
















 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٥و  م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر تسعھلل
 

 امعــ  - ۱
جمادى  ۱۷بتاریخ  ۲۳بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودیة  -س البنك السعودي الفرنسي (البنك)سأت

 ۱۱( الموافق ھـ۱۳۹۸محرم  ۱أعمالھ رسمیاً بتاریخ ممارسة م. وقد بدأ البنك ۱۹۷۷ یونیو ٤الموافق  ھـ۱۳۹۷ اآلخر
عودیة. یعمل البنك بموجب لسا ةیبین والسویس في المملكة العربعد أن انتقلت إلیھ عملیات بنك االندوش ) م۱۹۷۷دیسمبر 

من خالل شبكة  )م۱۹۸۹سبتمبر  ٥الموافق ( ھـ۱٤۱۰صفر ٤الصادر بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۳۳٦۸السجل التجاري رقم 
 ۳٫۱۸٦فرعاً) في المملكة العربیة السعودیة. بلغ عدد موظفي البنك  ۸۳ م:۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰فرعاً ( ۸٤دھا فروعھ وعـد

 موظفاً).  ۳،۰٦۲ :م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰موظفـاً (

منتجات متوافقة مع الشریعة االسالمیة ومعتمدة  ثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة بما في ذلكتتم
 ب. ص - طریق الملك سعود و كما یلي:ھإن عنوان المركز الرئیسي للبنك  وتحت إشراف ھیئة شرعیة مستقلة.

 ملكة العربیة السعودیة.الم - ۱۱٥٥٤یاض الر، ٥٦۰۰٦

وتقدم  .٪۱۰۰ مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبةتابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابیتال ( ةیمتلك البنك شرك
شركة ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمین، كما یمتلك البن، وتمویل الشركات. ألصولالنشاطات المتعلقة بالوساطة، وإدارة ا
٪ من ۱۰۰بنسبة ، ول العقاريشركة سكن للتمویوشركة سوفینكو السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر 

في المملكة العربیة السعودیة. كما یمتلك البنك شركة  ھذه جمیع الشركات التابعة تم تأسیس . رأسمال ھذه الشركات
 ر الكایمن. ز٪ وتعمل في ج۱۰۰ صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة

٪ ۱۰۰قام البنك بتأسیس شركة تابعة لھ، أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة مسجلة في جزر الكایمن ویمتلك فیھا 
 من حقوق الملكیة. إن الھدف الرئیسي للشركة ھو المتاجرة بالمشتقات وأنشطة البیع باالسترداد.

 منشأبنك  وھو السعودي الفرنسي"، –مال "بنك بیمو  ٪ من رأس۲۷ لة حیث یمتلكلدى البنك استثمارات في شركات زمی
السعودي  مال الشركة السعودیة الفرنسیة للتأمین التعاوني (ألیانز ٪ من رأس۳۲،٥ ، ویةروالجمھوریة العربیة السفي 

 )، شركة تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة.الفرنسي
 

   أسس اإلعداد  -۲
إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد تم 

كما یعد البنك قوائمھ المالیة  .المتعلق بالتقاریر المالیة المرحلیة -۳٤العربي السعودي، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
 ع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة. المرحلیة الموحدة الموجزة لتتماشى م

 
من اإلدارة استخدام تقدیرات وإفتراضات وأحكام قد تؤثر في الموجزة الموحدة  المرحلیةیتطلب إعداد القوائم المالیة 

قد تختلف عن ھذه  والمصاریف وإن النتائج الفعلیة والدخلتطبیق السیاسات وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات 
 التقدیرات.

 الموحدةلقوائم المالیة لال تشمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
عند إعداد م. ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱، ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للبنك للسنة المنتھیة في السنویة

ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة كانت األحكام الھامة التي أعدتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
عدم الیقین متوافقة مع تلك المتبعة في القوائم المالیة السنویة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  تقدیر للمجموعة ومصادر

 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

في إعداد  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة المتبعةالسیاسات المحاسبیة إن 
كما ھو موضح في القوائم المالیة الموحدة السنویة  ،م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في 

باستثناء تطبیق التعدیالت للمعاییر الحالیة كما ھو مبین أدناه والتي لیس لھا أثر  م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 .على القوائم المالیة للبنكجوھري مالي 
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 تتمھ -أسس اإلعداد  -۲

 التعدیالت على المعاییر الحالیة
 

والمعیار الدولي  "القوائم المالیة الموحدة" – )۱۰رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة التعدیالت على  •
الدولي رقم  ومعیار المحاسبة "إلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى"– )۱۲إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 ۲۰۱٦ینایر  ۱"االستثمارات في شركة زمیلة" التي تنطبق على الفترات السنویة التي تبدأ في أو قبل – )۲۸(
رقم تعالج ثالثة مسائل والتي تنشأ عند تطبیق إعفاء منشآت االستثمار وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

)۱۰( .  
 

"الترتیبات المشتركة"، التي تتطبق على  –) ۱۱ي إلعداد التقاریر المالیة رقم (التعدیالت على المعیار الدول •
تستحوذ على   حصة في  ي، تتطلب من المنشأة الت۲۰۱٦ینایر عام  ۱التي تبدأ في أو بعد  ةالفترات السنوی

بادئ الواردة عملیة مشتركة یشكل فیھا نشاط العملیة المشتركة أعمال تجاریة أن تطبق بقدر حصتھا، جمیع الم
"دمج األعمال" وغیرھا من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  – ۳في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 ) الترتیبات المشتركة. ۱۱المالیة التي ال تتعارض مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 

عرض القوائم المالیة"، التي تنطبق على الفترات ” -) ۱توضح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( •
) الحالي ۱والتي توضح متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم ( ۲۰۱٦ینایر  ۱ بعدالسنویة التي تبدأ في أو 

 المتعلقة بما یلي:
 

 )۱لدولي رقم (متطلبات األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة ا -
 المالي زیمكن فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المرك -
 یوفر مرونة للمنشآت فیما یتعلق بترتیب عرض اإلیضاحات حول القوائم المالیة  -
باستخدام  أن حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي تقید -

طریقة حقوق الملكیة یجب عرضھا بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بین تلك البنود التي سیتم أو لن یتم 
 إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة.

