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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  حدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية المو
  م٢٠١٥و  م٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  أشھر للثالثة

 
  امعــ  - ١

جمادى  ١٧بتاريخ  ٢٣بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودية  - س البنك السعودي الفرنسي (البنك)سأت
ً بتاريخ ممارسة م. وقد بدأ البنك ١٩٧٧يونيو  ٤الموافق  ھـ١٣٩٧ اآلخر  ١١( الموافق ھـ١٣٩٨محرم  ١أعماله رسميا

عودية. يعمل البنك بموجب لسا ةيببعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين والسويس في المملكة العر ) م١٩٧٧ديسمبر 
من خالل شبكة  )م١٩٨٩سبتمبر  ٥الموافق ( ھـ١٤١٠صفر ٤الصادر بتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٣٦٨السجل التجاري رقم 

 ٣٫١٨١فرعاً) في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنك  ٨٣ م:٢٠١٥ سمار ٣١فرعاً ( ٨٣دھا فروعه وعـد
  موظفاً).  ٣٫٠٦٦ :م٢٠١٥ مارس ٣١موظفـاً (

منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة  ثل أھداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلكتتم
 ب. ص - طريق الملك سعود و كما يلي:ھعنوان المركز الرئيسي للبنك  إن وتحت إشراف ھيئة شرعية مستقلة.

  ملكة العربية السعودية.الم -  ١١٥٥٤ياض الر، ٥٦٠٠٦

وتقدم  .٪١٠٠ مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبةتابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ( ةيمتلك البنك شرك
شركة ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين، كما يمتلك البن، وتمويل الشركات. ولألصالنشاطات المتعلقة بالوساطة، وإدارة ا
٪ من ١٠٠ل العقاري بنسبة شركة سكن للتمويوشركة سوفينكو السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير 

ة. كما يمتلك البنك شركة في المملكة العربية السعودي ھذه جميع الشركات التابعة تم تأسيس . رأسمال ھذه الشركات
  ر الكايمن. ز٪ وتعمل في ج١٠٠صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 

السعودي الفرنسي"، بنك تم تأسيسه  –مال "بنك بيمو  ٪ من رأس٢٧ لدى البنك استثمارات في شركات زميلة حيث يمتلك
شركة  سعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانزمال الشركة ال ٪ من رأس٣٢،٥ ، ويةروالجمھورية العربية السفي 

  )، شركة تم تأسيسھا في المملكة العربية السعودية.السعودية الفرنسية

  

     أسس اإلعداد  -٢
ً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد  تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا

كما يعد البنك قوائمه المالية  .المتعلق بالتقارير المالية المرحلية -٣٤دي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم العربي السعو
  المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. 

  
دارة استخدام تقديرات وإفتراضات وأحكام قد تؤثر في تطبيق يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من اإل

  السياسات وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصاريف وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن ھذه التقديرات.

 الموحدةوائم المالية لقلال تشمل ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
عند إعداد م. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المنتھية في السنوية

ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كانت األحكام الھامة التي أعدتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
 ٣١ة ومصادر عدم اليقين متوافقة مع تلك المتبعة في القوائم المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في للمجموع
  .٢٠١٥ديسمبر 

في إعداد  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المتبعةالسياسات المحاسبية إن 
كما ھو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية  ،م٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتھية في  القوائم المالية الموحدة

باستثناء تطبيق التعديالت للمعايير الحالية كما ھو مبين أدناه والتي ليس لھا أثر  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  .على القوائم المالية للبنكجوھري مالي 
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  الفرنسي  البنك السعودي

  
  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

      
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر

 
 
  تتمه -أسس اإلعداد  -٢

 التعديالت على المعايير الحالية
 

  والمعيار  مالية الموحدة""القوائم ال – )١٠رقم (المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت على
الدولي  ومعيار المحاسبة "إلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى"– )١٢الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

يناير  ١"االستثمارات في شركة زميلة" التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو قبل – )٢٨رقم (
ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير تعالج ثالثة مسائل والتي تنشأ عند ت ٢٠١٦ طبيق إعفاء منشآت االستثمار وفقا
  . )١٠رقم (المالية 

 
 ) الترتيبات المشتركة"، التي تتطبق  –) ١١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم"

تستحوذ على   حصة في  يالت ، تتطلب من المنشأة٢٠١٦يناير عام  ١التي تبدأ في أو بعد  ةعلى الفترات السنوي
عملية مشتركة يشكل فيھا نشاط العملية المشتركة أعمال تجارية أن تطبق بقدر حصتھا، جميع المبادئ الواردة 

"دمج األعمال" وغيرھا من المعايير الدولية إلعداد التقارير  – ٣في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ) الترتيبات المشتركة. ١١ع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (المالية التي ال تتعارض م

  
 ) عرض القوائم المالية"، التي تنطبق على ” -) ١توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

) ١لي رقم (والتي توضح متطلبات معيار المحاسبة الدو ٢٠١٦يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ في أو قبل 
  الحالي المتعلقة بما يلي:

  
 )١متطلبات األھمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( -
 المالي زيمكن فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المرك -
 يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية  -
حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تقيد باستخدام أن  -

طريقة حقوق الملكية يجب عرضھا بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بين تلك البنود التي سيتم أو لن يتم 
 إعادة تصنيفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة.

