
















 البنك السعودي الفرنسي
 ت حول القوائم المالیة الموحدة إیضاحا

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

  عــام - ١
 ١٧بتاريخ  ٢٣مبوجب املرسوم امللكي رقم م/ -شركة مسامهة سعودية  - )البنكتأسس البنك السعودي الفرنسي ( 

 ١١هـ املوافق ١٣٩٨حمرم  ١م. وقد بدأ البنك أعماله رمسيًا بتاريخ ١٩٧٧يونيو  ٤هـ املوافق ١٣٩٧مجادى الثاين 
والسويس يف اململكة العربية السعودية. يعمل البنك  م بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشني١٩٧٧ديسمرب 

م من خالل ١٩٨٩سبتمرب  ٥هـ املوافق ١٤١٠ر صف ٤بتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٣٦٨مبوجب السجل التجاري رقم 
 ٣،٠٨٥ فرعاً) يف اململكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنك ٨٣: ٢٠١٣فرعًا ( ٨٢شبكة فروعه وعـددها 

مبا يف ذلك منتجات  موظفاً). تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية ٢،٩٨٨: ٢٠١٣موظفـاً (
هو كما يلي: شـارع للبنك . إن عنوان املركز الرئيسي حتت إشراف هيئة شرعية مستقلةمعتمدة و  متوافقة مع الشريعة

 .اململكة العربية السعودية - ١١٥٥٤الرياض ، ٥٦٠٠٦ .ص. ب - امللك سعود
 

وتقدم ). ٪١٠٠تلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مملوكة من قبل البنك بنسبة مي 
يف رأس مال كًال  ٪١٠٠نسبة  ميتلك البنككما .  متويل الشركاتأعمال و األصول النشاطات املتعلقة بالوساطة وإدارة 

وشركة شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجري و  ،)وكالة السعودي الفرنسي للتأمني (سافيا من الشركات التالية:
ملكة العربية التابعة يف امل شركاتال هذه مجيعمت تأسيس  . وشركة سوفينكو السعودي الفرنسيسكن للتمويل العقاري 

لسعودي اهبا إىل شركة وصايف املوجودات املتعلقة  السعودي الفرنسيسوفينكو شركة  مت حتويل أعمال السعودية.
وافق مسامهو سوفينكو السعودي الفرنسي على تصفية الشركة بعد االنتهاء من نقل وقد للتمويل والتأجري.ى رنسالف

البنك  شركة صكوك أيضاً  كما ميتلك البنك  .املتعلقة املوجودات واملطلوبات وتسوية مجيع اإللتزامات القانونية
 ن.اكاميوتعمل يف جزر   ،٪١٠٠بنسبة ، السعودي الفرنسي احملدودة

 
السعودي الفرنسي"،  -من رأس مال "بنك بيمو  ٪٢٧ حيث ميتلك ،استثمارات يف شركات زميلة البنك يوجد لدى 

من رأس مال الشركة السعودية الفرنسية  ٪٣٢،٥. كما ميتلك البنك اجلمهورية العربية السوريةيف  بنك مت تأسيسه
 اململكة العربية السعودية. املسجلة يف )السعودي الفرنسي ليانزأالتعاوين ( للتأمني

 
  أسس اإلعداد - ٢
 

  بيان االلتزام ) أ
ن مؤسسة النقد احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة ع عايريوفقًا ملتم إعداد القوائم املالية املرحلية املوحدة ي 

 مع تتماشىالية املوحدة لكما يعد البنك قوائمه امل  .لدولية اخلاصة بالتقارير املاليةملعايري االعريب السعودي، وا
 .النظام األساسي للبنكوعقد  الشركات باململكة العربية السعودية أحكام قانوننظام مراقبة البنوك و 

  
 أسس القياس  ب)

 تعــــد القــــوائم املاليــــة املوحــــدة وفقــــاً ملبــــدأ التكلفــــة التارخييــــة، باســــتثناء املشــــتقات، واإلســــتثمارات املتاحــــة للبيــــع،
ـــة. واأل واالســـتثمارات ـــتم قياســـها بالقيمـــة العادل ـــة املدرجـــة قيمتهـــا العادلـــة يف قائمـــة الـــدخل حيـــث ي دوات املالي

 املاليـة يف اإليضـاحات ذات العالقـة، تـدرج املوجـودات واملطلوبـات بالكامـل باإلضافة إىل ذلك، وكمـا هـو مبـني
بقيمتهـا العادلـة بقـدر املخـاطر ، اليت تـدرج خبـالف ذلـك بالتكلفـة، من خالل عقد لتغطية القيمة العادلةغطاة امل

 اليت يتم تغطيتها.
 

 العملة الرئيسية وعملة العرض للبنك  ج )
املعلومـات  يـتم عـرض .يتم إظهار وعرض القوائم املالية املوحدة بالريـال السـعودي بصـفته العملـة الرئيسـية للبنـك

 عدا ما ورد خالف ذلك. ، فيمااملالية بالريال السعودي ألقرب ألف
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

 اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامةاألحكام و  )  د
األحكــام اســتخدام بعــض ، طبقــا للمعــايري الدوليــة اخلاصــة بالتقــارير املاليــة املوحــدة يتطلــب إعــداد القــوائم املاليــة

مـن لتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة اليت تؤثر على مبـالغ املوجـودات واملطلوبـات املسـجلة. كمـا يتطلـب او 
األحكــــام عنــــد تطبيــــق السياســــات احملاســــبية للبنــــك. يــــتم تقــــومي هــــذه التقــــديرات واالفرتاضــــات  ممارســــةاإلدارة 

واألحكــام بصــورة مســتمرة وذلــك علــى أســاس خــربة البنــك وعوامــل أخــرى تشــتمل علــى احلصــول علــى املشــورة 
واملعطيــات. وفيمــا يلــي النــواحي  املهنيــة وتوقعــات لألحــداث املســتقبلية الــيت يعتقــد بأ�ــا معقولــة وفقــا للظــروف

 اهلامة اليت استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفرتاضات أو مارست فيها األحكام:
 

 خسائر انخفاض االئتمان على قيمة القروض والسلف )١
ولتحديـد مـا . ومجـاعي فـردي، مبراجعة حمـافظ اإلقـراض اخلاصـة بـه، بشـكل شهوريقوم البنك، كل ثالثة 

، يقــوم البنــك بإبــداء التقــديرات واألحكــام للتأكــد مــن وجــود يتوجــب تســجيله اخنفــاض إذا كــان هنالــك
بيانات قابلة للمالحظة تشـري إىل وجـود إخنفـاض قابـل للقيـاس يف التـدفقات النقديـة املسـتقبلية املقـدرة . 

سـداد وميكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانـات قابلـة للمالحظـة تشـري إىل وجـود تغـري سـليب يف حالـة ال
مــن قبــل جمموعــة مــن املقرتضــني. تقــوم اإلدارة باســتخدام التقــديرات بنــاءا علــى اخلــربات الســابقة بشــأن 
خســائر القــروض بعـــد األخــذ بعـــني اإلعتبــار خصـــائص خمــاطر اإلئتمـــان والــدليل املوضـــوعي علــى وجـــود 

 مراجعـة تمتـديـة. اخنفاض مماثل لتلك القروض والسلف الـيت تضـمنتها احملفظـة عنـد تقـدير التـدفقات النق
 بصـورة منتظمـة،املنهجية واإلفرتاضات املستخدمة يف تقدير حجم وتوقيـت التـدفقات النقديـة املسـتقبلية 

 الفعلية.اخلسارة لتقليل أية فروقات بني اخلسائر املقدرة و  وذلك
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة )٢
املتداولــة يف ســـوق مـــايل نشـــط باســـتخدام طـــرق التســـعري. ويف حتــدد القيمـــة العادلـــة لـــألدوات املاليـــة غـــري 

حالــة اســتخدام طــرق التســعري يف حتديــد القيمــة العادلــة (علــى ســبيل املثــال، منــاذج)، فإنــه يــتم تفعيلهــا، 
ومراجعتهــا دوريــا مــن قبــل مــوظفني مــؤهلني مســتقلني عــن اجلهــة الــيت قامــت بإســتحداثها. يــتم املصــادقة 

بـل اسـتخدامها، ويـتم معايرهتـا للتأكـد بـأن املخرجـات تعكـس البيانـات الفعليـة على كافة طرق التسعري ق
وأسعار السوق املقارنة. وبقدر املستطاع، تستخدم طرق التسعري البيانات القابلة للمالحظة فقـط، لكـن 

لـب النواحي املتعلقة مبخاطر اإلئتمان (اخلاصـة بالبنـك والطـرف اآلخـر) والتقلبـات واألمـور املتداخلـة تتط
مــن اإلدارة إجــراء التقــديرات. تشــتمل األحكــام علــى اعتبــارات الســيولة ومــدخالت طــرق التســعري مثــل 
التغري يف املشتقات طويلة األجل، ومعـدالت اخلصـم، ومعـدالت السـداد واالفرتاضـات املتعلقـة مبعـدالت 

ذه العوامــل ميكــن أن اإلخفـاق اخلاصــة بالســندات املدعومـة بــاملوجودات. أن تغــري اإلفرتاضــات املتعلقـة هبــ
 يؤثر على القيمة العادلة املسجلة لألدوات املالية.

 
 في أدوات الدين و األسهم المتاحة للبيع في ستثمارإلإنخفاض قيمة ا )٣

يقــــوم البنــــك مبمارســــة األحكــــام عنــــد مراجعــــة اإلخنفــــاض يف قيمــــة اســــتثمارات األســــهم املتاحــــة للبيــــع. 
 عـن يقـليف القيمة العادلـة  مستدمي اخنفاضجوهري أو خنفاض ا هناك ويشتمل ذلك التأكد فيما إذا كان

التكلفــة. يف تقـــدير مـــا إذا كانـــت جوهريـــة فـــإن اإلختفــاض يف القيمـــة العادلـــة يـــتم تقييمـــه مقابـــل التكلفـــة 
ـــيم مـــا إذا كـــان اإلخنفـــاض  ـــاس املبـــدئي. يف تقي ، يـــتم تقييمـــه مقابـــل الفـــرتة الـــيت مســـتدمياألصـــلية يف القي

تقيـــيم فيمـــا إذا كـــان ولة العادلـــة للموجـــودات عـــن تكلفتهـــا يف اإلعـــرتاف املبـــدئي. القيمـــ ضـــت فيهـــاإخنف
 تقيـــيمعوامـــل مثـــل اســـتثمار يف أدوات الـــدين قـــد إخنفضـــت قيمتـــه، فـــإن اجملموعـــة تأخـــذ بعـــني اإلعتبـــار 

 اإلئتمـاين على عائدات السـندات، و تقييمـات وكـاالت التصـنيف وانعكاسهادارة اإلئتمانية للج السوق
ـــدة للجـــدا ـــة علـــى الوصـــول إىل أســـواق رأس املـــال إلصـــدار ســـندات ديـــن جدي ـــة، قـــدرة الدول رة اإلئتماني

مــالكني بســبب  اإلعفــاء مــن الــديون دين ومــا قــد يســفر عنهــا مــن خســارة للوإحتماليــة إعــادة هيكلــة الــ
 طواعية أو بصورة إلزامية. 

 
∏ 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

و  ســهمري العــادي يف أســعار األالتغــ قيــاسب خــرىأومــن بــني عوامــل يقــوم البنــك  ،إلختــاذ هــذه األحكــام
للجهــة املســتثمر فيهــا و أداء الصــناعة و القطــاع، والتغــريات يف  املاليــة ءةاملــالتــدهور يف و  أدوات الــدين،

 التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية و التمويلية.
 

 المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق االستثماراتتصنيف  )٤
إثبــات وقيــاس األدوات املاليــة، عنــد تصــنيف  -) ٣٩معيــار احملاســبة الــدويل رقــم ( لبــاتمتطيتبــع البنــك 

املوجودات املالية غري املشتقة ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها، والـيت هلـا تـاريخ اسـتحقاق حمـدد  
ومقدرتـه علـى كـ "استثمارات مقتناة حىت تاريخ اإلستحقاق". ويف هذا الصـدد، يقـوم البنـك بتقـومي نيتـه 

 .االستثمارات حىت تاريخ اإلستحقاق هاالحتفاظ هبذ
 

 المستثمر فيها الجهةتحديد الرقابة على  )٥
(ب) ختضــع لتقــدير اإلدارة فيمــا إذا كــان هلــا أثــر جــوهري يف حالــة  ٣مؤشــرات الرقابــة مبينــة يف إيضــاح 

 حصة اجملموعة يف الصناديق االستثمارية.
 

 الصناديق االستثمارية
جملموعة كمدير لعدد من الصناديق االستثمارية. إن عملية حتديد ما إذا كانت اجملموعة تقـوم بالسـيطرة علـى تعمل ا 

مثل هذه الصناديق االستثمارية تتم عادة من خـالل الرتكيـز علـى تقـدير الفائـدة اإلقتصـادية اإلمجاليـة للمجموعـة يف 
ســـتثمرين لعـــزل مـــدير الصـــندوق. ونتيجـــة لـــذلك الصـــندوق (تشـــمل أي عمـــوالت وأتعـــاب إدارة متوقعـــة) وحقـــوق امل

 خلصت اجملموعة إىل أ�ا ستعمل  كوكيل للمستثمرين يف كافة األحوال وعليه مل تقم بتوحيد هذه الصناديق.
 

   ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٣

التغريات يف  أدناه باستثناءالسياسات احملاسبية اهلامة املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية مدرجة 
الناجتة عن املعايري اجلديدة والتعديالت على معايري التقارير املالية الدولية وتوجيهات جملس معايري  السياسات احملاسبية

إعداد هذه القوائم عند السياسات احملاسبية  تتماشى ،(أ) أدناه ٣التقارير املالية الدولية، كما هو مفصل يف اإليضاح 
 .م٢٠١٣ديسمرب  ٣١إعداد القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف عند مع تلك املستخدمة املوحدة لية املا
  

 في السياسات المحاسبية  اتالتغير  أ )

القوائم تتماشى مع تلك املستخدمة يف املوحدة فإن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية 
على املعايري احلالية األخرى باستثناء تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت  للسنة السابقةملوحدة املالية ا

 )املوحدة( املوجزةالقوائم املالية  علىكما هو مبني أدناه، واليت ليس هلا أثر جوهري والتفسريات اجلديدة  
 :ن هلا أثر جوهري على الفرتات املستقبليةالسابقة واليت ال يتوقع أن يكو الفرتات للمجموعة للفرتة احلالية أو 
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 تعديالت على املعايري احلالية: )أ

القوائم املالية  –٢٧ومعيار احملاسبة الدويل  ١٢و  ١٠التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية  •
. هذا ٢٠١٤يناير  ١والذي يقضي بإلزامية عدم توحيد صناديق االستثمار ابتداء من  -املوحدة

إلعفاء اإللزامي يقضي بأن تقوم املنشأة املستثمرة ذات الصلة مبحاسبة الشركات اليت تسيطر عليها ا
اجملموعة فضال عن االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة بالقيمة العادلة للربح أو 

دادا لألنشطة اخلسارة، شريطة استيفاء شروطا معينة مع استثناء أن تكون الشركات التابعة امت
 االستثمارية للمجموعة.

(أ) ان  :ويوضح، ٢٠١٤يناير  ١ويسرى اعتبارا من  – ٣٢التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم  •
املنشأة هلا حاليا حق قانوين ملزم بإجراء عملية تبادلية إذا مل يكن هذا احلق متوقف على احداث 

ل االعتيادية، أو يف حال عدم القدرة على السداد، أو مستقبلية وقابلة للتنفيذ سواء يف سياق األعما
إعسار أو إفالس املنشأة ومجيع األطراف ذات العالقة هبا، (ب) التسوية اإلمجالية تعادل التسوية 
الصافية فقط إذا كانت آلية التسوية اإلمجالية هلا مميزات لتجنب او تؤدي اىل خماطر ائتمانية او خماطر 

 .يف عملية او دورة واحدة ةمدفوعات و مقبوضات من خالل تسوي ققسيولة غري مؤثرة  وحت
، يتعلق ٢٠١٤يناير  ١اعتبارا من  بأثر رجعي ويسرى – ٣٦التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم  •

ت قيمتها مبوجب املعيار باإلفصاح عن املعلومات حول املبالغ القابلة لالسرتداد للموجودات اليت هبط
للنقد مت ختصص شهرة  مدرةكل وحدة لالقابلة لالسرتداد  عن املبالغيضا اإلفصاح أ، و هذه التعديالت

اخنفاض يف خسائر هلا أو موجودات غري ملموسة ليس هلا عمر حمدد، فقط عند حدوث أو عكس 
 .القيمة

 حمدود استثناء اضاف ، ٢٠١٤ يناير ١ من اعتبارا ويسري ٣٩ الدويل احملاسبة معيار على التعديل •
 غري النتائج عملية تكون عندما التحوط القائمة ارتباطات وقف من اإلعفاء بتقدمي ٣٩ معيارلل
 توافق شروط معينة. األصلية التحوط وثائق يف عليها نصوصامل
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 أسس توحيد القوائم المالية   )ب

سعودي ال وهي شركة تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له
ووكالة السعودي الفرنسي للتأمني وشركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجري  الفرنسي كابيتال

مت  .صكوك احملدودة ويب أس أفو سوفينكو السعودي الفرنسي كة سكن للتمويل العقاري وشر 
سبية إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفرتة املالية للبنك، باستخدام سياسات حما

مع القوائم  تتماشىل لقوائم املالية للشركات التابعةلعند الضرورة،  ،تتم إعادة التصنيف .مماثلة
 املالية املوحدة للبنك.  

 
الشركات التابعة هي الشركات املستثمر فيها اليت يسيطر عليها البنك. تسيطر اجملموعة على 

يف العوائد املتغرية من جراء مشاركتها مع  الشركة املستثمر فيها عندما تتعرض إىل أو هلا احلقوق
الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطرهتا على الشركة 
املستثمر فيها. يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدأ 

 السيطرة.السيطرة حىت تاريخ التوقف عن 
 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض اجملموعة إىل أو هلا احلقوق يف العوائد املتغرية من جراء مشاركتها 
مع الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطرهتا على 

تثمر فيها فقط إذا  على وجه التحديد، تسيطر اجملموعة على الشركة املسو  املستثمر فيها. الشركة
 كان للمجموعة:

 
حالية متنحها قدرهتا احلالية لتوجيه األنشطة يطرة على الشركة املستثمر فيها (حقوق الس •

 املتعلقة بالشركة املستثمر فيها).
 ، وشاركتها مع الشركة املستثمر فيهاالتعرض أو احلقوق يف العوائد املتغرية من جراء م •
 .للتأثري على عوائدها على الشركة املستثمر فيهاالقدرة على استخدام سيطرهتا  •
لشركة املستثمر لمشاهبة  حقوق تصويتأو  األصواتموعة أقل من أغلبية اجمل متتلكعندما  •

تقييم ما إذا   عند املتعلقةالظروف واملتغريات كافة قوم اجملموعة باألخذ يف عني اإلعتبار  ت ،فيها
 مبا يف ذلك: ،كان هلا سيطرة على الشركة املستثمر فيها

 
 لشركة املستثمر فيها.يف االرتتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين  -
 .أخرىرتيبات تعاقدية تاشئة عن نقوق ح -
املصنفة من خالل أدوات  حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت املستقبلية -

 .األسهمامللكية مثل 
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تسيطر أو ال تسيطر على الشركة املستثمر فيها  تقوم اجملموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت
واحد أو أكثر من عناصر  يفإذا كان الظروف والوقائع تشري إىل أن هناك تغريات 

التحكم الثالث. يتم توحيد الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة على السيطرة على 
ة على الشركة السيطر  اجملموعة عند فقدان ويتم التوقف عن توحيدهاالشركة التابعة 

نتائج الشركات التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة، إن  يتم إدراج التابعة.
من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو حىت التاريخ الفعلي  ،وجدت، يف قائمة الدخل املوحدة

 لالستبعاد أيهماً مالئماً.
 

 حقوق م احملاسبة عنها كمعامالتتتركة تابعة مع عدم فقدان السيطرة التغريات يف ملكية ش
 لكية. يف حال فقدان اجملموعة للسيطرة على شركة تابعة :امل
 
 إلغاء اإلعرتاف مبوجودات (مبا فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. -
 إلغاء اإلعرتاف بالقيمة الدفرتية ألي حقوق ملكية غري مسيطرة. -
 كمة املسجلة يف امللكية.املرتا  قات حتويل العمالتو لفر إلغاء اإلعرتاف  -
 اإلعرتاف بالقيمة العادلة مبقابل الشراء املستلم. -
 اإلعرتاف بالقيمة العادلة ألي استثمارات حمتفظ هبا. -
 اإلعرتاف بأي فائض أو عجز يف األرباح واخلسائر. -
يف الدخل الشامل األخر إىل املعرتف هبا سابقًا  املوجوداتإعادة تصنيف عناصر مكونات  -

يف حال قامت  أكون مطلوبيبقاة أيهمًا مالئماً، كما سواخلسائر أو األرباح املاألرباح 
 .مباشرةملوجودات واملطلوبات ذات العالقة ااد اجملموعة باستبع

 
ناجتة عن املعامالت  مصاريفأرباح و  ةوالشركات التابعة مبا فيها أي البنكمت استبعاد األرصدة بني 

اخلسائر غري احملققة ويتم استبعاد القوائم املالية املوحدة.  بني شركات اجملموعة يف إعداد هذه
ققة، ولكن فقط إىل احلد الذي ال يوجد أي احملرباح غري األ اليت يتم هبا استبعاد طريقةالبنفس 

 .يف القيمة دليل على إخنفاض
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 قائمة بالشركات التابعة الهامة .١

   :ة اهلامة للمجموعةيبني اجلدول التايل تفاصيل عن الشركات التابع
 الملكية  الموقع الرئيسي لألعمال إسم الشركة التابعة

   ٣٢٠١ ٤٢٠١ 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  اململكة العربية السعودية سعودي فرنسي كابيتال

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  اململكة العربية السعودية وكالة السعودي الفرنسي للتأمني
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  ملكة العربية السعوديةامل السعودي الفرنسي للتمويل والتأجري التمويلي

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  اململكة العربية السعودية سكن للتمويل العقاري

شركة يب أس أف من رأس مال  ٪١٠٠ ميتك البنك السعودي الفرنسي أيضأ ،ابعة السابقةباإلضافة للشركات الت
أي تأثري جوهري على  رنسيالف سوفينكو السعودي شركةشكل تيف جزر كاميان. ال  املؤسسةصكوك احملدودة 

 القوائم املالية للمجموعة.
 

 القيود ذات األهمية .٢
خبالف  مطلوباهتاهامة على قدرهتا للوصول أو استخدام موجوداهتا وتسوية  قيود أية موعةلدى اجملليس 

 التابعة. البنكية تعمل فيها الشركات اإلطار اإلشرايف الذيتلك الناجتة عن 
 

 ركات الزميلة اإلستثمارات في الش )ج
وفقًا لطريقة حقوق  احملاسبة عنهاإثبات اإلستثمارات يف الشركات الزميلة بالتكلفة، وبعد ذلك يتم  مبدئياً  يتم

 حقوقمن  ٪٥٠إىل  ٪٢٠اليت ميتلك فيها البنك عادة ما بني  الشركة الزميلة هي تلك ةالشرك إن امللكية.
شركة  وال تعدهلا  على السياسات املالية والتشغيلية )سيطرةً ليس  و( ملموساً البنك تأثرياً  يأثرالتصويت و اليت 

 تابعة أو مشروعاً مشرتكاً. 
 

االستثمارات يف الشركات الزميلة يف قائمة املركز املايل بالتكلفة زائدًا التغريات ما بعد االستحواذ يف  قيديتم 
يتم قيد و  .يف قيمة االستثمارات الفردية يف صايف موجودات الشركة الزميلة بعد خصم أي إخنفاض البنكحصة 

يف تغريات البنك حصة  أما ،حصة البنك يف أرباح وخسائر شركاته الزميلة ما بعد االستحواذ يف قائمة الدخل
ما بعد االستحواذ تغريات  تعديليتم  يف اإلحتياطيات. قيدهاما بعد االستحواذ يف الدخل الشامل اآلخر يتم 

  لقيمة الدفرتية لالستثمار.مقابل ايف  املرتاكمة
 المحاسبي تاريخ السداد والتداول د )

يف قائمة املركز  يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية
اآلخر. يقوم مت فيه شراء املوجودات من أو تسليمها للطرف بتاريخ السداد، أي التاريخ الذي  املايل املوحدة

شراء العمليات يتم بناء  .غريات يف القيمة العادلة و اليت يتم إثباهتا من تاريخ التداولالبنك باحملاسبة عن أية ت
 ما تنص عليه علىخالل فرتة زمنية  تسليمهاتتطلب أن يتم  واليتموجودات املالية للاإلعتيادية بيع الأو 

 السوق. عرفاألنظمة أو 
ت كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يصبح فيه يتم يف األصل إثبا

 البنك عضواً يف األحكام التعاقدية ألداة ما. 
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 األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر  هـ)
قود املستقبلية اخلاصة يتم قياس األدوات املالية املشتقة واليت تشتمل على عقود الصرف األجنيب اآلجلة، والع

بأسعار العموالت، وإتفاقيات األسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت، وخيارات أسعار 
العمالت والعموالت (املكتتبة واملشرتاة) بالقيمة العادلة. تقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة يف املوجودات 

ويف املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. حتدد القيمة  وذلك عندما تكون القيمة العادلة إجيابية،
العادلة بالرجوع إىل األسعار املتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعري، حسبما هو 

 مالئم.
 

  تتوقف معاجلة التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها ضمن الفئات التالية: 
 ات المقتناه ألغراض المتاجرة)  المشتق ١

تغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املقتناه ألغراض املتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة مباشرًة، يتم إدراج أي 
 ةويفصح عنها ضمن دخل املتاجرة. تشتمل املشتقات املقتناه ألغراض املتاجرة على املشتقات غري املؤهل

 ). املدجمةذلك املشتقات حملاسبة تغطية املخاطر (مبا يف 
 

  المدمجة)  المشتقات  ٢
األدوات املالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت  يف املدجمةتعترب املشتقات   

ال  األصلي، وأن العقد األصليخصائصها اإلقتصادية وخماطرها ال تتعلق بصورة وثيقة بتلك املذكورة يف العقد 
قائمة  من خاللاته عقد مشتقات مقتناة ألغراض املتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة يعترب حبد ذ

، ألغراض املتاجرةبالقيمة العادلة يف احملفظة  األصلياملنفصلة عن العقد و  املدجمةالدخل. تقيد املشتقات 
 وتدرج التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

   
 اسبة تغطية المخاطر )  مح ٣

(أ) تغطية خماطر القيمة العادلة واليت  -ألغراض حماسبة تغطية املخاطر، تصنف تغطية املخاطر إىل فئتني مها:  
إثباهتا (أو املوجودات أو املطلوبات تغطي خماطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات اليت مت 

أو اجلزء احملدد من املوجودات واملطلوبات أو زام املؤكد الذي مل يتم إثباته تلأو اال يف حالة تغطية احملفظة)
و (ب) تغطية ؤثر على صايف الدخل أو اخلسارة املعلن. يااللتزامات املؤكده املتعلقة خبطر ما والذي ميكن أن 

خبطر حمدد مرتبط خماطر التدفقات النقدية واليت تغطي التغريات يف التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة 
باملوجودات أو املطلوبات املغطاة أو العمليات احملتمل توقعها بشكل كبري اليت تؤثر على صايف الدخل أو 

   اخلسارة املعلن.
تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية،  التوقع بأنولكي تكون املشتقات مؤهلة حملاسبة تغطية املخاطر، جيب   

يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية اخلاصة بأداة تغطية املخاطر بشكل فعال مع  حبيث يتم تسوية التغريات
التغريات اليت طرأت على البند الذي متت تغطية خماطره، وجيب أن تكون هذه التغريات قابلة للقياس بشكل 

يف ذلك حتديد أداة  موثوق به. وعند بداية تغطية املخاطر، جيب توثيق إسرتاتيجية وأهداف إدارة املخاطر مبا
تغطية املخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر. 

 وتبعاً لذلك، جيب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر بصورة مستمرة.
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 تغطية مخاطر القيمة العادلة  
اليت تفي بشرط حماسبة تغطية املخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر بالنسبة لتغطية خماطر القيمة العادلة   

ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم تسوية 
حدة. اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره يف القيمة الدفرتية لذلك البند ويدرج يف قائمة الدخل املو 

املخاطر اليت يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، فعندما تتوقف تغطية خماطر القيمة العادلة وبالنسبة للبنود املغطاة 
لألدوات املالية املرتبطة بعموالت عن الوفاء مبعايري حماسبة تغطية املخاطر أو إذا مت بيعها أو ممارستها أو 

لدفرتية للبند املغطى عند اال�اء والقيمة االمسية على مدى الفرتة إ�اؤها، فإنه يتم إطفاء الفرق بني القيمة ا
املتبقية من التغطية األصلية، ويتم ذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. وعند التوقف عن إثبات البند 

 املغطى، يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غري املطفأة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.
 

 مخاطر التدفقات النقدية تغطية  
بالنسبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية اليت تفي بشرط حماسبة تغطية املخاطر، يتم إثبات اجلزء اخلاص بالربح   

الشامل  الدخلأو اخلسارة النامجة عن أداة تغطية املخاطر، اليت مت حتديدها على أ�ا تغطية فعالة، مباشرًة يف 
اجلزء غري الفعال، إن وجد، يف قائمة الدخل املوحدة. بالنسبة لتغطية خماطر  ، على أن يتم إثباتاألخر

الدخل التدفقات النقدية اليت هلا تأثري على املعامالت املستقبلية، يتم حتويل الربح أو اخلسارة املدرجة يف 
اة على قائمة الدخل إىل قائمة الدخل املوحدة خالل نفس الفرتة اليت تؤثر فيها املعاملة املغطالشامل اآلخر 

مع ذلك، إذا كان البنك يتوقع أن كل أو جزء من اخلسارة مت اثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر غري املوحدة. 
قابلة لإلسرتداد خالل واحدة أو اكثر من الفرتات املستقبلية، جيب عليه إعادة تصنيف املبلغ الذي لن يتم 

 التصنيف.إثباته يف قائمة الدخل كتسويات لغرض إعادة 
 
ويف احلاالت اليت تؤدي فيها العمليات املتوقعة املغطاة إىل إثبات موجودات غري مالية أو مطلوبات غري مالية   

يف القياس األويل  الدخل الشامل اآلخرما، عندئذ يتم إدراج الربح أو اخلسارة اليت سبق وأن مت إثباهتا ضمن 
تغطية عند اليتم التوقف عن حماسبة  تلك املوجودات أو املطلوبات.لتكلفة الشراء أو القيمة الدفرتية األخرى ل

إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو تنفيذها أو إ�اؤها أو عندما مل تعد تلك األداه مؤهلة حملاسبة تغطية 
إلحتفاظ ، يتم ائذعنداملخاطر أو عند عدم توقع حدوث العملية املستقبلية أو إلغاء ختصيصها من قبل البنك. 

بالربح أو اخلسارة املرتاكمة النامجة عن أداة تغطية خماطر التدفقات النقدية اليت مت إثباهتا يف  الدخل الشامل 
املتوقعة.  اتحدوث العملي عندامللكية إىل قائمة الدخل حقوق اآلخر من فرتة سريان التغطية يتم حتويلها من 

ايف الربح أو صفإن ، قائمة الدخلعلى ذلك ؤثر يو يعد متوقعا التغطية أمراً مل  عندما يكون حدوث معامالتو 
 إىل قائمة الدخل املوحدة للسنة. " يتم حتويله مباشرةخرآلالدخل الشامل ا" يف املعرتف هبااخلسارة املرتاكمة 

 
 العمالت األجنبية و ) 
السائدة بتاريخ إجراء املعامالت.  بأسعار التحويل  ريال السعوديللحتول املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية   

 للريال السعوديكما حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية يف �اية السنة 
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم املالية. متثل أرباح وخسائر حتويل البنود النقدية املسجلة 

بني التكلفة املطفأة بالعملة الرئيسية يف بداية السنة واملعدلة بسعر العمولة الفعلي بالعمالت األجنبية الفرق 
 واملبالغ املسددة خالل السنة، والتكلفة املطفأة بالعملة األجنبية احملولة بسعر التحويل يف �اية السنة. 

جنبية يف قائمة الدخل تدرج أرباح أو خسائر حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األ
 املوحدة، فيما عدا الفروقات الناجتة عن إعادة حتويل إستثمارات األسهم املتاحة للبيع. 
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أو عند  ،العمالت األجنبيةتحويل على أرباح حتويل للاحملققة وغري احملققة  تقيد أو حتمل األرباح أو اخلسائر
تغطية استثمار مؤهلني للحد الذي وصايف  دفقات نقديةتغطية خماطر تكضمن الدخل الشامل اآلخر   تأجيلها

بنود غري النقدية املسجلة بالقيمة العادلة كجزء التحويل لل. تدرج أرباح وخسائر فعالة تغطية املخاطرتكون فيه 
ية على األوراق املالية املتاحة للبيع إال إذا كان للبنود غري النقدية اسرتاتيجية تغطمن تسوية القيمة العادلة 

 فعالة.
  

حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات غري النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية واليت يتم قياسها بالقيمة العادلة   
 بسعر الصرف السائد بتاريخ حتديدالقيمة العادلة.