 
 المحاسبة الدولي رقم )"ممتلكات ومصنع ومعدات" ومعیار۱٦( معیار المحاسبة الدولي رقمتحدد التعدیالت على  •

 ۲۰۱٦ینایر  ۱والتي تنطبق على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  –األصول غیر الملموسة"  –) ۳۸(
والتي تحد من استخدام نسبة اإلیرادات الناتجة إلى إجمالي اإلیرادات المتوقعة الستھالك الممتلكات والمصنع 

 لملموسة. والمعدات ویمكن استخدامھا فقط في ظروف محددة جداً إلطفاء الموجودات ا
 

)" القوائم المالیة المنفصلة " والتي تنطبق على الفترات السنویة ۲۷( معیار المحاسبة الدولي رقمالتعدیالت على  •
معیار في  مبینتسمح ھذه التعدیالت باستخدام طریقة حقوق الملكیة كما ھو  ۲۰۱٦ینایر  ۱التي تبدأ في أو بعد 
راتھا في الشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة ) الحتساب استثما۲۸( المحاسبة الدولي رقم

 في القوائم المالیة المنفصلة. 

للسنة  ألول مرةملزمة الالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة وتفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة  
تعدیالت جوھریة على العرض واإلفصاح للقوائم المالیة المرحلیة  ةعنھا أیم لم ینتج ۲۰۱٦المالیة التي تبدأ في ینایر 

 .وتم تقریبھا ألقرب ألف المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة باللایر السعودي  القوائمتم عرض عن ھذه  الموحدة المرفقة.

 أسس توحید القوائم المالیة
فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة ھوشركات للبنكتشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة  

لسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر، وشركة سوفینكو السعودي شركة او ،للتأمین السعودي الفرنسيوكالة و كابیتال،
. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس شركة سكن للتمویل العقاري الفرنسي،

، عند الضرورة، على القوائم تعدیالتتم إجراء ی، باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. للبنكالتابعة لنفس الفترة المالیة 
 .للبنكشى مع القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة االمالیة للشركات التابعة لتتم

۷ 
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 أسس توحید القوائم المالیة (تتمة)

المنشآت التي یسیطرعلیھا البنك. ویعتبر البنك مسیطراً على منشأة ما عندما یكون معرضاً إلى الشركات التابعة ھي تلك 
أو لدیھ الحق في عوائد متغیرة ناتجة من ارتباطھ بتلك الشركة، ولدیھ القدرة على التأثیر في ھذه الفوائد من خالل 

 سیطرتھ على تلك المنشأة .
تاریخ إنتقال السیطرة على تلك الشركة إلى البنك ویتم التوقف عن التوحید إعتباراً  یتم توحید الشركة التابعة إعتباراً من 

من تاریخ تخلي البنك عن مثل ھذه السیطرة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، 
اء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة الموجزة إعتباراً من تاریخ سریان الشر

 مالئم.
یتم حذف األرصدة بین البنك وشركاتھ التابعة وكذلك اإلیرادات والمصاریف والخسائر غیر المحققة عن المعامالت بین  

شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. یتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس 
 الطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دلیل على انخفاض القیمة.

 االستثمارات، صافي -۳
 

 :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
 

 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(        

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 
 الریاالت السعودیةبآالف  

 

  قائمة الدخلمن خالل قیمتھا العادلة  لتدرجمقتناة  ۱۸۲٫۹٦۹ ۲۱۰٫٦۲٥ ۲۷۲٫٤۸۷
  متاحة للبیع  ۸٫٤۳۱٫۱۱٦ ۷٫٤۸۲٫٤۳٥ ۷٫۷٥۷٫۲۷۹

  مقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق ۷٦٫۷٤۲ ۸٦٫٦۰۸ ۸۸٫۲۳۱
  ةالمطفأارات أخرى مقتناة بالتكلفة ستثما ۱٦٫۲٤٥٫۰۹۱ ۲۰٫٦۳۸٫۸٥۰ ۲۷٫٥٦۱٫۸۲۳
  اإلجمالي ۲٤٫۹۳٥٫۹۱۸ ۲۸٫٤۱۸٫٥۱۸ ۳٥٫٦۷۹٫۸۲۰

 
 قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة. لتدرجاالستثمارات المقتناة تمثل 

 

 قروض وسلف، صافي    -٤  
 

 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(        

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  قروض استھالكیة ۱۰٫۷۸۹٫٥۷۱ ۹٫۸۳۹٫٥٦٤ ۹٫٤۹٦٫۳٤۸