  
  المحاسبة  )"ممتلكات ومصنع ومعدات" ومعيار١٦( حاسبة الدولي رقممعيار المتحدد التعديالت على

يناير  ١والتي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  –األصول غير الملموسة"  –) ٣٨( الدولي رقم
ات والتي تحد من استخدام نسبة اإليرادات الناتجة إلى إجمالي اإليرادات المتوقعة الستھالك الممتلك ٢٠١٦

 والمصنع والمعدات ويمكن استخدامھا فقط في ظروف محددة جداً إلطفاء الموجودات الملموسة. 
  

  القوائم المالية المنفصلة " والتي تنطبق على الفترات ٢٧( معيار المحاسبة الدولي رقمالتعديالت على "(
يقة حقوق الملكية كما ھو ورد في تسمح ھذه التعديالت باستخدام طر ٢٠١٦يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 
) الحتساب استثماراتھا في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات ٢٨( معيار المحاسبة الدولي رقم

 الزميلة في القوائم المالية المنفصلة. 

للسنة  ألول مرةملزمة الة المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولي  
تعديالت جوھرية على العرض واإلفصاح للقوائم المالية المرحلية  ةعنھا أيم لم ينتج ٢٠١٦المالية التي تبدأ في يناير 

  .وتم تقريبھا ألقرب ألف تم عرض عن ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللایر السعودي  الموحدة المرفقة.

  القوائم المالية أسس توحيد
فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة هوشركات للمصرفتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية   

لسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير، وشركة سوفينكو السعودي شركة او ،للتأمين السعودي الفرنسيوكالة و كابيتال،
. يتم إعداد القوائم المالية للشركات عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس يل العقاريشركة سكن للتمو الفرنسي،

تم إجراء تسويات، عند الضرورة، على القوائم ي، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. للمصرفالتابعة لنفس الفترة المالية 
  .للمصرفموحدة الموجزة شى مع القوائم المالية المرحلية الاالمالية للشركات التابعة لتتم



 ٨

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
      

  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر
 
 

  أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

لبنك مسيطراً على منشأة ما عندما يكون معرضاً إلى الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي يسيطرعليھا البنك. ويعتبر ا
أو لديه الحق في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة، ولديه القدرة على التأثير في ھذه الفوائد من خالل 

  سيطرته على تلك المنشأة .

ى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتباراً يتم توحيد الشركة التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إل  
من تاريخ تخلي البنك عن مثل ھذه السيطرة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، 
في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة إعتباراً من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع، حسبما ھو 

  الئم.م

يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة عن المعامالت بين   
شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس 

  محققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير ال

 االستثمارات، صافي  -٣
 

  :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
  

 م٢٠١٥مارس  ٣١
 (غير مدققه)

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)        

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 (غير مدققه)

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

    قائمة الدخلمن خالل قيمتھا العادلة  رجةمدمقتناة  ٢٨١٫٤٧٧ ٢١٠٫٦٢٥ ٢٫٣٢٢٫٠٠٨

    متاحة للبيع  ٧٫٧٧٥٫٥١١ ٧٫٤٨٢٫٤٣٥ ٩٫٥٨٧٫٩٤٣

    مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق ٨٧٫٥٧٥ ٨٦٫٦٠٨ ١٢٫٢٩٧

    إستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاة ١٤٫٠٧١٫٣٣٣ ٢٠٫٦٣٨٫٨٥٠ ٣٧٫٦٣٠٫١٥٧

    اإلجمالي ٢٢٫٢١٥٫٨٩٦ ٢٨٫٤١٨٫٥١٨ ٤٩٫٥٥٢٫٤٠٥
  

  قيمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة. المدرجةاالستثمارات المقتناة مثل ت
  

 قروض وسلف، صافي    -٤   
 

 م٢٠١٥ مارس ٣١
 (غير مدققه)

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)        

 م٢٠١٦ مارس ٣١
 (غير مدققه)