 
 مقاصة األدوات المالية ز ) 
ركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي م مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املتت  

تسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصايف، أو بيع املوجودات وتسديد  اجملموعة تنويملزم أو عندما 
 املطلوبات يف آن واحد.

أي  مبوجباألرباح واخلسائر يف قائمة املركز املايل املوحدة حىت تكون مطلوبة أو مسموح هبا  م مقاصةتتال   
 .للمجموعةمعايري حماسبية أو تفسريات ويتم اإلفصاح عنها على وجه التحديد يف السياسات احملاسبية 

 
 إثبات اإليرادات/المصاريف     ح ) 
  دخل ومصاريف العموالت الخاصة  
ا تلك يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت اخلاصة املتعلقة بكافة األدوات املالية املرتبطة بعمولة خاصة، عد  

املصنفة كـ "استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة" أو "استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة 
الفعلي. ميثل معدل العمولة الفعلي املعدل  العموالت الدخل"، يف قائمة الدخل املوحدة بإستخدام طريقة عائد

ستقبلية التقديرية على مدى العمر املتوقع الذي مت استخدامه يف خصم املدفوعات واملقبوضات النقدية امل
للموجودات واملطلوبات املالية (أو لفرتة أقصر، حسبما هو مالئم) إىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات 
املالية. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية بعد األخذ بعني 

 افة الشروط التعاقدية لإلداة املالية، وليس خسائر االئتمان املستقبلية.االعتبار ك
تتم تسوية القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوبات املالية عندما يقوم البنك مبراجعة تقديراته املتعلقة   

علي األصلي، ويتم باملدفوعات أو املقبوضات. يتم احتساب تسوية القيمة الدفرتية بناءاً على معدل العمولة الف
 إثبات تغريات القيمة الدفرتية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.

عند ختفيض القيمة املثبتة ألصل مايل أو جملموعة مشاهبة من املوجودات املالية نتيجة خلسائر تتعلق بإخنفاض   
بيقه على القيمة القيمة، يستمر إثبات دخل العموالت اخلاصة باستخدام طريقة العائد الفعلي الذي مت تط

 الدفرتية اجلديدة. 
عند احتساب العائد الفعلي، يؤخذ بعني االعتبار كافة الشروط التعاقدية املتعلقة باألدوات املالية (مثل  

الدفعات املقدمة، واخليارات، اخل)، ويشتمل على كافة االتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة، وتكاليف 
العالوات اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلية. تعترب تكاليف املعامالت وكذلك اخلصومات و 

 املعامالت تكاليف متزايدة تتعلق مباشرًة بشراء أوإصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. 
 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية 
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 ققها / تكبدها. يتم إثبات أرباح/ خسائر حتويل العمالت األجنبية عند حت 
 
 
 دخل األتعاب والعموالت 
يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقدمي اخلدمة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات ملنح القروض اليت غالبًا ما  

يتم استخدامها مع التكلفة املباشرة املتعلقة هبا ويتم إثباهتا كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. يتم إثبات 
زمين، طبقًا لعقود اخلدمات  -حملافظ واخلدمات االستشارية واخلدمات األخرى، على أساس نسيب أتعاب ا

املعنية. أما األتعاب املستلمة عن إدارة املوجودات واألموال وخدمات التخطيط املايل وخدمات احلفظ 
ثباهتا على مدى فرتة اخلدمة والوصاية واخلدمات املماثلة األخرى اليت يتم تقدميها على مدى فرتة معنية، فيتم إ

املقدمة. ويف احلاالت اليت ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات املتعلقة بالقروض إىل استخدام القرض، يتم 
إثبات أتعاب االرتباطات ملنح القروض بطريقة القسط الثابت على مدى فرتة االرتباط. تقيد مصاريف 

كمصاريف عند استالم   -ساسًا بأتعاب املعامالت واخلدمات اليت تتعلق أ –األتعاب والعموالت األخرى 
 اخلدمة. 

 توزيعات األرباح 
 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.  
 دخل المتاجرة 

التغريات يف القيمة التجارية على كافة املكاسب واخلسائر النامجة عن  األنشطةتشتمل النتائج النامجة عن  
 توزيعات األرباح اخلاصة باملوجودات املاليةاملتعلق هبا شامًال  مصاريف العموالت اخلاصة وأ، ودخل العادلة

يشتمل ذلك على عدم الفعالية  .وفروقات حتويل العمالت األجنبية واملطلوبات املالية املقتناة ألغراض املتاجرة
  املثبتة يف عمليات تغطية املخاطر. 

 قائمة الدخل من خاللة للمالية المدرجة قيمتها العادأرباح (خسائر) األدوات ا 

الدخل باملوجودات املالية واملطلوبات  ةقائم املدرجة قيمتها العادلة من خالل يتعلق صايف ربح األدوات املالية 
 األرباحكافة ويشتمل على   ،قائمة الدخل" من خاللاملالية املصنفة كـ "أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

وفروقات حتويل العمالت  ،والعمولة، وتوزيعات األرباح ،القيمة العادلةتغريات عن الناجتة ققة وغري احملققة احمل
  األجنبية.  

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء ) ط 
يستمر البنك يف إثبات املوجودات املباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد (اتفاقية اعادة  

، ويتم قياسها وفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات املدرجة املوحدة ء) يف قائمة املركز املايلشرا
مقتناة ألغراض املتاجرة، واالستثمارات املتاحة للبيع، واإلستثمارات املقتناة  –قيمتها العادلة يف قائمة الدخل 

تناة بالتكلفة املطفأة. يتم إظهار اإللتزام جتاه الطرف اآلخر حىت تاريخ اإلستحقاق، واإلستثمارات األخرى املق
أو ودائع  "األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى"لقاء املبالغ املستلمة منه مبوجب هذه اإلتفاقيات يف 

، حسبما هو مالئم. ويتم إعتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، "العمالء
 . على أساس العائد الفعليتحق على مدى فرتة إتفاقية إعادة الشراء ويس

ال يتم إظهار املوجودات املشرتاة مع وجود إلتزام إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمــدد ( إتفاقية إعادة بيع) يف  
بالغ املدفوعة مبوجب لعدم إنتقال السيطرة على تلك املوجودات إىل البنك. تدرج املاملوحدة قائمة املركز املايل 

هذه اإلتفاقيات يف "النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي" أو "األرصدة لدى البنوك 
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واملؤسسات املالية األخرى" أو" القروض والسلف"، حسبما هو مالئم . ويتم إعتبار الفرق بني سعر الشراء 

 ة إتفاقية إعادة البيع على أساس العائد الفعلي. وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق على مدى فرت 
 
 
 اإلستثمارات ) ي 

من فيما عدا االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة  بالقيمة العادلةيتم، يف األصل، إثبات كافة اإلستثمارات   
أساس العائد شاملة مصاريف الشراء املتعلقة باإلستثمارات. تطفأ العالوة أو اخلصم على قائمة الدخل  خالل

األخذ بعني اإلعتبار اخلصم أو  دفأة بعطحتسب التكلفة امل الفعلي، وتدرج يف دخل العموالت اخلاصة.
  العالوة عند الشراء.

اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة على أساس األسعار  لألوراق املاليةبالنسبة   
حتدد القيمة  .بدون خصم تكاليف اإلقتناء إعداد القوائم املاليةنتهاء العمل يف تاريخ املتداولة بالسوق عند إ

املداره واالستثمارات يف الصناديق االستثمارية على أساس صايف قيمة املوجودات املعلن  للموجوداتالعادلة 
  .اعنه

ناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة ، يتم إجراء تقدير مغري املتداولة بالسوق لألوراق املاليةبة أما بالنس  
، أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة أو على أساس شاهبة هلا تقريباً السوقية احلالية لألدوات األخرى امل

 ويف حالة عدم حتديد القيمة العادلة من ما خيص تلك اإلستثمارات من صايف املوجودات ذات الصلة.
استخدام مناذج  يم اليت تشتمل علىييتم حتديدها باستخدام العديد من طرق التق نهاألسواق املالية النشطة، فإ

وإذا كان ذلك ، التقييم.يتم أخذ املدخالت يف هذه النماذج من أسواق ميكن مالحظتها اذا كان ذلك ممكناً 
  تحديد القيمة العادلة.ل اتاستخدام التقدير  طلب ذلكيتف، غري مالئم

املختلفة. حتدد  أية مناقالت بني فئات االستثمار ، ال يسمح عادًة بإجراءستثماراتلإلوبعد اإلثبات األويل  
  -:ة الالحقة على النحو التايلالقيمة املصرح عنها لكل فئة من فئات االستثمار يف �اية الفرتة املالي

 
 )   اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  ١ 

هذه الفئة كـ "إستثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة" أو كـ "إستثمارات مدرجة تصنف اإلستثمارات ضمن  
كـ قائمة الدخل" عند اإلثبات األويل هلا. يتم شراء االستثمارات املصنفة   من خاللقيمتها العادلة 

إذا  أو ،قصرية األجل لغرض البيع أو إعادة الشراء ملدة بشكل أساسي ألغراض املتاجرة" ة"استثمارات مقتنا
ما مت ختصيصها حصرًا عند اإلقتناء على هذا النحو من قبل اإلدارة طبقًا لألسس املذكورة يف معيار احملاسبة 

، قائمة الدخل من خاللة قيمتها العادلة . وبعد اإلثبات األويل هلا، تقاس االستثمارات املدرج٣٩الدويل رقم 
قائمة الدخل املوحدة للسنة اليت حتدث  من خاللالعادلة بالقيمة العادلة، ويتم إدراج أية تغريات يف القيمة 

قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األويل لإلستثمارات  إىلفيها. ال يتم إضافة مصاريف اإلقتناء، إن وجدت، 
قائمة الدخل. يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة، وتوزيعات األرباح،  من خاللاملدرجة قيمتها العادلة 

قائمة الدخل إما   من خاللاملوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة ب اخلاصةاخلسائر املتكبدة  واألرباح أو
 كدخل أو خسارة متاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.

  
 )   اإلستثمارات المتاحة للبيع ٢ 

ستثمارات و مل يتم تصنيفها كاغري مشتقة اإلستثمارات املتاحة للبيع هى عبارة عن أسهم وسندات ديون  
إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل مقتناة حىت تاريخ اإلستحقاق أو ديون أو ذمم مدينة وال تعامل ك

يعتزم البنك االحتفاظ هبا ملدة غري حمددة، واليت ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات السيولة أو ملواجهة  .قائمة الدخل
 لعمالت األجنبية، أسعار األسهم. التغريات يف أسعار العمولة، أو أسعار حتويل ا
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
االستثمارات اليت مت تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا يف ذلك يتم االعرتاف ب 

األوراق املالية غري بالقيمة العادلة باستثناء  بعد ذلكيتم قياسها و تكاليف املعامالت املباشرة أو املتزايدة 
غري تدرج األرباح أو اخلسائر بالتكلفة.  قيدهايتم  موثوقةكن قياس قيمتها العادلة بصورة اليت ال مياملدرجة 
يتم  . وعند التوقف عن إثباهتاشامل اآلخرلالدخل اات يف قيمتها العادلة مباشرة الناجتة عن التغري احملققة 

 يف قائمة الدخل املوحدة. - شامل اآلخرلالدخل اسابقاً يف  املدرجة -إظهار الربح أو اخلسارة املرتاكمة 
 
دخل يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة يف قائمة الدخل املوحدة على أساس العائد الفعلي، بينما يتم إثبات  

. يتم إثبات أرباح أو يف استالم الدفعات البنك نشوء حقعند توزيعات األرباح يف قائمة الدخل املوحدة 
 يف سندات الديون املتاحة للبيع يف قائمة الدخل املوحدة. ستثمارات من االخسائر حتويل العمالت األجنبية 

املتاحة للبيع إىل "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة" يف حالة الوفاء  األوراق املاليةجيوز إعادة تصنيف  
واملقدرة على بشروط تعريف "االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة" وإذا كان لدى البنك النية 

  ر أو حىت تاريخ االستحقاق.و االحتفاظ بذلك األصل املايل يف املستقبل املنظ
 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق   ) ٣ 

املمكن حتديدها وهلا تاريخ إستحقاق حمدد واليت  الدفعات تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو 
عدا االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة نائها حىت تاريخ إستحقاقها يستطيع البنك ولديه النية إلقت

بالقيمة العادلة و  . يتم قياس هذه اإلستثمارات بعد إقتنائها"إستثمارات مقتناه حىت تاريخ اإلستحقاق"كـ   -
فأة ناقصًا خمصص بالتكلفة املط ويتم قياسها الحقاً  واملباشرة اليت تتضمن تكاليف املعامالت املرتاكمة

على حتسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني االعتبار اخلصم أو العالوة عند الشراء  .اإلخنفاض يف قيمتها
املوحدة . تدرج أية مكاسب أو خسائر نامجة عن هذه اإلستثمارات يف قائمة الدخل الفعلي العائد أساس

  متها.عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إخنفاض قي
دون أن ميكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها ال ن اإلستثمارات املصنفة كـ " مقتناه حىت تاريخ اإلستحقاق" ا 

أسعار  بإعتباركبند مغطى املخاطر ، كما الميكن ختصيصها  تتأثر مقدرة البنك على استخدام هذا التصنيف
  طويلة األجل.السداد املبكر كو�ا إستثمارات خماطر اخلاصة أو  تالعموال

 )  االستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة ٤ 
تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها وغري املتداولة يف سوق مايل نشط كـ  

يتم  بالتكلفة املطفأة، واليت مل تظهر اإلستثمارات األخرى املقتناة "استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة املطفأة".
تغطية خماطر قيمتها العادلة بالتكلفة املطفأة على أساس العائد الفعلي ناقصًا خمصص اإلخنفاض يف قيمتها. 
تدرج أية مكاسب أو خسائر نامجة عن هذه اإلستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عند إنتفاء أسباب إثبات 

 تلك اإلستثمارات أو إخنفاض قيمتها.
 

 القروض والسلف )ك 
دفعات وذات تم منحها أو اقتناؤها بواسطة البنك يموجودات مالية غري مشتقة  عبارة عنف لوض والسالقر 

يتم إثبات القروض والسلف عند منح املبلغ النقدي للمقرتضني. ويتم التوقف عن ثابتة أو ممكن حتديدها. 
كافة املخاطر واملنافع   نقللتزاماهتم أو عند بيع القروض أو شطبها أو عند سداد املقرضون الإثباهتا عند 

 املصاحبة للملكية. 
شاملة تكاليف الشراء املتعلقة بالقروض والسلف  هبالقيمة العادلتقاس كافة القروض والسلف، يف األصل،  

 قائمة الدخل.  من خالل العادلةباستثناء القروض املدرجة قيمتها 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 
 

ت بني فئات القروض والسلف املختلفة. ُحتدد القيمة بعد اإلثبات األويل، ال يسمح عادة بإجراء أية مناقال
املصرح عنها لكل فئة من فئات القروض والسلف املختلفة عند �اية الفرتة املالية التالية وفقاً لألسس املبينة يف 

 : الفقرات التالية
 
 المتاحة للبيع )  ١

ة املخاطر، بالقيمة العادلة، ويتم إثبات أية تقاس القروض والسلف املتاحة للبيع واليت ال تعترب جزءًا من تغطي 
أرباح أو خسائر نامجة عن التغريات يف القيمة العادلة مباشرة يف اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق املسامهني 

القروض والسلف أو إخنفاض قيمتها، وعندها يدرج الربح أو اخلسارة املرتاكمة حلني إنتفاء أسباب إثبات تلك 
 يف قائمة الدخل املوحدة للسنة. –يف اإلحتياطيات االخرى  املثبت سابقاً  –

  القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة ) ٢  
أن القروض والسلف املمنوحة أو املشرتاة من قبل البنك واليت مل يتم تداوهلا يف سوق مايل نشط ومل يتم تغطية  

 .املطفأةخماطر قيمتها العادلة، تظهر بالتكلفة 
متت تغطية  بالقيمة العادلة اليتبة للقروض والسلف اليت متت تغطية خماطرها، يتم تسوية اجلزء املتعلق بالنس 

 القيمة الدفرتية. مقابل يف اخماطره
  ألغراض العرض خيصم خمصص خسائر اخنفاض اإلئتمان من حساب القروض والسلف. 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى )ل 
إيداعات أسواق املال،  تشتمل علىدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي موجودات مالية ن األرصإ

وال يتم تداوهلا يف األسواق املالية النشطة.  وهلا تواريخ استحقاق حمددة، تة أو ممكن حتديدها،بذات دفعات ثا
يف األصل، قياس فرتة قصرية. يتم، مباشرًة أو خالل ال يتم إبرام إيداعات أسواق املال بنية إعادة بيعها 

 املدفوع.  للعوضاألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالتكلفة واليت متثل القيمة العادلة 
وبعد اإلثبات األويل هلا، تظهر األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالتكلفة ناقصًا أية مبالغ 

 قيمة، إن وجدت.مشطوبة وخمصصات اإلخنفاض يف ال
 
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية )م 
يصنف األصل املايل كأصل منخفض القيمة عند وجود دليل موضوعي يشري إىل إخنفاض قيمته نتيجة لوجود 
حدث أو أكثر بعد اإلثبات األويل له، وأن اخلسارة الناجتة عن ذلك تؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية 

 صل املايل أو جمموعة من املوجودات املالية اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق به.املقدرة لأل
للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إخنفاض قيمة أي  تقييم، إجراء إعداد التقارير املاليةتاريخ بكل ، يتم

القيمة املقدرة القابلة أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد 
لإلسرتداد لذلك األصل، اليت يتم حساهبا على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، 

  دفرتية طبقاً ملا هو مبني أدناه:ويتم إثبات أية خسارة نامجة عن ذلك اإلخنفاض يف التغريات يف قيمتها ال
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
دليل اإلخنفاض يف القروض والسلف والدفعات املقدمة واالستثمارات احملتفظ  يأخذ البنك البنك يف اإلعتبار

 على حد سواء. للموجودات املستوى اجلماعيهبا حىت تاريخ االستحقاق املوجودات احملددة و 
 
 

  
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع )  ١

، بشكل فردي، للتأكد من تقييمم البنك بإجراء املصنفة كمتاحة للبيع، يقو  بالنسبة لسندات الدين
وجود أي دليل موضوعي على أي اخنفاض يف القيمة وفق نفس األسس واملعايري املتبعة بشأن 
املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة. ميثل مبلغ االخنفاض املسجل اخلسارة الرتاكمية اليت يتم 

قيمة العادلة احلالية، ناقصاً خسائر االخنفاض على ذلك االستثمار قياسها كفرق بني التكلفة املطفأة وال
 اليت مت إدراجها سابقاً يف قائمة الدخل املوحدة. 

، وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة الدين دواتألوإذا ما حدث الحقًا أي زيادة يف القيمة العادلة 
الدخل املوحدة، يتم عكس  موضوعية حبدث ائتماين وقع بعد إثبات خسارة االخنفاض يف قائمة

 خسائر االخنفاض من خالل قائمة الدخل املوحدة.
بالنسبة إلستثمارات األسهم املتداولة املتاحة للبيع، فإن اإلخنفاض اجلوهري أو املستمر يف القيمة 
العادلة عن التكلفة يعترب دليل موضوعي على اإلخنفاض يف القيمة. ال ميكن عكس قيد خسارة 

بالسجالت، أي أن أي  مثبتةة من خالل قائمة الدخل املوحدة طاملا ظلت املوجودات إخنفاض القيم
الدخل الشامل زيادة يف القيمة العادلة بعد إدراج اإلخنفاض يف السجالت جيب أن تسجل ضمن 

املثبتة  -األخرى فقط. ويف حالة التوقف عن إثباهتا، يتم حتويل املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة اآلخر 
  إىل قائمة الدخل املوحدة للسنة. -الدخل الشامل اآلخر قاً يف ساب

 الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة  ) ٢
يتم تسوية القيمة الدفرتية لألصل مباشرة أو من  ،بالنسبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفأة

 .املوحدة الدخل ويدرج مبلغ التسوية يف قائمة ،خالل إستخدام حساب خمصص
يعترب القرض، قرضاً منخفض القيمة عندما تعتقد اإلدارة بوجود تدهور يف جودة اإلئتمان لدرجة أنه مل 

 .يف وقتهما دخل العمولة اخلاصةاملبلغ األصلي و  كامل  تعد هناك قناعة معقولة بشأن حتصيل
بعني  التقييميته. يأخذ هذا اإلدارة ملدى كفا تقييمحيدد خمصص خسائر اخنفاض اإلئتمان على أساس 

صيل القروض والسلف اإلعتبار مكونات وحجم حمفظة اإلقراض واألحوال اإلقتصادية العامة وحركة حت
اإلدارة منتهى احلرص عند تقدير املبلغ املطلوب وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية  القائمة. تتوخى

لتقديرات بالضرورة على إفرتاضات تتعلق بعدة عند حتديد مستوى املخصصات املطلوبة. وتبىن هذه ا
تغيريات مستقبلية على هذه إجراء عوامل. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن التقديرات مما قد يؤدي إىل 

     املخصصات.
 تقييماملخصصات اخلاصة لكافة أنواع القروض والسلف بشكل فردي، بينما يتم  تقييميتم 

اعي لقاء اإلخنفاض يف قيمة القروض والسلف، ويتم جتنيبها لقاء املخصصات اإلضافية على أساس مج
إعداد القوائم اخلسائر احملتملة غري احملددة يف حالة وجود دليل موضوعي يشري إىل وجودها بتاريخ 

القابلة لالسرتداد. إن  املقدرة بني القيمة الدفرتية والقيمة ق. ميثل مبلغ املخصص اخلاص الفر املالية
الداخلي للقرض أو التصنيف  التصنيفماعي مبين على أساس إخنفاض يف مستوى املخصص اجل

اإلئتماين اخلارجي احملدد للجهة/ اجلهات املقرتضة، والظروف اإلقتصادية اليت تعمل فيها اجلهات 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
. إن فئات التصنيف األئتماناملقرتضة، واخلربة، وحاالت اإلخفاق اليت تضمنتها مكونات حمفظة 

مت حتديدها بعد أخذ العوامل املؤثرة على درجة التصنيف يف اإلعتبار مثل إخنفاض مستوى الداخلي قد 
تصنيف خماطر الدول أو خماطر الصناعة، إضافة إىل أية نقاط ضعف هيكلية حمددة أو تدهور يف 

 مستوى التدفقات النقدية.
 

 
 

وتقدير قيمة اخلسائر  ة لتحصيلهاال يتم شطب املوجودات املالية إال بعد إستنفاذ كافة الوسائل املمكن
حال ختفيض املوجودات املالية إىل قيمتها املقدرة القابلة لإلسرتداد، يتم إثبات دخل  .الناجتة عنها

العموالت اخلاصة بعد ذلك على أساس سعر العمولة اخلاصة املستخدم يف خصم التدفقات النقدية 
، يتم شطبه للتحصيلإذا كان األصل املايل غري قابل املستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لإلسرتداد.

 مقابل املخصص املتعلق بإخنفاض القيمة من خالل حساب خمصص إخنفاض القيمة. 
 
بشكل موضوعي  يعود االخنفاض، وأن سبب القيمةاض فمبلغ اخلسارة اخلاص بإخنالحقًا ذا إخنفض إو 

، )للجهة املقرتضة درجة تصنيف االئتمان (مثل حتسن القيمةيف خنفاض اإلإىل حدث وقع بعد إثبات 
يتم عكس قيد مبلغ اخلسارة الذي مت إثباته سابقًا وذلك عن طريق تسوية حساب املخصص. يتم 

 .خمصص خسائر إخنفاض االئتمان ضمناملوحدة إثبات عكس القيد يف قائمة الدخل 
  
ة السداد، بل يتم اعتبارها يتم اعتبار القروض اليت أعيد التفاوض بشأن شروطها كقروض متأخر  ال

قروضًا جديدة. حتدد السياسات واملمارسات املتبعة بشأن إعادة جدولة القروض وفق معايري أو 
للتأكد من  للتقييممؤشرات تفيد بأن عملية السداد قد تستمر يف الغالب. ويستمر يف إخضاع القروض 

  وجود إخنفاض على أساس فردي أو مجاعي.
 ىالعقارات األخر  )ن 

تؤول للبنك، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سداداً للقروض والسلف املستحقة. يتم إعتبار 
هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع، ويتم إظهارها، يف األصل، بصايف القيمة البيعية للقروض والسلف 

ناقصًا تكاليف البيع. ال يتم احتساب  ،قل، أيهما أاملشاهبةاملستحقة أو القيمة العادلة احلالية للممتلكات 
 استهالك على هذه العقارات.

 
 التقييمالعقارات دورياً، وحتمل اخلسائر غري احملققة الناجتة عن إعادة  تقييمبعد اإلثبات األويل هلا، يتم إعادة 

 وكذلك اخلسائر أو األرباح النامجة عن اإلستبعاد على دخل أو مصاريف العمليات.
 

 تلكات والمعداتالمم س)
  تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك واإلطفاء املرتاكم.  
ال يتم إستهالك األراضي اململوكة. تتبع طريقة القسط الثابت يف حساب إستهالك وإطفاء تكلفة املمتلكات   

  ا يلي:واملعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات وكم
 سنة. ٣٣  املباين   

 .أيهما أقصر ،سنوات) ١٠ دد السنوات، مثال:عالعمر اإلنتاجي (مقدرة بأو  فرتة اإلجيار حتسينات املباين املستأجرة 
  سنوات. ١٠إىل  ٤ األثاث واملعدات والسيارات    
تسويات، عند اللزوم، بتاريخ إعداد  يتم مراجعة القيمة املتبقية واألعمار االفرتاضية للموجودات، ويتم إجراء ال  

 كل قوائم مالية. 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
حتدد املكاسب واخلسائر الناجتة عن اإلستبعادات وذلك مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية، ويتم إثباهتا يف   

 قائمة الدخل املوحدة.
 
 
 
  

 المطلوبات  )ع
والقروض ألجل بالتكلفة واليت متثل القيمة العادلة إثبات كافة ودائع وإيداعات أسواق املال وودائع العمالء  يتم  

  ناقصاً تكاليف املعامالت. ،املستلم عوضلل
وبعد ذلك، يتم قياس كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعمولة واليت مت تغطية خماطر قيمتها العادلة، بالتكلفة   

اخلصم على أساس ه أو لعالوة. تطفأ العالو بعد األخذ بعني اإلعتبار اخلصم أو ا احتساهبااملطفأة واليت يتم 
  وترحل إىل دخل أو مصاريف العموالت اخلاصة. ،العائد الفعلي حىت تاريخ اإلستحقاق

يتم تسوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره، وتدرج األرباح أو   
. بالنسبة للمطلوبات املالية املرتبطة بعمولة املسجلة بالتكلفة املوحدة دخلاخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة ال

    وذلك عند إنتفاء أسباب أثباهتا أو اخنفاض قيمتها.املوحدة املطفأة، تدرج األرباح واخلسائر يف قائمة الدخل 
انات وقبوالت. يتم، ية تتكون من خطابات اعتماد وضملمينح البنك، خالل دورة أعماله العادية، ضمانات ما  

بالقيمة العادلة ضمن "املطلوبات األخرى" واليت املوحدة يف األصل، إثبات الضمانات املالية يف القوائم املالية 
ضمان على أساس  جتاه كلوبعد اإلثبات األويل هلا، يتم قياس التزامات البنك  .متثل قيمة العالوة املستلمة

تلك ضل تقدير للمصاريف املطلوبة لتسوية أي التزام مايل ناتج عن لعالوة املطفأة وأفلاملبلغ األعلى 
 .الضمانات

 فرتة الضمان.  على مدىاملستلمة يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت  األتعابيتم إثبات   
 

 المخصصات  )ف
وأنه من  ث سابقةنامجة عن أحدا اجملموعةجتنب املخصصات عند وجود إلتزامات قانونية أو متوقعة على  

قياسها أو وأن تكاليف سداد هذه اإللتزامات ميكن  املتوقع وجود حاجة للموارد لسداد هذه االلتزامات
  تقديرها بشكل موثوق به.

 محاسبة عقود اإليجار )ص 
 إذا كان البنك هو المستأجر)  ١ 
بها حتمل دفعات اإلجيار على قائمة تعترب كافة عقود اإلجيار اليت يربمها البنك عقود إجيار تشغيلية، ومبوج 

  بطريقة القسط الثابت على مدى فرتة اإلجيار.املوحدة الدخل 
ويف حالة إ�اء عقد اإلجيار التشغيلي قبل إنتهاء مدته، تدرج أية غرامات جيب دفعها للمؤجر كمصروف  

  خالل الفرتة اليت يتم فيها إ�اء اإلجيار.
 إذا كان البنك هو المؤجر) ٢ 
 هجار وجودات املقتناة مبوجب ترتيبات إمبا يف ذلك امل ، حالة بيع املوجودات مبوجب عقود اإلجيار التمويليةيف 

، يتم إثبات القيمة احلالية لدفعات اإلجيار كـذمم مدينة ويفصح عنها ضمن القروض والسلف. يتم إسالمية
غري مكتسب. يتم إثبات دخل اإلجيار متويلي ئد إثبات الفرق بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية هلا كعا

  على مدى فرتة عقد اإلجيار بإستخدام طريقة صايف اإلستثمار واليت تظهر معدل عائد ثابت خالل الفرتة.
 النقدية وشبه النقدية )ق 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
درجة يف ، تعرف النقدية وشبه النقدية بأ�ا تلك املبالغ املاملوحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  

النظامية. كما تشتمل على األرصدة  الوديعةالنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي، بإستثناء 
  .من تاريخ اإلقتناء لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل تسعني يوماً 

 
 
 
 
 التوقف عن إثبات األدوات المالية           )ر

عند  جمموعة من املوجودات املالية املتشاهبةمن ثبات املوجودات املالية،أو أي جزء منها أو يتم التوقف عن إ 
 مجيعيف حال قيام البنك بنقل  أو املايل انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلاصة هبذا األصل

 مجيعنقل أو اإلبقاء على فيها يتم  املصاحبة مللكية املوجودات. ويف احلاالت اليت ال واملكاسباملخاطر 
املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط يف حالة ختلي البنك عن 
السيطرة على املوجودات املالية. يقوم البنك بتسجيل املوجودات واملطلوبات بشكل منفصل يف حالة احلصول 

يتم التوقف عن إثبات املطلوبات املالية أو جزء منها  هذه العمليات.على احلقوق واإللتزامات الناجتة عن 
 وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته.

  
 الزكاة وضريبة الدخل  )ش

امات على املسامهني السعوديني وغري طبقًا لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية، تعترب الزكاة وضريبة الدخل إلتز 
أو صايف الدخل و/ امللكيةالسعوديني، على التوايل. حتسب الزكاة على حصة املسامهني السعوديني يف حقوق 

وفقًا لألسس املنصوص عليها يف األنظمة الزكوية. حتسب ضريبة الدخل على حصة املسامهني غري السعوديني 
 يف صايف دخل السنة.

يتم خصمها من األرباح املوزعة و ، املوحدة للبنك الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل ال يتم حتميل
وإذا مل يتم االعالن عن توزيعات أرباح يتم خصم الزكاة من األرباح املبقاة ويتم خصم ضريبة  للمسامهني.

 املسامهني غري السعوديني.نسبة املسامهة غري السعودية ويتم حتميل املتبقي على بالدخل من األرباح املبقاة و 

 وتمويل الشركات والوساطة) خدمات إدارة االستثمار ت
إلدارة والوساطة ومتويل الشركات واليت يتضمن  خدماتيقدم البنك لعمالئة من خالل الشركات التابعة له ، 

. ةساطوخدمات الو  بعض الصناديق اإلستثمارية بالتعاون مع مستشاري إستثمار متخصصني رستثماإ إدارة
تدرج حصة البنك يف هذه الصناديق يف اإلستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء إدارة تلك 

 العالقة. ذويعامالت مع األطراف الصناديق ضمن امل
الشركة بوصيًا أو مؤمتنًا عليها، ال تعترب موجودات خاصة  ا، بصفتهلدى الشركة التابعةإن املوجودات املودعة 

 .املوحدة ، وبالتايل ال تدرج يف القوائم املاليةتابعةال
  التي ال تحمل عمولة) المنتجات البنكية ض

، غري احلاملة لعمولةلعمالئه بعض املنتجات البنكية  م البنكديقإضافة إىل املنتجات البنكية التقليدية، 
 ، وهي كما يلي:للبنك من قبل اهليئة الشرعية هواملعتمد

 المستوى للمنتجات البنكية التي ال تحمل عمولةتعريفات عالية 
إىل العميل بضاعة أو أصل ما مت شراؤه أو حيازته مع  البنكبيع مبوجبها ي: وهي عبارة عن إتفاقية المرابحة . ١

 وعد مستلم من العميل بشرائه. يتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش الربح املتفق عليه.
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
سمى ي. ةحمدد معاملةالبنك باالستثمار يف  تفاقية بني البنك والعميل ومبوجبها يقومعبارة عن ا المضاربة: .٢

ل من مسئولية العميل الذي يسمى بـ "املضارب". يتم تقاسم بينما تكون اإلدارة والعم ،البنك "رب املال"
 .أما اخلسارة فيتحملها البنك .الربح طبقاً لشروط وأحكام االتفاقية

رة عن اتفاق يكون البنك فيه املؤجر، ويقوم بشراء او إنشاء األصل املؤجر طبقًا لطلب عبا يه :اإلجارة .٣
أن ميكن بإجيار متفق عليه وملدة معينة املستاجر بناءًا على وعد منه باستئجار األصل العميل ومواصفات 

 . اإلجيارفرتة  ءاضاملستأجر بعد إنقإىل ملكية األصل  لقبنتنتهي 
وتنتهي عقار معني  متلكبني البنك والعميل للمشاركة يف بعض االستثمارات أو  اتفاقيهعن  عبارة المشاركة: .٤

 باح أو اخلسائر طبقاً لشروط االتفاقية. ر . يتم تقاسم األحبصول العميل على امللكية كاملةً 
 

ذي يقوم بدوره ببيع للعميل ال وبيعها البضاعةبشراء  البنكقوم مبوجبه ي: وهو شكل من أشكال املراحبة التورق  .٥
  البضاعة املعنية فوراً، واإلستفادة من متحصالت البيع يف الوفاء مبتطلبات التمويل اخلاصة به.