  وجاري مدینقروض تجاریة  ۱۱۱٫۷٥٦٫۷٤۹ ۱۰٤٫٥۰۱٫۰٤۰ ۱۰٤٫٦٦۰٫٤۷٤

  بطاقات ائتمان  ٥٥۱٫۱۸۲ ٥۱٥٫۲۰۱ ٥٤۹٫۹۱۰

  أخرى  ۱۲٫۱٥۰٫۲۹۷ ۱۰٫۱۲۲٫۸۷۹ ۱۰٫۹٥٦٫۹٦۰

  القروض والسلف العاملة ۱۳٥٫۲٤۷٫۷۹۹ ۱۲٤٫۹۷۸٫٦۸٤ ۱۲٥٫٦٦۳٫٦۹۲

  القروض والسلف غیر العاملة، صافي ۱٫۰۹۳٫٦٥٥ ۱٫۱۲۹٫۷۱۹ ۱٫۰٦۰٫٦۲۷

  إجمالي القروض والسلف ۱۳٦٫۳٤۱٫٤٥٤ ۱۲٦٫۱۰۸٫٤۰۳ ۱۲٦٫۷۲٤٫۳۱۹

  نخفاضمخصص خسائر ا )۲٫٤۰٤٫٥٥٦( )۲٫۳۳۸٫۹٤٦( )۲٫۳۱٦٫۱۹۱(

  قروض وسلف، صافي ۱۳۳٫۹۳٦٫۸۹۸ ۱۲۳٫۷٦۹٫٤٥۷ ۱۲٤٫٤۰۸٫۱۲۸

۸ 
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 استثمارات في شركات زمیلة   -٥

 
 

 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(        

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

  التكلفة ۱٥۱٫٦٤٥ ۱٥۱٫٦٤٥ ۱٥۱٫٦٤٥

  الحصة في األرباح/ (الخسائر)، صافي  ٦۱٫۹۸۰ ٥٦٫۷۸٥ ٥٥٫٤۲٥

  مخصص خسائر االنخفاض )۱۰۲٫۰۰۰( )۱۰۲٫۰۰۰( )۱۰۲٫۰۰۰(

  اإلجمالـي ۱۱۱٫٦۲٥ ۱۰٦٫٤۳۰ ۱۰٥٫۰۷۰

 
 ودائع العمالء    -٦

 
 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(        

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (     

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

  تحت الطلب ۸۳٫۰۲۹٫۸٤۸ ۸۹٫۱۱۲٫۰۰۱ ۱۰٥٫۹۲۱٫۹٦۳

  إدخار ٤۹۲٫۸۱٤ ٥۰۳٫۳۱۸ ٥۰٤٫۰٦۲

  ألجل ٥۹٫٤۸٥٫۸۰۳ ٤۷٫۳۳۹٫٤۸۰ ۳۱٫۳۲٥٫٤٦۲

  أخرى  ٤٫۲٦۸٫۹٥۲ ٤٫۸۹۷٫۳۰۱ ٦٫۱۹٦٫٤۸٦

  اإلجمالي ۱٤۷٫۲۷۷٫٤۱۷ ۱٤۱٫۸٥۲٫۱۰۰ ۱٤۳٫۹٤۷٫۹۷۳
 

۹ 
 



 
 البنك السعودي الفرنسي

    
    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر تسعھلل
 

 
 المشتقات  -۷

ة في نھایة الفترة، ال لألدوات المالیة المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالغھا اإلسمیة. إن المبالغ اإلسمیة التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائماإلیجابیة والسلبیة العادلة  یتضمن الجدول أدناه القیم
ئتمان التي یتعرض لھا البنك (والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات) السمیة ال تعكس مخاطر اإلن ھذه المبالغ اإالنقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي فتعكس بالضرورة مبالغ التدفقات 
 كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.

 
 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 )مدققةغیر (
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 )مدققة(
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰

 بآالف الریاالت السعودیة )مدققةغیر (

 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة         
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ١,٣١٩,٣٧٩ ١,٢٣٩,٧٨١ ١٦٢,٠٧٣,٠٧٣ ٢,٤٠٢,٥٣٥ ٢,٣٢٧,١٨٤ ١٤٧,٤٥٦,٧٨٥ ١,٥١٨,٠١٣ ١,٥٠٨,٣٥٢ ١٣٨,٦١٠,٨٠٣
 عمولة خاصةالعقود المستقبلیة وعقود الخیار بنسبة  ٥,٧٢٨ ٥,٧٢٨ ٧٢,٠١٧,٥٩٠ ٤٤٩ ٤٤٩ ٧٨,١١٤,٧٢٧ ٤٤٩ -      ٥٩,٤٩٣,٨٣٢

 إتفاقیات أسعار الفائدة اآلجلة   -    -    -     -   -   ٥٠٠,٠٠٠ -   -      -     
 عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٣٠٥,٦٨٨ ٢٥٨,٧٨٥ ٥٤,٩١٠,٦١٢ ٣٢٥,١٢٥ ٣٠٩,٥٥١ ٥٧,٠٣٦,٤٦٧ ٢٦١,٩٩٩ ٢٢١,٣١٦ ٦٩,٤٢٣,٧٦٨
 خیارات العمالت ١٠٥,٣٦٦ ١٠٥,٣٦٦ ٢٨,١٧٤,٣٨١ ٩١,٠٥٨ ٩١,٠٥٨ ٥٢,٥١٨,٧١٦ ٩٢,٠١٤ ٩٢,٠١٤ ٦١,٤٩٥,٥٧٨
 أخرى ٢٦,٣٨٠ ٢٦,٣٨٠ ١,٥٨٨,٨٨٨ ٢٦,١٣٥ ٢٦,١٣٥ ٢,٤٩٢,١٩٨ ٢٥,٩٤٧ ٢٦,٥٩٠ ٢,٦٠٥,٢٠٤

