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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر للستة

 
  امعــ  - ١

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

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

ً ( ٨٣دھا فروعه وعـد  ٣٫٠٢٦فرعاً) في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنك  ٨٢ :م٢٠١٤يونيو  ٣٠فرعا
  موظفاً).  ٢٫٩٧٥ :م٢٠١٤يونيو  ٣٠موظفـاً (

تجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة من ثل أھداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلكتتم
،  ٥٦٠٠٦ ب. ص -  طريق الملك سعود و كما يلي:ھإن عنوان المركز الرئيسي للبنك  وتحت إشراف ھيئة شرعية مستقلة.

  ملكة العربية السعودية.الم -  ١١٥٥٤ياض الر

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

في المملكة العربية السعودية. كما يمتلك البنك شركة صكوك  ھذه جميع الشركات التابعة تم تأسيس . ل ھذه الشركاترأسما
  ر الكايمن. ز٪ وتعمل في ج١٠٠البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 

ي"، بنك تم تأسيسه السعودي الفرنس –مال "بنك بيمو  ٪ من رأس٢٧ لدى البنك استثمارات في شركات زميلة حيث يمتلك
مال الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز)، شركة تم  ٪ من رأس٣٢،٥ ، ويةروالجمھورية العربية السفي 

  تأسيسھا في المملكة العربية السعودية.
  

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

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

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

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

 الموحدةلقوائم المالية للموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة ال تشمل ھذه القوائم المالية المرحلية ا
ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المنتھية في السنوية عند إعداد م. ٢٠١٤ديسمبر  ٣١، ويجب أن تقرأ جنبا

تستخدمھا اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة فإن األحكام الھامة التي
للمجموعة مع المصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد تكون مماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالية السنوية الموحدة كما في 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في 

في إعداد القوائم  المتبعةمع تلك  تتفق مرحلية الموحدة الموجزةفي إعداد ھذه القوائم المالية ال المتبعةالسياسات المحاسبية إن 
كما ھو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة  ،م٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية للسنة المنتھية في 

ناه والتي ليس لھا أثر مالي على باستثناء تطبيق التعديالت للمعايير الحالية كما ھو مبين أد م٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  إن ھذه القوائم المرحلية الموحدة الموجزة ال تشكل بالضرورة مؤشراً على النتائج المالية لنھاية السنة. .القوائم المالية للبنك

  :تعديالت على المعايير الحاليةال

  إعفاء من  والتي تقدم ٢٧سبة الدولي رقم ومعيار المحا ١٢ورقم  ١٠التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم
من منشأة ينص ھذا اإلعفاء اإللزامي على أنه يتطلب م. ٢٠١٤يناير  ١عتباراً من للصناديق االستثمارية ا التوحيد

استثمارية مؤھلة أن تقيد االستثمارات في الشركات المسيطر عليھا إضافة إلى استثمارات في الشركات الزميلة 
تركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشرط أن تلبي شروط معينة باستثناء الشركات التابعة والمشاريع المش

 متداداً ألنشطة االستثمار في المنشأة.االتي تعتبر 
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  البنك السعودي الفرنسي 

  
  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

      
  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠في  المنتھية للثالثة أشھر

 
 
  تتمه -أسس اإلعداد  -٢

 منه ُيطلب وال للمستخدم يسمح أنه التعديل يوضح" األولى للمرة التطبيق) "١( رقم الدولية المالية التقارير معيار -
  .المبكر لالتباع متاح ولكن بعد اإللزامي غير المعّدل أو الجديد الدولي المالية التقارير معيار تطبيق

 بين بالفصل" المنح شرط" تعريف ليوضح تعديله تم" األولى للمرة تطبيق) "٢( رقم الدولية المالية التقارير معيار -
  ".الخدمة شرط"و" األداء شرط"

 دمج في المحتمل المقابل وقياس تصنيف ليوضح تعديله تم" األعمال دمج) "٣( رقم الدولية المالية التقارير معيار -
ً  ديلهتع تم كما. األعمال  المشتركة الترتيبات أنواع كافة تكوين عن المحاسبة على ينطبق ال المعيار أن ليوضح الحقا