 ،حماسبيًا باستخدام املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية فقة مع الشريعةااملتو املنتجات البنكية  كافة  تعاجل
  . املوحدة القوائم املاليةهذه يف  املبينةمع السياسات احملاسبية  تتماشىو 

 ظ) مزايا الموظفين قصيرة األجل 
 عند تقدمي اخلدمة. تسجيلها كمصاريفويتم عدم اخلصم يتم قياس مزايا املوظفني قصرية األجل على أساس 

 
حال مبوجب احلافز النقدي قصري األجل أو خطة تقاسم األرباح يف  للمبالغ املتوقع دفعها املطلوباتيتم قيد 

املوظف  قدمهالدفع هذا املبلغ نتيجة خلدمة سابقة حالية قانونية أو متوقعة إذا كانت للمجموعة إلتزامات 
 .هباوميكن قياس هذه اإللتزامات بصورة موثوق 

 
    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  ٤-

  
     بآالف الرياالت السعوديــة

٤٢٠١  
    
٣٢٠١ 

 ٨٣٤،٣٢٨  ٨٨٧،٢٢٥  الصندوقنقد يف 
 ٧،٧٨٨،٦٤٧  ٨،٥٣٩،٣٧٣ وديعة نظامية 
 ٣١،٦٩٣  ٤٦،٣١٦ حساب جاري  
 ٩،٤٨٤،٩٣٥  ١٠،٥٤٠،٩٢٧ إيداعات أسواق املال 
 ١٨،١٣٩،٦٠٣  ٢٠،٠١٣،٨٤١ اإلجمالي 
لسعودي، اإلحتفاظ بوديعة يتعني على البنك، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب ا 

الودائع و إلدخار، ودائع و نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، 
ة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي غري يإن الوديعة النظام والودائع األخرى واليت حتسب يف �اية كل شهر. ،ألجل

 وبالتايل ال تعترب جزءاً من النقدية وشبه النقدية.  ،مية بالبنكمتاحة لتمويل العمليات اليو 
   

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ٥-
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
    
 

٤٢٠١  

    
 

٣٢٠١ 
 ١،٢٧٦،٢١٧  ١،٣٩٨،٦٧٣ حسابات جارية 
 ٢٦٨،٨٧٤  ٦١٠،٠٠٠ إيداعات أسواق املال    
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 ١،٥٤٥،٠٩١  ٢,٠٠٨،٦٧٣ اإلجمالي 

 
. يشمل تصنيف استثمارات من الدرجة األوىلاألرصدة املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي إن 

 دستاندر  وكالة االستثمار املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت هلا تعرض إئتماين يعادل معدل تصنيف
 .BBBإىل  AAAمن آند بورز 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

  إلستثمارات، صافي ا -  ٦
  -أ  )  تتكون اإلستثمارات مما يلي : 
 

 ٣٢٠١ ٤٢٠١ 
 اإلمجايل خارج اململكة داخل اململكة اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة بآالف الرياالت السعودية 

       
المدرجة قيمتها العادلة اإلستثمارات  ) ١

       قائمة الدخل من خالل
 ٣١٩،٥١٢ ١٦٤،٣٥٤ ١٥٥،١٥٨ ٢،١٤٢،٣٥٢ ٥٧،٣٠٢ ٢،٠٨٥،٠٥٠ ةسندات بعمولة ثابت

 ١،٥٣٠ - ١،٥٣٠ - - - سندات بعمولة عائمة
  ٥،١٣٠ - ٥،١٣٠ ٨،٩٢٠ - ٨،٩٢٠ أخرى

      
اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من 

 ٣٢٦,١٧٢ ١٦٤,٣٥٤ ١٦١,٨١٨ ٢,١٥١,٢٧٢ ٥٧,٣٠٢ ٢,٠٩٣,٩٧٠ خالل قائمة الدخل
       

       إلستثمارات المتاحة للبيع  ) ا ٢
 ٥٤٤,٦٣٥ ٤٩١,٠١١ ٥٣,٦٢٤ ١,٥١٩,٢٢٣ ١,١١٣,٦٣١ ٤٠٥,٥٩٢ سندات بعمولة ثابتة

 ٢,٧٤٩,٣٤١ ١٣١,٤٨٩ ٢,٦١٧,٨٥٢ ٣,٢٦٤,٥٦١ ٩٤,٢٨٧ ٣,١٧٠,٢٧٤ سندات بعمولة عائمة 
 ٥٤٧,٢٦٧ ٥٦,٨٣٣ ٤٩٠,٤٣٤ ٥٤٢,٧٥٦ ٣٤,٣٨٥ ٥٠٨,٣٧١ أسهم
 ٤,٠٢٥,٩٣٦ - ٤,٠٢٥,٩٣٦ ٣,٥١٣,٥٢٠ - ٣,٥١٣,٥٢٠ أخرى

 ٧,٨٦٧,١٧٩ ٦٧٩,٣٣٣ ٧,١٨٧,٨٤٦ ٨,٨٤٠,٠٦٠ ١,٢٤٢,٣٠٣ ٧,٥٩٧,٧٥٧ اإلستثمارات المتاحة للبيع 
)   اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ  ٣

       اإلستحقاق  
 ٣,٦٣٩ - ٣,٦٣٩ ٢,٢٧١ - ٢,٢٧١ سندات بعمولة ثابتة

 ١٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ أخرى
إلستثمارات المقتناة حتى تاريخ ا

 ١٣,٦٣٩ - ١٣,٦٣٩ ١٢,٢٧١ - ١٢,٢٧١ اإلستحقاق 
       

)   اإلستثمارات األخرى المقتناه  ٤
       بالتكلفة المطفأة، صافي

 ٢٦,٠٠٦,٨٨٣ - ٢٦,٠٠٦,٨٨٣ ٣٤,٠١٣,٦٧٨ - ٣٤,٠١٣,٦٧٨ سندات بعمولة ثابتة
 ٣٥١,٢٥٠ ٢٦٦,٢٥٠ ٨٥,٠٠٠ ٣٢٨,٧٥٠ ٢٤٣,٧٥٠ ٨٥,٠٠٠ سندات بعمولة عائمة

اإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة 
 ٢٦,٣٥٨,١٣٣ ٢٦٦,٢٥٠ ٢٦,٠٩١,٨٨٣ ٣٤,٣٤٢,٤٢٨ ٢٤٣,٧٥٠ ٣٤,٠٩٨,٦٧٨ إجمالي المطفأة،

 )٢٦٦,٢٥٠( )٢٦٦,٢٥٠( - (٢٤٣,٧٥٠) (٢٤٣,٧٥٠) - خمصص االخنفاض يف القيمة 
اإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة 

 ٢٦,٠٩١,٨٨٣ - ٢٦,٠٩١,٨٨٣ ٣٤,٠٩٨,٦٧٨ - ٣٤,٠٩٨,٦٧٨ يالمطفأة،صاف

 ٣٤,٢٩٨,٨٧٣ ٨٤٣,٦٨٧ ٣٣,٤٥٥,١٨٦ ٤٥,١٠٢,٢٨١ ١,٢٩٩,٦٠٥ ٤٣,٨٠٢,٦٧٦ اإلستثمارات، صافي

≤∑ 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

 اإلستثمارات:فيما يلي تحليالً بتركيبة  ب ) 
 

 ٣٢٠١ ٤٢٠١ 
 اإلمجايل متداولةغري  متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة بآالف الرياالت السعودية 

       
 ٢٦,٨٧٤,٦٦٩ ٢٦,١٣٣,٢٣١ ٧٤١,٤٣٨ ٣٧,٦٧٧,٥٢٤ ٣٦,٢٦٧,٩١٩ ١,٤٠٩,٦٠٥ سندات بعمولة ثابتة

 ٣,١١٢,١٢١ ٢,٣٩٥,٥٢٤ ٧١٦,٥٩٧ ٣،٥٩٣،٣١١ ٢,٩٦١,٧٢٨ ٦٣١،٥٨٣ سندات/أذونات بعمولة عائمة
 ٥٥٢,٣٩٧ ٢٢٥,٢٢٢ ٣٢٧,١٧٥ ٥٤٢،٧٥٦ ٣٨,٦٠٠ ٥٠٤،١٥٦ أسهم
 ٤,٠٢٥,٩٣٦ ٤,٠٢٥,٩٣٦ - ٣،٥٣٢،٤٤٠ ٣,٤٦٢,٣٦١ ٧٠،٠٧٩ أخرى

 ٣٤,٥٦٥,١٢٣ ٣٢,٧٧٩,٩١٣ ١,٧٨٥,٢١٠ ٤٥,٣٤٦,٠٣١ ٤٢,٧٣٠,٦٠٨ ٢,٦١٥,٤٢٣ 
 )٢٦٦,٢٥٠( )٢٦٦,٢٥٠( - (٢٤٣,٧٥٠) (٢٤٣,٧٥٠) - خمصص االخنفاض يف القيمة 

 ٣٤,٢٩٨,٨٧٣ ٣٢,٥١٣,٦٦٣ ١,٧٨٥,٢١٠ ٤٥,١٠٢,٢٨١ ٤٢,٤٨٦,٨٥٨ ٢,٦١٥,٤٢٣ ، صافي  اإلستثمارات
 

المقتناة حتى تاريخ  لإلستثماراتالخسائر غير المحققة والقيمة العادلة و  فيما يلي تحليال لألرباح جـ)
 :مارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأةثاالستحقاق واالست

 
  ٣٢٠١   ٢٠١٤ 

 إجمالي القيمة الدفترية ة ـــــــــــرياالت السعوديــــبآالف ال
األرباح غير 

 حققـةالم

إجمالي 
الخسائر 

غير 
 ةالمحقق

 إمجايل القيمة الدفرتية القيمة العادلة
األرباح غري 

 احملققـة

إمجايل 
اخلسائر غري 

 احملققة

 القيمة العادلة

المقتناه  إلستثماراتا - ١
 تاريخ االستحقاق حتى

        

 ٣,٨٢٦ - ١٨٧ ٣,٦٣٩ ٢,٣٣٨ - ٦٧ ٢,٢٧١ بعمولة ثابتة مالية سندات

 ٩.٩١٣ (٨٧) - ١٠,٠٠٠ ١٠،٢١٣ - ٢١٣ ١٠,٠٠٠ أخرى

 ١٣.٧٣٩ (٨٧) ١٨٧ ١٣,٦٣٩ ١٢،٥٥١ - ٢٨٠ ١٢,٢٧١ اإلجمالي

         
االستثمارات    - ٢

األخرى المقتناة 
     بالتكلفة المطفأة

    

 بعمولة ثابتة مالية سندات
٢٦,٠١٤,٠٨٥ )١٤,٧٥٩( ٢١,٩٦١ ٢٦,٠٠٦,٨٨٣ ٣٤,٠١٤,٧٣٤ ١٣،٣٨٥ ١٤،٤٤١ ٣٤,٠١٣,٦٧٨ 

 ٣٥١,٢٥٠ - - ٣٥١,٢٥٠ ٣٢٨,١١٢ ٦٣٨ - ٣٢٨,٧٥٠ بعمولة عائمة أوراق مالية

 )٢٦٦,٢٥٠( - - )٢٦٦,٢٥٠( (٢٤٣,٧٥٠) - - (٢٤٣,٧٥٠) خمصص االخنفاض يف القيمة

 ٢٦,٠٩٩,٠٨٥ )١٤,٧٥٩( ٢١,٩٦١ ٢٦,٠٩١,٨٨٣ ٣٤,٠٩٩,٠٩٦ ١٤,٠٢٣ ١٤،٤٤١ ٣٤,٠٩٨,٦٧٨ اإلجمالي
 

ألغراض وذلك  ،)٢(املستوى  ضمنعنها أعاله  املفصحاملالية ذات املعدالت الثابتة  للسنداتة القيمة العادلمت اعتبار 
 اهلرمي للقيمة العادلة. التسلسلاإلفصاح عن 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 

  فيما يلي تحليالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى د )
  

  بآالف الرياالت السعوديــة
٤٢٠١  

    
٣٢٠١ 

     ٢٦,٨٠٩,٠٥٣  ٣٧،٠٢١،٢٥٤ حكومية وشبه حكومية 
 ٥,٩٩٩,٥٧٠  ٥،٧٩٦،٧٤٣ شركات 
 ١,٤٠٤,٣٠٠  ٢،٢١٢،١٥٠ بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ٨٥,٩٥٠  ٧٢،١٣٤ أخرى 
 ٣٤,٢٩٨,٨٧٣  ٤٥،١٠٢،٢٨١ اإلجمالي 

 الستثمارات: با المتعلقة مخاطر االئتمان هـ)
  

  بآالف الرياالت السعوديــة
٤٢٠١  

    
٣٢٠١ 

 ٢٦,١٣٣,٢٣١  ٣٦.٢٦٧.٩١٩ كومة السعودية سندات احل 
 ١,٧٦٤,٠٨٤  ٢,٧٥٤,٧٨٨ مصنفةاستثمارات  
 ٦,٤٠١,٥٥٨  ٦,٠٧٩,٥٧٤  ة مصنفاستثمارات غري 
 ٣٤,٢٩٨,٨٧٣  ٤٥.١٠٢.٢٨١ اإلجمالي 

تشتمل . زينةاخلوسندات  ،حكومية السعوديةللية و سندات التنمالة السعودية على سندات احلكومتشتمل   
ستاندرد  وكالة من قبل املوضوعهتعادل تلك  ائتمانعلى استثمارات تتعرض ملخاطر  الدرجة األوىل اتستثمار ا

واستثمارات  وأجنبيةعلى أسهم حملية  ة. تشتمل االستثمارات غري املصنفBBBإىل   AAA من  كوذل زآند بور 
 .) سعوديمليون لایر ٤،٢٤٤: ٣٢٠١لایر سعودي (مليون  ٤،٠٧٥ قدرهمببلغ  ومضاربةمشاركة 

 
 : األخرى والموجودات االستثمارات االنخفاض في قيمةحركة مخصص  ) و

  
  بآالف الرياالت السعوديــة

٤٢٠١  
    

٣٢٠١ 
 ٤٦٥,٧٥٠  ٤١٠,٤٤٠ الرصيد يف بداية السنة 
 ٥٠,٩٤٤  ٧٥,٣٨٩ جمنب خالل السنة 
 (٤٦,٥٥٤)  )٤٨،٧٤٦( مسرتد خالل السنة 
 (٥٩,٧٠٠)  - مت شطبه خالل السنة 
 ٤١٠,٤٤٠  ٤٣٧,٠٨٣ الرصيد في نهاية السنة 
      

ألغراض املتاجرة، وتشتمل  ةإن االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل هي عبارة عن إستثمارات مقتنا 
 مليون لایر سعودي).  ٤٠: ٣٢٠١مليــون لایر ســعودي ( ١٢على سندات إسالمية مببلغ قدره 

مليون لایر  ٣،١٥٩ستثمارات املتاحة للبيع على سندات متوافقة مع الشريعة (صكوك) مببلغ قدره تشتمل اإل 
 مليون لایر سعودي).  ٢،٢٠٧: ٣٢٠١سعودي (

مليون لایر  ٣٣،٦٠٠اإلستثمارات غري املتداولة على سندات احلكومة السعودية، وسندات خزينة مببلغ  تشتمل 
  سعودي).مليون لایر  ٢٦،١٣٣: ٢٠١٣سعودي (
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
مليون لایر سعودي) واألسهم  ٧١: ٢٠١٣مليون لایر سعودي (ال شيء إن الصندوق السعودي لالستثمار وقدره  

مليون لایر سعودي) واملسجلة بالتكلفة لعدم  ٢٢٥: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٣٩غري املتداولة البالغ قدرها 
 اجها أيضاً ضمن األسهم املتاحة للبيع.قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، مت إدر القدرة على 

 
 

     القروض والسلف، صافي - ٧
 :كاآليت  لقروض والسلفتصنف ا  -أ  

 القروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة
 

 
 بآالف الرياالت السعودية  ٤٢٠١

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكيةقروض  أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 

 إمجايل –القروض والسلف العاملة  ١٠٠,٣٠١,٧٤٤ ٥٤٤,٤٢٠ ٨,٦٨٣,٧٧٣ ٨,١٣١,٤٧٢ ١١٧,٦٦١,٤٠٩
 القروض والسلف غري العاملة، صايف ٨٦٥،٩٩٠ ٥٤,٥٧١ ٢٦١،٨٩٤ - ١,١٨٢,٤٥٥

 إجمالي القروض والسلف  ١٠١،١٦٧،٧٣٤ ٥٩٨,٩٩١ ٨،٩٤٥،٦٦٧ ٨,١٣١,٤٧٢ ١١٨,٨٤٣,٨٦٤

 خمصص خسائر االئتمان  )١،٨٨٢،٢٩١( )٥١،٠٨٥( )٣٦٩،٨٠٤( - (٢,٣٠٣,١٨٠)

٩٩،٢٨٥،٤٤٣ ٥٤٧،٩٠٦ ٨،٥٧٥،٨٦٣ ٨,١٣١,٤٧٢ ١١٦,٥٤٠,٦٨٤ 

 ،السلف المقتناة بالتكلفة المطفأهالقروض و 
 صافي  

 بآالف الرياالت السعودية  ٢٠١٣

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكيةقروض  أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 

 إمجايل –القروض والسلف العاملة  ٩٥،٠٨٩,٢٥٨ ٥٨٨،٣٩١ ٨,٥٥٤,٩٢٢ ٧،٧٧٥،٢٦٦ ١١٢،٠٠٧،٨٣٧

 القروض والسلف غري العاملة، صايف ١،١٦٤،٥٠٥ ٥٤،٦٦٠ ٢٩٧،٤٧٦ ٧٣٣ ١،٥١٧،٣٧٤

 إجمالي القروض والسلف  ٩٦،٢٥٣،٧٦٣ ٦٤٣،٠٥١ ٨،٨٥٢،٣٩٨ ٧،٧٧٥،٩٩٩ ١١٣،٥٢٥،٢١١

 ر االئتمانخمصص خسائ )١،٧٤٨،٠٨٣( )٥٤،٩٨٣( )٤١٤،٥٠٨( )٧٣٣( )٢،٢١٨،٣٠٧(

٩٤،٥٠٥،٦٨٠ ٥٨٨،٠٦٨ ٨،٤٣٧،٨٩٠ ٧،٧٧٥،٢٦٦ ١١١،٣٠٦،٩٠٤ 

 ،لسلف المقتناة بالتكلفة المطفأهالقروض وا
 صافي  
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 
 
 

 تصنف كاآلتي: الحركة في مخصص خسائر االئتمان  -ب  
 ركة يف خمصص خسائر اإلئتماناحل  )١

 
 

 بآالف الرياالت السعودية  ٤٢٠١

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكية قروض أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 

 الرصيد يف بداية السنة  ١,٧٤٨,٠٨٣ ٥٤,٩٨٣ ٤١٤,٥٠٨ ٧٣٣ ٢,٢١٨,٣٠٧
 جمنب خالل السنة  ٤٧٨،٩١٦ ٤٤،٠٥٤ ١٩١،٤٠١ - ٧١٤,٣٧١

 مشطوب خالل السنة (٤,٩٣٢) (٣٨,١٣٢) (١٩٢,٩٩٧) - (٢٣٦,٠٦١)
 مبالغ مسرتدة جمنبه سابقاً  )٣٣٩،٧٧٦( (٩,٨٢٠) )٤٣،١٠٨( (٧٣٣) )٣٩٣،٤٣٧(

 الرصيد في نهاية السنة ١،٨٨٢،٢٩١ ٥١،٠٨٥ ٣٦٩،٨٠٤ - ٢,٣٠٣,١٨٠
 
 

 
 واإلرتباطات غري العاملة. احملتملة ضمنت نفقات إخنفاض خسائر اإلئتمان خمصصات مقابل اإللتزاماتت 
 
: ٢٠١٣( مليون لایر سعودي  ٣٢١(صايف املخصص بعد خصم املبالغ املسرتدة)  الدخلبلغ صايف املبلغ احململ على  

 ٣٩٣وقدرها بعد خصم املبالغ املسرتدة سنة اإلئتمان للاخنفاض  خسائر املتعلق مبخصص و )مليون لایر سعودي ٩٥٧
 ١،٢١٠يشتمل خمصص خسائر االئتمان على مبلغ قدره  مليون لایر سعودي). ١٤٦: ٢٠١٣مليون لایر سعودي (

 سعودي) مت تقوميه على أساس مجاعي. مليون لایر ٩٢٣: ٢٠١٣سعودي ( مليون لایر
 
 

مليون لایر  ١٤٦وقدرها  ةلعموالت اخلاصة املرتاكمة املعلقامت اإلفصاح عن القروض والسلف غري العاملة بعد خصم  
 مليون لایر سعودي). ١٢١: ٢٠١٣سعودي (

 

 بآالف الرياالت السعودية  ٢٠١٣

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكيةقروض  أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 

 ة الرصيد يف بداية السن ١,٠٨٧,٢١٤ ٦٤,٨٣٥ ٣٩٨,٤٨٢ ١,٧٦٤ ١,٥٥٢,٢٩٥
 جمنب خالل السنة  ٨٢٠,٩٩٩ ٤٧,٧٩٥ ٢٣٤,٩١٣ ١٤٣ ١,١٠٣,٨٥٠

 مشطوب خالل السنة )٦٤,٢٩٤( )٤٤,٣٩٥( )١٨٢,٧١٩( - )٢٩١,٤٠٨(

 مبالغ مسرتدة جمنبه سابقاً  )٩٥,٨٣٦( )١٣,٢٥٢( )٣٦,١٦٨( )١,١٧٤( )١٤٦,٤٣٠(

 الرصيد في نهاية السنة ١,٧٤٨,٠٨٣ ٥٤,٩٨٣ ٤١٤,٥٠٨ ٧٣٣ ٢,٢١٨,٣٠٧
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 
 
 

 احلركة يف إمجايل خمصص االخنفاض   )٢
  

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ بآالف الرياالت السعودية
 ٧٧٨,٩١٠ ٩٢٣،٤١٠ الرصيد يف بداية السنة
 ٢٠٤,٠٠٠ ٢٨٦،١٤٦ اجملنب خالل السنة 

 )٥٩,٥٠٠( - السنةاملشطوب خالل 
 ٩٢٣,٤١٠ ١،٢٠٩،٥٥٦ الرصيد في نهاية السنة

 
 جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف   -ج   
 
 )   القروض والسلف غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها١ 

 
٢٠١٤  

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكيةقروض  أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 السعوديةبآالف الرياالت 

٢٧,٠٩٤,٧٠٧ ٦,٤١٠ ٥٨١ ٢,٠٧٧,٠٨٩ ٢٩,١٨٧,٧٨٧ 
 قوية جداً تشتمل على سيادية

 )A+   إلىB (  
 ) Cإلى  +Cجيدة (  ٤٥,٩٧٩,٩٤٢ ٩,٩٥٨ ٢,٧٢٦ ٢,٥٣٨,٠٢١ ٤٨,٥٣٠,٦٤٧
 ) E  +إلى C -( مقبولة  ٢٤,٥٠٩,٤٧٦ ٤٥٧,٢٥٤ ٨,٤٢١,١٧٦ ٣,٢٨٧,٦٣٠ ٣٦,٦٧٥,٥٣٦

 ) E  -إىل E(تحت المالحظة  ٢,٤٧٣,٩٦٤ ١,١٥٥ ١١,٦٥٧ ٢٢٨,٧٣٢ ٢,٧١٥,٥٠٨
 اإلجمالي  ١٠٠,٠٥٨,٠٨٩ ٤٧٤,٧٧٧ ٨,٤٣٦,١٤٠ ٨,١٣١,٤٧٢ ١١٧,١٠٠,٤٧٨

 
٢٠١٣  

جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكيةقروض  أخرى اإلجمالي
 وقروض تجارية

 بآالف الرياالت السعودية

٣٢,٨٩٧,٩٣٢ ٢،٨٣٢ ٨١٧ ٢،٩٥٠،٤٧٨ ٣٥،٨٥٢،٠٥٩ 
 تشتمل على سيادية قوية جداً 

  )A+  ٍإىل B(  

 ) Cإىل  +Cجيدة (  ٣١,٠٨٨,٤٣٢ ٨،٨٦٩ ٢,٩٣٤ ٢،٢٩٠،٦٤٣ ٣٣،٣٩٠،٨٧٨
 ) E  +إىل C -مقبولة  ( ٢٨,٦١٦,١١٩ ٤٧٩،٧١٠ ٧,٩٦٧,٣٥٨ ٢،٣٥٦،٨٧٢ ٣٩،٤٢٠،٠٥٩
 ) E  -إىل Eحتت املالحظة ( ٢,٠٦٣,٩٤٩ ١،٢٣٧ ٥٢,٠٨٨ ١٧٧،٢٧٣ ٢،٢٩٤،٥٤٧

 اإلجمالي  ٩٤,٦٦٦,٤٣٢ ٤٩٢،٦٤٨ ٨,٠٢٣,١٩٧ ٧،٧٧٥،٢٦٦ ١١٠،٩٥٧،٥٤٣
 

 
والقدرة على  ،والسمعة يف السوق ،إلدارةوا ،والقوة املالية، والسيولة ،وتشري إىل أن الرمسلة، واألرباح قوية جدا:

 السداد ممتازة. 
والقدرة على  ، السوقوالسمعة يف ،اإلدارةو السيولة، و والقوة املالية،  ،إىل أن الرمسلة، واألرباح وتشري جيدة: 

 السداد جيدة.
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
ال تزال املقدرة على  و جعة منتظمة بسبب املخاطر املاليةوتشري إىل أن التسهيالت حباجة إىل مرا مقبولة: 

 السداد يف املستوى املقبول. 
 لكن ،ةتتطلب التسهيالت االهتمام الشديد من اإلدارة بسبب إخنفاض الوضع املايل للجهة املقرتض حتت املالحظة:

 .  مضموناً  يعترب رضالسداد يف الوقت احلا
 

      
   )المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها ()   تحليل بأعمار القروض والسلف ٢ 

 
٢٠١٤  

قروض  أخرى اإلجمالي
جاري مدين  بطاقات إئتمان استهالكية

 بآالف الرياالت السعودية وقروض تجارية
 يوم  ٣٠من يوم واحد إىل  ١٦٣,٦١٤ ٥٤,٠١٥ ١٩٥,٩٦٨ - ٤١٣,٥٩٧
 يوم  ٩٠يوم إىل  ٣١من  ٤٣,٨٠١ ١٤,٨٢٥ ٤٤,٠٢٩ - ١٠٢,٦٥٥

 يوم ١٨٠يوم إىل  ٩١من  ٢٣,٦٦٩ ٨٠٣ ٧,٦٣٦ - ٣٢,١٠٨
 يوم ١٨٠أكثر من  ١٢,٥٧١ - - - ١٢,٥٧١

 اإلجمالي   ٢٤٣,٦٥٥ ٦٩,٦٤٣ ٢٤٧,٦٣٣ - ٥٦٠,٩٣١
 

٢٠١٣  

قروض  أخرى اإلجمالي
جاري مدين  طاقات إئتمانب استهالكية

 وقروض تجارية
 بآالف الرياالت السعودية

 يوم  ٣٠من يوم واحد إىل  ٢٣,٥٧١ ٥٧,٩٧١ ٣٦٤,١٦١ - ٤٤٥,٧٠٣

 يوم  ٩٠يوم إىل  ٣١من  ٧٦,٤١٠ ١٨,٧٦٠ ٧٨,٢٥٤ - ١٧٣,٤٢٤

 يوم ١٨٠يوم إىل  ٩١من  ٣٢,١١٦ ١٥,٢٥٨ ٧١,٥٨٢ - ١١٨,٩٥٦

 يوم ١٨٠أكثر من  ٢٩٠,٧٢٩ ٣,٧٥٤ ١٧,٧٢٨ - ٣١٢,٢١١

 اإلجمالي   ٤٢٢,٨٢٦ ٩٥,٧٤٣ ٥٣١,٧٢٥ - ١,٠٥٠,٢٩٤
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 
 
 
 
 
اإلئتمان حسب  انخفاض فيما يلي تحليًال بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر  ) ٣ 

  القطاعات اإلقتصادية:
   

 بآالف الرياالت السعودية
 القروض والسلف

 العاملـــــة
 والسلفالقروض 

 غير العاملة، صافي
 خسائر مخصص
 اإلئتمـانانخفاض 

القروض والسلف، 
 صــــــــــــــافي

  ٤٢٠١     
     ٣،٣٣٦،٦٩٣ - - ٣،٣٣٦،٦٩٣ حكومية وشبه حكومية  
 ١،٦٩٨،٧٥٤  )٢٩،٩٦٨( - ١،٧٢٨،٧٢٢ بنوك ومؤسسات مالية أخرى   
 ٢،٣١٣،٩٣١  )٣١،٩٠٤( ١٧،٦٥٩ ٢،٣٢٨،١٧٦ زراعة وأمساك  
 ٢٣،٧٢٩،٥٦٠  )٢٧٤،٩١٦( ٣٤،٦١٤ ٢٣،٩٦٩،٨٦٢ تصنيع  
 ٤،٤٦٢،٩٨٨  )٢١،٠٥٦( - ٤،٤٨٤،٠٤٤ مناجم وتعدين  
 ٨،٨٥٩،٦٧٢  )٤٨،١٦٥( - ٨،٩٠٧،٨٣٧ كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية  
 ١٠،٤٥٦،٠٨٨  )٤١٢،٩٥٠( ١٩٤،٣٨٧ ١٠،٦٧٤،٦٥١ بناء وإنشاءات  
 ٢١،٦١١،٥٧٣  )٤٨٢،٤٩٩( ٣٤٤،٣٦٥ ٢١،٧٤٩،٧٠٧ جتارة  
 ٨،١٠٠،٢٩٧  )١١٤،٨٩٣( ٢،٩٨١ ٨،٢١٢،٢٠٩ نقل وإتصاالت  
 ٧،٥٦٥،٣١٤  )٢٣٤،٨٦١( ١٧٤،١٥٩ ٧،٦٢٦،٠١٦ خدمات  
 ٩،١٢٣،٧٦٩  )٤٢٠،٨٨٩( ٣١٦،٤٦٥ ٩،٢٢٨،١٩٣ وبطاقات إئتمان استهالكيةقروض   
 ١٥،٢٨٢،٠٤٥  )٢٣١،٠٧٩( ٩٧،٨٢٥ ١٥،٤١٥،٢٩٩ أخرى  
   

    
 ١١٦،٥٤٠،٦٨٤  )٢،٣٠٣،١٨٠( ١،١٨٢،٤٥٥ ١١٧،٦٦١،٤٠٩ الياإلجم  
 
 

 القروض والسلف بآالف الرياالت السعودية  
 العاملـــــة

 القروض والسلف
 غير العاملة، صافي

 مخصص خسائر
 انخفاض اإلئتمـان

القروض والسلف، 
 صــــــــــــــافي

  ٢٠١٣     
 ٣,٦٢٦,٥٠٠ - - ٣،٦٢٦،٥٠٠ حكومية وشبه حكومية  
 ٢،٠٥٥،٥١٧ )٤،٧٩١( - ٢،٠٦٠،٣٠٨ بنوك ومؤسسات مالية أخرى   
 ٢،٧٣٤،٢٢٥ )٢٠،١١٦( ١٧،٦٥٩ ٢،٧٣٦،٦٨٢ زراعة وأمساك  
 ٢١،٦٩٧،٢٦٤ )٢٣٥،٢٢١( ٣٤،١٩٧ ٢١،٨٩٨،٢٨٨ تصنيع  
 ٤،١٠٣،٥٣٦ )٧،٩٩٥( ٧٤ ٤،١١١،٤٥٧ مناجم وتعدين  
 ٨،٥٩٨،١٣٦ )٤٢،٤٠٥( - ٨،٦٤٠،٥٤١ كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية  
 ٧،٨٩٢،٨٣٩ )٣٠١،٠٨٥( ٢٠١،٢١٥ ٧،٩٩٢،٧٠٩ بناء وإنشاءات  
 ٢١،٨٩٥،١٢١  )٦٢٦،٨٣٩( ٦٠٧،٥٦١ ٢١،٩١٤،٣٩٩ جتارة  
 ٧،٨٢٠،٥١٤  )١٠٦،٦٩٩( ١٩،٩٨٤ ٧،٩٠٧،٢٢٩ نقل وإتصاالت  
 ٦،٢١٨،٠٢٥   )٢٦٢،٠٣٨( ٢٥١،١٣٦ ٦،٢٢٨،٩٢٧ خدمات  
 ٩،٠٢٥،٩٥٨   )٤٦٩،٤٩١( ٣٥٢،١٣٦  ٩،١٤٣،٣١٣ وبطاقات إئتمان استهالكيةقروض   
 ١٥،٦٣٩،٢٦٩  )١٤١،٦٢٧( ٣٣،٤١٢ ١٥،٧٤٧،٤٨٤ أخرى  
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 ١١١،٣٠٦،٩٠٤ )٢،٢١٨،٣٠٧( ١،٥١٧،٣٧٤ ١١٢،٠٠٧،٨٣٧ اإلجمالي  