 العادلة ةالمقتناة لتغطیة مخاطر القیم         
 العموالت الخاصةمقایضات أسعار  ١٠,٨٧٥ ٦,٣٩٣ ٣,٠٧٦,٥٠٠ ٦,٨٥٣ ٨,٢٢٢ ٣,٠٧٦,٥٠٠ ٢٩,١١١ ١٠,١٧٣ ٣,٠٧٦,٥٠٠

 المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة         
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ٦٨,١٥٧ ١,٢٣١,٥٦١ ٧٤,٢٦٥,٩٥٢ ٢٩٥,٤٧٥ ٦١٩,٥٠٤ ٧٩,٠٦٥,٦١١ ١,٣٣١,٠٤٠ ٣٥٩ ٧٩,٤٥٨,٨٣٦
 اإلجمالي ١,٨٤١,٥٧٣ ٢,٨٧٣,٩٩٤ ٣٩٦,١٠٦,٩٩٦ ٣,١٤٧,٦٣٠ ٣,٣٨٢,١٠٣ ٤٢٠,٢٦١,٠٠٤ ٣,٢٥٨,٥٧٣ ١,٨٥٨,٨٠٤ ٤١٤,١٦٤,٥٢١

 

۱۰ 
 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة  -إیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر تسعھلل
  
   المحتملة المتعلقة باإلئتمان والمطلوباتالتعھدات     -۸

  :المتعلقة باإلئتمان من اآلتي المحتملة والمطلوباتالتعھدات  تتكون         

 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (   

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(     

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

  إعتمادات مستندیة ۷٫٦۱٥٫٥٤٦ ۷٫۸٥۹٫۲٤۰ ۹٫۰۲٤٫۳۲۸
  خطابات ضمان ٤۹٫۱۰۷٫۰٥۷ ٥٥٫٦٦٤٫۱۳۹ ٥٥٫۰۷۰٫۷۲۸
  قبوالت ۲٫٦۹٦٫٥٤۸ ۲٫۹٤۰٫۰۱۷ ۳٫٦۰٥٫۳٦۰
  غیر قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان التزامات ٥٫٦٤۸٫٤٥۷ ٥٫۰۷٥٫۸٤٤ ٥٫۳۲۲٫٤۲۰

  اإلجمالي ٦٥٫۰٦۷٫٦۰۸ ۷۱٫٥۳۹٫۲٤۰ ۷۳٫۰۲۲٫۸۳٦
 

 ةالنقدیة وشبھ النقدی  -۹
 

 من اآلتي:الموجزة الموحدة المرحلیة تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة 
 

 م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (   

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(     

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 )مدققةغیر (   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

۲٫٥٥٤٫۱۰۹ ۱٫۰۲۸٫۷٦۸ ۱٫۰۹٥٫۹۰۸ 
 نقدیة وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي         

 السعودي عدا الودیعة النظامیة  
 
 

۷٫۲۹٤٫۳۹۲ ۱٥٫٦۳۸٫۷۱۷ ۱۷٫۹۳٤٫٦۹٥ 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى        
 ثالثة أشھر من تاریخ اإلقتناءخالل تستحق         

 

  اإلجمالي         ۱۹٫۰۳۰٫٦۰۳ ۱٦٫٦٦۷٫٤۸٥ ۹٫۸٤۸٫٥۰۱

 
 المعلومات القطاعیة  -۱۰

في  اإلدارةمجلس حول قطاعات البنك التي یتم مراجعتھا بإنتظام من قبل  الداخلیةیتم تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر 
  من أجل توزیع الموارد وتقییم أدائھا. البنك وذلك

علیھا ویتم اإلعالن عن المعامالت وفقاً لسیاس�ة أس�عار  المتفقبموافقة اإلدارة وفقاً للشروط  تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة
م التق�اریر إل�ى مجل�س اإلدارة فیم�ا یتعل�ق تتفق ھذه الش�روط م�ع الش�روط التجاری�ة االعتیادی�ة. التحویل الداخلي بالبنك. بقی�اس  تق�دَّ

 قائمة الدخل الموحدة.المدرجة في  تلكاإلیرادات من األطراف الخارجیة بما یتوافق مع 

 م.۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قیاس القطاعات التشغیلیة  أسس تحدیدلیست ھناك أي تغیرات على 
 

 یتألف البنك من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

، جاري مدین، مؤسسات الصغیرةللالتابعة الجاریة الشخصیة وتلك  حساباتالیشمل    قطاع األفراد:
القروض، حسابات التوفیر، الودائع، البطاقات اإلئتمانیة الدائنة والمدینة، القروض 

 .وتأجیر السیارات العمالت األجنبیةب وبعض منتجات التعاملالشخصیة، 

اإلئتمانیة ، والقروض والتسھیالت وجاري مدینیشمل الحسابات تحت الطلب، والودائع،   قطاع الشركات:
 .الخاصة بالشركات والمؤسسات متوسطة الحجم األخرى والمنتجات المشتقة

یشمل خدمات الخزینة، عملیات التداول، والمحفظة االستثماریة، وأسواق المال، وعملیات   قطاع الخزینة:
 التمویل، والمنتجات المشتقة.

الترتیب، والمشورة، وحفظ ب واألصول المتعلقةبإدارة االستثمارات  ھذا القطاع  یقوم : االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
وساطة تداول األسھم المحلیة و، وجاري مدین لألفراد ستثمارالومنتجات ااألوراق المالیة 

  والدولیة ووساطة التأمین.