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

    قروض استھالكية ١٠٫٣١١٫٧٨١ ٩٫٨٣٩٫٥٦٤ ٨٫٩٤٤٫٢٢٠

    قروض تجارية وسحب على المكشوف ١٠٥٫٢٤٠٫٨٧٩ ١٠٤٫٥٠١٫٠٤٠ ١٠٣٫٠٦٣٫٨٩٩

    بطاقات ائتمان  ٥٢٢٫٩٠٢ ٥١٥٫٢٠١ ٥٢٧٫٨٥٧

    أخرى  ١٠٫١٥٠٫٦٩٨ ١٠٫١٢٢٫٨٧٩ ٩٫٤٣٢٫٤١٧

  القروض والسلف العاملة ١٢٦٫٢٢٦٫٢٦٠ ١٢٤٫٩٧٨٫٦٨٤ ١٢١٫٩٦٨٫٣٩٣
  

    القروض والسلف غير العاملة، صافي ١٫١١٠٫٦٦٣ ١٫١٢٩٫٧١٩ ١٫١١٥٫٣٢٤

    إجمالي القروض والسلف ١٢٧٫٣٣٦٫٩٢٣ ١٢٦٫١٠٨٫٤٠٣ ١٢٣٫٠٨٣٫٧١٧

)٢٫٢٩٣٫٨٨٩(  )٢٫٣٣٨٫٩٤٦(  )٢٫٣٦٠٫٨٠٧(     مخصص خسائر إنخفاض

    قروض وسلف، صافي ١٢٤٫٩٧٦٫١١٦ ١٢٣٫٧٦٩٫٤٥٧ ١٢٠٫٧٨٩٫٨٢٨

  البنك السعودي الفرنسي 
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 تتمة-القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول 
      

  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر
 

  
 استثمارات في شركات زميلة    -٥

 
  

 م٢٠١٥مارس  ٣١
 (غير مدققه)     

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)        

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 (غير مدققه)     

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

    التكلفة ١٥١٫٦٤٥ ١٥١٫٦٤٥ ١٥١٫٦٤٥

    الحصة في األرباح/(الخسائر)، صافي  ٥٨٫٥٨٩ ٥٦٫٧٨٥ ٥٢٫٥٥٠

)١٠٢٫٠٠٠(  )١٠٢٫٠٠٠(  )١٠٢٫٠٠٠(     مخصص خسائر االنخفاض

    اإلجمالـي ١٠٨٫٢٣٤ ١٠٦٫٤٣٠ ١٠٢٫١٩٥

  
 ودائع العمالء    -٦

 

 م٢٠١٥مارس  ٣١
 (غير مدققه)     

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  ققه)(مد        

 م٢٠١٦مارس  ٣١
 (غير مدققه)     

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

    تحت الطلب ٩٢٫٥٤٤٫٧٧٧ ٨٩٫١١٢٫٠٠١ ١٠٥٫٢٤٠٫٥٣٠

    إدخار ٤٦٢٫٥٢١ ٥٠٣٫٣١٨ ٥٩٦٫٦٠٦

    ألجل ٤٤٫٤٥٠٫٥٣٨ ٤٧٫٣٣٩٫٤٨٠ ٣٨٫٨٩١٫٣١٠

    أخرى  ٤٫٣٦٠٫٩٩٧ ٤٫٨٩٧٫٣٠١ ٥٫٤٧٧٫٢٧٩

    إلجماليا ١٤١٫٨١٨٫٨٣٣ ١٤١٫٨٥٢٫١٠٠ ١٥٠٫٢٠٥٫٧٢٥
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  البنك السعودي الفرنسي

   
  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

      
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر

  
  
  المشتقات  -٧

فة إلى مبالغھا اإلسمية. إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھاية الفترة، ال لألدوات المالية المشتقة المقتناة، باإلضااإليجابية والسلبية العادلة  يتضمن الجدول أدناه القيم
صر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات) سمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لھا البنك (والتي تقتإلن ھذه المبالغ اإتعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا. وبالتالي ف

  كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.
  

  م٢٠١٥مارس  ٣١
  (غير مدققه)

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)

  م٢٠١٦مارس  ٣١
 بآالف الرياالت السعودية  (غير مدققه)

  المبالغ

 اإلسمية

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

  المبالغ

 يةاإلسم

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

  المبالغ

 اإلسمية

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

 

      
 المقتناة ألغراض المتاجرة   

١٫٣٠٨٫٨٩٧ ١٥٤٫١٠٥٫٣٥٢ ٢,٤٠٢,٥٣٥ ٢,٣٢٧,١٨٤ ١٤٧,٤٥٦,٧٨٥ ١٫٣٩١٫١١٤ ١٫٣٣٤٫٤٣٤ ١٣٩٫٥٠٣٫٠٣٣  أسعار العموالت الخاصةمقايضات ١٫٣٣٠٫١٦٥

  العقود المستقبلية وعقود الخيار بنسبة عمولة خاصة ٧٫٠٥١ ٦٫٤٢٦ ٧٥٫٣٣٣٫٢٦٣ ٤٤٩ -  ٧٨,١١٤,٧٢٧ ٤٤٩ -  ٣٤٫٥٨٨٫٠٨٧

  إتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة    -   -   -  -  - ٥٠٠٫٠٠٠  -   -   - 

  عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٣١٧٫٠٤٦ ٢٥٠٫٦٣٧ ٥٩٫٢٤٥٫٠٢٤ ٣٢٥٫١٢٥ ٣٠٩,٥٥١ ٥٧٫٠٣٦٫٤٦٧ ١٩٤٫٢٧٢ ١٠٠٫١٧٣ ٧٩٫٧٠٩٫١٦٨

  خيارات العمالت ٤١٥٫٦٩١ ٣٢٤٫٥٩٠ ٤٥٫٧٩٠٫٠٢٣ ٩١٫٠٥٨ - ٥٢٫٥١٨٫٧١٦ ٧٠٫٥٣٧ -  ٥٣٫٧٥٧٫٤٠٩

  أخرى ٦٨٫٩٦٥ ٤٤٫٦٠٥ ١٫٩٧٤٫٥٥٢ ٢٦٫١٣٥ - ٢٫٤٩٢٫١٩٨ ٢٢٫٨٣٨ -  ٢٫١٥٠٫١٨٧

  العادلة ةالمقتناة لتغطية مخاطر القيم         

  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ١٩٫٠٠٩ ٨٫٨٥٧ ٣٫٠٧٦٫٥٠٠ ٦٫٨٥٣ ٨٫٢٢٢ ٣٫٠٧٦٫٥٠٠ -  ٩٫٥٩١ ٣٫٠٧٦٫٥٠٠

  المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية         

  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ٣٧٥٫٩٤٠ ٤٠٧٫٦٥١ ٧٩٫٢٥٠٫٦١١ ٢٩٥٫٤٧٥ ٦١٩٫٥٠٣ ٧٩٫٠٦٥٫٦١١ ١٫٦١١٫٦٢٥ ٢٫٢٧٩ ٧٨٫٢٤٢٫٤٤٢

  اإلجمالي ٢٫٥٣٣٫٨٦٧ ٢٫٣٥١٫٦٦٣ ٤١٨٫٧٧٥٫٣٢٥ ٣٫١٤٧٫٦٣٠ ٣٫٢٦٤٫٤٦٠ ٤٢٠٫٢٦١٫٠٠٤ ٣٫٢٩٠٫٨٣٥ ١٫٤٤٦٫٤٧٧ ٣٩١٫٠٢٦٫٨٢٦

  



 ١١

  
  البنك السعودي الفرنسي 

  
        تتمة  -إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر
   
    المحتملة المتعلقة باإلئتمان التعھدات واإللتزامات     -٨

    :المتعلقة باإلئتمان من اآلتي التعھدات وااللتزامات المحتملة تتكون         

 م٢٠١٥ مارس ٣١
 (غير مدققه)

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)       

  م٢٠١٦ مارس ٣١
 (غير مدققه)

  
 بآالف الرياالت السعودية

  مستنديةإعتمادات  ٩٫١٦٧٫٦٢٧  ٧٫٨٥٩٫٢٤٠ ١١٫٩١٠٫٧٣٦
  خطابات ضمان ٥٢٫٥٩١٫٤١١ ٥٥٫٦٦٤٫١٣٩ ٥٧٫٨٧٩٫٨٧٥
  قبوالت ٣٫٢٥٧٫٤٩٧ ٢٫٩٤٠٫٠١٧ ٤٫١٢٩٫٩٣٤
  التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ٤٫٤١٣٫١٦٥ ٥٫٠٧٥٫٨٤٤ ٥٫٠٢٥٫٩٠١

    اإلجمالي ٦٩٫٤٢٩٫٧٠٠ ٧١٫٥٣٩٫٢٤٠ ٧٨٫٩٤٦٫٤٤٦
  

  ةالنقدية وشبه النقدي   -٩
  

  من اآلتي:الموجزة الموحدة المرحلية به النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وش
  

  م٢٠١٥ مارس ٣١
 (غير مدققه)

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  (مدققه)     

  م٢٠١٦ مارس ٣١
 (غير مدققه)

  
 بآالف الرياالت السعودية

١٫٢١٨٫٢٨٠ ١٫٠٢٨٫٧٦٨ ٥٫٠٦٥٫٣٩٢
  العربي  نقدية وأرصدة لدى مؤسسـة النقد  

  السعودي ما عدا الوديعة النظامية  
  
  

١٣٫٩٧٠٫٤٤٩ ١٥٫٦٣٨٫٧١٧ ٢٫٩٨٩٫٣٩٦
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
  ثالثة أشھر من تاريخ اإلقتناءخالل تستحق   

  