 
: ٣٢٠١مليون لایر سعودي ( ٦٧،١٨٣ها قدر  متوافقة مع الشريعةتشتمل القروض والسلف على منتجات 

 لایر سعودي). مليون ٦٢،٤٤٦
 

  
 الضمانات د )

ض بضمانات لتقليل خماطر االئتمان املتعلقة بالقرو  العادية أثناء قيامه بعمليات االقراض البنك ظتفحي 
نقدية اخرى، وضمانات مالية، دائع و  و من ودائع ألجل وحتت الطلبوالسلف. تتكون هذه الضمانات 

أخرى. يتم االحتفاظ هبذه الضمانات بشكل أساسي وأسهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة 
القابلة  املقدرة املخاطر املتعلقة هبا بصايف القيمة و تظهر مقابلوالتجارية،  اإلستهالكيةمقابل القروض 

 هلا.  للتحقيق
 

 هـ)    تشتمل القروض والسلف على مديني عقود إيجارات تمويلية والتي تم تفصيلها كالتالي:
      

        ٢٠١٣     ٢٠١٤     الرياالت السعوديــةبآالف  
     إجمالي مديني عقود اإليجارات التمويلية:  
 ٦١٧,٤٢١  ٤٩٢,٧٣٦  من سنة إىل مخس سنوات  
 ٧,٠١٠,٧٢٥  ٧,١٣٤,٢٠٥  أكثر من مخس سنوات   
   ٧,٦٢٨,١٤٦  ٧,٦٢٦,٩٤١ 
            
 ٧,٦٢٨,١٤٦  ٧,٦٢٦,٩٤١  صافي مديني عقود اإليجارات التمويلية  
 

  زميلة  الشركات الاالستثمارات في  -  ٨
        ٢٠١٣    ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ١٧١,٩٤٨  ١٦٦,٢٧٠  الرصيد االفتتاحي   
 ٢٤,٩٩٩  -  حتويل استثمارات/بيع  
 )٣٤,٠٠٠(  (٦٨,٠٠٠)  خمصص اإلخنفاض 
       ٣,٣٢٣  ٧٩٩  احلصة يف األرباح  
 ١٦٦,٢٧٠  ٩٩,٠٦٩  الرصيد الختامي 

 
 
 السعودي الفرنسي -بنك بيمو س مال أمن احلصص يف ر  ٪٢٧يف شركات زميلة ما نسبته  اتثل االستثمار مت
الشركة السعودية الفرنسية  يف ٪٣٢,٥و ، اجلمهورية العربية السوريةبنك مت تأسيسه يف  وهو،)٪٢٧: ٢٠١٣(

القيمة تقدر  .شركة مت تأسيسها يف اململكة العربية السعودية وهي،)٪٣٢,٥: ٢٠١٣() التعاوين (اليانزللتأمني 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
شركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين (أليانز السعودي الالعادلة الستثمار البنك السعودي الفرنسي يف 

 .سعودي) مليون لایر ٥٢٠: ٢٠١٣( مليون لایر سعودي ٢٢٢ بنحو م٤٢٠١ديسمرب  ٣١الفرنسي) كما يف 
 
 
 
 
 
 
  يف القوائم املالية للشركات الزميلة:    فيما يلي بياناً حبصة البنك 

 و السعودي الفرنسيمبنك بي     بآالف الرياالت السعوديــة 
 سوريا -          

شركة السعودية الفرنسية للتأمني ال 
 ليانز)أالتعاوين (

   ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ٤٧٩،٥٤٧  ٥٢٧،٨٩٣  ٨٣٢،١٧٦  ٧٧١،٥٥٩  إمجايل املوجودات 

 ٤٢٣،٣٦٥  ٤٦٧،٨٤٠  ٧٦٨،٣٢٧  ٧٠٧،٧١١  إمجايل املطلوبات 

 ٥٦،١٨٢  ٦٠،٠٥٣  ٦٣،٨٤٩  ٦٣،٨٤٨  إمجايل حقوق امللكية 

 ١٣١،٣٨٧  ١٤٩،٥٣٠  ٤٠،١٩٨  ٣٢،٢٩٧  إمجايل الدخل 
 ١٢٧،٢٢٢  ١٤٤،٣٦٧  ٢٦،١٣٤  ١٩،٣٥٧  إمجايل املصاريف 
 
  

 متلكات والمعدات، صافيالم - ٩
 
  

 األراضي والمباني بآالف الرياالت السعوديـــة
 تحسينات

 المباني المستأجرة
األثاث والمعدات 

 والسيارات
٢٠١٤ 
 اإلجمالـي

٢٠١٣ 
      التكلفة:         اإلجمالـي

 ١,٣٨٩,٨٢٧ ٣٤٤,٤٢٤,١ ٤٥٤,٧٥٤ ٥٥٨,٩٤ ٣٣٢,٥٧٥ رصيد بداية السنة   
 ١٠٧,١٢٢ ٤٨٩,١١٠ ٦٠٩,٨٦ ٥٩٩,١٣ ١٢٨,١٠ اإلضافات  
 )٧٢,٦٠٥( )٢٩٧,٨٠( )٣٠٩,٥٠( )٩٨٨,٢٩( - اإلستبعادات واإلستغناءات  
 ١,٤٢٤,٣٤٤ ٥٣٦,٤٥٤,١ ٧٥٤,٧٩٠ ١٦٩,٧٨ ٦١٣,٥٨٥ رصيد نهاية السنة   
       
      اإلستهالك واإلطفاء المتراكم: 
 ٧٤٨,٥٢١ ٤٢٦,٨٠٤ ٩٣٥,٥٦٥ ١٥١,٥ ٣٤٠,٢٣٣ رصيد بداية السنة  
 ١٢٨,٤٨٣ ٠٥٦,١٢٥ ٧١٣,٧٥ ٣٢,٣٣٩ ٠٠٤,١٧ اجملنب للسنة  
 )٧٢,٥٧٨( )٠٢٢,٨٠( )٠٩٢,٥٠( (٢٩,٩٣٠)  اإلستبعادات واإلستغناءات  
 ٨٠٤,٤٢٦ ٤٦٠,٨٤٩ ٥٥٦,٥٩١ ٥٦٠,٧ ٣٤٤,٢٥٠ رصيد نهاية السنة  
 صافي القيمة الدفترية في 

 - ٠٧٦,٦٠٥ ١٩٨,١٩٩ ٦٠٩,٧٠ ٢٦٩,٣٣٥ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 صايف القيمة الدفرتية يف 

 ٦١٩.٩١٨ - ٥١٩,١٨٨ ٤٠٧,٨٩ ٩٩٢,٣٤١ ٢٠١٣ديسمرب  ٣١
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
ديسمرب  ٣١كما فـي   مليون لایر سعودي ٣درها ة على أعمال حتت التنفيذ قـحتسينات املبانـي املستأجر تشتمل  

متعلقة بتقنية  موجودات شتمل األثاث واملعدات والسيارات علىت. )لایر سعودي مليون ٢٠ :٢٠١٣( ٤٢٠١
 املعلومات.

 
 
 
 
 
 
 
 

           الموجودات األخرى    -١٠
       ٢٠١٣    ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
      : مدينةستحقة مخاصة عموالت  
 ٣٤٩  ٢٨١  بنوك ومؤسسات مالية أخرى   – 
 ٨٦,٢٠٧  ١٣٥.٧٧٥  إستثمارات   - 
 ٢٨١,٨٤٨  ٢٩٣,٤١٥  قروض وسلف    - 
 ٣٦٨,٤٠٤  ٤٢٩.٤٧١  إمجايل العموالت اخلاصة املستحقة املدينة   
      
 ٣٨٤,٧٩٤  ٦٦٥.٩٩٨   ذمم مدينة 
 ٢,٧٧٢,٥٧٢  ٢.٦٣٢.٤٤٧  ) ١١القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات ( إيضاح  
 ٨٧,٨٠٠  ٤٥١.٦٧٠  عقارات أخرى 
 ٣٦٦,٤٤٥  ٢٢٧,٦٩٣  أخرى 
 ٣,٩٨٠,٠١٥  ٤,٤٠٧,٢٧٩  اإلجمالي 
 

  المشتقات -١١
 يقوم البنك، خالل دورة أعماله العادية، بإستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة وتغطية املخاطر: 

 
ات أسعار من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة ملقايض واحدة متثل إلتزامات لتبادل جمموعة أ  )  المقايضات:

العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة  دفعات، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل تالعموال
العموالت بسعر  دفعاتالعمالت، فيتم مبوجبها تبادل أسعار واحدة، دون تبادل أصل املبلغ. أما مقايضات 

  بعمالت خمتلفة. و مع أصل املبلغ سعر عائم بو  ثابت
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية  العقود اآلجلة والمستقبلية: ب )

تصميمها خصيصاً لتلبية إحتياجات مت معينة بسعر وتاريخ حمددين يف املستقبل. إن العقود اآلجلة هي عقود 
قود املستقبلية حمددة والتعامل هبا خارج األسواق املالية النظامية. أما عقود الصرف األجنيب املستقبلية والع

اخلاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل هبا وفق أسعار حمددة يف األسواق املالية النظامية ويتم تسديد التغريات 
  يف قيمة العقود املستقبلية يومياً.

وتنص  بصورة فردية التفاوض عليهاوهي عبارة عن عقود أسعار عموالت يتم  إتفاقيات األسعار اآلجلة: جـ )
يسدد نقدًا الفرق بني سعر العمولة املتعاقد عليه وسعر السوق يف تاريخ مستقبلي حمدد وذلك عن  على أن

  أصل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
در اخليار) املشرتي (املكتتب باخليار) وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية ، مينح مبوجبها البائع (مص الخيارات: د   )

لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر حمدد سلفًا يف تاريخ مستقبلي حمدد  إللتزام،احلق، وليس ا
 أو يف أي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية يف ذلك التاريخ.
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  
تتضمن راكز ، وموازنة أسعار الصرف. باملبيعات، وأخذ امل بالبنك تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة 

من حتويل أو ، يف مجلة األمور، اخرى لتمكنهمومؤسسات مالية منتجات للعمالء وبنوك املبيعات طرح  أنشطة
أخذ املراكز بإدارة خماطر مراكز السوق مع توقع احلصول  يقتضيتعديل أو ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. و 

موازنة أسعار الصرف فإ�ا  أما بالنسبةاإلجيابية يف األسعار أو املعدالت أو املؤشرات. على أرباح من التغريات 
تحديد واإلستفادة من الفروقات يف أسعار الصرف بني األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض احلصول تتضمن ال

 على أرباح من ذلك.
 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 
واليت يتعلق جزء منها بإدارة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك نتيجة  ،نظام شامل لقياس وإدارة املخاطربتبين البنك  قام 

لتقليل خماطر أسعار العمالت والعموالت لتكون وذلك التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب وأسعار العموالت، 
الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.  يماتالتعل بناءاً علىضمن املستويات املقبولة اليت يقررها جملس اإلدارة 

 للمعامالت مع األطراف األخرىوقد وضع جملس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدودًا 
ملخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا وتستخدم إسرتاتيجيات تغطية املخاطر لضمان بقاء مراكز و 

ود املقررة. كما وضع جملس اإلدارة مستوى معيناً ملخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدوداً العمالت ضمن احلد
للفجوات يف أسعار العموالت للفرتات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني أسعار العموالت وتستخدم 

 قررة.إسرتاتيجيات تغطية املخاطر يف تقليل الفجوة بني أسعار العموالت ضمن احلدود امل
 
تعرضه  لتعديلوكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك املشتقات ألغراض تغطية املخاطر وذلك  

ملخاطر أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وكذلك بإستخدام 
ككل. إن التغطية اإلسرتاتيجية للمخاطر ال ختضع   وحدةامل إسرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز املايل

 ، وتقيد املشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض املتاجرة.اخلاصة حملاسبة تغطية املخاطر
 
يف تغطية خماطر عمالت حمددة. كما يستخدم ومقايضات العمالت يستخدم البنك عقود الصرف األجنيب اآلجلة  

البنك مقايضات أسعار العموالت والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت لتغطية خماطر حمددة ناشئة عن 
التعرض ملخاطر أسعار عموالت ثابتة. ويستخدم البنك أيضًا مقايضات أسعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات 

هذه احلاالت، جيب توثيق طبيعة تغطية املخاطر  كلبعض خماطر العموالت بسعر عائم. ويف  النقدية الناشئة عن 
قيد هذه املعامالت على أ�ا تغطية وت ،ملغطاة وأداة تغطية املخاطروأهدافها رمسياً، مبا يف ذلك تفاصيل البنود ا

 خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
 
 ية تغطية مخاطر التدفقات النقد 
املستقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناة لغري لعموالت الدخل التدفقات النقدية يتعرض البنك لتغريات يف  

املتاجرة واليت حتمل عمولة بسعر متغري. يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت لتغطية خماطر أغراض 
لك ونتيجة لإللتزامات املؤكدة بالعمالت األجنبية مثل كذ  .التدفقات النقدية على خماطر أسعار العموالت هذه

يتعرض البنك ملخاطر العمالت األجنبية وخماطر أسعار العموالت اخلاصة املغطاه  ،الديون املصدرة بعمالت أجنبية
 مبقايضات أسعار العموالت بعمالت خمتلفة. 

والتاريخ  ةخالهلا التدفقات النقدية املغطا ثع أن حتدقديسمرب، الفرتات اليت يتو  ٣١أدناه كما يف  يبني اجلدول 
 : الربح أو اخلسارةالذي يتوقع بأن تؤثر فيه على 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
  

 ٥من أكثر  سنوات ٥إلى  ٣ سنوات ٣سنة إلى  خالل سنة بآالف الرياالت السعودية
 سنوات

٢٠١٤     

 ٢.٦٠٠ ١.٠٨٠.٩٣٨ ٢.١٢٧.٠٤١ ١.٣٧٣.٠٤٣ التدفقات النقدية الواردة (موجودات)

 (١.٨٤٥) (٩٨٩.١١٥) (١.٩٧٥.٤٢٦) (٣٨٧.٦٩٦) التدفقات النقدية الصادرة (مطلوبات)

 ٧٥٥ ٩١.٨٢٣ ١٥١.٦١٥ ٩٨٥.٣٤٧ صايف التدفقات النقدية الواردة

٢٠١٣     
 ٧,٣٧٣ ٨٥١,٢٦٧ ١,٦١٧,١٩٣ ١,١١٣,٦٥٦ التدفقات النقدية الواردة (موجودات)
 )١٠,١٩٨( )١,١٤٧,٧٤٧( )١,٣٩٣,٥٦٦( )٢٢٤,٨٢٩( التدفقات النقدية الصادرة (مطلوبات)

 )٢,٨٢٥( )٢٩٦,٤٨٠(  ٢٢٣,٦٢٧ ٨٨٨,٨٢٧ صايف التدفقات النقدية الواردة
 
 
خالل املوحدة قائمة الدخل ل احملولةفيما يلي حتليًال بصايف األرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية  

 السنة: 
 
  

        ٢٠١٣    ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ١,٠٢٦,٩٦٤  ١,٢٩١,٣٨٨  دخل عموالت خاصة 
       )٤٨٣,٢٣٥(  (٦٣٤,٠٢٤)  مصاريف عموالت خاصة 

 
 احملولةصايف األرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية 

 ٥٤٣,٧٢٩  ٦٥٧,٣٦٤  إىل  قائمة الدخل املوحدة
 
  

إلجيابية والسلبية لألدوات املالية املشتقة املقتناه، مع حتليل باملبالغ اإلمسية القيمة العادلة ا التاليةتعكس اجلداول 
للفرتة املتبقية حىت تاريخ اإلستحقاق واملعدل الشهري. إن املبالغ اإلمسية، اليت تعترب مؤشرًا على حجم املعامالت 

بلية املتعلقة هبا. وبالتايل، فإن هذه املبالغ القائمة يف �اية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية املستق
اإلمسية ال تعكس خماطر اإلئتمان اليت يتعرض هلا البنك واليت تقتصر عادة على القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات، 

                       أو خماطر السوق.
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

        ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 ى تاريخ اإلستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حت األدوات المالية المشتقة

 بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة  ٢٠١٤

 اإليجابية

القيمة 
العادلة 
 السلبية

إجمالي المبالغ 
 اإلسمية

 ٣خــــالل 
 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشــــهر

 ٥أكثر من 
 المعدل الشهري سنوات

المشتقات المقتناة ألغراض  
         المتاجرة:

  ١٣٣،٢١٣،٨٧٥ ٧,٦٨٤,٨٨٢ ٩١,٧٥٤,١٩٦ ٢١,٠٤٩,٠٧٣ ٧,٦٠٣,٣٣٧ ١٢٨,٠٩١,٤٨٨ ١,١٨٧,٩٦٨ ١,١٦٩,٨٥٤  مقايضات اسعار العموالت

العقود املستقبلية اخلاصة بأسعار 
  ٥٧٦،٣٠٤،٢٩ ٨٣٠,٨٤٢,٢ ١٣٠,٣٠٩,٢٤ ٤٠٥,٨٨٠,٧ - ٣٦٥,٠٣٢,٣٥ - ٩٣ العموالت واخليارات

 - - - - - - - - إتفاقيات األسعار اآلجلة 

  ٥٢،٩٢١،٠٢١ - ٨,٣٣٨,٣٧٤ ٢٣,٢٢٨,١٥٢ ٣٣,٨٥٩,٤١٠ ٦٥,٤٢٥,٩٣٦ ٦٩,٠٦٢ ٩٩,١٩٥ األجنيب اآلجلةعقود الصرف 

  ٤٩،٤٤٠،٢٧٥ - ٢١,٦٥١,٠٤٤ ٢٧,٣٧٥,٧٣٤ ٩,٤٤٥,٦٠٦ ٥٨,٤٧٢,٣٨٤ - ٥٧,٥٩٣ خيارات العمالت

           ٢،٢٦٤،٢٩٢ - ١,٣١٢,٠٣٩ ٢٥٣,٧٣٩ ٤٦١,٣٨٥ ٢,٠٢٧,١٦٣ ٤,٢٤٠ ٢٤,٢٩١ أخرى
المقتناة لتغطية المشتقات 

         مخاطر القيمة العادلة:

           ٥،١١٨،٠٩٠ - ٣,٠٧٦,٥٠٠ ٦٧,٥٠٠ ٢,٤٣٧,٥٠٠ ٥,٥٨١,٥٠٠ ١٠,١٩٧ ٣٦,٢٠٨ مقايضات أسعار العموالت
المشتقات المقتناة لتغطية 
         مخاطر التدفقات النقدية:

  ٥٧،٤٥٩،٠١١ ١٠٨,٠٠٠ ٦٠,٢٩٧,٤١٤ ٧,٣٧٩,٦٥٩ ٣,٢٣٥,٠٠٠ ٧١,٠٢٠,٠٧٣ ٢,٩٦٧ ١,٢٤٥,٢١٣ مقايضات أسعار العموالت

و  ١٠(إيضاحي   اإلجمالي
٣٢٩،٧٢١،١٤٠ ١٠,٦٣٥,٧١٢ ٢١٠,٧٣٨,٦٩٧ ٨٧,٢٣٤,٢٦٢ ٥٧,٠٤٢,٢٣٨ ٣٦٥,٦٥٠,٩٠٩ ١,٢٧٤,٤٣٤ ٢,٦٣٢,٤٤٧ )١٥     

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق األدوات المالية المشتقة
 ياالت السعوديةبآالف الر 
٢٠١٣ 

القيمة العادلة 
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

إجمالي المبالغ 
 اإلسمية

 ٣خــــالل 
 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشــــهر

 ٥أكثر من 
 المعدل الشهري سنوات

المشتقات المقتناة ألغراض  
 المتاجرة:

        

 ١٢٥,٢٤٢,٥٢١ ٨,٠٨٩,٢٢٧ ٨٧,٩٢٤,٦٢٤ ١٨,٨٨٧,٠٩٩ ١٢,٦٠٠,٩٩٠ ١٢٧,٥٠١,٩٤٠ ١,٥١٤,٧٣٢ ١,٦٦٣,٦٥٣ مقايضات اسعار العموالت 

العقود املستقبلية اخلاصة بأسعار 
 ٢٩,٧٧٢,٧٩٤ ٧١٦,٢٥٠ ١٧,٠٢٢,٣١٩ ٢,٦٧٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠,٠٠٠ ٢٢,٨١١,٥٦٩ - ٣٩٧ العموالت واخليارات

 ٥٨٣,٣٣٣ - - - - - - - إتفاقيات األسعار اآلجلة 

 ٤٢,٥٧٥,٦٥١ - ٤٣١,٢٨٠ ٩,٤٤٤,٧١٠ ٣٢,٣١١,٣٦٣ ٤٢,١٨٧,٣٥٣ ٢٩,٣٣٣ ٨٢,١٩٦ عقود الصرف األجنيب اآلجلة

 ٣٢,٤٦٠,٨١٦ - ٥,٨٢٣,٢٦١ ١١,٤٥٣,٩٠٧ ٦,٣٣٩,٢٠٦ ٢٣,٦١٦,٣٧٤ - ١٨,٥٤٩ خيارات العمالت

          ٢,١٩٢,١٤٦ - ١,٢٨٤,٧٤٠ ٨٩٩,٧٦١ ٥١٩,٩٤٦ ٢,٧٠٤,٤٤٧ - ٢٤,٧٠٩ أخرى
المشتقات المقتناة لتغطية 

         ة العادلة:مخاطر القيم
          ٥,٦١٦,٤٠٠ ٢٦٤,٠٠٠ ٥,٣١٧,٥٠٠ ٢,٥٠٠ - ٥,٥٨٤,٠٠٠ ١١,٠٢٦ ١٩,٥١٤ مقايضات أسعار  العموالت
المشتقات المقتناة لتغطية 
         مخاطر التدفقات النقدية:
 ٥٠,٦٧٩,٨١٦ ٦٧٣,٠٠٠ ٤٦,٢٩٥,٣٣٨ ٥,٥٧١,٨٧٢ ٢,٣١٨,٧٥٠ ٥٤,٨٥٨,٩٦٠ ١١٩,٨٠٠ ٩٦٤,٢٤٠ مقايضات أسعار العموالت

 ٢٨٩,١٢٣,٤٧٧ ٩,٧٤٢,٤٧٧ ١٦٤,٠٩٩,٠٦٢ ٤٨,٩٣٢,٨٤٩ ٥٦,٤٩٠,٢٥٥ ٢٧٩,٢٦٤,٦٤٣ ١,٦٧٤,٨٩١ ٢,٧٧٣,٢٥٨ اإلمجايل

 القيمة العادلة التفاقيات 
          )٤٥,٠٠٠( - - )٥,٠٠٠( )٣٧,٥٠٠( )٤٢,٥٠٠( )٦٨٦( )٦٨٦( املقاصة   
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 اإلمجايل بعد املقاصة 

 ٢٨٩,٠٧٨,٤٧٧ ٩,٧٤٢,٤٧٧ ١٦٤,٠٩٩,٠٦٢ ٤٨,٩٢٧,٨٤٩ ٥٦,٤٥٢,٧٥٥ ٢٧٩,٢٢٢,١٤٣ ١,٦٧٤,٢٠٥ ٢,٧٧٢,٥٧٢ )١٥و ١٠(إيضاحي    

 
 

مليون  ٤٢: ٢٠١٣( تشتمل مقايضات أسعار العموالت اخلاصة على مبالغ أمسية بقيمة ال شيء مليون لایر سعودي 
مليون   ٠،٧: ٢٠١٣(  شئ مليون لایر سعوديوبإمجايل قيمة عادلة إجيابية وقيمة عادلة سلبية قدرها ال), لایر سعودي

    .بالصايف لایر سعودي) مت إجراء مقاصة هلا بسبب خماطر اإلئتمان وذلك لنية البنك يف إجراء املقاصة هلا
 :ة تغطية املخاطر وقيمتها العادلةيعكس اجلدول أدناه ملخصاً بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة وأدا

 
 الرياالت السعوديةبآالف 

 
 وصف البنود المغطاة

 
 التكلفة القيمة العادلة

 
 المخاطر

 
 أداة التغطية

 القيمة العادلة
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

٢٠١٤       

 
 ١٠,١٩٧ - مقايضات أسعار العمالت القيمة العادلة ٣٣١,٥٠٠ ٣٤٠,٢٧٥ ثابتة بأسعار عمولةقروض 

ر   أسعاسندات دين وصكوك ب
 - ٣٦,٢٠٨ مقايضات أسعار العمالت القيمة العادلة ٥,٢٥٠,٠٠٠ ٥,٢٣١,٠٦٧ عمولة ثابتة
 ١٢٨ ١٩,٨٣٠ مقايضات أسعار العمالت التدفقات النقدية ١,٣٦٧,٥٠٠ ١,٣٨٧,٢٠٣ عمولة عائمةأسعار إستثمارات ب

 ٢,٨٣٩ ١,٢٢٥,٣٨٣ سعار العمالتمقايضات أ التدفقات النقدية ٦٩,٦٥٢,٥٧٣ ٦٩،٦٨٧،٧٧٠  عمولة عائمةأسعار قروض ب

٢٠١٣       

       

 ١١،٠٢٦ - مقايضات أسعار العمالت القيمة العادلة ٣٣٤،٠٠٠ ٣٤٥،٦٦٣ ثابتة بأسعار عمولةقروض 
       

أسعار سندات دين وصكوك ب
 - ١٩،٥١٤ مقايضات أسعار العمالت القيمة العادلة ٥،٢٥٠،٠٠٠ ٥،٢٣٠،١٠١ عمولة ثابتة

 ٦٦٠٠  ١،٧٤٢ مقايضات أسعار العمالت التدفقات النقدية ٨٢٦،٢٥٠   ٨٢١،٣٩٣ عمولة عائمةأسعار ب إستثمارات
  ١١٣،٢٠٠ ٩٦٢،٤٩٨ مقايضات أسعار العمالت التدفقات النقدية ٥٤،٠٣٢،٧١٠   ٥٤،٠٤٩،٤٣٨ عمولة عائمةأسعار قروض ب

 
 بينما بلغ، مليون لایر سعودي) ٨: ٢٠١٣ سعودي (مليون لایر ٢٦أرباح أدوات تغطية خماطر القيمة العادلة  بلغ صايف

  .مليون لایر سعودي) ٨ :٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٠ املغطى خماطرهالبند  أرباحصايف 
 

) تقريبًا من صايف القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات اخلاصة بالبنك مع ٪٧٧: ٢٠١٣( ٪٧٨مت إبرام ما نسبته 
أي طرف من ) من صايف القيمة العادلة اإلجيابية مع ٪٢٠: ٢٠١٣( ٪١٤أقل من  مؤسسات مالية، بينما مت إبرام

 . يتم التعامل باملشتقات، بشكل رئيسي، من قبل قطاع اخلزينة بالبنك . إعداد القوائم املاليةتاريخ بكما   ةاجملموع
 

 
       األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  -١٢

        ٢٠١٣     ٢٠١٤     ـةبآالف الرياالت السعوديـ 
 ٥٥٥,٤٠٧  ٤٠٦,١٥٣  حسابات جارية 
 ٣,١١٢,٤٨٦  ٣,٤٥٧,٣٢٩  ودائع أسواق املال  
 ٣,٦٦٧,٨٩٣  ٣,٨٦٣,٤٨٢  اإلجمالي 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

     ودائع العمالء    -١٣
  ٢٠١٣     ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ٨٢,٩٢٤,٥٧٨  ١٠٢,٣٦٩,٢٥٠  حتت الطلب 
 ٤٤٩,١٢٠  ٤٣٧,٥٠٨  إدخار 
 ٤٥,٠٥٩,٥٩٩  ٣٨,٢١٥,٤٧٠  ألجل 
 ٣,١٦٧,٨٩٠  ٤,٢٥٣,٠١٧  أخرى 
 ١٣١,٦٠١,١٨٧  ١٤٥,٢٧٥,٢٤٥  اإلجمالي 
 
مليون لایر  ١،٥٨٨: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢،٠٩١تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبالغ قدرها  

  القابلة للنقض.سعودي) كضمانات حمتجزة لقاء اإللتزامات غري 
: ٢٠١٣ليون لایر سعودي (م ١٦،٢٥٧مببلغ قدره  متوافقة مع الشريعةتشتمل الودائع ألجل على منتجات  

  لایر سعودي). مليون ٢١،٤٤٩
  -على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي : العمالءودائع تشتمل  

 ٢٠١٣     ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ٧,٠٨٣,٥٢٤  ٨,٨٨٣,٢٧١  حتت الطلب 
 ١٢,٢٣٤  ١١,٧٢٤  إدخار 
 ١٤,٣٢٩,١٩٦  ١٣,١٢٤,٨٢١  ألجل 
 ٣٩٤,٥٨٠  ٨٩٦,٦٠٥  أخرى 
 ٢١,٨١٩,٥٣٤  ٢٢,٩١٦,٤٢١  اإلجمالي 
 

  والصكوك المصدرة سندات الدين -١٤
 دوالر أمريكـييـون مل ٦٥٠وغري مضمونة وغري قابلـة للتحويـل قـدرها  سندات بعمولة ثابتة، ٢٠١٠ يف أصدر البنك 

 ٢و البـــالغ قيمتـــة  درجـــة يف بورصـــة لنـــدنواملاألجـــل  ةاملتوســـط اليـــورو ســـنداتســـنوات وذك مبوجـــب برنـــامج  ٥ملـــدة و 
كمـــا قـــام   وتســـتخدم لألغـــرض البنكيـــة العامـــة. ٪٤،٢٥. حتمـــل الســـندات عمولـــة نصـــف ســـنوية قـــدرها مليـــار دوالر

 أمريكـــي مليـــون دوالر ٧٥٠الشـــريعة اإلســـالمية بقيمـــة  البنــك بإصـــدار صـــكوك متوســـطة األجـــل متوافقـــة مــع أحكـــام
واملـــدرج يف بورصـــة لنـــدن.  أمريكـــي مليـــار دوالر ٢، وذلـــك مبوجـــب برنـــامج قيمتـــه ٢٠١٢يف مـــايو  ســـنوات ٥وملـــدة 

 ١،٩٠٠صــكوك ثانويــة غــري مضــمونة بقيمــة ل بطــرح خــاص ٢٠١٢ديســمرب  شــهر باإلضــافة إىل ذلــك قــام البنــك يف
كمــا حيــق للبنــك   .يــداعلإل الصــكوك مــن خــالل نظــام تــداولهــذه  يــتم ســداد ســنوات.  ٧ة مليــون لایر ســعودي وملــد

مؤسسـة النقــد بشـرط احلصــول علـى موافقـة مبدئيــة مـن  سـنوات و ٥يــة غـري املضـمونة بعــد سـداد هـذه الصـكوك الثانو 
 متوافقة مع أحكام وشروط اإلتفاقية.أن تكون  بشرطالعريب السعودي و 

مليــون  ٢،٠٠٠بإصـدار صـكوك ثانويـة غـري مضـمونة بقيمـة  ٢٠١٤قـام البنـك يف شـهر يونيــو ا سـبق، باإلضـافة إىل مـ        
سـداد بنـك لل حيـق. ومـع ذلـك، لإليـداع تـداولاد الصـكوك مـن خـالل نظـام . يـتم سـدسـنوات ١٠لایر سعودي وملدة 

ــ ٥هــذه الصــكوك الثانويــة غــري املضــمونة بعــد  ة مــن مؤسســة النقــد ســنوات ولكــن بشــرط احلصــول علــى موافقــة مبدئي
 مع أحكام وشروط اإلتفاقية. متوافقةأن تكون  بشرطالسعودي و  العريب السعودي و
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

     المطلوبات األخرى    -١٥
  ٢٠١٣    ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
      
      عموالت خاصة مستحقة دائنة 
 ٢٣٢  ٩٥٨  بنوك ومؤسسات مالية أخرى   –  
 ٦٨,٤٧٦  ٤٨,٨٨٠  ع العمالء  ودائ   -  
 ٤٦,٥٣٥  ٥٤,٣٥٤  سندات دين وصكوك    -  
 ١١٥،٢٤٣  ١٠٤,١٩٢  إمجايل العموالت اخلاصة املستحقة الدائنة  
      
 ١,٨٢٦,٨٣٨  ١,٧٣٣,٢٨٠  دائنون ومصاريف مستحقة الدفع  
 ١,٦٧٤,٢٠٥  ١,٢٧٤,٤٣٤  )١١إيضاح القيمة العادلة السلبية للمشتقات ( 
 ٨٢٤،٥٧٦  ٩٢٣,٨٦٦  أخرى 
 ٤,٤٤٠,٨٦٢  ٤,٠٣٥,٧٧٢  اإلجمالي 
 
 

  رأس المال  -١٦
لایر سـعودي  ١٠مليون سهم، قيمة كـل سـهم  ١،٢٠٥يتكون رأس املال املصرح به، واملصدر، واملدفوع بالكامل من  

أسـهم منحـة،   مليـون ٣٠١،٣لایر سعودي). مت توزيـع  ١٠مليون سهم، قيمة كل سهم  ٩٠٤: ٢٠١٣ديسمرب ٣١(
اإلدارة خــالل لایر ســعودي لكــل ســهم حلملــة أســهم البنــك وذلــك وفقــاً للقــرار الصــادر عــن جملــس  ١٠بقيمــة أمسيــة 

. ومت مــنح األســهم بواقــع ســهم لكــل ثالثــة أســهم ٢٠١٤، ابريــل ١٦مــة الغــري عاديــة  املنعقــدة يف ااجللسـة اجلمعيــة الع
مليــــون لایر ســــعودي إىل  ٩،٠٤٠ليــــه، مت زيــــادة رأس مــــال البنــــك مــــن . وبنــــاًء عاألربــــاح املبقــــاةقائمــــة وذلــــك برمسلــــة 

 مليون لایر سعودي. ١٢،٠٥٣
 
  موزعة على النحو التايل:البنك  مال ملكية رأس  أن 
 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 نسبة الملكية
٪  

 
٢٠١٤  

 
٢٠١٣ 

 ٦,٢٢٧,٦٧٩  ٨.٣٠٣.٥٧٢  ٦٨،٩ مسامهون سعوديون
ويل كريدي أجريكول بنك التم

  واالستثمار
 بنك   

 
٣١،١ 

 
٢,٨١٢,٥٠٠  ٣.٧٥٠.٠٠٠ 

 ٩,٠٤٠,١٧٩  ١٢.٠٥٣.٥٧٢  ١٠٠ اإلجمالي 
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 والعام النظامي اإلحتياطي -١٧
من  ٪٢٥حتويل ما ال يقل عن  بنكلل و النظام األساسييقتضي نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية  

  .حتياطي رأس املال املدفوعالنظامي إىل أن يساوي رصيد هذا اإل صايف دخل السنة إىل اإلحتياطي
إىل  لسنةل ةاألرباح املبقا) من مليون لایر سعودي ١،٤٨٧: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٨٧٩مت حتويل مبلغ قدره 
  النظامي غري قابل للتوزيع. . إن اإلحتياطياالحتياطي النظامي

 سعودي من األرباح املبقاة إىل اإلحتياطي العام. مليون لایر ٩٨٣قام البنك بتخصيص مبلغ 
 

 االحتياطيات األخرى  -١٨
 

 بآالف الرياالت السعودية
تغطية مخاطر 

 التدفقات النقدية
االستثمارات المتاحة  

 للبيع 
  

  اإلجمالي
٢٠١٤      

       ٢٦٨،٦٦٨  (٣٠،٦٢٥)  ٢٩٩،٢٩٣ الرصيد في بداية السنة 
 ١،٠١٧،٥٥٣  ١٦٨،٦٨٥  ٨٤٨،٨٦٨ ة العادلة صايف التغري يف القيم

 (٦٩٣،٢٧٧)  (٣٥،٩١٣)  (٦٥٧،٣٦٤) حمول إىل قائمة الدخل املوحدة 
      

 ٣٢٤،٢٧٦  ١٣٢،٧٧٢        ١٩١،٥٠٤ صايف احلركة خالل السنة
       ٥٩٢،٩٤٤  ١٠٢،١٤٧  ٤٩٠،٧٩٧ الرصيد في نهاية السنة 

٢٠١٣      
       ٨٩٢,٣٧٨  )٢٧,٨٧٧(  ٩٢٠,٢٥٥ الرصيد في بداية السنة 

 )٥,٩٤٧(  ٧١,٢٨٦  )٧٧,٢٣٣( صايف التغري يف القيمة العادلة 
 )٦١٧,٧٦٣(  )٧٤,٠٣٤(  )٥٤٣,٧٢٩( حمول إىل قائمة الدخل املوحدة 

      
       )٦٢٣,٧١٠(  )٢,٧٤٨(  )٦٢٠,٩٦٢( صايف احلركة خالل السنة
       ٢٦٨,٦٦٨  )٣٠,٦٢٥(  ٢٩٩,٢٩٣ الرصيد في نهاية السنة 

تغطية خماطر التدفقات  غري احملققة الناجتة عنتقييم الإعادة خسائر) ( / أرباحمتثل االحتياطيات األخرى صايف 
 النقدية االستثمارات املتاحة للبيع. أن هذه االحتياطيات غري قابلة للتوزيع. 