  ).    ١١( رقم الدولية المالية التقارير معيار في

 التي األحكام عن اإلفصاح بوضوح ليتطلب تعديله تم" التشغيلية القطاعات) "٨( رقم الدولية المالية التقارير معيار -
  .التجميع معايير تطبيق عند ارةاإلد أعدتھا

 األجل قصيرة الدائنة والذمم المدينة الذمم قياس ليوضح ليتطلب تعديله تم)  ١٣( رقم الدولية المالية التقارير معيار -
 تعديل تم وقد. جوھري غير الخصم أثر كان إذا الخصم، بدون  الفواتير به صدرت الذي بالمبلغ نفقات تحمل ال التي
ً  المعيار ذلك  رقم الدولي المحاسبة معيار نطاق في العقود على تنطبق المتوقعة المحفظة استثناءات أن ليوضح الحقا
 أو المالي األصل تعريف تلبي العقود تلك كانت ما إذا النظر بصرف ٩ رقم الدولية المالية التقارير معيار و ٣٩

ً  المالي االلتزام   .٣٢ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

 غير األصول – ٣٨ رقم الدولي المحاسبة ومعيار"  ومعدات ومصنع ممتلكات" ١٦ رقم الدولي المحاسبة معيار -
ً  التقييم إعادة نموذج متطلبات التعديل ويوضح –" الملموسة  ال) اإلطفاء( المتراكم االستھالك بيان إعادة أن مثبتا
  .لألصل الدفترية القيمة إجمالي في التغير مع يتناسب

 منشأة ليشمل العالقة ذي الطرف تعريف توسيع يتم –" عالقة ذي طرف إفصاحات"  ٢٤ رقم الدولي حاسبةالم معيار -
  .مباشر غير أو مباشر بشكل سواءً  التقارير تعد التي المنشأة إدارة لموظفي خدمات تقدم إدارية

 المشترى العقار كان ما إذا متقي أن المنشأ على ينبغي أنه يوضح" عقاري استثمار" ٤٠ رقم الدولي المحاسبة معيار -
ً   عقاري استثمار ً  منفصل تقييم بإجراء تقوم وأن ٤٠ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

  .أعمال اندماج يؤسس االقتناء كان إذا لتحدد ٣ رقم

ً  التعديل ھذا يعين ،٢٠١٤ يناير ١ من ابتداء رجعي بأثر التعديل ينطبق) ٣٦( رقم الدولي المحاسبة معيار -  إفصاحا
ً . قيمتھا في ھبوط حدث لموجودات المستردة المبالغ عن للمعلومات  المبالغ عن اإلفصاح يتم فإنه التعديل، لھذا ووفقا
 يتم عندما فقط محددة، غير أعمار ذات ملموسة موجودات أو شھرة توزيع لھا والتي نقدية توليد وحدة لكل  المستردة
  .عكسھا أو القيمة في الھبوط سارةبخ االعتراف

 المحاسبة لمعيار محدوداً  استثناء وأضاف ،٢٠١٤ يناير ١ من ابتداء التعديل ينطبق) ٣٩( رقم الدولي المحاسبة معيار -
 غير االلتزام استبدال يكون عندما المخاطر من بالتحوط االرتباط عن التوقف من إعفاء ليوفر ،)٣٩( رقم الدولي
ً  المخاطر من للتحوط األولية نداتالمست في وارداً   .محددة لمعايير وفقا

للسنة  ألول مرةملزمة الالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية إن 
ائم المالية المرحلية تعديالت جوھرية على العرض واإلفصاح للقو ةعنھا أيم لم ينتج ٢٠١٥المالية التي تبدأ في يناير 

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

  
  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

      
  م٢٠١٤م و ٢٠١٥و يوني ٣٠المنتھية في  للستة أشھر

 

  أسس توحيد القوائم المالية

فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة هتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركات
ي وشركة سوفينكو السعود شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير,و ,للتأمين السعودي الفرنسيوكالة وكابيتال, 
. يتم إعداد القوائم المالية للشركات عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس شركة سكن للتمويل العقاري الفرنسي,

تم إجراء تسويات، عند الضرورة، على القوائم يالتابعة لنفس الفترة المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 
  وائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.شى مع القاالمالية للشركات التابعة لتتم

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

  على تلك المنشأة .

تابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتباراً ال يتم توحيد الشركات
من تاريخ تخلي البنك عن مثل ھذه السيطرة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، 

تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع، حسبما ھو  في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة إعتباراً من
  مالئم.

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

  عدم وجود دليل على إنخفاض القيمة. إلى حدالطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة ولكن 

 االستثمارات، صافي  -٣
 

  :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
  

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققـة)        

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 ة)(غير مدقق     

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

    قائمة الدخلمن خالل مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة  ١٫٥٠٥٫٤٠٩ ٢٫١٥١٫٢٧٢ ٢،٢٤٥،٦١٦

    متاحة للبيع ٨٫٠٢٠٫٢٦١ ٨٫٨٤٠٫٠٦٠ ٨،٢٠٦،٠٧٣

    مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق ٨٦٫٤٤٦ ١٢٫٢٧١ ١٢،٨٧٩

    ناة بالتكلفة المطفاةإستثمارات أخرى مقت ٣٠٫٠٣٨٫٧٦٨ ٣٤٫٠٩٨٫٦٧٨ ٣٤،٦٦٣،٨٥٩

    اإلجمالي ٣٩٫٦٥٠٫٨٨٤ ٤٥٫١٠٢٫٢٨١ ٤٥،١٢٨،٤٢٧
  

  االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل ھي أيضاً استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة.
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
      

  م٢٠١٤م و ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  للثالثة أشھر
 

 قروض وسلف، صافي   -٤ 
 

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققـة)        

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

٩٫٢٤٧،٣٣٤ ٨٫٦٨٣٫٧٧٣ ٨٫٧٣٧٫٧٦٧     قروض استھالكية

١٠٥٫٤٢٨٫٧٢٤ ١٠٠٫٣٠١٫٧٤٤ ١٠١،٦٠٠،١٧٣     قروض تجارية وسحب على المكشوف

٥٣٤٫١٦٩ ٥٤٤٫٤٢٠ ٥٨٦٫١٦٦     بطاقات ائتمان

    أخرى  ١٠٫٧٢٥٫٢٣٣ ٨٫١٣١٫٤٧٢ ٧٫٤٢٨٫٥٢٢

  القروض والسلف العاملة ١٢٥,٩٣٥,٤٦٠ ١١٧٫٦٦١٫٤٠٩ ١١٨,٣٥٢,٦٢٨
  

      ملة، صافيالقروض والسلف غير العا ١٫٠٧١٫٥٥٠ ١٫١٨٢٫٤٥٥ ١٫٣٥٠٫٦٧٢

    إجمالي القروض والسلف ١٢٧٫٠٠٧٫٠١٠ ١١٨٫٨٤٣٫٨٦٤ ١١٩٫٧٠٣٫٣٠٠

(٢،٣١٣،٤٩١) )٢٫٣٠٣٫١٨٠(  )٢٫٢٩٨٫٨٠٧(       مخصص خسائر إنخفاض 

    قروض وسلف، صافي ١٢٤٫٧٠٨٫٢٠٣ ١١٦٫٥٤٠٫٦٨٤ ١١٧،٣٨٩،٨٠٩

  

 استثمارات في شركات زميلة    -٥
 

  

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٤ر ديسمب ٣١
  (مدققـة)        

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

    التكلفة ١٥١٫٦٤٥ ١٥١٫٦٤٥ ١٥١٫٦٤٥

    الحصة في األرباح/(الخسائر)، صافي ٥٣٫٩٤٠ ٤٩٫٤٢٤ ٤٦٫٨٩٥

)٨٢٫٠٠٠(  )١٠٢٫٠٠٠(  )١٠٢٫٠٠٠(     مخصص ھبوط القيمة

    اإلجمالـي ١٠٣٫٥٨٥ ٩٩٫٠٦٩ ١١٦٫٥٤٠

  

تشمل نفقات االنخفاض، صافي خسارة انخفاض محّمل على شركة زميلة بمبلغ ال شيء لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  مليون لایر سعودي). ٣٦: ٢٠١٤يونيو  ٣٠( ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
 ودائع العمالء    -٦