١٥٫١٨٨٫٧٢٩ ١٦٫٦٦٧٫٤٨٥ ٨٫٠٥٤٫٧٨٨     اإلجمالي  

  
  المعلومات القطاعية    -١٠

ي  اإلدارةمجلس حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتھا بإنتظام من قبل  الداخليةم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير يت ف
    من أجل توزيع الموارد وتقييم أدائھا. البنك وذلك

اً لسياسة أسعار عليھا ويتم اإل المتفقبموافقة اإلدارة وفقاً للشروط  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية عالن عن المعامالت وفق
ة. التحويل الداخلي بالبنك. ة االعتيادي ع الشروط التجاري ذه الشروط م ق تتفق ھ ا يتعل ى مجلس اإلدارة فيم ارير إل م التق دَّ اس  تق بقي

  .اإلعتياديةرية قائمة الدخل الموحدة ووفقاً للشروط التجاتلك المدرجة في اإليرادات من األطراف الخارجية بما يتوافق مع 

  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدليست ھناك أي تغيرات على 
  

  يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

على ، السحب مؤسسات الصغيرةللالتابعة الجارية الشخصية وتلك  حساباتاليشمل     قطاع األفراد:
المكشوف، القروض، حسابات التوفير، الودائع، البطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة، 

  .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب وبعض منتجات التعاملالقروض الشخصية، 

، والقروض والتسھيالت والسحب على المكشوفيشمل الحسابات تحت الطلب، والودائع،    قطاع الشركات:
  .الخاصة بالشركات والمؤسسات متوسطة الحجم ألخرى والمنتجات المشتقةاإلئتمانية ا

يشمل خدمات الخزينة، عمليات التداول، والمحفظة االستثمارية، وأسواق المال، وعمليات    قطاع الخزينة:
  التمويل، والمنتجات المشتقة.

صول، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية بإدارة االستثمارات األ ھذا القطاع  يقوم: االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
وساطة تداول األسھم المحلية و، يةستثمارالصناديق اإلوإدارة ومنتجات استثمارات التجزئة 

   والدولية ووساطة التأمين.



 ١٢

  البنك السعودي الفرنسي
  

        تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  ھرللثالثة أش

   
  تتمة - المعلومات القطاعية    -١٠

ً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي ٢٠١٥و  م٢٠١٦مارس  ٣١فيما يلي بيانا

  :التشغيليةطاعات قالالمنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من  أشھر للثالثةمصاريف العمليات وصافي الدخل 
  

 اإلجمالي

قطاع خدمات 
  االستثمار

قطاع الخزينة والوساطة  قطاع األفراد قطاع الشركات

 

 

  بآالف الرياالت السعودية

  

  (غير مدققة) م٢٠١٦ مارس ٣١        
  

  

          
    إجمالي الموجودات ١٦٫٣٨٧٫٥٣١ ١١٢٫٣٨١٫٩٦٣ ٥٤٫٠٦٢٫٠٥٣ ١٫١٨٤٫٠١٤ ١٨٤٫٠١٥٫٥٦١
    إجمالي المطلوبات ٨٠٫٧٤٠٫٥٤٨ ٦١٫٢٩٩٫٩٣٦ ١١٫٨٣٠٫٧٦٥ ١٫٠٩٥٫٣٨٩ ١٥٤٫٩٦٦٫٦٣٨
    إجمالي دخل العمليات ٣٨٨٫٧٠٨ ٧٨٨٫١٠٦ ٣٩٠٫٧١٤ ٦٣٫٨٩٤ ١٫٦٣١٫٤٢٢
    إجمالي مصاريف العمليات ٢٨٥٫٠٥٥ ١٧٨٫٨٦٤ ٤٤٫٧١٢ ٤٦٫٧٩٣ ٥٥٥٫٤٢٤

   -      -  )٢٥٩٫٢٦٩(     اإليرادات بين القطاعات ٢١٨٫٩٤٨ ٤٠٫٣٢١ 

١٫٨٠٤    -  ١٫٨٠٤     -       -  

  في أرباح شركات  الشركة حصة
  زميلة، صافي  

  

    صافي دخل الفترة ١٠٣٫٦٥٣ ٦٠٩٫٢٤٢ ٣٤٧٫٨٠٦ ١٧٫١٠١ ١٫٠٧٧٫٨٠٢

٤١٫٧٣٩    -     -  ١٠٫١١٢ ٣١٫٦٢٧ 

  مخصص خسائر اإلئتمان، صافي
 

  (مدققه) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  

١٨٣٫٧٢٤٫٢٨١  
 

١٥٦٫٢٤٠٫٤٨٠ 

١٫٥٨٧٫١٠٤ 
 

١٫٤٣٠٫١٥٧ 
 
 
 

٥٥٫٦٩٣٫٧٨٦ 
 

١٢٫٢٩٦٫٥٣٥ 

١١٠٫٤٦٥٫٥٩٩ 
 

٦٥٫٠٥٩٫٢٥٩ 

١٥٫٩٧٧٫٧٩٢ 
 

٧٧٫٤٥٤٫٥٢٩ 

   إجمالي الموجودات
  إجمالي المطلوبات

  
  (غير مدققة) م٢٠١٥مارس  ٣١

  