استبعاد  أرباح وخسائرىل قائمة الدخل املوحدة إ من احتياطي االستثمارات املتاحة للبيع ثل التحويالتمت
حتويل الربح أو  متعليه، ). مليون لایر سعودي ٧٤ :٢٠١٣لایر سعودي (مليون  ٣٦قدرها للبيع  متاحةاستثمارات 

وكذلك أرباح أو خسائر استبعاد االستثمارات خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن سابقًا  هاخلسارة املرتاكمة املثبت
يتوقع أن  ،بالنسبة لتغطية خماطر التدفقات النقديةصص االخنفاض يف القيمة إىل قائمة الدخل املوحدة. وخم السنة

على قائمة الدخل املوحدة وذلك من سنة إىل  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يؤثر املبلغ الظاهر كرصيد احتياطيات كما يف 
 مخس سنوات قادمة. 
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  التعهدات واإللتزامات المحتملة -١٩
 اوى القضائية الدع أ  )

. مل جينب أي ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف ) دعوى قضائية مقامة ضد البنك  ٢٠: ٢٠١٣(  ١٨هناك 
هذه الدعاوى بناءًا على نصيحة املستشارين القانونيني اليت تشري إىل أنه من غري  مقابلخمصص ذو أمهية 

 املتوقع تكبد خسائر جوهرية.
 

 اإللتزامات الرأسمالية  ب)
: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٤٥ ، بلغت االلتزامات الرأمسالية لدى البنك٢٠١٤يسمرب د ٣١كما يف 

 ومعدات. مليون لایر سعودي) تتعلق بشراء مباٍين  ٤٧
 

  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان ج)
  إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفري األموال للعمالء عند طلبها. 

اليت تعترب ضمانات غري قابلة للنقض من قبل البنك  -إن خطابات الضمان واإلعتمادات املستندية 
حتمل نفس خماطر اإلئتمان  - ف الثالثطر يل من الوفاء بإلتزاماته جتاه البالسداد يف حالة عدم متكن العم

  اليت حتملها القروض والسلف. 
ابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اليت تعترب مبث -إن اإلعتمادات املستندية 

مضمونة عادة بالبضاعة اليت ختصها، وبالتايل فإ�ا  -الثالث بسحب األموال وفق شروط وأحكام حمددة 
  غالباً ما حتمل خماطر أقل. 

بلغ امللتزم به لعدم أما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات الضمان واإلعتمادات املستندية فتقل كثرياً عن امل
  توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال مبوجب اإلتفاقية.

العمالء. يتوقع البنك أن يتم تقدمي على متثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت املسحوبة 
  معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.

على شكل قروض بصورة رئيسية  ستخدم من اإلئتمان املمنوح متثل اإللتزامات ملنح اإلئتمان اجلزء غري امل
وسلف و ضمانات وإعتمادات مستندية. وفيما يتعلق مبخاطر اإلئتمان املتعلقة باإللتزامات ملنح اإلئتمان، 
فمن احملتمل أن يتعرض البنك خلسارة مببلغ يعادل إمجايل اإللتزامات غري املستخدمة، إال أن مبلغ اخلسارة 

ن إمجايل اإللتزام غري املستخدم ألن معظم وراً، يتوقع أن يكون أقل كثرياً عة الذي ال ميكن حتديده فاحملتمل
اإللتزامات ملنح اإلئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري إئتمان حمددة. إن إمجايل اإللتزامات 

ة ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم القائمة ملنح اإلئتمان ال متثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلي
 إ�اؤها أو إنتهاؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

 
 لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة:التعاقدية  )   فيما يلي تحليالً باإلستحقاقات١
 

 
 اإلجمالـــي

 أكثر من
 سنوات ٥

 
 سنوات ٥-١

 
 شهر ١٢-٣

 
 وديةبآالف الرياالت السع أشهر ٣خالل 

     ٢٠١٤ 
 إعتمادات مستندية ٧,٠٠٨,٦٢٧ ٣,٩٦٥,٦٧٢ ٤٦٣,٤٧٨ - ١١,٤٣٧,٧٧٧
 خطابات ضمان ١٣,٢٦٤,٩٧٨ ٢٠,٥٣٠,٦٦٧ ٢٣,٧٥٨,٤٨٧ ٦٣٢,٦٣٦ ٥٨,١٨٦,٧٦٨

 قبوالت ١,٦٣٣,١٥١ ١,٦٧٥,٢٥٢ ٣٤٢,١٧٠ - ٣,٦٥٠,٥٧٣
 اء ملنح اإلئتمانإلتزامات غري قابلة لإللغ ٣٥٥,٩٥٤ ٩٩٨,٦٩٢ ٢,٣٨٤,٦٤٧ ٤٧,٢٥٠ ٣,٧٨٦,٥٤٣

 اإلجمالي ٢٢,٢٦٢,٧١٠ ٢٧,١٧٠,٢٨٣ ٢٦,٩٤٨,٧٨٢ ٦٧٩,٨٨٦ ٧٧,٠٦١,٦٦١
 

      
 

 اإلجمالـــي
 أكثر من

 سنوات  ٥
 

 سنوات ٥-١
 

 شهر ١٢-٣
 

 أشهر ٣خالل 
 بآالف الرياالت السعودية

     ٢٠١٣ 
 إعتمادات مستندية ١٢,٧٨٠,١٠٩ ٢,٩٧٩,٦٦٣ ٨٤٣,٠١٦ - ١٦,٦٠٢,٧٨٨
 خطابات ضمان ١١,٣٩٦,٤٦٦ ١٨,٣٠٢,٢٨٧ ١٦,٦٩٠,٧١٥ ٥١٩,٥٩٤ ٤٦,٩٠٩,٠٦٢
 قبوالت ١,٥٦٤,٢٥٧ ٨٩٢,٥١٦ ١٩٩,١٦٤ - ٢,٦٥٥,٩٣٧
 إلتزامات غري قابلة لإللغاء ملنح اإلئتمان ١٦١,٢٦٤ ٤٥٢,٦١٧ ٣,٨٧٩,٦٢٣ ٤٨,٣٠٠ ٤,٥٤١,٨٠٤

٢٥,٩٠٢,٠٩٦ ٢٢,٦٢٧,٠٨٣ ٢١,٦١٢,٥١٨ ٥٦٧,٨٩٤ ٧٠,٧٠٩,٥٩١ 
 اإلجمالي

 
غري املستخدم من اإللتزامات غري املؤكدة، واليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك، القائم جلزء بلغ ا

 ٩٦،٠٢٥: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٠٥،٥٣٣ما جمموعه  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١والقائمة كما يف 
  مليون لایر سعودي).

    األخرى: فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف )٢
 بآالف الرياالت السعوديــة

     
    ٢٠١٤  

     
   ٢٠١٣  

 ٤٣،١٥٦  ٤٩،٩٠٣  ةحكوميه وشبه حكومي 
 ٥٨،١٣٢،٩٩٦  ٦٦،٦٦٣،٢٠٣  شركات 
 ١٢،٣٠٧،٢٧٩  ١٠،١٣٠،٧٩٠  بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ٢٢٦،١٦٠  ٢١٧،٧٦٥  أخرى 
 ٧٠،٧٠٩،٥٩١  ٧٧،٠٦١،٦٦١  اإلجمالي 
 

  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية :    )د 
فيما يلي حتليًال باحلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية غري القابلة لإللغاء،  

 اليت أبرمها البنك كمستأجر:
  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ٧,٨٩٦  ٢٨,١١٩  أقل من سنة 
 ٩٨,١١٤  ٨٤,٥٧٤  ن سنة إىل مخس سنواتم 
 ١٤٢,٧٩١  ١٥١,٣٦١  أكثر من مخس سنوات    
 ٢٤٨,٨٠١  ٢٦٤,٠٥٤  اإلجمالي 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة -٢٠
        

 بآالف الرياالت السعوديــة
     

     ٢٠١٤  
     

    ٢٠١٣ 
     دخل العموالت الخاصة: 
     إستثمارات 
 ١٨٧،٧٧٥  ١٨٥،٧٥٧  تاحة للبيعم  - 
 ١٤،٢٥٩  ١٤٦  مقتناة حىت تاريخ اإلستحقاق  - 
 ١٩٨،٦٢٢  ٣١٠،٨٣٦  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة   - 
   ٤٠٠،٦٥٦  ٤٩٦،٧٣٩ 
 ٢٩،٩٦٤  ٢٧،٢٠٢  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى           
 ٣،٨٢٦،٤٣٠  ٤،٠٤١،٤٧٤  قروض وسلف  
 ٤،٢٥٧،٠٥٠  ٤،٥٦٥،٤١٥  اإلجمالي 
     مصاريف العموالت الخاصة:       
 ١٢،٤٩٥  ١٨،٧٠٠  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى     
 ٧٠٠،٢٢٦  ٥٣٠،٩٤٢  ودائع العمالء  
 ١٨١،٠٢٦  ١٩٨،٧٩٧  قـــــروض ألجل وسندات دين مصدرة  
 ٨٩٣،٧٤٧  ٧٤٨،٤٣٩  اإلجمالي 
 

     ، صافي  األتعاب والعموالت دخل ٢١- 
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
 

   ٢٠١٣     ٢٠١٤  
     دخل األتعاب والعموالت 
ومتويل ،تـداول األسـهم، ووسـاطة، إدارة الصـناديق - 

 شركات
 

٢٦٦،٦٣١  ٣٦٠،٠١٥ 
 ٤٢٢،٦٧٧  ٤٥١،٩٧٣  متويل جتارى  - 
 ٣٣١،٦٣٣  ٣٤٥،٣٦١  متويل مشاريع واستشارات - 
 ١٣٢،٨٤٦  ١٣٩،٠٢٥  منتجات بطاقات - 
 ١٤٩،١٠١  ١٧٩،٦٥٧  خدمات بنكية أخرى - 
 ١،٣٠٢،٨٨٨  ١،٤٧٦،٠٣١  أجمالى دخل األتعاب والعموالت 
     مصاريف األتعاب والعموالت 
 ٤٥،٧٧٦  ٥٨،٢٥٢  تداول أسهم ووساطة - 
 ٤،٠٧٤  ٥،٢٦٢  خدمات احلفظ واألمانة - 
 ١٠٢،٨١٤  ١١٩،٩١٣  ات بطاقاتمنتج - 
 ٦٥٩  ٩٥٤  خدمات بنكية أخرى - 
 ١٥٣،٣٢٣  ١٨٤،٣٨١  إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 ١،١٤٩،٥٦٥  ١،٢٩١،٦٥٠  دخل األتعاب والعموالت، صافي   

 
 

 فيدخل المتاجرة ، صا - ٢٢
 

  
 بآالف الرياالت السعوديــة

  
٢٠١٤  

 
٢٠١٣ 

 )٦٨(  (١،٠٠٤)  ل عمالت أجنبية، صايف أرباح (خسائر) حتوي 
 ٧،٦٦٣  ١٧،٤١٤  استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، صايف 

 ٩٨،١١٧  ١٨٦،١٧٧  مشتقات، صايف 
 ١٠٥،٧١٢  ٢٠٢،٥٨٧  اإلجمالي 

 
 

 حتوزيعات األربا  - ٢٣
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
     

     ٢٠١٤       
    ٢٠١٣ 

      
 ٢١،٤٢٣  ١٦،٠٠٧  إستثمارات متاحة للبيع 
 
 

 أرباح اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي - ٢٤
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
     

٢٠١٤  
     

٢٠١٣ 

 ٨٠،١٨٤  ٣٥،٢٧٣  متاحة للبيع 
 

     دخل العمليات األخرى   -٢٥
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
   

٢٠١٤  
 

٢٠١٣ 
 ٢٢٧  ٢٥٠  أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات   
 ٤٩،٢١٧  ٦٣،٣٥٢  املبالغ املسرتدة من الديون املعدومة 
 ١،٠٦٥  ٥،٩٣٦  أخرى   
 ٥٠،٥٠٩  ٦٩،٥٣٨  اإلجمالي 
 

     مصاريف العمليات األخرى   -٢٦
  

 بآالف الرياالت السعوديــة
     

٢٠١٤  
     

٢٠١٣ 
 ١١  ٨٤  ومعدات   خسارة بيع ممتلكات 
 ٧،٣٨٩  خرىخمصص موجودات أ 

٤٩،٢٤٩ 
 ٤،٦١٥ 

   أخرى    ١٠،٤٥١
 ١٥،٠٧٧  ٥٦،٧٢٢  اإلجمالي 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 
 
 
 

  لسهم ل والمخفضاألساسي  ربحال -٢٧
بقسمة وذلك  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ني يف تللسنتني املنته للسهم واملخفضاألساسي  الربحمت احتساب  

  . مليون سهم ١،٢٠٥على مسامهي البنك  اىللعائد اصايف دخل السنة 
 

  ، والزكاة وضريبة الدخل األرباح توزيعات إجمالي -٢٨
للسهم).  لایر : ال شيء٢٠١٣لایر للسهم ( ٠،٥٠ مقدارها أوصى جملس اإلدارة بصايف توزيعات أرباح �ائية للسنة

العمومية السنوي و املؤسسات الرقابية. وقد أعلن جملس وختضع هذه التوزيعات ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية 
لایر للسهم). بلغ إمجايل  ٠،٤٥مليون لایر سعودي (صايف  ٥٨٦اإلدارة عن توزيع أرباح مرحلية مببلغ إمجايل قدره 

مليون لایر سعودي و بلغ إمجايل توزيعات أرباح للمسامهني غري  ٨٦٦توزيعات األرباح للمسامهني السعوديني 
 مليون لایر سعودي. ٣٩١عوديني الس

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  توزيعات األرباحإجمالي  
     بآالف الرياالت السعوديــة 
 ٣٩٧،٨١٠  ٥٨٥،٩١١  توزيعات أرباح مرحلية 
 -  ٦٧١،٠٤٠  دفعة �ائية امجالية مقرتح توزيعها 
 ٣٩٧،٨١٠  ١،٢٥٦،٩٥١  اإلجمالي 
 
   

  :خل املتعلقة باملسامهني السعوديني وغري السعودينياة وضريبة الدكفيما يلي بياناً بالز 
 
 ـزكاة  الــ )  أ 
  

مليون لایر  ٥٦: ٢٠١٣(تقريبًا مليون لایر سعودي  ٧٧ بلغت الزكاة املستحقة على املسامهني السعوديني للسنة
 واليت يتم خصمها من حصتهم يف توزيعات األرباح. سعودي)

 
، حىت العام  ملصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") بشكل مستمر، ،سنوات املاليةللكاة الز اقرارات قام البنك بتقدمي 

وذلك باستخدام أساسيات احلساب نفسها. وقد حصل البنك على ربوط الزكاة للسنوات حىت عام  ٢٠١٣
 ويعود هذا التعرض اإلضايف إىل إستثناء مليون لایر. ١٥٦شاملة مطالب إضافية، يقدر جمموعها بنحو  ٢٠٠٩

وجيري حالياً االعرتاض على أساس هذه  القروض ألجل من قبل املصلحة. بعض اإلستثمارات طويلة األجل وإضافة
من قبل البنك ومجيع البنوك األخرى يف اململكة العربية السعودية. قام البنك باالعرتاض االمجالية املطلوبات اإلضافية 

 ملصلحة.على هذه الربوط بشكل رمسي ومازال يف انتظار رد ا
من قبل املصلحة وقد ال يتمكن البنك من حتديد  ٢٠١٣إىل  ٢٠١٠مل يتم االنتهاء من ربوط الزكاة لألعوام من 

 النتيجة النهائية ألثر هذه الربوط بصورة موثوقة.
  

 ضريبة الدخل  ب) 
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 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 )واالستثمار  كريدي أجريكول بنك التمويل (بلغت ضريبة الدخل املستحقة على حصة املساهم غري السعودي   

مليون لایر سعودي). واليت سوف يتم  ١٥٤: ٢٠١٣مليـــون لایر سعودي تقريبًا ( ٢٢٧من دخل السنة احلاليـــة 
 .حصته من توزيعات األرباح خصمها من

    
     النقدية وشبه النقدية    -٢٩

   -ن اآليت:م املوحدة تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية 

  
 بآالف الرياالت السعوديــة

  
٢٠١٤  

     
٢٠١٣ 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي  
 )  ٤فيما عدا الوديعة النظامية ( إيضاح   

 
١٠،٣٥٠،٩٥٦  ١١،٤٧٤،٤٦٨ 

 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
 اءتسعني يوماً من تاريخ االقتن   

 
١،٥٤٥،٠٩١  ٢،٠٠٨،٦٧٣       

 ١١،٨٩٦،٠٤٧  ١٣،٤٨٣،١٤١  اإلجمالي 
 

 الموظفين تعويضات -٣٠
         ٢٠١٤ 

 
      بآالف الرياالت السعودية

 أشكال السداد إجمالي التعويضات تعويضات متغيرة تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

 نقدي ٨٣،٦١٢ ٤٦،٣٩٧ ٣٧،٢١٥ ٢١ كبار المدراء التنفيذيين 
موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على 

 نقدي ٢٥٦،٧٠٣ ٨٦،٥٥٠ ١٧٠،١٥٣ ٢٩٥ خاطر م

 نقدي ١١٧،٣١٧ ٢٩،٢٠٨ ٨٨،١٠٩ ٢٨٨  موظفون يقومون بمهام رقابية 
 نقدي ٤٩٨،٧٣٢ ٦٥،٩٤٨ ٤٣٢،٧٨٤ ٢،٤٨١ موظفون آخرون 

  ٩٥٦،٣٦٤ ٢٢٨،١٠٣ ٧٢٨،٢٦١ ٣،٠٨٥ اإلجمالي 
 
 ٢٠١٣ 

 
      ف الرياالت السعوديةبآال

 أشكال السداد إمجايل التعويضات تعويضات متغرية تعويضات ثابتة عدد املوظفني فئات الموظفين

 نقدي ٧٣،٥١٣ ٣٩،٦١٠ ٣٣،٩٠٣ ١٨ كبار املدراء التنفيذيني 
موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على 

 نقدي ٢٢٧،٣٣٦ ٦٨،١٢٩ ١٥٩،٢٠٧ ٢٧٩ خاطر 

 نقدي ٩٦،٨٨٨ ١٩،٣٨٠ ٧٧،٥٠٨ ٢٤٥  هام رقابية موظفون يقومون مب
 نقدي ٤٥٩،٦٨٧ ٤٧،٠٦٨ ٤١٢،٦١٩ ٢،٤٤٦ موظفون آخرون 

 ٢،٩٨٨ اإلجمالي 
 

٨٥٧،٤٢٤ ١٧٤،١٨٧ ٦٨٣،٢٣٧  

 كبار المدراء التنفيذيين 
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
بأعمال  ويشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون باملسئولية والصالحية إلعداد االسرتاتيجيات والقيام 

 .و املنتدبعضالتوجيه واملراقبة لنشاطات البنك. ويشمل ذلك ال
 
 
 
 
 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر  
املسئولني عن تنفيذ األعمال (الشركات، واألفراد، واخلزينة، والوساطة واالستثمار)  خطوطويشمل ذلك مدراء  

خبصوص  تقدمي التوصياتبتقييم و ئك الذين يقومون مل ذلك أولنيابًة عن البنك. ويش وتطبيق اسرتاتيجية األعمال
معامالت اخلزينة وخدمات ألعمال  ،والقيام بتنفيذ العروض ،وتسعري القروض ،ة االئتمانيةئمواملال حدود االئتمان

 .إدارة االستثمار والوساطة
 الموظفون الذين يقومون بنشاطات رقابية  
بنشاطات تشتمل على خماطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل  ونقوميال  الذينويقصد بذلك موظفي األقسام  

املراجعة الداخلية، واملالية واحملاسبة). تعترب كافة هذه  القانونية، ،احلوكمة ،االلتزام (إدارة املخاطر،املراجعة على 
 خماطر. تشتمل علىاألقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات اليت تقوم بنشاطات 

  موظفون آخرون
 عدا املذكورين ضمن الفئات أعاله.   ،ويشمل ذلك كافة موظفني البنك اآلخرين 
 نظام حوكمة التعويضات 
صميم العام إن جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي، ومن خالل جلنة التعيينات والتعويضات مسؤول عن الت 

 واإلشراف على نظام إدارة التعويضات واألداء.
 صاتااالختص –يضات لجنة التعيينات والتعو 

 اإلشراف على تصميم وعمل نظام التعويضات نيابة عن جملس اإلدارة. .أ
 إعداد سياسة التعويضات ووضعها أمام اجمللس للموافقة عليها. .ب
 ، وتقدمي توصيات إىل اجمللس لتعديل / حتديث السياسات.مراجعة دورية لسياسة التعويضات .ج
 .عويضات لضمان حتقيق أهدافها املعلنةتقييم دوري ملدى كفاية وفعالية سياسة الت .د
تقييم املمارسات واليت يدفع تعويضات يف مقابل إيرادات مستقبلية حمتملة واليت توقيت واحتمال حدوثها غري  .ه

 مؤكدة.
كبار املسؤولني   يشمل تقدمي توصيات اىل اجمللس على مستوى مكافأة كبار املسؤولني التنفيذيني للبنك. .و

ض مجيع هؤالء املسؤولني التنفيذيني الذين ال خيضع تعيينهم ألي اعرتاض من قبل مؤسسة النقد التنفيذيني هلذا الغر 
 العريب السعودي.

 حتديد حجم املكافآت على أساس األرباح املعدلة حسب املخاطر للبنك عن دفع مكافأة األداء. .ز
 واملعايري. استعراض امتثال سياسة التعويضات مع القواعد ومبادئ البنك السعودي الفرنسي .ح
 أداء أي مهام أخرى ذات صلة لالمتثال للمتطلبات التنظيمية. .ط
 النظر يف مدى مالءمة املرشحني لعضوية اجمللس وفقا لعقد التأسيس والسياسات واملعايري املعتمدة. .ي
 إجراء مراجعة سنوية ملتطلبات املهارات واملؤهالت املناسبة لعضوية اجمللس. .ك
 للمجلس وجلانه، مبا يف ذلك عدد أعضاء اجمللس، واستقاللية أعضائه.التوصية مبعايري التعويضات  .ل
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
إجراء تقييم سنوي حلالة كل مرشح مستقل لالنتخابات املقرتحة يف اجتماع اجلمعية العامة واإلبالغ عن نتائج هذا  .م

 التقييم إىل اجمللس.
ات التنظيمية ، مبا يف ذلك تعويضات إرضاء نفسه إىل اجمللس وجلانه، حسب االقتضاء، يف االمتثال جلميع املتطلب .ن

 اللجنة.
 مساعدة اجمللس يف مراجعة مدى كفاية وجناح عملية التخطيط واإلشراف على تنفيذها. .س
 مراجعة األداء وتقدمي توصيات اىل اجمللس بشأن تعويضات اإلدارة العليا يف البنك السعودي الفرنسي. .ع
سنوات، وتقدمي هذا امليثاق، وأية تعديالت على اجمللس استعراض وتقييم مدى كفاية هذا امليثاق كل ثالث  .ف

 للموافقة عليها.
 وتقدميها إىل اجمللس كل ثالث سنوات. بواجباهتاإجراء التقييم الذايت لتقييم مسامهة اللجنة وفعاليتها يف الوفاء  .ص

 
 أبرز مالمح سياسة التعويضات في البنك السعودي الفرنسي

اململكة العربية السعودية، اليت تعترب الدولة الوحيدة يف منطقة الشرق األوسط العضو بصفته أحد البنوك العاملة يف  
يف جمموعة العشرين، تعمل إدارة البنك السعودي الفرنسي بالتواصل مع جملس اإلدارة ولديها ثقافة متأصلة وسجل 

. يتبع البنك سياسات رقابية اإلزدهار واألزمات املاليةفرتات حافل من احلكمة يف تشغيل سياسة التعويضات يف 
ويضمن   ةيعزز نظام البنك السعودي الفرنسي اجلدارة وحيد من اإلفراط يف املخاطر موجهه صارمة بشأن التعويضات.

تتماشى السياسة اليت مت تعديلها مؤخراً من قبل جلنة التعيينات والتعويضات واليت مت اعتمادها  إدارة فعالة للمخاطر.
ع نظام احلوكمة املتعلق بالتعويضات وذلك طبقًا لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب من جملس اإلدارة م

السعودي وتوجيهات جملس االستقرار املايل. وقد مت إعداد هذه السياسة ملواجهة التحديات مثل استقطاب 
 الكفاءات من املوظفني واالحتفاظ هبم وحتفيزهم وذلك اعرتافاً بأن: 

 د بشكل كبري على الكفاءات وجهود املوظفني املهرة املؤهلة.جناح البنك يعتم •
 املنافسة على استقطاب املوظفني املؤهلني يف جمال اخلدمات املالية يف اململكة ودول اخلليج العريب تعترب هائلة.  •

رية. حتدد وطبقًا للممارسات املتبعة يف جمال الصناعة البنكية السعودية، يقوم البنك مبنح تعويضات ثابتة ومتغ
التعويضات الثابتة على أساس حجم الوظيفة واملسئولية والعرض والقيمة النسبية للوظيفة يف السوق، بينما حتدد 

 على حتقيق األهداف املتفق عليها مسبقاً.  مبلغ التعويضالتعويضات املتغرية على أساس األداء وبالتايل يتوقف 
 

األساسي والبدالت واملزايا العينية. وطبقًا للعرف املتبع يف اململكة الراتب  علىثابتة لتشتمل حزمة التعويضات ا
اتب مع الرو ظام تالذي يتم مقارنته بانعلى أساس الراتب األساسي  ةتبالثا التعويضاتدد حتالعربية السعودية، 

 .املنافسةالسائدة يف السوق وذلك لضمان 
 
عترب تعويضات متغريه. تاليت يدفع البنك مكافأة أداء و  ةالسعوديوطبقًا للممارسات املتبعة يف جمال الصناعة البنكية  

بالتعاون مع رئيس قسم من قبل اإلدارة وجلنة التعيينات والتعويضات  من أنواع احلوافز، حتدد املكافآت وكنوع
بكافة  املعدلواملدير املايل، ومدير املوارد البشرية وذلك على اساس األداء السنوي أو صايف الدخل  ،املخاطر

  . املخاطر القابلة للتحديد
اليت للموظفني و  من املزايا إجياد مزيج مثايلاىل  مكافئة األداءالبنك السعودي الفرنسي كجزء من فلسفته يهدف  

تعترب منافسة بشدة ومتكنه من االحتفاظ هبم وحتفيزهم ومشاركتهم. ومبا أن امليدان كان دائما عامال هاما يف 
تأجيل دفع متغري، على سبيل ويتم البنك السعودي الفرنسي هيكل التعويضات بتعقل. صمم نا. اسرتاتيجية مكافأت

املثال، يتم عادة بطريقة سليمة لتشجيع االلتزام الطويل األجل. لكنه ال يفعل ذلك عندما يكون معظم البنوك، 
 من احلذر.  سواء يف البلد ويف املنطقة، ال تزال تدفع ملرة واحدة نقدا، وذلك يتطلب شيئا
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
يتم توزيع املكافآت على اجملموعات واألقسام حبسب األهداف احملققة املذكورة يف مؤشر األداء األساسي، بينما يتم  

توزيع املكافآت للموظفني حسب أدائهم الذي يتم مراجعته من قبل املشرفني املعنيني وذلك يف حالة حتقيق 
 .لألهداف املذكورة يف مؤشر األداء األساسي

 
 
 
 
 القطاعات التشغيلية -٣١ 

من  بإنتظامحتديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية املتعلقة بقطاعات البنك اليت يتم مراجعتها يتم 
 أدائها.  وتقييميف البنك وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات  الرئيسي القرار صانعجملس اإلدارة بصفته قبل 

مبوافقة اإلدارة وفقًا للشروط املوافق عليها ويتم االعالن عن املعامالت وفقاً  التشغيليةقطاعات لاتتم املعامالت بني 
. تقّدم . تتماشى هذه الشروط مع األحكام والشروط التجارية العاديةلسياسة أسعار التحويل الداخلي بالبنك

 جية مبا يتوافق مع قائمة الدخل املوحدة.التقارير إىل جملس اإلدارة فيما يتعّلق باإليرادات من األطراف اخلار 
. ميارس ٢٠١٣ديسمرب  ٣١ال يوجد تغريات يف أسس القطاعات أو يف أسس القياس لقطاع األرباح واخلسائر منذ 

 البنك نشاطه بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية. 
  