۱۱ 
 



 البنك السعودي الفرنسي
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر للتسعة

  
 تتمة - المعلومات القطاعیة  -۱۰

م وإجمالي دخل العملیات وإجمالي ۲۰۱٥و  م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰فیما یلي بیاناً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 
 :التشغیلیةقطاعات الالمنتھیة في ذلك التاریخ لكل قطاع من  للستة أشھرمصاریف العملیات وصافي الدخل 

 

 اإلجمالي

 قطاع خدمات 
 االستثمار

 قطاع الشركات قطاع الخزینة والوساطة 
قطاع 
 األفراد

 

 

 بآالف الریاالت السعودیة

 

  (غیر مدققة) م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰     
       

  إجمالي الموجودات ۱۷٫۰٤۰٫۲۲٤ ۱۲۱٫٥۷۸٫۰٥۷ ٥٥٫۹٤۷٫٤٤۰ ۱٫۱۷۱٫٥۱٤ ۱۹٥٫۷۳۷٫۲۳٥
  إجمالي المطلوبات ۷۹٫٦۹۳٫۲٤٤ ٦۲٫۸۱۷٫٤۳٥ ۲۳٫٦۸۰٫۷٤٤ ۱٫۰۸۱٫۸۱۷ ۱٦۷٫۲۷۳٫۲٤۰
  إجمالي دخل العملیات ۱٫۱۳٤٫۹۷۱ ۲٫۳٥۳٫٦٥۱ ۱٫۱٥۰٫٦۱۹ ۲۰٦٫۱۹۷ ٤٫۸٤٥٫٤۳۸
  إجمالي مصاریف العملیات ۸۷٥٫۷۳٤ ٥۱۹٫٥٤۸ ۱۸٥٫۸۳۸ ۱۳۳٫۲۸۸ ۱٫۷۱٤٫٤۰۸

٥٫۱۹٥٫ - ٥۱۹٥ - - 

 شركات الحصة في أرباح ال
 زمیلة، صافيال  

 

  صافي دخل الفترة ۲٥۹٫۲۳۷ ۱٫۸۳٤٫۱۰۳ ۹٦۹٫۹۷٦ ۷۲٫۹۰۹ ۳٫۱۳٦٫۲۲٥
- - )٦۹۷٫۱۲۷(   اإلیرادات بین القطاعات ٦۳۱٫۳۹٦ ٦٥٫۷۳۱ 

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ٥٤٫٦۹۰ ۷۸٫۱٥۸ - - ۱۳۲٫۸٤۸
 

 م (مدققھ)۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 

۱۸۳٫۷۲٤٫۲۸۱ 
 

۱٥٦٫۲٤۰٫٤۸۰ 

۱٫٥۸۷٫۱۰٤ 
 

۱٫٤۳۰٫۱٥۷ 
 
 
 

٥٥٫٦۹۳٫۷۸٦ 
 

۱۲٫۲۹٦٫٥۳٥ 

۱۱۰٫٤٦٥٫٥۹۹ 
 

٦٥٫۰٥۹٫۲٥۹ 

۱٥٫۹۷۷٫۷۹۲ 
 

۷۷٫٤٥٤٫٥۲۹ 

  إجمالي الموجودات
 إجمالي المطلوبات

 
 م (غیر مدققة)۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 

       
  إجمالي الموجودات ۱٦٫۳۹۷٫۲۹۲ ۱۱۰٫۰٦۹٫۸۸۳ ٥٦٫۸۰٦٫۱٤۷ ۱٫۷۱۲٫۸٦۸ ۱۸٤٫۹۸٦٫۱۹۰
  إجمالي المطلوبات ۷۲٫۹۲۲٫٦۲۸ ۷۱٫٦۹۰٫۰۰۸ ۱۰٫٤٦٤٫۱۳۷ ۱٫٥٤۸٫٦۸٤ ۱٥٦٫٦۲٥٫٤٥۷
  إجمالي دخل العملیات ۱٫۱۲۸٫۱۰۸ ۲٫۳۲٤٫۹٦۹ ۱٫۰٤۳٫۰۰٦ ۲٦۱٫۰۳۳ ٤٫۷٥۷٫۱۱٦
  إجمالي مصاریف العملیات ۸۳٤٫۸۷۰ ٥۰٤٫۹٥۹ ۱۸۱٫٤٤٥ ۱٥٥٫۳۸۱ ۱٫٦۷٦٫٦٥٥

٦٫۰۰۱     -  ٦٫۰۰۱     -      -   زمیلة، صافيالشركات الحصة في أرباح ال 

  صافي دخل الفترة ۲۹۳٫۲۳۸ ۱٫۸۲۰٫۰۱۰ ۸٦۷٫٥٦۲ ۱۰٥٫٦٥۲ ۳٫۰۸٦٫٤٦۲

   -      -  )۹۱٥٫۰٥٦(   ۲۷٦٫٤۱۸   اإلیرادات بین القطاعات ٦۳۸٫٦۳۸ 
۱۳۰٫۳۹۲     -     -   مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ٤۸٫۸۰٥ ۸۱٫٥۸۷ 

 

۱۲ 
 



 البنك السعودي الفرنسي
    

    تتمة -القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول 
 م۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھرتسعھ لل
 

 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  -۱۱
المشاركین  القیمة العادلة ھي القیمة التي سوف یتم استالمھا مقابل بیع أحد أصول أو تسویة التزامات في معامالت بشكل منظم بین

في السوق في تاریخ القیاس. یتم قیاس القیمة العادلة استناداً إلى افتراض أن حركة بیع األصول أو نقل المسؤولیة یتم إما في 
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، وفي حال غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.

 
التي یتم المتاجرة بھا نادراً ولھا شفافیة سعر قلیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة وتتطلب درجات  بالنسبة لألدوات المالیة

متفاوتة من التقدیر یعتمد على تركز السیولة، وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر 
 على األداة المعینة.