          
    إجمالي الموجودات ١٤٫٧٤٥٫٥٩٢ ١٠٨٫٧٨٢٫٣٥٧ ٦٨٫٣١٩٫٤٤٧ ٢٫٠٣١٫٤٣٢ ١٩٣٫٨٧٨٫٨٢٨
    إجمالي المطلوبات ٧١٫٩٣٣٫٠٠١ ٧٩٫٣١٨٫٥٢٧ ١٢٫٧٤١٫٩٦٨ ١٫٨٣٠٫٠١١ ١٦٥٫٨٢٣٫٥٠٧
    إجمالي دخل العمليات ٣٥٦٫٠٥٣ ٧٥١٫٨٣٥ ٣٩٤٫٦٣٨ ٨٧٫٥٨٢ ١٫٥٩٠٫١٠٨
    إجمالي مصاريف العمليات ٢٥١٫٥٠٦ ١٧٥٫٥٤٠ ٦٥٫٠٨٤ ٥٠٫٧٢٤ ٥٤٢٫٨٥٤

   -      -  )٢٩١٫٣٩٧(     اإليرادات بين القطاعات ٢٠١٫٣٥٢ ٩٠٫٠٤٥ 

٣٫١٢٦    -  ٣٫١٢٦    -    -  

  في خسائر شركات الشركة  حصة
  زميلة، صافي

  

    صافي دخل الفترة ١٠٤٫٥٤٧ ٥٧٦٫٢٩٥ ٣٣٢٫٦٨٠ ٣٦٫٨٥٨ ١٫٠٥٠٫٣٨٠

٣٧٫١٩٥    -     -  ٥٫٢٦٥( ٤٢٫٤٦٠(     مخصص خسائر اإلئتمان، صافي 
  



 ١٣

  البنك السعودي الفرنسي
  

        تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  شھرللثالثة أ

  
  دلة للموجودات والمطلوبات الماليةالقيم العا    -١١

تبادل أصل أو سداد التزام في معامالت عادية بين المشتركين في السوق في تاريخ  بموجبهيمكن  القيمة العادلة ھي السعر الذي
إما في أسواق أساسية لألصل أو  تتممالت لبيع األصل أو تحويل اإللتزام قياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعايستند القياس. 

  اإللتزام أو في غياب السوق األساسي في معظم األسوق لألصل أو اإللتزام.

  :لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةأدناه  التسلسل الھرمي المبينالبنك  يستخدم

  ).أو إعادة ترتيب (بدون تعديالت لنفس األداة الماليةنشط  : أسعار مدرجة في سوق١المستوى 

أخرى والتي تستند كافة تقييم  طرق مشابھة أوأو مطلوبات دات وأسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات وموج: ٢المستوى 
  .السوق القابلة للمالحظةمدخالتھا الھامة إلى بيانات 

  .السوق القابلة للمالحظة بيانات علىمدخالت ھامة أي  ھافيتستند ال أساليب التقييم التي : ٣المستوى 

 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى١المستوى آالف الرياالت

        (غير مدققة)م٢٠١٦ مارس ٣١

         الموجودات المالية
 ٢٫٥٣٣٫٨٦٧  -  ٢٫٥٣٣٫٨٦٧ -  القيمة العادلة الموجبةب أدوات مالية مشتقة
  ناة تدرج قيمتھا العادلة موجودات مالية مقت

  ٨٫٠٥١ ٢٧٣٫٤٢٦ )متاجرةخالل قائمة الدخل (من   
-  

٢٨١٫٤٧٧ 
 ٧٫٧٧٥٫٥١١  ٢٫٩٣٨٫٣٥٣  ٢٫٣٩٩٫٣٦٧ ٢٫٤٣٧٫٧٩١ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٠٫٥٩٠٫٨٥٥  ٢٫٩٣٨٫٣٥٣  ٤٫٩٤١٫٢٨٥ ٢٫٧١١٫٢١٧ اإلجمالي

        
        المطلوبات المالية

 ٢٫٣٥١٫٦٦٣  -  ٢٫٣٥١٫٦٦٣ - مشتقة بقيمة عادلة سالبة أدوات مالية

 ٢٫٣٥١٫٦٦٣  -  ٢٫٣٥١٫٦٦٣ - اإلجمالي

        

        م (مدققة)٢٠١٥ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

 ٣٫١٤٧٫٦٣٠  -  ٣٫١٤٧٫٦٣٠  -  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
  متھا العادلة موجودات مالية مقتناة لتدرج قي