 

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققـة)        

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 

    تحت الطلب ١٠٦٫٦٦٤٫٨١٠ ١٠٢٫٣٦٩٫٢٥٠ ٨٧٫٢١٣٫٤٣١

    إدخار ٤٧٧٫٢٦٢ ٤٣٧٫٥٠٨ ٤٣١٫٠٨٦

    ألجل ٣١٫٤٩٩٫٥٧٥ ٣٨٫٢١٥٫٤٧٠ ٤٣٫٤٣٥٫١٥٦

    أخرى  ٣٫٩٥٢٫٥١٧ ٤٫٢٥٣٫٠١٧ ٣٫٣٢٨٫٧٢٤

    اإلجمالي ١٤٢٫٥٩٤٫١٦٤ ١٤٥٫٢٧٥٫٢٤٥ ١٣٤٫٤٠٨٫٣٩٧
  



 ١٠

  البنك السعودي الفرنسي 
   

  تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
      

  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  للثالثة أشھر
  
  
  المشتقات  -٧

غھا اإلسمية. إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھاية الفترة، ال تعكس لألدوات المالية المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالاإليجابية والسلبية العادلة  يتضمن الجدول أدناه القيم
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات) كما أنھا ال  سمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لھا البنك (والتي تقتصر عادة علىإلن ھذه المبالغ اإبالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا. وبالتالي ف

  تعكس مخاطر السوق.
  

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
  (غير مدققة)

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 بآالف الرياالت السعودية  (غير مدققة)

  المبالغ

 اإلسمية

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

  المبالغ

 اإلسمية

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

  المبالغ

 اإلسمية

  القيمة

  العادلة

 السلبية

  القيمة

  العادلة

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة         

  الت الخاصةمقايضات أسعار العمو ٩٣٩٫٤٨٣ ١٫١٠٣٫٤٠٣ ١٣٤٫٤٢٣٫٤٠٥ ١٫١٦٩٫٨٥٤ ١٫١٨٧٫٩٦٨ ١٢٨٫٠٩١٫٤٨٨ ١٫٣٣٠٫٠١٩ ١٫٢٦٠٫٤١٧ ١١٩٫٠٦٥٫٦٣٧

  العقود المستقبلية وعقود الخيار بنسبة عمولة خاصة ٤٤٩ -  ٥٢٫١٣٠٫٢٤٩ ٩٣ -  ٣٥٫٠٣٢٫٣٦٥ ٢٫٣٠٨ ١١٤ ٢٨٫١٣١٫٣٤٥

  عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٢٣٦٫١٦٤ ١٨٨٫٨٦١ ٧٦٫٩٩٢٫٤٨٣ ٩٩٫١٩٥ ٦٩٫٠٦٢ ٦٥٫٤٢٥٫٩٣٦ ٣٨٫٤٨٢ ٣٧٫٥٢٨ ٥٥٫٦٦٩٫٨٥٧

  خيارات العمالت ٦٩٫٩٩٤ -  ٥٠٫٢٢٨٫٦٣٣ ٥٧٫٥٩٣ -  ٥٨٫٤٧٢٫٣٨٤ ٣٨٫٤٥٨ - ٥١٫١١٠٫٩١٧

  أخرى ٢٢٫٠٣٨ -  ١٫٩٨٢٫٣٩٤ ٢٤٫٢٩١ ٤٫٢٤٠ ٢٫٠٢٧٫١٦٣ ١٩٫٦٥٧ - ٢٫٣٧٧٫١٣٦

  العادلة ةالمقتناة لتغطية مخاطر القيم         

  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ١٤٫٠٧١ ٩٫٧٤٣ ٣٫٠٧٦٫٥٠٠ ٣٦٫٢٠٨ ١٠٫١٩٧ ٥٫٥٨١٫٥٠٠ -  ٣٠٫٦٦٤ ٥٫٥٨١٫٥٠٠

  المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية         

  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ١٫٢٠٢٫٧٢٦ ٢٠٫٨٢٦ ٧٨٫٩٩١٫٨٣٦ ١٫٢٤٥٫٢١٣ ٢٫٩٦٧ ٧١٫٠٢٠٫٠٧٣ ١٫٠٤٢٫٣٦٢ ١٠٫١٤٣ ٦٦٫٠٢٢٫٥٢٦

  جمالياإل ٢٫٤٨٤٫٩٢٥ ١٫٣٢٢٫٨٣٣ ٣٩٧٫٨٢٥٫٥٠٠ ٢٫٦٣٢٫٤٤٧ ١٫٢٧٤٫٤٣٤ ٣٦٥٫٦٥٠٫٩٠٩ ٢٫٤٧١٫٢٨٦ ١٫٣٣٨٫٨٦٦ ٣٢٧٫٩٥٨٫٩١٨

  



 ١١

  
  البنك السعودي الفرنسي 

  
        تتمة  -إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر للستة
   
    التعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان     -٨

    :تعلقة باإلئتمان من اآلتيالم التعھدات وااللتزامات المحتملة تتكون         

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)   

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققـة)     

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)   

  
 بآالف الرياالت السعودية

  إعتمادات مستندية ١٠٫٠٠٥٫١٢٧ ١١٫٤٣٧٫٧٧٧ ١٤،٢٠٨،٤٦٠
  خطابات ضمان ٥٦٫٣٢٩٫٦٣٨ ٥٨٫١٨٦٫٧٦٨ ٥٢،٦٩٦،١٣١
  قبوالت ٤٫٤٦٣٫١٠٣ ٣٫٦٥٠٫٥٧٣ ٢،٩٣٠،٠٧٦
  إلتزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ٥٫٠٧٩٫٨٦٥ ٣٫٧٨٦٫٥٤٣ ٣،٣٦٧،٣٥٣

    اإلجمالي ٧٥٫٨٧٧٫٧٣٣ ٧٧٫٠٦١٫٦٦١ ٧٣،٢٠٢،٠٢٠
  
  ةالنقدية وشبه النقدي   -٩

  

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

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)   

 م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (مدققـة)     

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)   

  
 بآالف الرياالت السعودية

٢٫٠٤٧٫٢٥٦ ١١٫٤٧٤٫٤٦٨ ٢،٤٣٤،٣٠٢ 
  نقدية وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي   

  السعودي ما عدا الوديعة النظامية  
  
  

٤٫٧٩٣٫٩٦٠ ٢٫٠٠٨٫٦٧٣ ٦،٢٧٩،٥٣٧ 
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
  ثالثة أشھر من تاريخ اإلقتناءخالل تستحق   

  

    اإلجمالي   ٦٫٨٤١٫٢١٦ ١٣٫٤٨٣٫١٤١ ٨،٧١٣،٨٣٩

  
  المعلومات القطاعية    -١٠

ل حول قطاع الداخليةيتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير  ا بإنتظام من قب ديرينات البنك التي يتم مراجعتھ  مجلس الم
    من أجل توزيع الموارد وتقييم أدائھا. في البنك وذلك

غيلية ين القطاعات التش امالت ب تم المع ة  ت اً لسياس امالت وفق تم اإلعالن عن المع ا وي ق عليھ اً للشروط المواف ة اإلدارة وفق بموافق
م التقارير إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلقأسعار التحويل الداخلي بالبنك.  ع بقياس  تقدَّ ق م اإليرادات من األطراف الخارجية بما يتواف

  .اإلعتياديةقائمة الدخل الموحدة ووفقاً للشروط التجارية تلك المدرجة في 

  م.  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدليست ھناك أي تغيرات على 
  

  يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

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

  .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب نتجات التعاملوبعض مالقروض الشخصية، 

، والقروض والتسھيالت والسحب على المكشوفيشمل الحسابات تحت الطلب، والودائع،    قطاع الشركات:
  .الخاصة بالشركات والمؤسسات متوسطة الحجم اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة

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

بإدارة االستثمارات األصول، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق  ھذا القطاع  يقوم  : االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
اطة تداول وسو، يةستثمارالصناديق اإلوإدارة ومنتجات استثمارات التجزئة المالية 

   األسھم المحلية والدولية ووساطة التأمين.