 :٨دولي الخاص بالتقارير المالية رقم البنك وفقاً للمعيار الالتشغيلية بقطاعات الفيما يلي بياناً بأ )   
 

، و ريةجا حساباتمن ، املؤسسات الصغريةحسابات اخلاصة و العمالء  يشمل حسابات
البطاقات اإلئتمانية الدائنة واملدينة، و الودائع، و  ،والقروض حسابات التوفري،و ، مدينة جارية

 .ر التمويليواإلجيا العمالت األجنبيةت امنتجعض بو ، اإلستهالكيةالقروض و 

 قطاع األفراد :

   
واحلسابات  والودائع، ،حتت الطلب  ،الشركات الكبرية واملتوسطة عمالء حساباتيشمل 

 والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى واملنتجات املشتقة.، اجلارية املدينة
 قطاع الشركات :

   
وعمليات  ،مارية، وسوق املالاإلستث والسندات، املتاجرةواألنشطة يشمل خدمات اخلزينة، 

 واملنتجات املشتقة. ،البنكية التمويل
 قطاع الخزينة :

   
واإلدارة، ، املوجودات املتعلقة بعمليات التعاملإدارة االستثمارات بتوفري خدمات ويقوم 

وإدارة املنتجات اإلستثمارية لألفراد ومتويل والرتتيب، واملشورة، وحفظ األوراق املالية 
 التأمني.وخدمات الوساطة و  ،سهم احمللية والدوليةو خدمات الوساطة لأل، تالشركا

 

قطاع الوساطة  :
 واالستثمار

(خسائر) أرباح واحلصة يف وإمجايل دخل ومصاريف العمليات ، بإمجايل موجودات ومطلوبات البنك فيما يلي حتليالً 
يف للسنتني املنتهيتني  ،قطاع من القطاعات التشغيليةلكل  العائد على مسامهي البنك وصايف الدخلالشركات الزميلة، 

 :٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١
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 اإلجمالــــي

قطاع الوساطة 
 قطـــــاع الخزينــــة االستثمارو 

قطـــــاع 
 قطــاع األفـراد الشركــات

 
 بآالف الرياالت السعودية

     ٢٠١٤ 
 إمجايل املوجودات ١٤،١٩٠،٣٦٥ ١٠٥,٦٨٠،٥٦٧ ٦٦،٨٢٤،٦٧٢ ٢،٠٨١،٢٩٩ ١٨٨،٧٧٦،٩٠٣

 استثمار يف شركات زميلة  - - ٩٩،٠٦٩ - ٩٩،٠٦٩
 إمجايل املطلوبات ٧٠،٣٢٧،٨٣٢ ٧٥،٨٣٦،٧٣٧ ١٤،٣٠١،٢٩٤ ١،٨٣٩،٧٠٣ ١٦٢،٣٠٥،٥٦٦ 
      
 إمجايل دخل العمليات ١،٤١٩،٤٩٣ ٢،٧٤٠،٨١٣ ١،٢٦٣،٣٣٦ ٣٦٢،٣٩٤ ٥،٧٨٦،٠٣٦ 

 أرباح شركات زميلة، صايف احلصة يف - - ٧٩٩ - ٧٩٩
 إمجايل مصاريف العمليات ١،٢٤٩،٥٩٩ ٥٧٧،٢٨٦ ٢٥٧،٨٢١ ١٨٥،٧٨٨ ٢،٢٧٠،٤٩٤
 صايف دخل السنة ١٦٩،٨٩٤ ٢،١٦٣،٥٢٧ ١،٠٠٦،٣١٤ ١٧٦،٦٠٦  ٣،٥١٦،٣٤١

      
 النتائج     

 صايف دخل العموالت اخلاصة  ١،٠٩٣،٧٩٣ ١،٩٦٠،٥١٣ ٧٠٩،٠٤٠ ٥٣،٦٣٠ ٣،٨١٦،٩٧٦ 
 دخل األتعاب والعموالت، صايف ٢١١،٢٥٧ ٧٧٧،٠٦٨ (٥،٤٣٨) ٣٠٨،٧٦٣ ١،٢٩١,٦٥٠

 أرباح حتويل عمالت أجنبية، صايف ٥٤،١٤٤ - ٢٩٩،٨٦١ - ٣٥٤،٠٠٥ 
 دخل املتاجرة، صايف - - ٢٠٢،٥٨٧ - ٢٠٢،٥٨٧
 خمصص خسائر إخنفاض االئتمان،صايف ٢١١،٦٥٠ ١٠٩،٢٨٤ - - ٣٢٠،٩٣٤
 استهالك وإطفاء ٧٩،٧٩٥ ٢٥،٦٤٣ ١٠،٣٢٠ ٩،٢٩٨ ١٢٥،٠٥٦

 
 

 اإلجمالــــي
قطاع الوساطة 

 قطـاع األفــراد قطـــــاع الشركـــات قطـــــاع الخزينــــة واالستثمار 
 

 بآالف الرياالت السعودية
     ٢٠١٣ 

 إمجايل املوجودات ١٤،٣٤٣،٩٣٩ ١٠٠،٣٩٦،٠٣٧  ٥٣،٤١٣،٢٠١ ١،٩٠٣،٤٩٧ ١٧٠،٠٥٦،٦٧٤
 استثمار يف شركات زميلة  - - ١٦٦،٢٧٠ - ١٦٦،٢٧٠

 إمجايل املطلوبات ٦٦،١٠١،٠١٣ ٦٥،٨٠٦،٦٧٤ ١٣،٢٣٠،٩٤٨ ١،٧٠١،٤٠٨ ١٤٦،٨٤٠،٠٤٣
      

 إمجايل دخل العمليات ١،٤٥٠،٣٦٣ ٢،٥١٨،٩٨٠ ٨٠٦،٢٠١ ٢٧٦،٩٩١ ٥،٠٥٢،٥٣٥
 احلصة يف أرباح شركات زميلة، صايف - - ٣،٣٢٣ - ٣،٣٢٣

 إمجايل مصاريف العمليات ١،١٩٣،٦١٨ ١،١١٥،٣٥٣ ١٧٧،٠٩٦ ١٦٤،٢١٦ ٢،٦٥٠،٢٨٣
 صايف دخل السنة ٢٥٦،٧٤٥ ١،٤٠٣،٦٢٧ ٦٣٢،٤٢٨ ١١٢،٧٧٥ ٢،٤٠٥،٥٧٥

      
 النتائج      

 صايف دخل العموالت اخلاصة  ١،١٦٦،٩٩٧ ١،٧٨٠،٧٤٥ ٣٧٥،٧٩٧ ٣٩،٧٦٤ ٣،٣٦٣،٣٠٣
 ت، صايفدخل األتعاب والعموال ١٩٣،١٨٤ ٧٣٢،٥٣٨ )١٣،٣٨٤( ٢٣٧،٢٢٧ ١،١٤٩،٥٦٥

 أرباح حتويل عمالت أجنبية، صايف ٤٦،٣٩٩ - ٢٣٥،٤٤٠ - ٢٨١،٨٣٩
 دخل املتاجرة، صايف - - ١٠٥،٧١٢ - ١٠٥،٧١٢
 خمصص خسائر إخنفاض االئتمان،صايف ٢٣٤،٨٨٣ ٧٢٢،٥٣٧ - - ٩٥٧،٤٢٠
 استهالك وإطفاء ٨٩،٧٣٨ ١٧،٠٧٤ ١٢،٠٤٧ ٩،٦٢٤ ١٢٨،٤٨٣
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 :حسب القطاعات التشغيليةتحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك  فيما يلي ب )

 

، ا النقديةما عدفياملوحدة تتضمن خماطر اإلئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل  
مت  .احملتملة واملشتقات التعهدات واإللتزاماتلقيمة املعادل االئتماين و األخرى،  واملوجودات، املمتلكات واملعداتو 

مؤسسة وفقًا للتعليمات الصادرة عن املعادل االئتماين لقيمة التعهدات واإللتزامات احملتملة واملشتقات احتساب 
 .النقد العريب السعودي

 
 

  مخاطر اإلئتمان -٣٢
يؤدي إىل تكبد الطرف  ، مماما مثل خماطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة ماليةتت 

اليت تنتج عنها القروض والسلف،  اإلقراضتنشأ خماطر االئتمان بصورة أساسية عن عمليات اآلخر خلسارة مالية. 
 .التعهدات وااللتزامات احملتملة واملشتقاتكما تنشأ خماطر االئتمان عن   .االستثماريةاألنشطة عن و 

 
لمعامالت ل ووضع حدود، لإلئتمان من خالل مراقبتها للتعرضذلك خماطر اإلئتمان و  على للسيطرةالبنك يسعى  

لتعريف وتقييم مالئة هذه الظروف بصورة مستمرة وسياسات إدارة املخاطر مصممة ، احملددة األطراف األخرىمع 
 حدود مناسبة لتلك املخاطر. عومراقبة ووض

 
اإلئتمان املتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام  راقبة حدود خماطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة خماطرملإضافة  

مع األطراف األخرى يف ظروف مالئمة واحلد من فرتات  اتإتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول يف ترتيبات ضمان
يقوم البنك أحيانًا بإقفال املعامالت أو التنازل عنها لصاحل األطراف األخرى لتقليل خماطر  للمخاطر. كماالتعرض 

د املشتقات يف و املتعلقة باملشتقات التكلفة احملتملة الستبدال عقو  اخلاصة بالبنك متثل خماطر االئتمان ان.اإلئتم

 قطــــاع األفـــراد قطـــــاع الشركـــات قطـــــاع الخزينــــة اإلجمالــــي
 

 بآالف الرياالت السعودية
    ٢٠١٤ 

 املركز املايلاملوجودات املدرجة يف قائمة  ١٣،٢٣٥،٠٢٣ ١٠٥،٤٢١،٢٠٩ ٦٢،٢٣٠،٥٦١ ١٨٠،٨٨٦،٧٩٣
 التعهدات واإللتزامات احملتملة ٢١٢،٢٤٣ ٤١،٦٤٨،٢١٣ - ٤١،٨٦٠،٤٥٦

 املشتقات - - ٥،٣١٣،٠٠٧ ٥،٣١٣،٠٠٧
     
    ٢٠١٣ 

 املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل ١٣،٤٥٩،٢٢٦ ١٠٠،١٥٥،٤٠٤ ٤٩،٢٠٢،٥٧٩ ١٦٢،٨١٧،٢٠٩
 واإللتزامات احملتملة التعهدات ٢٥٣،٤٥٧ ٣٧،٥٨٠،٦٠٧ - ٣٧،٨٣٤،٠٦٤
 املشتقات - ٢٢٥ ٤،٤٤١،٣٤٩ ٤،٤٤١،٥٧٤
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
األطراف األخرى بتقييم راقبة مستوى خماطر االئتمان، يقوم البنك ملو  ا،لتزاماهتإب ىخر ألاعدم وفاء األطراف حالة 

  به.  ةصاإلقراض اخلا يف عملياتاملتبعة نفس الطرق  باستخدام

خماطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعماهلم يف نفس  اتتركز تنشأ  
املنطقة اجلغرافية أو يكون هلم نفس اخلصائص اإلقتصادية اليت ستؤثر يف مقدرهتم على الوفاء بإلتزاماهتم التعاقدية 

ظروف األخرى. يشري الرتكز يف خماطر اإلئتمان إىل السياسية أو  ظروف اإلقتصادية أوعند حدوث تغريات يف ال
  ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة.بقطاع التطورات اليت حتدث بمدى تأثر أداء البنك 

 اتأفراد أو جمموعيف اإلقراض لتفادي تركز املخاطر  عملياتتنويع من خالل دارة خماطر اإلئتمان إلالبنك يسعى 
البنك يقوم ضمانات، حسبما هو مالئم. كما نة، كما يقوم البنك أيضاً بأخذ يف أماكن أو أنشطة معيمن العمالء 

 أحد باحلصول على ضمانات إضافية من الطرف اآلخر يف حالة وجود مؤشرات تدل على إخنفاض يف قيمة
 . املعنية القروض والسلف

، ومراقبة القيمة الضمنيةانات إضافية وفقًا لالتفاقيات تقوم اإلدارة مبراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضم
 فاض يف القيمة. خنخمصص خسائر اإل ملدى كفايةالسوقية للضمانات خالل مراجعتها 

التغريات يف منتجات السوق لعكس وذلك بصورة دورية،  مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر يقوم البنك
 املعايري واملمارسات. أفضل و 

تعمل إدارة لبنك، بصورة مستمرة، بتطوير أنظمته وموارده من أجل ادارة خماطر متحفظة، وشاملة، وفعالة. يقوم ا
التقصي  ومن مهامها عليهاو  عن األنشطة الرئيسية مستقلةبطريقة  حتت أمرة مسؤول دائرة املخاطر خماطر اإلئتمان

 وفقًا للنهجويتم منح االئتمان  ة للمحفظة اإلئتمانية.واملراقبة املستمر على منح إئتمان  ةاملوافقاالزم الذي يسبق 
 وهيوهناك عدة جلان لإلئتمان مع تفويض سلطة املوافقة على االئتمان مع اللجنة العليا  .املتبع من جلنة االئتمان

املطلوب من  الكمعتمد على يتفويض جلان القروض يتم من خالل مقياس خماطر  .اللجنة التنفيذية للمجلس
ملنح اإلئتمان حتكمها املوجهات يف السياسة  التقصي االزميالت االئتمانية، وحدود خماطر االئتمان. إجراءات التسه

  .خاطرامل االئتمانية املعتمدة بواسطة جلنة
األعمال  قبول املخاطر لقطاعات خمتلفة منمعايري  من خالل نمعايري إكتتاب اإلئتماسياسة االئتمان  توضح

معايري قبول املخاطر بدورها تم وضع وي. خاطراملجلنة  من قبلمعايري قبول املخاطر يتم تقرير . للبنك املصرفية
. تمانية القطاعية وحتقيق تنويع حمفظة القروضجل جتنب الرتكزات االئأل ،لتتوافق مع بيان املخاطر املعتمد من البنك

يتم مراجعة ومراقبة  .ذات تعرض كبري نسبياً عات قتصادي للقطاإللقطاع اا احلدود العليا وتوضح السياسة االئتمانية
 على فرتات منتظمة. التعرض

 
درجات  ٦درجات استثمار و  ٧هناك نظام تصنيف خماطر داخلي. يتم إجراء تقييم خماطر اإلئتمان من خالل 

ضعة . مجيع تصنيفات املخاطر خالنظام تقييم خماطر اإلئتمان للشركات غري استثمارية ودرجتني إفرتاضيات
للمراجعة السنوية ويتم حتديث تصنيفات املخاطر اإلئتمانية على فرتات سنوية. تصنيفات خماطر اإلئتمان النهائية 

ملقرتض وهو املعتمد من جلنة اإلئتمان املفوضة. هناك منهجيات تصنيف خمتلفة للقطاعات املختلفة  املصممةهي 
جودة اإلئتمان والدرجات والتقارير الدورية اليت تقدم جمللس  لألعمال املصرفية. يراقب البنك عن كثب آلية مراجعة

 جلنة املخاطر.
 املنتجةاألساسية  أنشطتهم خالل من على الوفاء بالتزاماهتم جتاه الدينملقدرة امللتزمني  كبريةيويل البنك أمهية  

عتبارها وسيلة ثانوية ابمانات الض أخذ يتم ولكن الضمان مربرًا رئيسيًا ملنح اإلئتمان يشكلللتدفقات النقدية.ال 
للتأكد اإلئتمان. يتم تقييم الضمانات املقبولة على فرتات دورية ومراجعتها  عند مالحظة الضعف يف جودةللسداد 

 .من إمكانية تسويقها وإنفاذها

µ∑ 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
لنواحي اتقدر حمددة لإلئتمانات املنخفضة بصورة ربع سنوية.  خمصصاتيقوم البنك مبراجعة حمفظة القروض لتقييم 

 ض والقيمة التقديرية القابلة لالسرتداد.الفرق بني القيمة الدفرتية للقر  على أساس للمخصاتالكمية 
 

حتليل بيان مت  .تتعلق سندات الديون املدرجة يف احملفظة اإلستثمارية، بشكل أساسي، مبخاطر ديون سيادية 
) ٦(رقم ني ت والقروض والسلف يف االيضاحاإلستثمارات حسب األطراف األخـرى وتفاصيل مكونات اإلستثمارا

)، بينما مت ١١املعلومات املتعلقة مبخاطر اإلئتمان اخلاصة باملشتقات يف اإليضاح ( بيان) على التوايل. مت ٧(و 
 ).١٩املعلومات املتعلقة بالتعهدات واإللتزامات احملتملة يف اإليضاح ( تبيان
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
  
 التركز الجغرافي  
 

لجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات فيما يلي التوزيع ا )أ
 المحتملة ومخاطر اإلئتمان:

 
 
 
 

 اإلجمالــي

 
 
 

 دول أخرى 

 
 
 

 أمريكا الشمالية 

 
 
 

 أوروبــا 

 دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 ومنطقة الشرق
 األوسط

 
 

 المملكة العربية
 السعودية

 
 
 

 بآالف الرياالت السعودية
      

٢٠١٤ 
 الموجـودات      
       

٢٠،٠١٣،٨٤١ - - - - ٢٠،٠١٣،٨٤١ 
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد العريب السعودي   

٥٠٠،٠٠٠ ٢٢٧،٤٦٤ ٢٣٠،٥٩٦ ١،٠٤٥،١٨٢ ٥،٤٣١ ٢،٠٠٨،٦٧٣ 
 أرصدة لدى البنوك

 واملؤسسات املالية األخرى   

٤٣،٨٥٩،٥٤٧ ١،٣٣٤،٤٧٠ ٧،٣٣٣ - - ٤٥،٢٠١،٣٥٠ 
 تثمارات واستثمار يف إس
 شركات زميلة، صايف  

 قروض وسلف، صايف  ١١٥،٣٣٢،٣١٣ ٨٤٦،٩٥٤ ١٥٠،٩٨٠ - ٢١٠،٤٣٧ ١١٦،٥٤٠،٦٨٤
 اإلجمالي  ١٧٩،٧٠٥،٧٠١ ٢،٤٠٨،٨٨٨ ٣٨٨،٩٠٩ ١،٠٤٥،١٨٢ ٢١٥،٨٦٨ ١٨٣،٧٦٤،٥٤٨

       
 المطلوبات       
       

٥٩،٤٣٨ ٣،٥٩٣،٩٠٨ ١٥٧،٧٤٧ ١١،١١٠ ٤١،٢٧٩ ٣،٨٦٣،٤٨٢ 
 أرصدة للبنوك واملؤسسات 

 املالية األخرى  
 ودائع العمالء  ١٤٤،٩٨٤،٢٢٤ ١٧١،٦٣٤ ٢٧،٥٢٨ ٥٨ ٩١،٨٠١ ١٤٥،٢٧٥،٢٤٥

 سندات دين وصكوك  ٣،٩٠٠،٠٠٠ - ٢،٤١٦،٧٨٤ - ٢،٨١٤،٢٨٣ ٩،١٣١،٠٦٧
       

 اإلجمالي ١٤٨،٩٤٣،٦٦٢ ٣،٧٦٥،٥٤٢ ٢،٦٠٢،٠٥٩ ١١،١٦٨ ٢،٩٤٧،٣٦٣ ١٥٨،٢٦٩،٧٩٤
       

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  ٦٧،١٦١،٥٩١ ١،٦١٨،٠١٠ ٥،٤٧٤،٣٩٧ ٢٨٩،٧٩٣ ٢،٣١٧،٨٦٩ ٧٧،٠٦١،٦٦٠
       

      

 مخاطر اإلئتمان (قيمة المعادل
 اإلئتماني)  

 التعهدات واإللتزامات احملتملة ٣٧،١٤٩،١٤٦ ٨٠٩،٧٨٧ ٢،٧٨٧،٦٦٦ ١٤٦،٠٣٦ ٩٦٧،٨٢١ ٤١،٨٦٠،٤٥٦

 املشتقات ٢،٠٨١،٢٠٤ ٤٤٥،٣٣٣ ٢،٧٨٢،٠٢١ ٤،٤٤٩ - ٥،٣١٣،٠٠٧
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 اإلجمالــي

 
 
 

 دول أخرى 

 
 
 

 أمريكا الشمالية 

 
 
 

 أوروبــا 

 دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 ومنطقة الشرق
 األوسط

 
 

 المملكة العربية
 السعودية

 
 
 

 بآالف الرياالت السعودية
      

٣٢٠١ 
 الموجـودات      
       

١٨،١٣٩،٦٠٣ - - - - ١٨،١٣٩،٦٠٣ 
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد العريب السعودي   

٢٢٥،٠٠٠ ١٦١،٩٦٧ ٢٢٣،٠٩٢ ٩٠٠،٨٢١ ٣٤،٢١١ ١،٥٤٥،٠٩١ 
 أرصدة لدى البنوك

 واملؤسسات املالية األخرى   

٣٣،٥١١،٢٦١ ٩٠٥،٣٥٠ ٤١،٤٢٥ ٧،١٠٦ ١ ٣٤،٤٦٥،١٤٣ 
 إستثمارات واستثمار يف 

 شركات زميلة، صايف  
 قروض وسلف، صايف  ١١٠،٠٠٥،٨٠٤ ١،٠٩٤،٨٢٨ ١٣٩،٧٩٤ - ٦٦،٤٧٨ ١١١،٣٠٦،٩٠٤
 اإلجمالي  ١٦١،٨٨١،٦٦٨ ٢،١٦٢،١٤٥ ٤٠٤،٣١١ ٩٠٧،٩٢٧ ١٠٠،٦٩٠ ١٦٥،٤٥٦،٧٤١

       
 المطلوبات       
       

٦٩،٧٩٠ ٣،٣٢٩،٤٠٩ ١٨٠،٨٣٩ ٣٠،٨٩٣ ٥٦،٩٦٢ ٣،٦٦٧،٨٩٣ 
 أرصدة للبنوك واملؤسسات 

 رىاملالية األخ  
 ودائع العمالء  ١٣١،٢٧١،٨٣٧ ١٥٦،٨٥٧ ١٠٢،٦٤٠ ٣٧٦ ٦٩،٤٧٧ ١٣١،٦٠١،١٨٧

 قروض ألجل  - - - - - -
 سندات دين وصكوك  ١،٩٠٠،٠٠٠ - ٢،٤١٧،٦٠١ - ٢،٨١٢،٥٠٠ ٧،١٣٠،١٠١

       

 اإلجمالي ١٣٣،٢٤١،٦٢٧ ٣،٤٨٦،٢٦٦ ٢،٧٠١،٠٨٠ ٣١،٢٦٩ ٢،٩٣٨،٩٣٩ ١٤٢،٣٩٩،١٨١
       

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  ٥٨،٢٩٥،٣٤٩ ٨٥١،٢٤٨ ٥،٠٢٩،٩٦٩ ١٦٣،٢٤٠ ٦،٣٦٩،٧٨٥ ٧٠,٧٠٩,٥٩١
       

      

 مخاطر اإلئتمان (قيمة المعادل
 اإلئتماني)  

 التعهدات واإللتزامات احملتملة ٣١،٢٩٦،٦٩٨ ١،٣٦٣،٩٠٢ ٣،٦٣٤،٨٨٢ ١٣٤،٢٤٧ ١،٤٠٤،٣٣٥ ٣٧،٨٣٤،٠٦٤

 املشتقات ١،٣٥٤،٩٣٣ ١٣٤،٦٦٥ ٢،٥٦١،٧٠١ ٣٩٠،٢٣٥ ٤٠ ٤،٤٤١،٥٧٤
 
 

ل خماطر ماإىل معالتعهدات وااللتزامات احملتملة واملشتقات إن مبالغ املعادل االئتماين تعكس املبالغ الناجتة عن حتويل 
رض من معامل حتويل غال. معامل حتويل االئتمان احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعوديالقروض بإستخدام 

 بتنفيذ االلتزامات.  املتعلقةخماطر االئتمان احملتملة  حتديد االئتمان هو
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
  

 فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر اإلئتمان: ب)
 

٢٠١٤  ٢٠١٣   
 
 

 بآالف الرياالت السعودية

اخنفاض خمصص خسائر 
 اإلئتمان

القروض والسلف  
 غري العاملة، صايف

مخصص خسائر  
 اإلئتمانفاض انخ

القروض والسلف  
 غير العاملة، صافي

 

 اململكة العربية السعودية  ١،١٨٢،٤٥٥  ٢،٣٠٣،١٨٠  ١،٥١٧،٣٧٤  ٢،٢١٨،٣٠٧
 اإلجمالي  ١،١٨٢،٤٥٥  ٢،٣٠٣،١٨٠  ١،٥١٧،٣٧٤  ٢،٢١٨،٣٠٧

 اعية. مجيشمل خمصص خسائر االئتمان على خمصصات خاصة و 
 

 مخاطر السوق -٣٣
 يف لتغرياتنتيجة  ما مالية ةألداالناجتة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية املخاطر ومتثل  

 خماطر السوق تصنف، وأسعار حتويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. اخلاصة العموالتالسوق مثل أسعار 
  .مصرفيةكمخاطر عمليات مضاربة أو غري مضاربة أو   اليت يتعرض هلا البنك

ما يتم نطريقة "القيمة املعرضة للمخاطر"، بيباستخدام  بعمليات املضاربة املتعلقة تم إدارة ومراقبة خماطر السوقت 
، اجلهدر با"القيمة املعرضة للمخاطر"، واختمزيج من إدارة خماطر السوق املتعلقة بغري عمليات املضاربة باستخدام 

  وحتليل احلساسية. 
 عمليات المضاربة –أ )  مخاطر السوق  
 السوق املتعلقة رلة عند إدارة عمليات املضاربة. وإلدارة خماطو ستوى املخاطر املقببوضع حدود مل جملس اإلدارةم اق 

خماطر السوق مراكز  ، لتقومي"طريقة "القيمة املعرضة للمخاطر باستخدام، يومياً بعمليات املضاربة، يقوم البنك، 
 . الظروف السائدة يف السوق وتغريجمموعة من االفرتاضات  احملتملة بناء علىصادية القائمة وتقدير اخلسائر االقت

التغري السليب احملتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند يتم تقدير ، "طريقة "القيمة املعرضة للمخاطر ومبوجب 
التغريت احملتملة اليت  رديحماكاة عند تقوعلى مدى فرتة زمنية حمددة. يستخدم البنك طرق  الثقةمستوى معني من 

للمخاطر"، "القيمة املعرضة  مناذجتصمم على البيانات التارخيية.  بناءاً تطرأ على القيمة السوقية لعمليات املضاربة 
طريقة "القيمة املعرضة  ستخدامال حدودهناك ، وبالتايل اعتياديةالسوق خالل ظروف يف العادة، لقياس خماطر 

كما تفرتض هذه الطريقة بأن   .وتغريات يف أسعار السوق متداخلة ةتارخيي ارتباطات لىكز عتأل�ا تر للمخاطر" 
  إحصائي.  توزيعاملستقبلية على شكل  التغريات تكون

وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  يةتقدير كحسابات قبل البنك  من  "للمخاطر هالقيمة املعرض" تعترب قياسات 
ان  .يتوقع جتاوزها يف حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق ملدة يوم واحدال من اخلسائر احملتملة اليت  %٩٩

 هيمة املعرضعلى مدى يوم واحد يوضح بأن اخلسائر اليت جتاوزت مبلغ "الق %٩٩بنسبة  استخدام مستوى الثقة
  ، يف املتوسط، أكثر من مره كل مائة يوم. دثحتللمخاطر" جيب أال 

  
 

وال تأخذ بعني االعتبار اخلسائر اليت ال  ،ماعمل ر" خماطر احملفظة عند انتهاء يوم متثل "القيمة املعرضة للمخاط
مة تلف عن طرق احتساب القيختميكن أن املضاربة الفعلية  نتائج عملياتلكن احملددة،  ةالثقفرتة  خارجحتدث 
 أوضاعح أو اخلسائر خالل عن األربا  إجيابياً أن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشراً و للمخاطر خاصة ة املعرض

 . املتدهورةالسوق 
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
يقوم البنك بإجراء اختبارات اجلهد للمحفظة املذكورة،  "القيمة املعرضة للمخاطر"حدود طريقة وللتغلب على  

باخلسائر يتم إبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك . الظروف اليت حتدث خارج فرتات الثقة االعتيادية لتحاكي
 مراجعتها.  ، وذلك لغرضمنتظشكل مب ،نتيجة الختبارات اجلهد حدوثها احملتملة

 
ديسمرب  ٣١فيما يلي حتليًال باملعلومات املتعلقة بالقيمة املعرضة للمخاطر اخلاصة بالبنك للسنتني املنتهيتني يف  

 :٢٠١٣و  ٢٠١٤
 

 
 من احملققة واخلسائر االرباح من الناجتة االحداث تعويض تاثري تتضمن للمخاطر ةاملعرض االمجالية املتداولة القيمة 

 .االجنبية العمالت
 
 المضاربة عمليات غيرب المتعلقة –ب ) مخاطر السوق  
أو  اخلاصة العموالتسعار ، بشكل أساسي، نتيجة التغريات يف أق املتعلقة بغري عمليات املضاربةتنشأ خماطر السو  

 حتويل العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم.  تعرضات
 العموالت الخاصة)   مخاطر أسعار  ١

 أي من  على أسعار العموالت اخلاصالتغريات يف  إلحتمالية تأثرينتيجة  العموالت اخلاصةتنشأ خماطر أسعار  
دوات املالية. يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود للفجوات يف أسعار القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لأل

تغطية  اتراكز يومياً، ويستخدم اسرتاتيجييقوم البنك مبراقبة املكما خالل فرتات زمنية معينة.  اخلاصة  العموالت
  املخاطر لضمان بقاء املراكز ضمن حدود الفجوات املقررة. 