 
 نماذج التقییم

تتضمن نماذج التقییم صافي القیمة الحالیة ونموذج التدفقات النقدیة المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد بھا أسعار یمكن 
 خالیة من المخاطر وأسعار الفائدةتقییم  طرقالتقییم على  طرقمالحظتھا. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في 

ألخرى المستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت توزیعات االئتمان والعالوات او
 األجنبیة.

 
الھدف من طرق التقییم ھو التوصل إلى قیاس قیمة عادلة تعكس األسعار التي سیتم استالمھا لبیع أصل أو دفعھا لتحویل التزام إن 

ریخ القیاس. یستخدم البنك نماذج تقییم متعارف علیھا على نطاق واسع في معاملة بشكل منتظم بین مشاركین في السوق في تا
 لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة الشائعة واألسھل.

 
األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للدیون واألوراق المالیة المدرجة في السوق والمشتقات 

البسیطة مثل مقایضات أسعار العموالت. إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل  والمشتقات المالیة المتداولة
ة من الحاجة ألحكام وتقدیرات اإلدارة وتقلل أیضاً عدم التأكد المرتبط بتحدید القیم العادلة. یختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظ

 واألسواق وھي عرضة للتغیرات استناداً إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالیة. والمدخالت وفقاً للمنتجات
 

ھامة غیر القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقدیراتھا  م مدخالتتتطلب نماذج التقییم التي تستخد
إلدارة مطلوبة عادة الختیار نموذج التقییم المالئم استخدامھ، وتحدید التدفقات النقدیة في تحدید القیمة العادلة. إن أحكام وتقدیرات ا

الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختیار معدالت  إخفاقالمستقبلیة المتوقعة في األدوات المالیة التي یجري تقییمھا وتحدید احتمالیة 
الخصم المالئمة. یتم تعدیل القیمة العادلة التي تم الحصول علھیا من النماذج ألي عوامل أخرى مثل مخاطر السیولة أو نموذج 

معاملة. تسعیر تبار في في االع ھامخاطر عدم التأكد إلى الحد الذي یعتقد فیھ البنك أن الطرف الثالث المشارك في السوق یأخذ
تعكس القیمة العادلة مخاطر ائتمان األداة وتتضمن التعدیالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك والطرف المقابل حیثما كان 

 مالئماً.
 

 إطار عمل التقییم
وھو مستقل عن إدارة المكتب رقابة یتعلق بقیاس القیمة العادلة. یتضمن ھذا اإلطار إدارة مخاطر السوق  عملأسس البنك إطار 

مخاطر والذي یتحمل كافة المسؤولیات في التحقق من استقاللیة نتائج المتاجرة والعملیات الالرئیسي ویرفع تقاریره لرئیس قسم 
 االستثماریة وكافة قیاسات القیمة العادلة الھامة.

 
 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة

 المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:یستخدم البنك 

 األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة (بدون تعدیل). : ۱المستوى 

تم تحدید كافة األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم أخرى ی : ۲المستوى 
 مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.

۱۳ 
 



 طرق تقییم لم تحدد أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق. : ۳المستوى 
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 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)  -۱۱
 

أقل موضوعیة وتتطلب درجات  تكون بالنسبة لألدوات المالیة التي یتم المتاجرة بھا نادراً ولھا شفافیة سعر قلیلة، فإن القیمة العادلة
متفاوتة من التقدیر یعتمد على تركز السیولة، وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر 

 على األداة المعینة.
 

بشكل رئیسي من مقایضات إن منتجات المشتقات التي تم تقییمھا باستخدام طریقة تقییم بمدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون 
أسعار العمولة  والخیارات ومقایضات العملة وعقود مقایضة الصرف األجنبي. تشتمل طرق التقییم األكثر تكراراً نماذج التسعیر 
األجل والمقایضات باستخدام احتساب القیمة الحالیة. وتؤسس ھذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنیات أسعار الصرف 

المتاحة واألسعار اآلجلة وسعر العمولة. یتم تقییم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني استناداً إلى أسعار السوق القابلة  األجنبي
 لمالحظة بما في ذلك أسعار الوسیط، الخ.ل

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  آالف الریاالت
        (غیر مدققة)م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰

        الموجودات المالیة
-       أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة الموجبة   ۱٫۸٤۱٫٥۷۳        -   ۱٫۸٤۱٫٥۷۳ 

 مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة  استثمارات
 ۱۸۲٫۹٦۹    ٦٫۰٤٦  ۱۷٦٫۹۲۳ من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  

 ۸٫٤۳۱٫۱۱٦  3.676.033  2.406.592  2.348.491 استثمارات مالیة متاحة للبیع
 ۱۰٫٤٥٥٫٦٥۸  3.676.033  4.254.211  2.525.414 اإلجمالي

        
        المطلوبات المالیة

-       أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة   ۲٫۸۷۳٫۹۹٤        -   ۲٫۸۷۳٫۹۹٤ 
-       اإلجمالي   ۲٫۸۷۳٫۹۹٤        -   ۲٫۸۷۳٫۹۹٤ 

        
        م (مدققة)۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

        الموجودات المالیة
-        ۳٫۱٤۷٫٦۳۰  - أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة الموجبة   ۳٫۱٤۷٫٦۳۰ 

 استثمارات مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة 
-        ۳٤٫٦۱۱  ۱۷٦٫۰۱٤ من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)     ۲۱۰٫٦۲٥ 