 ١٢

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر للستة

   
  تتمة - المعلومات القطاعية    -١٠

ً بإجمالي موجودات ومط م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي ٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠لوبات البنك كما في فيما يلي بيانا

  :التشغيليةقطاعات الالمنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من  أشھر ستةللمصاريف العمليات وصافي الدخل 
  

 اإلجمالي

قطاع خدمات 
  االستثمار
قطاع الخزينة والوساطة

قطاع 
قطاع األفراد الشركات

 

  ة)(غير مدقق

  بآالف الرياالت السعودية

  

    م٢٠١٥يونيو  ٣٠        

              
١٨٥٫٩٥٠٫٠٣٣ ١٥٫٥٤٩٫٦٥٥ ١١١٫٢٩٩٫٤٥٢ ٥٦٫٨٥١٫١٣١ ٢٫٢٤٩٫٧٩٥     إجمالي الموجودات
١٥٨٫٠٠٠٫٣٧٥ ٧٠٫٤١٤٫١٠٧ ٧٢٫١٩٠٫٢٢٠ ١٣٫٣٢٥٫٤٥٠ ٢٫٠٧٠٫٥٩٨     إجمالي المطلوبات
    لي دخل العملياتإجما ٧٤٠٫٧١٢ ١٫٥٣٥٫٢٥٢ ٧٠٥٫٤٩٦ ١٨٧٫٣٨٢ ٣٫١٦٨٫٨٤٢
    إجمالي مصاريف العمليات ٥٢٣٫١٠٤ ٣٦١٫٦٤٥ ١٢١٫٤٩٣ ١٠٠٫٩٠٧ ١٫١٠٧٫١٤٩

في أرباح شركات زميلة، صافيالشركة حصة  - - ٤٫٥١٦ - ٤٫٥١٦   
    صافي دخل الفترة ٢١٧٫٦٠٨ ١٫١٧٣٫٦٠٧ ٥٨٨٫٥١٩ ٨٦٫٤٧٥ ٢٫٠٦٦٫٢٠٩

    مخصص خسائر اإلئتمان، صافي )٩٩٠( ٨١٫١٥٧ - - ٨٠٫١٦٧
     

 

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠
  

              
١٨٤٫٣١٣٫٣٠٨ ١٥،٢٥٤،٧٥٤ ١٠٥،٣٣٣،٧٠٤ ٦١،٤٢٥،٧٥٥ ٢،٢٩٩،٠٩٥     إجمالي الموجودات
١٥٩٫٠٩٣٫٥٥٠ ٦٥،٥٠٠،٠٤٢ ٦٩،٥٨٢،٧٣٤ ٢١،٨٨٠،٧٤٧ ٢،١٣٠،٠٢٧     إجمالي المطلوبات
    إجمالي دخل العمليات ٧٢٣،٠٧٧ ١،٣١٩،٦٦٦ ٦٤٠،٣٢٨ ١٩٦،٤٢٦ ٢٫٨٧٩٫٤٩٧
    إجمالي مصاريف العمليات ٥٧٤،٣٥٢ ٣٥٥،٤٣٠ ١١٣،٣٣٠ ٩٤،٦٣٤ ١٫١٣٧٫٧٤٦

    الحصة في خسائر شركات زميلة، صافي - - (١،٧٣٠) - )١٫٧٣٠(
    صافي دخل الفترة ١٤٨،٧٢٥ ٩٦٤،٢٣٦ ٥٢٥،٢٦٨ ١٠١،٧٩٢ ١٫٧٤٠٫٠٢١

    مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ٧٠،١٣٦ ١٤٣،٨١٢ - - ٢١٣٫٩٤٨
  



 ١٣

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر للستة

  
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية   -١١

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

  األساسي في معظم األسوق لألصل أو اإللتزام.