األخرى ثابتة،  مع بقاء املتغريات ،اخلاصةالعموالت  أسعار يفتملة املعقولة توضح اجلداول التالية أثر التغريات احمل
أثر التغريات املفرتضة  العموالت اخلاصة دخلميثل األثر على  .امللكيةأو حقوق  للبنك على قائمة الدخل املوحدة

خالل العام بناًء  اخلاصة دخل العموالتصايف على  صفر باملائةبأدىن مستوى هلا عند اخلاصة  العموالتيف أسعار 
، مبا يف ٢٠١٤ديسمرب  ٣١على املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة لغري أغراض املتاجرة بسعر عائم كما يف 

وذلك بإعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة  امللكيةذلك أثر أدوات تغطية املخاطر. مت احتساب األثر على حقوق 
والناجتة عن أثر التغريات  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف املتعلقة هبا  تة مبا يف ذلك أثر تغطية املخاطر للبيع بعمولة ثاب

 التجارة الكلية 
مخاطر أسعار 

 العموالت الخاصة
أسعار تحويل 

 العمالت
 

 ف الرياالت السعوديةبآال

   ٢٠١٤ 

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١القيمة املعرضة للمخاطر يف  ١٧ ١،٦٧٣ ١،٦٧٢
 ٢٠١٤متوسط القيمة املعرضة للمخاطر لسنة  ٩٠ ١،١٨٢ ١،٢٢٠
 ٢٠١٤احلد األقصى للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة  ٦٣٣ ٤،٣٧٧ ٤،٣٩٦

 ٢٠١٤للمخاطر لسنة  احلد األدىن للقيمة املعرضة ٣ ٣٥٤ ٣٥٧
    
   ٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ديسمرب  ٣١القيمة املعرضة للمخاطر يف  ٤٩ ٣،٨٦٧ ٣،٨٧٣
 ٢٠١٣متوسط القيمة املعرضة للمخاطر لسنة  ١٢٣ ١،٣٨٧ ١،٣٩١
 ٢٠١٣احلد األقصى للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة  ٦١٧ ٤،٢٣٩ ٤،٢٤٧

 ٢٠١٣للمخاطر لسنة  احلد األدىن للقيمة املعرضة ٥ ٢١١ ٢٨٧
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
حسب تاريخ إستحقاق املوجودات أو  على حقوق املسامهنيثر األ. يتم حتليل اخلاصة العموالت أسعاراملفرتضة يف 

العمالت ويتم اإلفصاح عن اآلثار املتعلقة هبا تتم مراقبة وحتليل خماطر العمليات املصرفية حسب تركزات  ة.املقايض
 : الرياالت السعودية بآالف

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
  ٢٠١٤  

في  التغير العملة
نقطة 
 األساس

األثر على دخل 
العموالت 

  الخاصة

 اإلجمالي الملكيةاألثر على حقوق 

     
أشهر أو  ٦   

 أقل
 ٦أكثر من 

شهور إلى 
 سنة

أكثر من سنة 
 سنوات ٥لى إ

أكثر من خمس 
 سنوات

 

        
 (١٦،٩٢١) (١) (١٥،٤٨٠) (٨٣٤) (٦٠٦) (١٢٤،٣٢١) +١٠٠ دوالر أمريكي

 ١٦،٩٢١ ١ ١٥،٤٨٠ ٨٣٤ ٦٠٦ ٤٢،١١٧ -١٠٠ 
 (٢٤٩،٤٦٩) (١٩٤،١٧٢) (٤٩،٧٥٤) (٣،٨٤٥) (١،٦٩٨) (١٦،٢٩٤) +١٠٠ لایر سعودي

 ٢٤٩،٤٦٩ ١٩٤،١٧٢ ٤٩،٧٥٤ ٣،٨٤٥ ١،٦٩٨ (٦٢،٦٥٥) -١٠٠ 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
  ٢٠١٣  

التغري يف  العملة
نقطة 
 األساس

األثر على دخل 
 العموالت اخلاصة 

 اإلمجايل امللكيةاألثر على حقوق 

     
 ٦أكثر من  أشهر أو أقل ٦   

 شهور إىل سنة
أكثر من سنة 

 سنوات ٥إىل 
أكثر من مخس 

 سنوات
 

        
 )٣،٩٧٧( )٣٢١( )٢،٩٦٣( )٤٣( )٦٥٠( )١٢٣،٦٧٦( ١٠٠+ دوالر أمريكي

 -٣،٩٧٧ ٣٢١ ٢،٩٦٣ ٤٣ ٦٥٠ ٣٧،٢٠٧ ١٠٠ 
 )٢١٧،٤٩٩( )١٨٥،١٠٩( )٢٧،٩٠٠( )٢،٨٤٢( )١،٦٤٨( )٧٢،١٩٣( ١٠٠+ لایر سعودي

 -٢١٧،٤٩٩ ١٨٥،١٠٩ ٢٧،٩٠٠ ٢،٨٤٢ ١،٦٤٨ ٢٠،٠١٢ ١٠٠ 
 
 

  اتوالمشتقمخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات  
السائدة يف السوق على مركزه  اخلاصة التقلبات يف أسعار العموالتب متعلقة طر خمتفلةخاالتعرضات مليدير البنك 

 اخلاصة العموالتالتطابق عند جتديد أسعار يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود ملستوى عدم املايل وتدفقاته النقدية. 
  ن قبل إدارة اخلزينة بالبنك. ، ويتم مراقبة ذلك يومياً ماليت يتم التعهد هبا

اليت يتعرض هلا البنك. كما يشتمل اجلدول اخلاصة يشتمل اجلدول أدناه على ملخص ملخاطر أسعار العموالت 
البنك املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ جتديد األسعار أو تاريخ ب األدوات املالية اخلاصةعلى 

 اإلستحقاق، أيهما حيدث أوًال.
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات اخلاصة يتعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت  

اليت تستحق أو سيتم جتديد اسعارها يف فرتة حمددة. يقوم البنك بإدارة هذه  املالية املشتقةواملطلوبات واألدوات 
   ات من خالل إسرتاتيجيات إدارة املخاطر.املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد أسعار املوجودات واملطلوب

 
 سنوات ٥أكثر من  غـير مرتبطة بعمولة اإلجمالي

 
 سـنوات ٥-١

 
 شهــر ١٢-٣

 خالل
 أشـهر ٣

 
 بآالف الرياالت السعودية

      ٢٠١٤ 
 الموجودات       

١٠،٥٤٠،٩٢٧ - - - ٩،٤٧٢،٩١٤ ٢٠،٠١٣،٨٤١ 
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 السعوديالعريب    
 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ٦١٠،٠٠٠ - - - ١،٣٩٨،٦٧٣ ٢،٠٠٨،٦٧٣

 إستثمارات واستثمار يف شركات زميلة، صايف ١٦،٨٥٩،٨٦٩ ١٩،٥٣٠،٩١٢ ٥،٤٤٠،٧٩٠ ٢،٦٦٧،٨٧٥ ٧٠١،٩٠٤ ٤٥،٢٠١،٣٥٠
 ف، صايفقروض وسل ٦١،٢٤١،٨٢٤ ٤١،٢٣٤،١٩٥ ١٣،٥٨٩،٣٩٦ ٣٨٦،٤٣٨ ٨٨،٨٣١ ١١٦،٥٤٠،٦٨٤

 ممتلكات ومعدات، صايف - - - - ٦٠٥،٠٧٦ ٦٠٥،٠٧٦
 موجودات أخرى - - - - ٤،٤٠٧،٢٧٩ ٤،٤٠٧،٢٧٩

 إجمالي الموجودات ٨٩،٢٥٢،٦٢٠ ٦٠،٧٦٥،١٠٧ ١٩،٠٣٠،١٨٦ ٣،٠٥٤،٣١٣ ١٦،٦٧٤،٦٧٧ ١٨٨،٧٧٦،٩٠٣
 المطلوبات وحقوق الملكية      
       

 صدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرىأر  ٣،٤٥٧،٣٢٩ - - - ٤٠٦،١٥٣ ٣،٨٦٣،٤٨٢

 ودائع العمالء ٢٧،٥٢٨،٩٠٦ ١١،١٢٣،٧٦٧ ٧٣٦،٤٥٦ - ١٠٥،٨٨٦،١١٦ ١٤٥،٢٧٥،٢٤٥
 سندات دين وصكوك ٦،٣١٦،٧٨٤ - ٢,٨١٤,٢٨٣ - - ٩,١٣١,٠٦٧

 مطلوبات أخرى - - - - ٤,٠٣٥,٧٧٢ ٤,٠٣٥,٧٧٢
 حقوق املسامهني - - - - ٢٦,٤٧١,٣٣٧ ٢٦,٤٧١,٣٣٧

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٣٧،٣٠٣،٠١٩ ١١,١٢٣,٧٦٧ ٣,٥٥٠,٧٣٩ - ١٣٦,٧٩٩,٣٧٨ ١٨٨,٧٧٦,٩٠٣
 صايف الفجوة بني املوجودات واملطلوبات ٥١،٩٤٩،٦٠١ ٤٩،٦٤١،٣٤٠ ١٥،٤٧٩،٤٤٧ ٣،٠٥٤،٣١٣ (١٢٠،١٢٤،٧٠١) 

 املشتقة صايف الفجوة بني األدوات املالية (٥٩،٦٠٢،٩٢٠) ٢،٦٠٨،٥٦٢ ٥٦،٨٦١،٦٥٣ ١٣٢،٧٠٥ - -

 (١٢٠،١٢٤،٧٠١) (٧،٦٥٣،٣١٩) ٥٢،٢٤٩،٩٠٢ ٧٢،٣٤١،١٠٠ ٣،١٨٧،٠١٨ 
 إجمالي الفجوة لحساسية 

 أسعار العموالت  
 الموقف التراكمي لفجوة حساسية أسعار العموالت (٧،٦٥٣،٣١٩) ٤٤،٥٩٦،٥٨٣ ١١٦،٩٣٧،٦٨٣ ١٢٠،١٢٤،٧٠١ - -
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

 
 غـير مرتبطة بعمولة اإلجمالي

 ٥أكثر من 
 سنوات

 
 سـنوات ٥-١

 
 شهــر ١٢-٣

 خالل
 أشـهر ٣

 
 بآالف الرياالت السعودية

      ٢٠١٣ 
 الموجودات       

٩،٤٨٤،٩٣٥ - - - ٨،٦٥٤،٦٦٨ ١٨،١٣٩،٦٠٣ 
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 العريب السعودي   
 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ٢٦٨،٨٧٤ - - - ١،٢٧٦،٢١٧ ١،٥٤٥،٠٩١

 إستثمارات واستثمار يف شركات زميلة، صايف ٩،٠٧٩،٥٤٢ ١٧،٥٨٥،٨٣٤ ٤،٤٩٦،١٤٦ ٢،٥٨٤،٩٥٤ ٧١٨،٦٦٧ ٣٤،٤٦٥،١٤٣
 قروض وسلف، صايف ٦٧،٧٣٢،٠٥٨ ٣١،٩٨٧،٣٧٦ ٨،١٦٣،٩٨١ ٣،٢٠١،٠١٢ ٢٢٢،٤٧٧ ١١١،٣٠٦،٩٠٤

 ممتلكات ومعدات، صايف - - - - ٦١٩،٩١٨ ٦١٩،٩١٨
 ات أخرىموجود - - - - ٣،٩٨٠،٠١٥ ٣،٩٨٠،٠١٥

 إجمالي الموجودات ٨٦،٥٦٥،٤٠٩ ٤٩،٥٧٣،٢١٠ ١٢،٦٦٠،١٢٧ ٥،٧٨٥،٩٦٦ ١٥،٤٧١،٩٦٢ ١٧٠،٠٥٦،٦٧٤
 المطلوبات وحقوق الملكية      
       

 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ٢،٦٤٣،٧٣٦ ٤٦٨،٧٥٠ - - ٥٥٥،٤٠٧ ٣،٦٦٧،٨٩٣

 ودائع العمالء ٣٩،١١٧،٢٤٥ ٤،٩٩٥،٨٧٢ ١،٩٦٠،١٥٨ - ٨٥،٥٢٧،٩١٢ ١٣١،٦٠١،١٨٧
 سندات دين وصكوك ١،٩٠٠،٠٠٠ - ٥،٢٣٠،١٠١ - - ٧،١٣٠،١٠١
 مطلوبات أخرى - - - - ٤،٤٤٠،٨٦٢ ٤،٤٤٠،٨٦٢

 حقوق املسامهني - - - - ٢٣،٢١٦،٦٣١ ٢٣،٢١٦،٦٣١
 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٤٣،٦٦٠،٩٨١ ٥،٤٦٤،٦٢٢ ٧،١٩٠،٢٥٩ - ١١٣،٧٤٠،٨١٢ ١٧٠،٠٥٦،٦٧٤

 صايف الفجوة بني املوجودات واملطلوبات ٤٢,٩٠٤,٤٢٨ ٤٤،١٠٨،٥٨٨ ٥،٤٦٩،٨٦٨ ٥,٧٨٥,٩٦٦ )٩٨،٢٦٨،٨٥٠( -
 صايف الفجوة بني األدوات املالية املشتقة )٥٠,٤٤٨,٥٢٣( ٥،٧١٠،١٠٣ ٤٤،١٨٣،١٨٦ ٥٥٥،٢٣٤ - -

- )٧,٥٤٤,٠٩٥( ٤٩،٨١٨،٦٩١ ٤٩،٦٥٣،٠٥٤ ٦,٣٤١,٢٠٠ )٩٨،٢٦٨،٨٥٠( 
 حساسية إجمالي الفجوة ل

 أسعار العموالت  

- - ٧,٥٤٤,٠٩٥( ٤٢,٢٧٤,٥٩٦ ٩١,٩٢٧,٦٥٠ ٩٨،٢٦٨،٨٥٠( 
الموقف التراكمي لفجوة حساسية أسعار 

 العموالت
 

ألدوات املالية اليت تستخدم يف إدارة خماطر ذه اصايف القيمة اإلمسية هل ميثل صايف الفجوة بني األدوات املالية املشتقة
 .اخلاصة أسعار العموالت

 
القيمة الدفرتية لألداة  تنتج عنههو السعر الذي  النقدية الفعلي (العائد الفعلي) لألداة املاليةاخلاصة إن سعر العمولة  

تارخيي ألداة مالية بعمولة ثابتة سعر كهذا السعر  يعترب املالية، عند إستخدامه يف حساب القيمة احلالية هلذه األداة. 
    ألداة مسجلة بالقيمة العادلة.يل لألداة بعمولة عائمة أو حا سوقر سعكمسجلة بالتكلفة املطفأة، و 

 العمالت)   مخاطر  ٢ 
بوضع  جملس اإلدارةيقوم  .الصرف األجنيبجة للتقلبات يف أسعار ياملالية نت األدواتقيمة  تذبذبومتثل خماطر  

كز ضمن ا ة املخاطر لضمان بقاء املر مراقبتها يومياً، وتستخدم أيضًا اسرتاتيجات تغطيو حدود ملراكز العمالت 
 احلدود املقررة. 

على  ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ديسمرب ٣١ملخاطر هامة كما يف بشأ�ا يوضح اجلدول التايل العمالت اليت يتعرض البنك  
 أثرحسابات التحليل أدناه  . يبنيةاملتوقعفقاته النقدية تدو  لغري أغراض املتاجرة، ةاملقتناموجوداته ومطلوبات النقدية 

على قائمة التغريات األخرى ثابتة،  مع بقاء ،مقابل الريال السعودي يف أسعار العمالتقولة عالتغريات احملتملة امل
اليت تأثرت  لغري أغراض املتاجرة ةاملقتناوبات النقدية لالقيمة العادلة للموجودات واملط بسبب(املوحدة الدخل 
العموالت املستخدمة لتغطية  أسعار يف القيمة العادلة ملقايضاتوعلى حقوق امللكية (بسبب التغري  ،بالعملة)
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 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
، بينما امللكيةاملوحدة أو حقوق  ملة يف قائمة الدخلت. يوضح األثر اإلجيايب الزيادة احملالنقدية) تخماطر التدفقا

  . امللكيةاملوحدة أو حقوق  احملتمل يف قائمة الدخل االخنفاضيوضح األثر السليب صايف 
 

الرياالت بآالف 
 السعودية

 
٢٠١٤ 

 
٢٠١٣ 

 
 العملة تعرضات

نسبة التغير في 
 ٪سعر العملة 

األثر على صافي 
 الدخل

األثر على حقوق 
 الملكية

نسبة التغير في 
 ٪سعر العملة 

األثر على 
 صافي الدخل

األثر على 
 حقوق الملكية

 ٤١ )١١،٨١٥( ٥+ ١٢١ (١٢،٨٢٤) ٥+ دوالر أمريكي

 - )٧٣١( ٣- - (١٧٨) ٣- يورو

 ال يوجد أي تأثري جوهري على حقوق امللكيو وصايف الدخل نتيجة التغري يف العمالت األجنبية األخرى.
 
 مركز العمالت )   ٣ 
ثار التقلبات يف أسعار حتويل العمالت األجنبية السائدة بالسوق على مركزه املايل وتدفقاته آل تعرضاتيدير البنك  

بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إمجايل ملراكز العمالت، ليًال النقدية. يقوم جملس اإلدارة 
 مصنفة حسب اجلوهرية اخلاصة بالبنك التعرضاتصايف وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. فيما يلي حتليًال ب

 ، كما يف �اية السنة:العمالت األجنبية التالية
 

 بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٤ 

  دائن /دين)(م
٢٠١٣ 
  دائن/ (مدين) 

 )٣٩،٤٩٧( (١٤٢،٢١٨) دوالر أمريكي
 ٢٤،٣٥٩ ٥،٩٢٦ يورو

 ١٦٥ (١،٢٩٨) جنيه إسرتليين
 ٤،١٤٤ ١٢،١٩٤ أخرى 

 )١٠،٨٢٩( (١٢٥،٣٩٦) اإلجمالي

 
 مخاطر أسعار األسهم)   ٤  
ارات املقتناة لغري أغراض املتاجرة نتيجة تشري خماطر األسهم إىل إخنفاض القيمة العادلة لألسهم يف حمفظة االستثم 

 للتغريات احملتملة املعقولة يف مؤشرات أسعار األسهم وقيمة األسهم الفردية.
 ، علىمع بقاء املتغريات األخرى ثابتة ،لتغريات احملتملة املعقولة يف مؤشرات أسعار األسهماأثر ب فيما يلي حتليالً  

   :ات متاحه للبيعاستثمارات األسهم املقتناه كاستثمار 
 
 
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ بآالف الرياالت السعودية
 

 مؤشرات السوق
نسبة التغير في 
 أسعار األسهم

٪ 

 األثر على 
 القيمة السوقية

نسبة التغير في 
 أسعار األسهم

٪ 

القيمة األثر على 
 السوقية

 ١٥،٠٧٢ ٥+ ٢٤،٤٢٣ ٥+ تداول

 )١٥،٠٧٢( ٥- (٢٤،٤٢٣) ٥- تداول
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 .املتداولة جوهري على القيمة السوقية بسبب التغري يف أسعار االسهم الدولية ال يوجد أي تأثري

 
 
 

 
  مخاطر السيولة -٣٤

حتدث خماطر السيولة  قد متطلبات التمويل اخلاصة به.صايف عدم مقدرة البنك على تلبية يف متثل خماطر السيولة  
، بشكل ي إىل عدم توفر بعض مصادر التمويلعند وجود إضطراب يف السوق أو إخنفاض مستوى اإلئتمان مما يؤد

 توفر السيولة بأخذ إدارة املوجودات تتم . وللتقليل من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، و فوري
  لنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبيع.من ااحلفاظ على رصيد مالئم وذلك بعني اإلعتبار، يف 

 
 

اريوهات متعددة نالسيولة يومياً، ويتم إجراء إختبارات جهد منتظمة بشأن السيولة باستخدام سي موقفاقبة يتم مر  
ولة للمراجعة يتغطي الظروف اإلعتيادية وغري اإلعتيادية يف السوق. ختضع كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالس

 اتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركواملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. يت
اإلستثناءات  مل على كافةتنتظم إىل جلنة املوجودات واملطوبات يشوشكل مبتقرير موجز التابعة العاملة. كما يقدم 

 واإلجراءات املتخذة. 
 

، حيتفظ البنك لدى مؤسسة النقد وطبقًا لنظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي  
رصدة للبنوك واملؤسسات املالية من األ %٤دائع العمالء حتت الطلب و من امجايل و  %٧بوديعة نظامية تساوي 

بالعمالت األجنبية) واملسجلة قيمة املودائع غري والعدا االرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي فيما االخرى (
اخلاصة ويتم إستبعاد كافة الودائع  ،خطابات الضمان واإلعتمادات املستندية وامشوهودائع ألجل الواالدخـار و 

من إلتزامات  %٢٠البنك بإحتياطي سيولة ال يقل عن  حيتفظإضافة إىل الوديعة النظامية، بإتفاقيات إعادة الشراء. 
اليت ميكن حتويلها إىل نقد أو املوجودات  سندات احلكومة السعوديةويكون هذا اإلحتياطي من النقد أو  ،ودائعه

خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يوماً. كما ميكن للبنك اإلحتفاظ مببالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء 
من القيمة اإلمسية  %٧٥ولغاية التابعة له  احلكومة السعوديةلدى مؤسسة النقد العريب السعودي مقابل سندات 

 للسندات.
  
 الموجودات والمطلوبات اتاقاستحقب تحليل أ ) 
إستحقاقات موجودات ومطلوبات البنك، واليت يتم حتديدها على أساس الفرتة على ملخص  التايليشتمل اجلدول  

أخذ بعني اإلعتبار تاريخ اإلستحقاق يوال  التعاقدي حىت تاريخ اإلستحقاق القوائم املاليةإعداد املتبقية بتاريخ 
اإلستحقاقات  ملف التارخيية لإلحتفاظ بالودائع من قبل البنك. تقوم اإلدارة مبراقبة الفعلي حسبما تظهره الوقائع

أرصدة الودائع حتت الطلب و ودائع اإلدخار والودئع  مت إدراج كافية لدى البنك.سيولة   للتأكد من احملافظة على
 ، وذلك لغرض العرض.ضمن بند بدون تاريخ استحقاق حمدد األخرى،
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 اإلجمالـي

دون تاريــخ ـب
إستحقاق 

 محــدد

 
 ٥أكثر من 
 سـنوات

 
 

 سنوات ٥-١

 
 

 شهـر ١٢-٣

 
 خـالل

 أشهر ٣

 
 

 بآالف الرياالت السعودية
      ٢٠١٤ 
 الموجودات       
       

١٠،٥٤٠،٩٢٧ - - - ٩،٤٧٢،٩١٤ ٢٠،٠١٣،٨٤١ 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 

 السعودي

٦١٠،٠٠٠ - - - ١،٣٩٨،٦٧٣ ٢،٠٠٨،٦٧٣ 
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 

 األخرى
 إستثمارات واستثمار يف شركات زميلة، صايف ١٥،٠٧٥،٥٤٦ ١٨،٧٨٠،١٩٥ ٦،٦٤٤،٢٥٥ ٣،٩٩٩،٤٥٠ ٧٠١،٩٠٤ ٤٥،٢٠١،٣٥٠

 قروض وسلف، صايف ٥١،٧٦٦،٦١٧ ٢١،٩٥١،٦٨٥ ٢٦،٢٥٧،٦٢٥ ١٣،٧٠٨،٣٩٩ ٢،٨٥٦،٣٥٨ ١١٦،٥٤٠،٦٨٤
 ممتلكات ومعدات، صايف - - - - ٦٠٥،٠٧٦ ٦٠٥،٠٧٦

 موجودات أخرى - - - - ٤،٤٠٧،٢٧٩ ٤،٤٠٧،٢٧٩
 الموجودات إجمالي ٧٧،٩٩٣،٠٩٠ ٤٠،٧٣١،٨٨٠ ٣٢،٩٠١،٨٨٠ ١٧،٧٠٧،٨٤٩ ١٩،٤٤٢،٢٠٤ ١٨٨،٧٧٦،٩٠٣

       
 الملكيةالمطلوبات وحقوق       
       

 ات املالية األخرىأرصدة للبنوك واملؤسس ٣،٤٥٧،٣٢٩ - - - ٤٠٦،١٥٣ ٣،٨٦٣،٤٨٢
 ودائع العمالء ٢٤،٩٩٧،٣٩٨ ٩،٢٠١،٨٩٧ ٣،٦٨٧،٨٩٣ - ١٠٧،٣٨٨،٠٥٧ ١٤٥،٢٧٥،٢٤٥

 سندات دين وصكوك ٢،٤١٦،٧٨٤ - ٤،٧١٤،٢٨٣ ٢،٠٠٠،٠٠٠ - ٩،١٣١،٠٦٧
 مطلوبات أخرى - - - - ٤،٠٣٥،٧٧٢ ٤،٠٣٥،٧٧٢

 حقوق املسامهني - -   ٢٦،٤٧١،٣٣٧ ٢٦،٤٧١،٣٣٧
 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٣٠،٨٧١،٥١١ ٩،٢٠١،٨٩٧ ٨،٤٠٢،١٧٦ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٨،٣٠١،٣١٩ ١٨٨،٧٧٦،٩٠٣

 
 
 

 اإلجمالـي
بـدون تاريــخ 

 إستحقاق محــدد

 
 ٥أكثر من 
 سـنوات

 
 

 سنوات ٥-١

 
 

 شهـر ١٢-٣

 
 خـالل

 أشهر ٣

 
 

 بآالف الرياالت السعودية
      ٣٢٠١ 
 الموجودات       
       

٩،٤٨٤،٩٣٥ - - - ٨،٦٥٤،٦٦٨ ١٨،١٣٩،٦٠٣ 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 

 السعودي

٢٦٨،٨٧٤ - - - ١،٢٧٦،٢١٧ ١،٥٤٥،٠٩١ 
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 

 األخرى
 إستثمارات واستثمار يف شركات زميلة، صايف ٧،٧٢٣،٤٠٨ ١٦،٢٢٢،٥٠٨ ٦،١٠٩،٤٠٦ ٣،٦٩١،١٥٤ ٧١٨،٦٦٧ ٣٤،٤٦٥،١٤٣

 قروض وسلف، صايف ٤٣،٣١٥،٢٩٨ ١٩،١٩٤،٦٨٣ ٢٥،٠٤٣،٧٦٢ ١٩،٦٠١،٤٢١ ٤،١٥١،٧٤٠ ١١١،٣٠٦،٩٠٤
 ممتلكات ومعدات، صايف - - - - ٦١٩،٩١٨ ٦١٩،٩١٨

 موجودات أخرى - - - - ٣،٩٨٠،٠١٥ ٣،٩٨٠،٠١٥
 الموجودات إجمالي ٦٠،٧٩٢،٥١٥ ٣٥،٤١٧،١٩١ ٣١،١٥٣،١٦٨ ٢٣،٢٩٢،٥٧٥ ١٩،٤٠١،٢٢٥ ١٧٠،٠٥٦،٦٧٤

       
 المطلوبات وحقوق الملكية      
       

 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ٢،٦٤٣،٧٣٦ ٤٦٨،٧٥٠ - - ٥٥٥،٤٠٧ ٣،٦٦٧،٨٩٣
 ودائع العمالء ٣٧،٢٥٣،٠٧٧ ٤،٩٩٥،٨٧٢ ٢،٤٧٧،٥٤٧ ٢٥،٠٠٠ ٨٦،٨٤٩،٦٩١ ١٣١،٦٠١،١٨٧

 سندات دين وصكوك - - ٥،٢٣٠،١٠١ ١،٩٠٠،٠٠٠ - ٧،١٣٠،١٠١
 مطلوبات أخرى - - - - ٤،٤٤٠،٨٦٢ ٤،٤٤٠،٨٦٢

 حقوق املسامهني - - - - ٢٣،٢١٦،٦٣١ ٢٣،٢١٦،٦٣١
 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٣٩،٨٩٦،٨١٣ ٥،٤٦٤،٦٢٢ ٧،٧٠٧،٦٤٨ ١،٩٢٥،٠٠٠ ١١٥،٠٦٢،٥٩١ ١٧٠،٠٥٦،٦٧٤
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 المتبقيه االستحقاقات التعاقدية المالية حسب تواريخ المطلوباتب ) تحليل  
على اساس  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١دول أدناه حمفظة االستحقاقات للمطلوبات املالية كما يف يعكس اجل 

لتعاقدي التزامات السداد غري املخصومة التعاقدية. ونظراً إلدراج العموالت اخلاصة املدفوعة حىت تاريخ االستحقاق ا
. مت حتديد االستحقاقات التعاقدية املوحدة يلمجالية ال تتطابق مع قائمة املركز املايف اجلدول، فإن املبالغ اإل

وال تأخذ بعني حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي  القوائم املاليةإعداد للمطلوبات على أساس الفرتة املتبقية بتاريخ 
تاريخ أحدث قبل  السدادالعديد من العمالء  طلباالعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية املتوقعة. يتوقع البنك عدم 

التارخيية  الوقائعلوب من البنك السداد فيه، وأن اجلدول ال يؤثر على التدفقات النقدية املتوقعة حسبما تظهره مط
  لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.

 
 

 بآالف الرياالت السعودية
 خـالل

 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشــهر ٣
 أكثر من

 سنوات ٥

بـدون تاريــخ 
إستحقاق 

 اإلجمالي محــدد
٢٠١٤        

 ٣،٨٦٤،٣٢٦ ٤٠٦،١٥٣ - - ٥٦١ ٣،٤٥٧،٦١٢ أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 
 ١٤٥،٥٣٥،٤٨٣ ١٠٧،٣٨٨،٠٥٧ - ٣،٨٤٨،٣٢٠ ٩،٢٩٣،٤٦١ ٢٥،٠٠٥،٦٤٥ ودائع العمالء

 ٩،٩٩١،٥٨١ - ٢،٢٠٦،٨٥٥ ٥،٠٩٦،٥٥٥ ٢٠٣،٥٤٠ ٢،٤٨٤،٦٣١ سندات دين و صكوك

 ١٥٩،٣٩١،٣٩٠ ١٠٧،٧٩٤،٢١٠ ٢،٢٠٦،٨٥٥ ٨،٩٤٤،٨٧٥ ٩،٤٩٧،٥٦٢ ٣٠،٩٤٧،٨٨٨ اإلجمالي
       املشتقات

 ٢،٤٦٢،٥٨١ - ٢،٤٦٢،٨١٠ ٢٥،٩٦٤،٥١٢ ٤،٤٩٩،١٤١ (٣٠،٤٦٣،٨٨٢) ذمم دائنة متعاقد عليها
 (٧،٠٢١،٣٩٢) - (٢،٥٧٢،٦٩٧) (٨٨،٩٦٩،٠٣٥) (٦،٠٧٤،٨٤٧) ٩٠،٥٩٥،١٨٧ ذمم مدينة متعاقد عليها 

إجمالي  المطلوبات المالية غير 
 ١٥٤،٨٣٢،٥٧٩ ١٠٧،٧٩٤،٢١٠ ٢،٠٩٦،٩٦٨ (٥٤،٠٥٩،٦٤٨) ٧،٩٢١،٨٥٦ ٩١،٠٧٩،١٩٣ مخصومةال

٢٠١٣       

 ٣،٦٦٩،٤٦٦ ٥٥٥،٤٠٧ - - ١،٤٣٧ ٣،١١٢،٦٢٢ أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 ١٣١،٧٣٤،٩٣٦ ٨٦،٨٤٩،٦٩١ ٢٨،١٠٧ ٢،٥٥٤،٣٣٥ ٥،٠٢٣،٧٦٢ ٣٧،٢٧٩،٠٤١ ودائع العمالء

 ٧،٧٨٦،١٦٣ - ١،٩٤١،٧٢٠ ٥،٦١٨،٢٣١ ١٦٩،٦٥٩ ٥٦،٥٥٣ سندات دين 

 ١٤٣،١٩٠،٥٦٥ ٨٧،٤٠٥،٠٩٨ ١،٩٦٩،٨٢٧ ٨،١٧٢،٥٦٦ ٥،١٩٤،٨٥٨ ٦٤٠،٤٤٨،٢١ اإلجمالي

        املشتقات

 ٢٠٦،٧٤١ - )٨٤٧،١٣٦( ١٠،٠٢٢،٤٥٨ ٦،٠٤١،٨٩٨ )١٥،٠١٠،٤٧٩( ذمم دائنة متعاقد عليها

 )٤،٠١٥،٥٤٣( - ٧٦١،٠١٠ )٦٢،١٤٠،١٠٣( )١٤،١٥٦،٣٨٨( ٧١،٥١٩،٩٣٨ ذمم مدينة متعاقد عليها 

إجمالي المطلوبات المالية غير 
 ١٣٩،٣٨١،٧٦٣ ٨٧،٤٠٥،٠٩٨ ٣،٧٠١١،٨٨ )(٤٣،٩٤٥،٠٧٩ )٢،٩١٩،٦٣٢( ٥٩٦،٩٥٧،٦٧ المخصومة

       

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -٣٥

 

 ةمنظم لةتزامات يف معاملإلأحد ا دفعها لنقل بل بيع أحد أصول أويتم استالمها مقا اليتالقيمة  هيالقيمة العادلة  
بيع األصل أو نقل  معاملةبني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة استناداً إىل افرتاض أن 

لسوق األكثر فائدة يف اتتم غياب سوق رئيسية، و يف حال  ،تم يف السوق الرئيسية لألصل أو اإللتزامت اإللتزام
 لألصل أو اإللتزام. 

 

∂π 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
أقل  تعترب وهلا شفافية سعر قليلة، فإن القيمة العادلة بشكل غري منتظمبالنسبة لألدوات املالية اليت يتم املتاجرة هبا 

وعدم التأكد من عوامل السوق  رتكزوال موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من التقدير يعتمد على السيولة،
 التسعري واملخاطر األخرى اليت تؤثر على األداة املعينة.وإفرتاضات 

 
 نماذج التقييم

هلا قيمة صايف القيمة احلالية ومنوذج التدفقات النقدية املخصومة واملقارنة مع أدوات مماثلة  تتضمن مناذج التقييم
خالية  أسعار الفائدة ميكن مالحظتها. تشتمل اإلفرتاضات واملدخالت املستخدمة يف تقنيات التقييم على سوقية

ئتمان والعالوات األخرى املستخدمة يف تقدير ودرجات انتشار اإل، املخاطر و أسعار فائدة تستخدم كمؤشر
 .ر صرف العمالت األجنبيةمعدالت اخلصم وأسعار السندات واألسهم وأسعا

 
ف يتم استالمها لبيع أصل أو اليت سو اهلدف من تقنيات التقييم هو التوصل إىل قياس قيمة عادلة تعكس األسعار 

بني مشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. تستخدم اجملموعة مناذج التقييم  منظمةلتحويل إلتزام يف معاملة  هادفع
املعرتف على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية العامة واألكثر سهولة. األسعار القابلة للمالحظة أو 

تكون عادة متاحة يف السوق للديون واألوراق املالية املدرجة يف السوق واملشتقات املالية املتاجر هبا مدخالت النماذج 
 املشتقات البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت.و 
 

أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج من احلاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضًا عدم  تقلل
واملدخالت وفقًا للمنتجات توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة تلف خيط بتحديد القيم العادلة. التأكد املرتب

 واألسواق وهي عرضة للتغريات استناداً إىل األحداث احملددة والظروف العامة يف األسواق املالية.
 

حكام اإلدارة وتقديراهتا يف تتطلب درجة أعلى من أ ال ميكن مالحظتهامناذج التقييم اليت تستخدم مدخالت هامة 
، وحتديد التدفقات النقدية املالئموتقديرات اإلدارة إلختيار منوذج التقييم حيث تتطلب أحكام حتديد القيمة العادلة. 

على الوفاء  الطرف املقابل عدم إمكانيىةها وحتديد إحتمالية ماملستقبلية املتوقعة يف األدوات املالية اليت جيري تقيي
تم تعديلها يل عليها من النماذج صحيوالدفعات املقدمة وإختيار معدالت اخلصم املالئمة. القيمة العادلة اليت  هبالتزامت

ثالث ألي عوامل أخرى مثل خماطر السيولة أو منوذج خماطر عدم التأكد إىل احلد الذي تعتقد فيه اجملموعة أن طرف 
ة خماطر إئتمان األداة وتتضمن عاملة. تعكس القيمة العادلاملتسعري  عند عتبارعسن اإليف  سيأخذهمشارك يف السوق 

 .حسبما يكون مالئماً  اإلعتباريف عني والطرف املقابل  البنكخماطر إئتمان خذ أل عديالتت
 

 إطار عمل التقييم
املستقلة  إدارة خماطر السوققياس القيمة العادلة. يتضمن هذا اإلطار  مت تأسييه بإعتبار يبللمجموعة إطار عمل رقا
 يتحمل كافة املسئوليات يف التحققتقارير لرئيس قسم خماطر اإلئتمان والذي ، تقوم برفع العن إدارةاملكتب األمامي

 . تتضمن الرقابة املعينة:وبشكل مستقل من نتائج املتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة قياسات القيمة العادلة اهلامة
 .حظةالتحقق من األسعار القابلة للمال ≠
 .مناذج التقييم أداءإعادة  ≠
 ;واليت تشمل إدارة املخاطر ج املستخدمةذ ات للنماري عملية الفحص واإلعتماد لنماذج جديدة والتغي ≠
 ;إجراء اختبارات لنماذج مقابل معامالت السوق القابلة للمالحظة ≠
 حتليل وتقصي عن احلركة اليومية اجلوهرية للتقييم. ≠

 
تقوم الثالث مثل السمسرة أو خدمات التسعري تستخدم لقياس القيمة العادلة،  معلومات الطرف تسخدمعندما 

األدلة اليت مت احلصول عليها من الطرف الثالث لتأييد االستنتاج بأن هذه إدارة خماطر السوق بتقييم وتوثيق 
 تتضمن:، و عايري التقارير املالية الدوليةالتقييمات تفي باملتطلبات الواردة يف م

 
 

∑∞ 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

من  املناسبةنواع األلالستخدام يف تسعري  البنكأو خدمة التسعري معتمد بواسطة  الوسيطقق من أن التح ≠
 األدوات املالية.

