــك “مكتــب تحقيــق الرؤيــة” المتخصــص بتطبيــق الرؤيــة فــي 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات.

قطاع الخدمات المالية
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يفخر البنك السعودي الفرنسي بشكل خاص بالهوية السعودية 
لقيادته، حيث يقوده عضو منتدب ورئيس تنفيذي سعودي 

وقادة خبراء في هذا المجال. وأطلق البنك برنامج “بانكر 
أسوشييت” لتطوير قدرات قادة المستقبل. يقوم البنك بإدراج 

برامج المسؤولية االجتماعية للشركات في صميم استراتيجية 
البنك، وقد تبناها من خالل معالجة بعض التحديات الملحة 

المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، كما نجح البنك في 
تحقيق أهداف التوطين والتنوع الطموحة، حيث تشكل النساء 

19% من القوى العاملة لدى البنك، فيما يشكل المواطنين 
السعوديين نسبة %92.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى ما وراء قطاع 
النفط والغاز بحثًا عن كنوٍز سعودية أخرى، يهدف البنك السعودي 
الفرنسي إلى تقديم نفسه كاستثمار مميز بين البنوك السعودية.

تتجسد روح الريادة بقوة لدى البنك السعودي الفرنسي، كما 
نجد أن تاريخ البنك مليء بالتقدم واالبتكار، عندما نعود إلى 
األيام التي تم فيها إنشاء البنك السعودي الفرنسي بهدف 

توفير أفضل سبل الحياة للحجاج أثناء فترة تواجدهم في 
المملكة. نفخر بإرثنا الغني وتقاليدنا الرفيعة.

وكذلك األمر بالنسبة للوقت الحالي، فإن هذه السمات نفسها 
هي التي تدعم طموحنا: نهدف إلى تعزيز جودة الحياة لكل من 

عمالئنا وموظفينا.

إننا في البنك السعودي الفرنسي نتبنى التغيير ونسعى لتجاوز 
التحديات التي يفرضها الوضع الراهن، ونبحث عن وسائل جديدة 

لممارسة األعمال التجارية، كما أننا نتبع نهجًا يقوم على: إعادة 
تعريف الخدمات المصرفية من خالل تصميمها بشكل يركز على 

الفرد أواًل.

إننا ندرك بأن مستقبل الخدمات المصرفية في العصر الرقمي 
يتطلب التغيير، ولكن خالل هذا الوقت من التحول، يبقى تركيزنا 
على الناس واحتياجاتهم المصرفية ثابتًا. ونستفيد من مجموعات 

البيانات بهدف تكوين نظرة شاملة لجميع الفرص المتاحة من 
أجل تحسين منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا وإجراءاتنا وتقنياتنا. إن 
فهم عمالئنا بشكل أفضل أمر بالغ األهمية، ودمج السلوكيات 
واالتجاهات الجديدة في أحدث حلولنا وخبراتنا هو ما يبقينا في 

طليعة القطاع المصرفي في المملكة.

يعد تعزيز االبتكار مكونًا أساسيًا في ثقافة شركتنا، ولذلك 
نقدر أفكار موظفينا ونؤيد نجاحاتهم وهو أمر مهم في تعزيز 

بيئة ُتشجع على الحوار واالكتشاف. ونسهم من خالل الفضول 
الفكري والخطاب المتوازن والتفكير اإلبداعي في إضفاء الحيوية 

على رؤية البنك السعودي الفرنسي.

وباعتبارنا شركة وطنية مهمة، فإننا ندرك أيضًا دورنا في تعزيز 
رفاهية المجتمع، ولذلك نهتم كثيرًا بأثرنا االجتماعي ونثق بأن 

توفير الشمول المالي عبر الوسائل الرقمية ال يفيد عملنا 
فحسب، بل إنه يخدم المجتمع ككل. ونحن نسعى أيضًا جاهدين 

لنكون أكثر شمواًل وابتكارًا وشجاعة في كل ما ننجزه لنبقى 
مخلصين إلرث البنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية 
السعودية التي تنطلق بثقة نحو آفاق جديدة حافلة باإلنجازات.

بلغت نسبة التوطين اإلجمالية 
بين موظفي البنك السعودي 
الفرنسي 92% في عام 2020

مليون
عميل من األفراد تم االحتفاظ به



فرع المصرفيه الخاصه 

قطاع الخدمات المالية