  :ن القيمة العادلة لألدوات الماليةلتحديد واإلفصاح عأدناه البنك سلم المستويات  يستخدم

  ).أو إعادة ترتيب (بدون تعديالت لنفس األداة المالية: أسعار مدرجة في سوق نشط ١المستوى 

جميع المدخالت تتم مشابھة أو تقييم فني آخر والتي بموجبھا أو مطلوبات دات وأسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات وموج: ٢المستوى 
  .القابلة للمالحظةالسوق بناًء على 

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

 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى
       )مدققة(غير  م٢٠١٥يونيو٣٠

         الموجودات المالية
 ٢٫٤٨٤٫٩٢٥  -  ٢٫٤٨٤٫٩٢٥ -  بقيمة عادلة موجبة أدوات مالية مشتقة

  موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة
  ١٫٣٣٩٫٦٦٩ ١٦٥٫٧٤٠ من خالل قائمة الدخل (متاجرة)  

-  
١٫٥٠٥٫٤٠٩ 

 ٨٫٠٢٠٫٢٦١  ٢٫٧٥٣٫٧٤٧  ٢٫٥٩٤٫١٠٨ ٢٫٦٧٢٫٤٠٦ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٢٫٠١٠٫٥٩٥  ٢٫٧٥٣٫٧٤٧  ٦٫٤١٨٫٧٠٢  ٢٫٨٣٨٫١٤٦ اإلجمالي

  لوبات الماليةالمط
      

 ١٫٣٢٢٫٨٣٣  -  ١٫٣٢٢٫٨٣٣ - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة
 ١٫٣٢٢٫٨٣٣  -  ١٫٣٢٢٫٨٣٣  -اإلجمالي

 
  )مدققة(غير  م٢٠١٤يونيو  ٣٠

       

        الموجودات المالية
 ٢،٤٧١،٢٨٦  -  ٢،٤٧١،٢٨٦ -  أدوات مالية مشتقة

  ج قيمتھا العادلة موجودات مالية مقتناة لتدر
  -  ٢،٢٣٣،٨٦١ ١١،٧٥٥ من خالل قائمة الدخل (متاجرة)  

٢،٢٤٥،٦١٦ 
 ٨،٢٠٦،٠٧٣  ٤،١٨١،٤٦٠  ٣،١٧٠،٩١٦ ٨٥٣،٦٩٧ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١٢،٩٢٢،٩٧٥  ٤،١٨١،٤٦٠  ٧،٨٧٦،٠٦٣ ٨٦٥،٤٥٢اإلجمالي
        المطلوبات المالية

 ١،٣٣٨،٨٦٦  -  ١،٣٣٨،٨٦٦ - دلة سالبةأدوات مالية مشتقة بقيمة عا
 ١،٣٣٨،٨٦٦  -  ١،٣٣٨،٨٦٦  - اإلجمالي

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

  معينة.

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

وودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدين والمستحق من وإلى البنوك والتي تم قيدھا بالتكلفة القيمة العادلة للقروض والسلف 
ً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. حيث أن معدالت العمولة الحالية في الس وق المطفاة ال تختلف جوھريا
ال  لألدوات المالية المشابھة ال تختلف جوھرياً عن المعدالت المتفق عليھا وبسبب قصر مدة االستحقاق للمستحق من وإلى البنوك.

تتوفر لھذه األدوات سوق نشط وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لھذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف الثالث عند 
  استحقاقھا.

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

باستخدام طرق أو مة العادلة المقدرة. القيم العادلة للمشتقات تعتمد على أسعار سوق متداولة عندما تكون متاحة القيمة الدفترية والقي
 في ريـالمليون  ٣٫٩٥٦( سعودي ريـالمليون  ٢٫٧١٨ بمبلغ مضاربةاالستثمارات المالية المتاحة للبيع من تتكون تقييم مناسبة. 