 ;أي مدى متثل معامالت سوق فعلية فهم كيفية التوصل إىل القيمة العادلة وإىل ≠
ر األدوات املالية أسعا يتم استخدامعندما تعديل األسعار لتعكس خصائص األداة اخلاضعة للتقييم  يةكيف ≠

 و ;ماثلة لقياس القيمة العادلةامل
عدد من عروض األسعار يف حال احلصول على باستخدام العروض عندئذ، كيفية حتديد القيمة العادلة  ≠

 لنفس األداة املالية
بشكل هامة (باإلضافة إىل ما يعترب ضرورياً) إىل جلنة خماطر السوق يف البنك  تقييم أي مشاكل عن اإلبالغيتم 

 منتظم وذلك من اجل اختاذ اإلجرائات املناسبة.
 

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
 يستخدم البنك املستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:  
  

 .(بدون تعديل) األداةاألسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس  : ١املستوى 
   

يم أخرى يتم ياألسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تق : ٢املستوى 
 ، و:يف السوق حتديد كافة مدخالهتا اهلامة وفق بيانات قابلة للمالحظة

   

 .يف السوق م مل حتدد أي من مدخالهتا اهلامة وفق بيانات قابلة للمالحظةييطرق تق : ٣املستوى 
    

 اإلجمالي ى الثالثالمستو  المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٤      
     الموجودات المالية

 ٢،٦٣٢،٤٤٧ - ٢،٦٣٢،٤٤٧ - أدوات مالية مشتقة
 ٢،١٥١،٢٧٢ - ٢،٠٢٨،٠٩٥ ١٢٣،١٧٧ استثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (متاجرة)

 ٨،٨٤٠،٠٦٠ ٣،٥٠٠،٩٦١ ٣،٣٩٤،١٤٨ ١،٩٤٤،٩٥١ استثمارات مالية متاحة للبيع 

 ١٣،٦٢٣،٧٧٩ ٣،٥٠٠،٩٦١ ٨،٠٥٤،٦٩٠ ٢،٠٦٨،١٢٨ اإلجمالي 

     المطلوبات المالية

 ١،٢٧٤،٤٣٤ - ١،٢٧٤،٤٣٤ - السلبيةأدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

 ١،٢٧٤،٤٣٤ - ١،٢٧٤،٤٣٤ - اإلجمالي 

٢٠١٣     
     الموجودات المالية
 ٢،٧٧٢،٥٧٢ - ٢،٧٧٢،٥٧٢ - أدوات مالية مشتقة

 ٣٢٦،١٧١ - ١٢٤،٢٣٩ ٢٠١،٩٣٢ استثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (متاجرة)

 ٧،٨٦٧،١٨٠ ٤،٢٥١،١٥٨ ٢،٦١٧،٨٥٣ ٩٩٨،١٦٩ استثمارات مالية متاحة للبيع 

 ١٠،٩٦٥،٩٢٣ ٤،٢٥١،١٥٨ ٥،٥١٤،٦٦٤ ١،٢٠٠،١٠١ اإلجمالي 

     المطلوبات المالية
 ١،٦٧٤،٢٠٥ - ١،٦٧٤،٢٠٥ - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية

 ١،٦٧٤،٢٠٥ - ١،٦٧٤،٢٠٥ - اإلجمالي
 

 ٤،٠٢٦ :٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٣،٤٦٢ تبلغمضاربة استثمارات تتكون االستثمارات املالية املتاحة للبيع من 
 .الثالثمليون لایر سعودي) مت تصنيفها ضمن املستوى 

∑± 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
  

بأرصدة بداية السنة إىل أرصدة �اية السنة وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن املستوى  ةيبني اجلدول أدناه تسوي
  .الثالث

 تاحة للبيعالمصنفة كماالستثمارات المالية 
 

 ٢٠١٣    ٢٠١٤    بآالف الرياالت السعودية
 ٣،٥٣٢،٥٣٥ ٤،٢٥١،١٥٨ يد بداية السنةرص

 )١،٠٠٠( - (خسائر) الدخل الشامل اآلخر/ أرباح 
 ٢،٤٤٠،٠٠٠ ١،٢٢٠،٠٠٠ إصدارات
 )١،٧٢٠،٣٧٧( (١،٧٨٣،٥٧٥) تسويات

 - (١٨٦،٦٢٢) ٣حتويالت خارج املستوى 
 ٤،٢٥١،١٥٨ ٣،٥٠٠،٩٦١ رصيد نهاية السنة 

 
 

بني متعاملني  منظمةالتزام من معاملة دفعه لنقل تالمة من بيع اصل او القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم اس
  :يف سيحدث االلتزام حتويل أو األصل بيع ان فرضية على العادلة احتساب القيمة ويستند بالسوق يف تاريخ القياس،

 
 أو االلتزام، أو لألصل الرئيسية السوق •
 االلتزام. او لألصل منفعة كثراال  االسواق يف يتم رئيسية، سوق  توفر عدم حالة يف •
 

قائمة املركز املايل، بإستثناء اإلستثمارات املقتناة حىت تاريخ اإلستحقاق،  يفإن القيمة العادلة لألدوات املالية 
جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم  اختالفاً  واألدوات املالية األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، ال ختتلف

، واألرصدة املرتبطة بعموالت، وسندات الديونملالية املوحدة. إن القيمة العادلة للقروض والسلف، وودائع العمالء ا
لدى وللبنوك املسجلة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف كثرياً عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة ألن أسعار 

ألدوات مالية مماثلة ال ختتلف كثريًا عن األسعار املتعاقد عليها وبسبب الفرتة  العموالت احلالية السائدة يف السوق
  قصرية األجل بالنسبة لألرصدة لدى وللبنوك.

 
حتدد القيمة العادلة املقدرة لإلستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة 

لبعض السندات بعمولة ثابتة. سعري بالنسبة مناذج التتوفرها، أو داولة بالسوق عند املطفأة، على أساس األسعار املت
وبالتايل ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. مت اإلفصاح عن القيمة العادلة هلذه 

ار املتداولة يف السوق عند توفرها أو حتدد القيمة العادلة للمشتقات على أساس األسع ).٦اإلستثمارات يف اإليضاح (
                     باستخدام طرق التسعري املالئمة.

∑≤ 



 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٣٦
وترى اإلدارة وجملس اإلدارة بأن املعامالت مع  اله العادية، مع أطراف ذات عالقة.يتعامل البنك، خالل دورة أعم 

بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. ختضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة متت  األطراف ذات العالقة 
للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي. كانت 

 كاآليت:  املوحدة اليةيف القوائم امل واملدرجة ٢٠١٣و  ٢٠١٤ ديسمرب ٣١األرصدة الناجتة عن هذه املعامالت كما يف 
 
 

       بآالف الرياالت السعوديــة 
٢٠١٤ 

    
٢٠١٣ 

     :بنك التمويل واالستثمار –مجموعة كريدي أجريكول  
 ٥٣،٨٥٨  ١٥٥،٦٧٨  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى    
 ١١٩،٥٠٤  ١٨،٦٣٦  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى    
 ٤٧،٦٧٥  ٦٤،١١٦  قات بالقيمة العادلة، صايفمشت    
       ٣،٠٥١،١٠٥  ٣،٢٩٦،٥٧٩  التعهدات واإللتزامات احملتملة    
     شركات زميلة  
 ١٦٦،٢٧٠  ٩٩،٠٦٩  إستثمارات   
 ٧٥،٧٦٠  ٦٧،٤٠٣  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  
همين اآلخــــرين  أعضــــاء مجلــــس اإلدارة، المــــراجعين وكبــــار المســــا 

 والشركات المنتسبة لهم :
    

 ٢،٣٢٣،٠٤٦  ٢،٥٤٣،٥٨٦  قروض وسلف  
 ٣،٩٩١،٠١١  ٦،٥٩٥،٥٦٣  ودائع العمالء     
 -  ٢٩،٤٢٤  مشتقات بالقيمة العادلة، صايف     
       ٥٦١،٦٥٠  ٥٩٣،٨٦٤  التعهدات واإللتزامات احملتملة    
     الصناديق اإلستثمارية  
 ٧٠،٨١٩  -  استثمارات   
 -  ١،٣٧٧  مشتقات بالقيمة العادلة، صايف  
 ٢٣٤،٧٧٩  ٢٠٧،٠٣٨  ودائع العمالء   

 
 عدا املساهم االجنيب.، من رأس مال البنك ٪٥أولئك الذين ميتلكون اكثر من هم  اآلخرينكبار املسامهني  
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
 لقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:باإليرادات واملصاريف املتع بياناً فيما يلي  

 بآالف الرياالت السعوديــة 
 

     ٢٠١٣     ٢٠١٤ 
     دخل عموالت خاصة  
 ١،١٤٨  ١،٦٠٦  كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار ≠ 
أعضـاء جملــس اإلدارة، مــراجعني، وكبـار املســامهني اآلخــرين   ≠ 

 لشركات  املنتسبة هلموا
 

٥١،٣٢٢ 
 
 ٤٨،١٤٥ 

 -  ٤  شركات زميلة ≠ 
 ٤٤  ٣  صناديق البنك االستثمارية ≠ 
 ٤٩،٣٣٧  ٥٢،٩٣٥  إمجايل دخل العموالت اخلاصة 
     مصاريف عموالت خاصة 
 ٣٩٠  ٧٠٠   كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار ≠ 
ني اآلخــرين  أعضــاء جملــس اإلدارة، مــراجعني، وكبــار املســامه ≠ 

 والشركات  املنتسبة هلم                                
 ٣٨،٨١٢  

 
٤٥،١٤٠ 

 ١٢  ٦  شركات زميلة ≠ 
 ٣،٥٣٥  ٦٠  الصناديق البنك االستثمارية ≠ 
 ٤٩،٠٧٧  ٣٩،٥٧٨  إمجايل مصاريف العموالت اخلاصة 
      
 ١٣،٩٨٥  ٣٣،٢٣٢  دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صايف 
 ٣،٨٥٢  ٣،٦٥١  أعضاء جملس اإلدارة أتعاب  
 ١،١٠٨  ١،٤٨٩  مصاريف عمومية وإدارية أخرى  

 ١١٣: ٢٠١٣لایر سعودي (مليون  ١٠٥املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة قصرية األجل بلغ إمجايل املزايا 
واملسئولية للقيام بأعمال لایر سعودي). يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لديهم الصالحيات  مليون

 على نشاطات البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة .  التخطيط والتوجيه واإلشراف
 

 كفاية رأس المال -٣٧
من قبل مؤسسة النقد العريب  املال املوضوعة سأيف االلتزام مبتطلبات ر  ،تتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس املال 

العمل وفقًا ملبدأ اإلستمرارية احملاسيب، واحلفاظ ستمرار يف اإلمقدرة البنك على  احلفاظ علىاليت تضمن السعودي، و 
 يومياً من قبل إدارة البنك. يعلى وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظام
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 
مؤسسة النقد العريب السعودي، ومبوجبها  يقوم البنك مبراقبة كفاية رأمساله وذلك بإستخدام املعدالت احملددة من قبل 

 ،املدرجة يف قائمة املركز املايليتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة بنود رأس املال املؤهل مع املوجودات 
تتطلب التعليمات  واملبالغ اإلمسية للمشتقات بإستخدام األرصدة املرجحة إلظهار خماطرها النسبية. ،والتعهدات

وأن تكون نسبة إمجايل رأس  عن مؤسسة النقد العريب السعودي االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي، صادرةلا
 .٪٨ واحلد األدىن املتفق عليه وه عن تعلواملال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند أو 

سارية املفعول  ٣أس املال مبوجب بازل تطبيق ر املتعلقة ب تتوجيهاالطار و اإلأصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي  
واملعدالت ذات وإمجايل رأس املال للمجموعة  املوحدةاملوجودات املرجحة املخاطر  فإن، وعليه ٢٠١٣يناير  ١من 

، املرجحة املخاطر املوجودات مت حساب. ٣حتت إطار بازل  يتم احتساهبا، موحد للمجموعةالعالقة على أساس 
نهجية احملددة باستخدام اإلطار وامل ٢٠١٣ و ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ذات العالقة كما يف  نسبلواوإمجايل رأس املال، 

 .٣ مبوجب إطار بازل
    ٢٠١٣    ٢٠١٤   بآالف الرياالت السعودية

 ١٥٣،٨٥٥،٩١٨ ١٦٣،٥٢٦،٨٧٠ خماطر االئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر
 ٨،٩٧٩،٦٣٧ ٩،٨٢٥،٢٣٧ املرجحة املخاطر املخاطر التشغيلية املتعلقة باملوجودات

 ٣،٠٤٨،٢٧٥ ٥،١٣٨،١١٥ خماطر السوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر
    ١٦٥،٨٨٣،٨٣٠ ١٧٨،٤٩٠،٢٢٢ إمجايل املوجودات املرجحة املخاطر

 ٢٣،٠٥٦،٢٢٧ ٢٦،٣٧٣،١٧٨ رأس املال األساسي
 ٢،٧٩٣،٨١٣ ٤،٤٢٥،٥٥٦ راس املال املساند

    ٢٥،٨٥٠،٠٤٠ ٣٠،٧٩٨،٧٣٤ راس املال األساسي وراس املال املساند إمجايل 
   ٪نسبة كفاية راس املال 

 ٪١٣،٩٠ ٪١٤,٧٨ نسبة رأس املال األساسي
 ٪١٥،٥٨ ٪١٧,٢٦ نسبة راس املال األساسي + رأس املال املساند

 
  خدمات إدارة اإلستثمار وخدمات الوساطة -٣٨

ل شركة تابعة له، خدمات إستثمارية تشتمل على إدارة بعض الصناديق اإلستثمارية يقدم البنك لعمالئه، من خال 
بالتعاون مع مستشاري إستثمار متخصصني وخدمات وساطة. يدرج الدخل من الشركات التابعة يف قائمة الدخل 

  املوحدة ضمن "دخل األتعاب والعموالت، صايف". 
اإلمجالية للبنك  ةتثماري عادة ما يعتمد على تقييم املنافع اإلقتصاديحتديد ما إذا كان البنك يتحكم يف صندوق اس 

أتعاب إدارة متوقعة) وحقوق املستثمرين على استبعاد مدير أي  يف الصندوق (يتكون من استثماراته، أي أرباح و
ليه مل يتم توحيد الصندوق. ونتيجة للتقييم أعاله خلص البنك إىل أنه يعمل وكيًال للمستثمرين يف مجيع احلاالت وع

يف هذه الصناديق يف اإلستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج األتعاب  حصته هذه الصناديق. إال أن البنك يقوم بإدراج
قيمة الصندوق االستثماري تقدر املكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن املعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

مليون لایر سعودي  ٤،٩٧١دارة بواسطة البنك بواسطة الشركة التابعة هي وحمفظة االستثمارات اخلاصة األخرى امل
 مليون لایر سعودي).  ٤،٩١١: ٢٠١٣(

 
، خدمات إدارة إستثمارات متوافقة مع الشريعة تشتمل على إدارة التابعة هتشرككما  يقدم البنك لعمالئه، من خالل  

مار متخصصني. بلغ صايف قيمة موجودات هذه الصناديق بعض الصناديق اإلستثمارية بالتعاون مع مستشاري إستث
 مليون لایر سعودي) .  ٢،٠٠٧: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢،٤٦٨
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 البنك السعودي الفرنسي
 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ۳۲۰۱و ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في 
 

  ٣بازل  ضمن إطاراألفصاحات  -٣٩
. سـتكون هـذه اإلفصـاحات موجـودة علـى املوقـع ٣إلطار بـازل طبقاً  جيب القيام ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية  

ال طبقــاً ملتطلبــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. خــالل الوقــت احملــدد  www.alfransi.com.sa: اإللكــرتوين للبنــك
 حات إىل التدقيق من قبل املدقق اخلارجي للبنك.صافختضع هذه اإل

 
  دوليةر إعداد التقارير المالية الاالتغيرات المستقبلية المحتملة في أط -٤٠

سارية املفعول حىت اآلن الوغري ديدة عايري احلالية واملعايري اجللقد أرتأى البنك عدم األتباع املبكر للتعديالت على امل 
 ويقوم البنك حالياً بتقييم أثرها.  ٢٠١٥يناير  ١للسنوات املالية للبنك يف أو بعد 

سارية  ة والتعديالت على معايري التقارير املالية الدوليةفيما يلي موجز عن معايري التقارير املالية الدولية اجلديد
 :٢٠١٥يناير  ١للفرتات السنوية اليت تبدأ من  املفعول

 إعتباراً للفترات السنوية التي تبدأ في أو قبل  
 ٢٠١٨يناير  ١ األدوات المالية ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم 

   
رقم معيار التقارير المالية الدولية 

 ٢٠١٧يناير  ١ من عقود العمالء اإليرادات ١٥
   

التعديالت على معيار التقارير المالية 
 ٢٠١٦يناير  ١ محاسبة االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة ١١الدولية 

   
تعديالت على معايير المحاسبة 

 ٢٠١٦يناير  ١ توضيح الطرق المقبولة لكل من االهالك واإلطفاء ٣٨و  ١٦الدولية 
   

تعديالت على معيار المحاسبة 
 ٢٠١٤يوليو  ١ مساهمات الموظفين -خطة مزايا الموظفين المحددة ١٩الدولي 

   
تعديالت على معايير التقارير المالية 

 الدولية
-٢٠١٠معايير التقارير المالية الدولية لالتحسينات دورة 

 ٢٠١٤يوليو  ١ ٢٠١٢
   

ر المالية تعديالت على معايير التقاري
 الدولية

-٢٠١١دورة التحسينات لمعايير التقارير المالية الدولية 
 ٢٠١٤يوليو  ١ ٢٠١٣

  
  أرقام المقارنة -٤١

 شى مع تبويب السنة احلالية.امتتلللسنة املاضية، عند الضرورة،  أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة 
   

  موافقة مجلس اإلدارة -٤٢
 .هـــ١٤٣٦ربيع الثاين  ٣٠املوافق  ٢٠١٥فرباير  ١٩جملس اإلدارة بتاريخ قبل وحدة من أعتمدت القوائم املالية امل

 

∑∂ 

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

	BSF  Financials  Arabic-Dec 2014 Final.pdf
	قائمة المركز المالي الموحدة
	3)   فيما يلي تحليلاً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر انخفاض الإئتمان حسب القطاعات الإقتصادية:
	تتضمن مخاطر الإئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة فيما عدا النقدية، والممتلكات والمعدات، والموجودات الأخرى، و المعادل الائتماني لقيمة التعهدات والإلتزامات المحتملة والمشتقات. تم احتساب المعادل الائتماني لقيمة التعه...
	تتمثل مخاطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن عمليات الإقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن الأنشطة الاستثمارية. كما تنشأ مخاطر الائت...
	أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات والإلتزامات المحتملة ومخاطر الإئتمان:
	تمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة البنك على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به. قد تحدث مخاطر السيولة عند وجود إضطراب في السوق أو إنخفاض مستوى الإئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل، بشكل فوري. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت الإدارة بتنويع م...
	يتم مراقبة موقف السيولة يومياً، ويتم إجراء إختبارات جهد منتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف الإعتيادية وغير الإعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبا...
	وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، يحتفظ البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تساوي 7% من اجمالي ودائع العملاء تحت الطلب و 4% من الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى (فيما عدا الارصدة لمؤسسة النقد العربي الس...
	أ ) تحليل باستحقاقات الموجودات والمطلوبات
	يشتمل الجدول التالي على ملخص إستحقاقات موجودات ومطلوبات البنك، والتي يتم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية حتى تاريخ الإستحقاق التعاقدي ولا يأخذ بعين الإعتبار تاريخ الإستحقاق الفعلي حسبما تظهره الوقائع التاريخية للإحتفاظ ب...
	بلغ إجمالي المزايا قصيرة الأجل المدفوعة لكبار موظفي الإدارة خلال السنة 105 مليون ريال سعودي (2013: 113 مليون ريال سعودي). يقصد بكبار موظفي الإدارة الأشخاص الذين لديهم الصلاحيات والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه والإشراف على نشاطات البنك بصورة ...
	تتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال، في الالتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تضمن الحفاظ على مقدرة البنك على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الإستمرارية المحاسبي، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفا...

	إعتمادات مستندية
	خطابات ضمان
	قبولات
	إلتزامات غير قابلة للإلغاء لمنح الإئتمان
	الإجمالي
	2013
	إعتمادات مستندية
	خطابات ضمان
	قبولات
	إلتزامات غير قابلة للإلغاء لمنح الإئتمان
	الإجمالي
	كبار المدراء التنفيذيين 
	موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر 
	موظفون يقومون بمهام رقابية  
	موظفون آخرون 
	الإجمالي 
	كبار المدراء التنفيذيين 
	موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على خاطر 
	موظفون يقومون بمهام رقابية  
	موظفون آخرون 
	الإجمالي 
	  النقد العربي السعودي 
	  والمؤسسات المالية الأخرى 
	  شركات زميلة، صافي
	  النقد العربي السعودي 
	  والمؤسسات المالية الأخرى 
	  شركات زميلة، صافي
	دول مجلس 
	التعاون الخليجي ومنطقة الشرق
	المملكة العربية
	بآلاف الريالات السعودية
	السعودية
	الأوسط
	أوروبــا 
	أمريكا الشمالية 
	دول أخرى 
	الإجمالــي
	2014
	الموجـودات
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
	أرصدة لدى البنوك
	إستثمارات واستثمار في 
	قروض وسلف، صافي 
	الإجمالي 
	المطلوبات 
	ودائع العملاء 
	سندات دين وصكوك 
	الإجمالي
	التعهدات والإلتزامات المحتملة 
	المشتقات
	دول مجلس 
	التعاون الخليجي ومنطقة الشرق
	المملكة العربية
	بآلاف الريالات السعودية
	السعودية
	الأوسط
	أوروبــا 
	أمريكا الشمالية 
	دول أخرى 
	الإجمالــي
	الموجـودات
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
	أرصدة لدى البنوك
	إستثمارات واستثمار في 
	قروض وسلف، صافي 
	الإجمالي 
	المطلوبات 
	ودائع العملاء 
	قروض لأجل 
	سندات دين وصكوك 
	الإجمالي
	التعهدات والإلتزامات المحتملة 
	المشتقات
	بآلاف الريالات السعودية
	المملكة العربية السعودية
	الإجمالي
	   العربي السعودي
	  أسعار العمولات
	   العربي السعودي
	  أسعار العمولات
	خلال
	3 أشـهر
	3-12 شهــر
	1-5 سـنوات
	أكثر من 5 سنوات
	غـير مرتبطة بعمولة
	الإجمالي
	2014
	الموجودات 
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
	10,540,927
	-
	-
	-
	9,472,914
	20,013,841
	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	610,000
	-
	-
	-
	1,398,673
	2,008,673
	إستثمارات واستثمار في شركات زميلة، صافي
	45,201,350
	19,530,912
	5,440,790
	2,667,875
	701,904
	قروض وسلف، صافي
	386,438
	61,241,824
	41,234,195
	13,589,396
	88,831
	116,540,684
	ممتلكات ومعدات، صافي
	-
	-
	-
	-
	605,076
	605,076
	موجودات أخرى
	-
	-
	-
	-
	4,407,279
	4,407,279
	إجمالي الموجودات
	89,252,620
	60,765,107
	19,030,186
	3,054,313
	16,674,677
	188,776,903
	المطلوبات وحقوق الملكية
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	3,457,329
	-
	-
	-
	406,153
	3,863,482
	ودائع العملاء
	27,528,906
	11,123,767
	736,456
	-
	105,886,116
	145,275,245
	سندات دين وصكوك
	6,316,784
	-
	2.814.283
	-
	-
	9.131.067
	مطلوبات أخرى
	-
	-
	-
	-
	4.035.772
	4.035.772
	حقوق المساهمين
	-
	-
	-
	-
	26.471.337
	26.471.337
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
	37,303,019
	11.123.767
	3.550.739
	-
	136.799.378
	188.776.903
	صافي الفجوة بين الموجودات والمطلوبات
	49,641,340
	15,479,447
	3,054,313
	(120,124,701)
	صافي الفجوة بين الأدوات المالية المشتقة
	(59,602,920)
	2,608,562
	56,861,653
	132,705
	-
	-
	إجمالي الفجوة لحساسية 
	(7,653,319)
	52,249,902
	72,341,100
	3,187,018
	(120,124,701)
	الموقف التراكمي لفجوة حساسية أسعار العمولات
	(7,653,319)
	44,596,583
	116,937,683
	120,124,701
	-
	-
	خلال
	أكثر من 5 سنوات
	3 أشـهر
	3-12 شهــر
	1-5 سـنوات
	غـير مرتبطة بعمولة
	الإجمالي
	2013
	الموجودات 
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
	9,484,935
	-
	-
	-
	8,654,668
	18,139,603
	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	268,874
	-
	-
	-
	1,276,217
	1,545,091
	إستثمارات واستثمار في شركات زميلة، صافي
	34,465,143
	17,585,834
	4,496,146
	2,584,954
	718,667
	قروض وسلف، صافي
	3,201,012
	67,732,058
	31,987,376
	8,163,981
	222,477
	111,306,904
	ممتلكات ومعدات، صافي
	-
	-
	-
	-
	619,918
	619,918
	موجودات أخرى
	-
	-
	-
	-
	3,980,015
	3,980,015
	86,565,409
	49,573,210
	12,660,127
	5,785,966
	15,471,962
	170,056,674
	إجمالي الموجودات
	المطلوبات وحقوق الملكية
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	2,643,736
	468,750
	-
	-
	555,407
	3,667,893
	ودائع العملاء
	39,117,245
	4,995,872
	1,960,158
	85,527,912
	131,601,187
	-
	سندات دين وصكوك
	1,900,000
	-
	5,230,101
	-
	7,130,101
	-
	مطلوبات أخرى
	-
	-
	-
	4,440,862
	4,440,862
	-
	حقوق المساهمين
	-
	-
	-
	23,216,631
	23,216,631
	-
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
	43,660,981
	5,464,622
	7,190,259
	-
	113,740,812
	170,056,674
	صافي الفجوة بين الموجودات والمطلوبات
	42.904.428
	44,108,588
	5,469,868
	5.785.966
	(98,268,850)
	-
	صافي الفجوة بين الأدوات المالية المشتقة
	(50.448.523)
	5,710,103
	44,183,186
	555,234
	-
	-
	إجمالي الفجوة لحساسية 
	(7.544.095)
	49,818,691
	49,653,054
	6.341.200
	(98,268,850)
	-
	الموقف التراكمي لفجوة حساسية أسعار العمولات
	(7.544.095)
	42.274.596
	91.927.650
	98,268,850
	-
	-
	بـدون تاريــخ إستحقاق محــدد
	خـلال
	أكثر من 5 سـنوات
	بآلاف الريالات السعودية
	3 أشهر
	3-12 شهـر
	1-5 سنوات
	الإجمالـي
	2014
	الموجودات 
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
	10,540,927
	-
	-
	-
	9,472,914
	20,013,841
	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	610,000
	-
	-
	-
	1,398,673
	2,008,673
	إستثمارات واستثمار في شركات زميلة، صافي
	15,075,546
	18,780,195
	6,644,255
	3,999,450
	701,904
	45,201,350
	قروض وسلف، صافي
	51,766,617
	21,951,685
	26,257,625
	13,708,399
	2,856,358
	116,540,684
	ممتلكات ومعدات، صافي
	-
	-
	-
	-
	605,076
	605,076
	موجودات أخرى
	-
	-
	-
	-
	4,407,279
	4,407,279
	إجمالي الموجودات
	77,993,090
	40,731,880
	32,901,880
	17,707,849
	19,442,204
	188,776,903
	المطلوبات وحقوق الملكية
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	3,457,329
	-
	-
	-
	406,153
	3,863,482
	ودائع العملاء
	24,997,398
	9,201,897
	3,687,893
	-
	107,388,057
	145,275,245
	سندات دين وصكوك
	-
	2,416,784
	-
	4,714,283
	2,000,000
	9,131,067
	مطلوبات أخرى
	-
	-
	-
	-
	4,035,772
	4,035,772
	حقوق المساهمين
	-
	-
	26,471,337
	26,471,337
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
	30,871,511
	9,201,897
	8,402,176
	2,000,000
	138,301,319
	188,776,903
	خـلال
	أكثر من 5 سـنوات
	بـدون تاريــخ إستحقاق محــدد
	بآلاف الريالات السعودية
	3 أشهر
	3-12 شهـر
	1-5 سنوات
	الإجمالـي
	الموجودات 
	نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
	9,484,935
	-
	-
	-
	8,654,668
	18,139,603
	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	268,874
	-
	-
	-
	1,276,217
	1,545,091
	إستثمارات واستثمار في شركات زميلة، صافي
	7,723,408
	16,222,508
	6,109,406
	3,691,154
	718,667
	34,465,143
	قروض وسلف، صافي
	43,315,298
	19,194,683
	25,043,762
	19,601,421
	4,151,740
	111,306,904
	ممتلكات ومعدات، صافي
	-
	-
	-
	-
	619,918
	619,918
	موجودات أخرى
	-
	-
	-
	-
	3,980,015
	3,980,015
	60,792,515
	35,417,191
	31,153,168
	23,292,575
	19,401,225
	170,056,674
	إجمالي الموجودات
	المطلوبات وحقوق الملكية
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	2,643,736
	468,750
	-
	-
	555,407
	3,667,893
	ودائع العملاء
	37,253,077
	4,995,872
	2,477,547
	25,000
	86,849,691
	131,601,187
	سندات دين وصكوك
	-
	-
	5,230,101
	1,900,000
	-
	7,130,101
	مطلوبات أخرى
	-
	-
	-
	-
	4,440,862
	4,440,862
	حقوق المساهمين
	-
	-
	-
	-
	23,216,631
	23,216,631
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
	39,896,813
	5,464,622
	7,707,648
	1,925,000
	115,062,591
	170,056,674
	بـدون تاريــخ إستحقاق محــدد
	خـلال
	أكثر من
	بآلاف الريالات السعودية
	3 أشــهر
	3-12 شهر
	1-5 سنوات
	5 سنوات
	الإجمالي
	2014 
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 
	3,457,612
	561
	-
	-
	406,153
	3,864,326
	ودائع العملاء
	25,005,645
	9,293,461
	3,848,320
	-
	107,388,057
	145,535,483
	سندات دين و صكوك
	2,484,631
	203,540
	5,096,555
	2,206,855
	-
	9,991,581
	الإجمالي
	30,947,888
	9,497,562
	8,944,875
	2,206,855
	107,794,210
	159,391,390
	المشتقات
	ذمم دائنة متعاقد عليها
	(30,463,882)
	4,499,141
	25,964,512
	2,462,810
	-
	2,462,581
	ذمم مدينة متعاقد عليها 
	90,595,187
	(6,074,847)
	(88,969,035)
	(2,572,697)
	-
	(7,021,392)
	إجمالي  المطلوبات المالية غير المخصومة
	91,079,193
	7,921,856
	(54,059,648)
	2,096,968
	107,794,210
	154,832,579
	2013
	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 
	3,112,622
	1,437
	-
	-
	555,407
	3,669,466
	ودائع العملاء
	37,279,041
	5,023,762
	2,554,335
	28,107
	86,849,691
	131,734,936
	سندات دين 
	56,553
	169,659
	5,618,231
	1,941,720
	-
	7,786,163
	الإجمالي
	640,448,21
	5,194,858
	8,172,566
	1,969,827
	87,405,098
	143,190,565
	المشتقات 
	ذمم دائنة متعاقد عليها
	(15,010,479)
	6,041,898
	10,022,458
	(847,136)
	-
	206,741
	ذمم مدينة متعاقد عليها 
	71,519,938
	(14,156,388)
	(62,140,103)
	761,010
	-
	(4,015,543)
	إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة
	596,957,67
	(2,919,632)
	43,945,079))
	3,7011,88
	87,405,098
	139,381,763
	بآلاف الريالات السعودية
	المستوى الأول
	المستوى الثاني 
	المستوى الثالث
	الإجمالي
	2014 
	الموجودات المالية
	أدوات مالية مشتقة
	-
	2,632,447
	-
	2,632,447
	استثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل (متاجرة)
	123,177
	2,028,095
	-
	2,151,272
	استثمارات مالية متاحة للبيع 
	1,944,951
	3,394,148
	3,500,961
	8,840,060
	الإجمالي 
	2,068,128
	8,054,690
	3,500,961
	13,623,779
	المطلوبات المالية
	أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية
	-
	1,274,434
	-
	1,274,434
	الإجمالي 
	-
	1,274,434
	-
	1,274,434
	2013
	الموجودات المالية
	أدوات مالية مشتقة
	-
	2,772,572
	-
	2,772,572
	استثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل (متاجرة)
	201,932
	124,239
	-
	326,171
	استثمارات مالية متاحة للبيع 
	998,169
	2,617,853
	4,251,158
	7,867,180
	الإجمالي 
	1,200,101
	5,514,664
	4,251,158
	10,965,923
	المطلوبات المالية
	أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية
	-
	1,674,205
	-
	1,674,205
	الإجمالي
	-
	1,674,205
	-
	1,674,205
	   2013
	  2014
	بآلاف الريالات السعودية
	مخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
	163,526,870
	153,855,918
	المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
	9,825,237
	8,979,637
	مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
	5,138,115
	3,048,275
	إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
	178,490,222
	165,883,830
	رأس المال الأساسي
	26,373,178
	23,056,227
	راس المال المساند
	4,425,556
	2,793,813
	إجمالي راس المال الأساسي وراس المال المساند 
	30,798,734
	25,850,040
	نسبة كفاية راس المال ٪
	نسبة رأس المال الأساسي
	14.78٪
	13,90٪
	نسبة راس المال الأساسي + رأس المال المساند
	17.26٪
	15,58٪