 ۷٫٤۸۲٫٤۳٥  ۲٫۷۷۰٫۹۰٤  ۲٫۲۹۲٫۳۳٦  ۲٫٤۱۹٫۱۹٥ استثمارات مالیة متاحة للبیع
 ۱۰٫۸٤۰٫٦۹۰  ۲٫۷۷۰٫۹۰٤  ٥٫٤۷٤٫٥۷۷  ۲٫٥۹٥٫۲۰۹ اإلجمالي

        
        المطلوبات المالیة

-       أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة   ۳٫۳۸۲٫۱۰۳        -   ۳٫۳۸۲٫۱۰۳ 
-       اإلجمالي   ۳٫۳۸۲٫۱۰۳        -   ۳٫۳۸۲٫۱۰۳ 

        

 (غیر مدققة)م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
        الموجودات المالیة

-       أدوات مالیة مشتقة بالقیمة العادلة الموجبة   ۳٫۲٥۸٫٥۷۳        -   ۳٫۲٥۸٫٥۷۳ 
 مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة  استثمارات

-        ۳٫۱۸۰  ۲٦۹٫۳۰۷ من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)     ۲۷۲٫٤۸۷ 
 ۷٫۷٥۷٫۲۷۹  2.396.669  2.757.552  2.603.058 استثمارات مالیة متاحة للبیع

 ۱۱٫۲۸۸٫۳۳۹  2.396.669  6.019.305  2.872.365 اإلجمالي
        

        المطلوبات المالیة
-       بقیمة عادلة سالبةأدوات مالیة مشتقة    ۱٫۸٥۸٫۸۰٤        -   ۱٫۸٥۸٫۸۰٤ 

-       اإلجمالي   ۱٫۸٥۸٫۸۰٤        -   ۱٫۸٥۸٫۸۰٤ 
  

۱٤ 
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 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)  -۱۱

 
ملیون  ۲۰٫٤۷٥: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ملیون ریـال سعودي ( 16.176بالتكلفة المطفأة ھي  المقتناة إن القیمة العادلة لالستثمارات

 ۳۱ملیون ریـال سعودي ( ۱٦٫۲٤٥دي) مقابل القیمة الدفتریة ملیون ریـال سعو 27.594: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰لایر سعودي و 
ملیون ریـال سعودي) والقیمة العادلة  ۲۷٫٥٦۲: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ملیون ریـال سعودي و  ۲۰٫٦۳۹: ۲۰۱٥دیسمبر 

 ۳۰ملیون ریـال سعودي و  ۹۰: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ملیون ریـال سعودي ( ۷۸حتى تاریخ االستحقاق ھي  المقتناة لالستثمارات
ملیون  ۸۷: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ملیون ریـال سعودي ( 77عودي) مقارنة بقیمتھا الدفتریة س ملیون ریـال83 : ۲۰۱٥ سبتمبر

القیمة العادلة لودائع العمالء التي تحمل عمولة  ال تختلف ملیون ریـال سعودي). ۸۸: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ریـال سعودي و 
جوھریاً عن القیم الدفتریة وسندات الدین والمستحق من وإلى البنوك ومؤسسات مالیة أخرى والتي تم قیدھا بالتكلفة المطفأة 

دوات المالیة المشابھة ال المدرجة في القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة، حیث أن معدالت العمولة الحالیة في السوق لأل
تختلف جوھریاً عن المعدالت المتفق علیھا وبسبب قصر مدة االستحقاق للمستحق من وإلى البنوك ومؤسسات مالیة أخرى. ال 
یتوفر سوق نشط لھذه األدوات وینوي البنك تحقیق القیمة الدفتریة لھذه األدوات المالیة من خالل التسویة مع الطرف اآلخر في 

 تحقاقھا.وقت اس
 

تستند القیم العادلة المقدرة لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة 
على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو على نماذج التسعیر عندما تستخدم في حالة السندات ثابتة المعدالت. وعلیھ قد 

وقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة المقدرة. تستند القیم العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون تنتج فر
ملیون لایر سعودي ۳٫٦۳۹من مضاربة بمبلغ  متاحة أو باستخدام طرق تقییم مناسبة. تتكون االستثمارات المالیة المتاحة للبیع

والتي تم تصنیفھا ضمن  ملیون ریـال سعودي) ۲٫۳٦۱: ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰و ي ملیون لایر سعود ۲٫۷۳٥: ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱(
یستخدم البنك طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القیمة العادلة للقروض  ۳مستوى 

و  ملیون ریـال سعودي ۱۲۷٫۳۸۳: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱( سعودي لایرملیون  ۱۳۸٫۳٥۳االئتمان وھو  ھامشوالسلف دون تعدیل 
ملیون لایر سعودي  ۱۳۳٫۹۳۷القیم الدفتریة لتلك القروض والسلف ھي إن ملیون لایر سعودي).  ۱۲٦٫۲۸٤ :۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 .)لایر سعوديملیون  ۱۲٤٫٤۰۸: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ملیون لایر سعودي و  ۱۲۳٫۷٦۹: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱(

 
  السھم رأس المال وربح -۱۲

 ۳۱لایر سعودي ( ۱۰ملیون سھم، قیمة كل سھم  ۱٫۲۰٥یتكون رأس المال المصرح بھ، والمصدر، والمدفوع بالكامل من 
ملیون سھم قیمة كل سھم  ۱٫۲۰٥م: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰لایر سعودي و  ۱۰ملیون سھم، قیمة كل سھم  ۱٫۲۰٥م: ۲۰۱٥دیسمبر 

 لایر سعودي).  ۱۰
 

على أساس المتوسط المرجح م ۲۰۱٥م و ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  تینالمنتھی ینتاألساسي والمخفض للفترتم احتساب ربح السھم 
 ۳۰ملیون سھم كما في  ۰٫۹۳التي تتكون من الخزینة وملیون سھم بعد استثناء أسھم  ۱٫۲۰٥بقسمة صافي دخل الفترة على وذلك 