 .٣مستوى ضمن تم تصنيفھا  ) والتي٢٠١٤يونيو  ٣٠
  



 ١٤

  
  البنك السعودي الفرنسي 

  
        تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھر ستةلل
 

  ربح السھمرأس المال و  -١٢
 

 ٣١لایر سعودي ( ١٠كل سھم مليون سھم، قيمة  ١٫٢٠٥٫٣٦يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر، والمدفوع بالكامل من 
مليون سھم قيمة  ١٫٢٠٥٫٣٦ :م٢٠١٤يونيو  ٣٠و  لایر سعودي ١٠ھم، قيمة كل سھم مليون س ١٫٢٠٥٫٣٦م: ٢٠١٤ ديسمبر

  .لایر سعودي) ١٠كل سھم 
  
ترة م وذلك بقسمة صافي دخل الف٢٠١٤و  م٢٠١٥يونيو  ٣٠حتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترتين المنتھيتين في تم ا

  مليون سھم. ١٫٢٠٥٫٣٦على 
  

لایر سعودي  ٠٫٥٠على توزيع صافي أرباح نھائية بقيمة  م٢٠١٥إبريل  ١٥وافق المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية في 
  للسھم الواحد.

 توزيعات أرباح مرحلية -١٣

 ٦٦٥م بمبلغ ٢٠١٥يونيو  ٣٠في م) بتوزيعات أرباح مرحلية لفترة الستة أشھر المنتھية ٢٠١٥يوليو  ٩أوصى مجلس اإلدارة (
مليون  ٤٣مليون لایر سعودي). بلغت الزكاة العائدة للمساھمين السعوديين للفترة  ٥٨٦: ٢٠١٤يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي (
 ً سيتم خصمھا من حصصھم في توزيعات األرباح ليصبح بذلك صافي توزيعات األرباح للمساھمين  ،لایر سعودي تقريبا

لایر سعودي للسھم). سيتم خصم التزامات ضريبة  ٠،٤٥: ٢٠١٤يونيو  ٣٠للحصة الواحدة (سعودي لایر  ٠،٥٠السعوديين 
  .أرقام المقارنةالدخل للمساھمين غير السعوديين من حصتھم في توزيعات األرباح.

 أرقام المقارنة  -١٤

  لفترة الحالية.أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض القوائم المالية ل

 كفاية رأس المال  -١٥

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

  المال واستخدام رأس المال النظامي يومياً من قبل إدارة البنك.

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

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

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



 ١٥

  
  البنك السعودي الفرنسي

  
        تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م٢٠١٤م و ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  للستة أشھر
  
  تتمة -كفاية رأس المال   -١٥

  المرجحة المخاطر لدى البنك وإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند ھي كما يلي: وداتإن إجمالي الموج

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠

  (غير مدققة)

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  (مدققة)

  م٢٠١٤يونيو  ٣٠

  (غير مدققة)

 ١٦١٫٢٦١٫٠٩٦ ١٧٤،٠٢٨،٩٩٥١٦٣٫٥٢٦٫٨٧٠ مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 ٩٫٣٩٥٫٥٠٠ ١٠،٢٧٨،٠٧٥٩٫٨٢٥٫٢٣٧  المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ٣٫٨٥٢٫٤٢٧ ٦،٢٠٩،٢٦٧٥٫١٣٨٫١١٥  مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ١٧٤٫٥٠٩٫٠٢٣ ١٩٠،٥١٦,٣٣٧١٧٨٫٤٩٠٫٢٢٢ إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
 ٢٤٫٩٩٥٫٣٩٥ ٢٧،٧٤٦،١١٣٢٦٫٣٧٣٫١٧٨  رأس المال األساسي
 ٤٫٦٦٨٫٧١٠ ٤،٣٧٦،٩٩٩٤٫٤٢٥٫٥٥٦  راس المال المساند

 ٢٩٫٦٦٤٫١٠٥ ٣٢،١٢٣،١١٢٣٠٫٧٩٨٫٧٣٤ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

       نسبة كفاية رأس المال
٪١٤٫٥٦١٤٫٧٨٪  نسبة رأس المال األساسي  ١٤٫٣٢٪  

٪١٦٫٨٦١٧٫٢٦٪  أس المال األساسي + رأس المال المساندنسبة ر  ١٧٫٠٠٪  

  

  ھيكلة رأس المال – ٣بازل  -١٦

يتوجب على البنك القيام ببعض اإلفصاحات المتعلقة بھيكل رأس المال و ستكون ھذه اإلفصاحات متوفرة 
). ال تخضع ھذه اإلفصاحات للمراجعة والتدقيق ransi.com.sawww.alfعلى الموقع اإللكتروني للبنك: (

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