 من خالل قائمة الدخل (متاجرة)  
٢١٠٫٦٢٥  -  ٣٤٫٦١١  ١٧٦٫٠١٤ 

 ٧٫٤٨٢٫٤٣٥  ٢٫٧٧٠٫٩٠٤  ٢٫٢٩٢٫٣٣٦  ٢٫٤١٩٫١٩٥ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٠٫٨٤٠٫٦٩٠  ٢٫٧٧٠٫٩٠٤  ٥٫٤٧٤٫٥٧٧  ٢٫٥٩٥٫٢٠٩ اإلجمالي

         

             المطلوبات المالية
 ٣٫٢٦٤٫٤٦٠  -  ٣٫٢٦٤٫٤٦٠  - مة عادلة سالبةأدوات مالية مشتقة بقي

 ٣٫٢٦٤٫٤٦٠  -  ٣٫٢٦٤٫٤٦٠  - اإلجمالي

  
       

  (غير مدققة)م٢٠١٥مارس  ٣١
        الموجودات المالية

 ٣٫٢٩٠٫٨٣٥  -  ٣٫٢٩٠٫٨٣٥  -  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
  موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة 

  ٢٠٧٫٤٣٣ ن خالل قائمة الدخل (متاجرة)م  
٢٫١١٢٫٢٣٣  

-  
٢٫٣١٩٫٦٦٦ 

 ٩٫٥٥٠٫٨٨٢  ٣٫١٥٨٫٢٣٦  ٤٫٠٦٧٫٣٩٣  ٢٫٣٢٥٫٢٥٣ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٥٫١٦١٫٣٨٣  ٣٫١٥٨٫٢٣٦  ٩٫٤٧٠٫٤٦١  ٢٫٥٣٢٫٦٨٦ اإلجمالي
       

        المطلوبات المالية
 ١٫٤٤٦٫٤٧٧  -  ١٫٤٤٦٫٤٧٧  - بةأدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سال

 ١٫٤٤٦٫٤٧٧  -  ١٫٤٤٦٫٤٧٧ - اإلجمالي

 
  



 ١٤

  البنك السعودي الفرنسي
  

        تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر

  
  تتمة - القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية    -١١

  
 بالنسبة لألدوات المالية التي يتم التعامل بھا نادراً ولھا شفافية سعر قليلة فإن القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة
من الحكم معتمدة على السيولة والتركيز وعدم التيقن من عوامل السوق وإفتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على 

  أداة معينة.
  

ال تختلف القيم العادلة المدرجة في قائمة المركز المالي باستثناء المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق واألدوات المالية األخرى 
  المحتفظ بھا بالتكلفة المطفاة جوھرياً على القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. 

  
مليون لایر  ٢٠٫٤٧٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٤٫٠٢٢طفأة ھي إن القيمة العادلة لالستثمارات بالتكلفة الم

ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٤٫٠٧١مليون ريـال سعودي) مقابل القيمة الدفترية  ٣٧٫٦٣٨: ٢٠١٥مارس  ٣١سعودي و 
لعادلة لالستثمارات مليون ريـال سعودي) والقيمة ا ٣٧٫٦٣٠: ٢٠١٥مارس  ٣١مليون ريـال سعودي و  ٢٠٫٦٣٩: ٢٠١٥

مارس  ٣١مليون ريـال سعودي و  ٩٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ٩٠المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق ھي 
مليون ريـال  ٨٧: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ٨٨مليون ريـال سعودي) مقارنة بقيمتھا الدفترية  ١٢: ٢٠١٥

  ون ريـال سعودي).ملي ١٢: ٢٠١٥مارس  ٣١سعودي و 
  

ال تختلف القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدين والمستحق من وإلى البنوك والتي تم 
ً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة، حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق  قيدھا بالتكلفة المطفاة جوھريا
ً عن المعدالت المتفق عليھا وبسبب قصر مدة االستحقاق للمستحق من وإلى البنوك  لألدوات المالية المشابھة ال تختلف جوھريا
ومؤسسات مالية أخرى. ال يتوفر سوق نشط لھذه األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لھذه األدوات المالية من خالل 

  ت استحقاقھا.التسوية مع الطرف اآلخر في وق
  

تستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بالتكلفة المطفاة على 
أسعار السوق عندما تكون متاحة أو على نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات ثابتة المعدالت. وعليه قد تنتج فروقات 

لقيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتمد القيم العادلة للمشتقات على أسعار سوق متداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام بين ا
 ٣٫١٢٠: ٢٠١٥مليون لایر سعودي ( ٢٫٩٠٣طرق تقييم مناسبة. تتكون االستثمارات المالية المتاحة للبيع من مضاربة بمبلغ 

يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي . ٣ھا ضمن مستوى مليون لایر) والتي تم تصنيف
: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( سعودي لایرمليون  ١٢٩٫٠٢٧للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف دون تعديل انتشار االئتمان وھو 