  شيء).: ال ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰: ال شيء و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱٦سبتمبر 
 

وفقاً لقرار المساھمین في اجتماع  ۲۰۱٥ریـال سعودي للسھم الواحد للسنة المنتھیة  ۰٫٥٥تم اعتماد صافي توزیعات نھائیة بقیمة 
 .م۲۰۱٦إبریل  ۲۰الجمعیة العمومیة غیر العادیة في 

 
 أسھم خزینة -۱۳

بشراء أسھم خزینة بموجب برنامج الحوافز طویلة األجل والذي یمنح مكافأة  ۲۰۱٦بدأ المصرف خالل الربع الثالث من سنة 
تحفیز من أسھم البنك السعودي الفرنسي للموظفین المؤھلین وفقاً لبرنامج الجوافز طویلة األجل المعتمد من مجلس اإلدارة. 

ى مدى فترة االستحقاق. لم یبدأ العمل في ویستفید الموظفون المؤھلین من التحفیز في قیمة أسھم البنك السعودي الفرنسي عل
 .۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰برنامج الحوافز طویلة األجل كما في 

۱٥ 
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  توزیعات أرباح مرحلیة -۱٤
م بمبلغ 2016 سبتمبر ۳۰ في المنتھیة ھر) بتوزیعات أرباح مرحلیة لفترة التسعة أشم۲۰۱٦و یولی ۱۳دارة (إلمجلس اأوصى 

 من ھان لایر سعودي تقریبا، سیتم خصمملیو ٤۷ للفترة السعودیین ھمین. بلغت الزكاة العائدة للمساملیون لایر سعودي ۷۳۱
. لایر سعودي للحصة الواحدة ۰٫٥٥السعودیین  للمساھمین األرباح توزیعات صافي بذلك لیصبح األرباح توزیعات في حصصھم

 .األرباح توزیعات في حصتھم من السعودیین غیر ھمینة الدخل للمساضریب التزامات خصم سیتم

 
 أرقام المقارنة -۱٥

المطلوبات المالیة والتي سبق یتم اآلن عرض العموالت الخاصة المستحقة المدینة أو الدائنة على الموجودات المالیة أو 
المتعلق بھ وفقاً لما  عرضھا ضمن "موجودات أخرى" أو "مطلوبات أخرى" على التوالي، مع الموجودات أو المطلوبات

تبویب أرقام المقارنة للفترة  علیھ، تم إعادة ألغراض عرض أفضل؛ وبناءً  وذلك تطلبھ المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةت
 لتتماشى مع عرض القوائم المالیة للفترة الحالیة. المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات قةالساب

 كفایة رأس المال -۱٦
مؤسسة النقد العربي السعودي،  الصادرة عنتتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. یتم مراقبة االستمراریة المحاسبي فقاً لمبدأودرة البنك على االستمرار والحفاظ على مق
 كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي یومیاً من قبل إدارة البنك.

نقد العربي السعودي، والتي یتم یقوم البنك بمراقبة كفایة رأس مالھ وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال
قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي،  بموجبھا

والتعھدات، والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. تتطلب التعلیمات الصادرة عن 
حد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ ب

 ٪. ۸الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزید عن الحد األدنى المتفق علیھ وھي 

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

 الریاالت السعودیةبآالف 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱٦

 )مدققة(غیر 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )مدققة(

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱٥

 )مدققة(غیر 
 ۱۷۲٫۷۱۰٫۹۲۸ ۱۷۲٫۹۳۰٫۰۸۰ ۱۸۲٫۷۱۷٫۸۲٦ مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۱۰٫٥۲۱٫۷۳۷ ۱۰٫۷۱۲٫٦۲٥ ۱۱٫٤٦٦٫۲۷٥ المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 ٥٫۸۰٤٫۰۲۱ ۳٫۲۱۱٫۹۷۲ ۳٫۸۳۷٫٤۰۰ مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۱۸۹٫۰۳٦٫٦۸٦ ۱۸٦٫۸٥٤٫٦۷۷ ۱۹۸٫۰۲۱٫٥۰۱ إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
 ۲۸٫۱۰۲٫۸٤۰ ۲۷٫۹٤۸٫۷۸۸ ۲۹٫٤۸٤٫۳۰۲ رأس المال األساسي
 ٤٫٤۲۳٫۷۲۲ ٤٫۱۱۰٫٦۰۹ ٤٫۰۹٥٫۷۰٤ راس المال المساند

 ۳۲٫٥۲٦٫٥٦۲ ۳۲٫۰٥۹٫۳۹۷ ۳۳٫٥۸۰٫۰۰٦ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
    نسبة كفایة رأس المال٪

 ٪۱٤٫۸۷ ٪۱٤٫۹٦ ٪۱٤٫۸۹ نسبة رأس المال األساسي

 ٪۱۷٫۲۱ ٪۱۷٫۱٦ ٪۱٦٫۹٦ نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

  
۱٦ 
 



 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٥م و ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  أشھر للتسعة

 ھیكلة رأس المال – ۳بازل  -۱۷

بھیكل رأس المال و ستكون ھذه اإلفصاحات متوفرة على الموقع  القیام ببعض اإلفصاحات المتعلقةیتوجب على البنك 
وذلك طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. ال تخضع ھذه ). www.alfransi.com.saاإللكتروني للبنك: (

 .للبنكاإلفصاحات للمراجعة والتدقیق من قبل المراجعین الخارجیین 

۱۷ 
 

http://www.alfransi.com.sa/