ن لایر سعودي) . القيم الدفترية لتلك القروض والسلف ھي مليو ١٢٣٫٧٣٩ :٢٠١٥مارس  ٣١و  مليون ريـال سعودي ١٢٧٫٣٨٣
مليون  ١٢٠٫٧٩٠: ٢٠١٥مارس  ٣١مليون لایر سعودي و  ١٢٣٫٧٦٩: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ١٢٤٫٩٧٦
 .)لایر سعودي

 
 

  رأس المال وربح السھم -١٢
 

 ٣١لایر سعودي ( ١٠سھم، قيمة كل سھم مليون   ١٫٢٠٥يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر، والمدفوع بالكامل من 
مليون سھم قيمة كل سھم  ١٫٢٠٥م: ٢٠١٥مارس  ٣١لایر سعودي و  ١٠مليون سھم، قيمة كل سھم  ١٫٢٠٥م: ٢٠١٥ديسمبر 

  لایر سعودي).  ١٠
  

الفترة م وذلك بقسمة صافي دخل ٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١تم إحتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترتين المنتھيتين في 
ً لقرار المساھمين في  مليون سھم. ١٫٢٠٥٫٣على  عتماد ام تم ٢٠١٦بريل إ ٢٠عادية في الجتماع الجمعية العمومية غير اوفقا

  .٢٠١٥للسھم الواحد للسنة المنتھية  لایر سعودي ٠٫٥٥صافي توزيعات نھائية بقيمة 
 
  



 ١٥

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        تتمة -لية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرح
  م٢٠١٥م و ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  للثالثة أشھر

 

 أرقام المقارنة -١٣

إن العمولة الخاصة المدينة أو الدائنة عن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية والتي سبق عرضھا ضمن "موجودات أخرى" أو 
ً لما يتطلبه المعايير الدولية إلعداد التقارير "مطلوبات أخرى" على التوالي يتم عرضھا اآلن مع ا ألصل أو االلتزام المتعلق به وفقا
لتتماشى  المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات تبويب أرقام المقارنة للفترة السابقة المالية ألغراض عرض أفضل؛ وبناء عليه، تم إعادة

  مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية.

 كفاية رأس المال -١٤

مؤسسة النقد العربي السعودي،  الصادرة عنتتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 
وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبية، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة درة البنك على االستمرار والحفاظ على مق

  النظامي يومياً من قبل إدارة البنك. كفاية رأس المال واستخدام رأس المال

نقد العربي السعودي، والتي يتم يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال
قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز  بموجبھا

ي، والتعھدات، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبية. تتطلب التعليمات المال
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال 

  ٪. ٨أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وھي النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند 

 

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

  بآالف الرياالت السعودية
 م٢٠١٦مارس  ٣١

  (غير مدققه)
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  (مدققه)
  م٢٠١٥مارس  ٣١

  (غير مدققه)

 ١٧٢٫٣٢٥٫٩٦٥ ١٧٢٫٩٣٠٫٠٨٠ ١٧٦٫٥٩٨٫٥٨١  الئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر ا

 ١٠٫٠٨٢٫٨١٢ ١٠٫٧١٢٫٦٢٥ ١١٫٠١٢٫٥٢٥  المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ٤٫٧٣١٫٥١٤ ٣٫٢١١٫٩٧٢ ٤٫٣٢٧٫٢١٠  مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ١٨٧٫١٤٠٫٢٩١ ١٨٦٫٨٥٤٫٦٧٧ ١٩١٫٩٣٨٫٣١٦  لموجودات المرجحة المخاطرإجمالي ا

 ٢٧٫٦٥٤٫٠٤٧ ٢٧٫٩٤٨٫٧٨٨ ٢٩٫٤٢٤٫٣١٦  رأس المال األساسي

 ٤٫٣١٦٫٧٨٢ ٤٫١١٠٫٦٠٩ ٤٫٠٢٩٫٥٩٠  راس المال المساند

 ٣١٫٩٧٠٫٨٢٩ ٣٢٫٠٥٩٫٣٩٧ ٣٣٫٤٥٣٫٩٠٦  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

        المال٪نسبة كفاية رأس 

 ٪١٤٫٧٨ ٪١٤٫٩٦ ٪١٥٫٣٣  نسبة رأس المال األساسي

 ٪١٧٫٠٨ ٪١٧٫١٦ ٪١٧٫٤٣  نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

  ھيكلة رأس المال – ٣بازل  -١٥

بھيكل رأس المال و ستكون ھذه اإلفصاحات متوفرة  القيام ببعض اإلفصاحات المتعلقةيتوجب على البنك 
). ال تخضع ھذه اإلفصاحات للمراجعة والتدقيق www.alfransi.com.saوني للبنك: (على الموقع اإللكتر

  من قبل المراجعين الخارجيين للبنك، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 




