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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م2016و  م2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 امعــ  - 1

 هـ1397 اآلخرجمادى  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  - س البنك السعودي الفرنسي )البنك(سأت
بعد أن انتقلت إليه عمليات  ( م1977ديسمبر  11) الموافق هـ1398محرم  1أعماله رسميا  بتاريخ ممارسة . بدأ البنك (م1977يونيو  4الموافق )

 4الصادر بتاريخ  1010073368عودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم لسا ةيببنك االندوشين والسويس في المملكة العر
فرعا ( في المملكة العربية السعودية. بلغ  84 م:2016يونيو 30فرعا  ) 85 البالغةمن خالل فروعه  (م1989سبتمبر  5الموافق ) هـ1410صفر

 موظفا (.  3.180 :م2016يونيو 30موظفـا  ) 3.180عدد موظفي البنك 

منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف هيئة  ثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلكتتم
 ملكة العربية السعودية.الم - 11554ياض الر, 56006 ب. ص - طريق الملك سعود و:هالرئيسي للبنك  المكتبإن عنوان  شرعية مستقلة.

وإدارة  المتعلقة بالوساطةوتقدم هذه الشركة النشاطات  .من حقوق الملكية( ٪100تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ) ةيمتلك البنك شرك
وشركة سوفينكو شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين ويمتلك البن كماوتمويل الشركات.  الموجودات

 ٪95)ملكية مباشرة بنسبة  ٪100يملك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة كذلك  . حقوق الملكيةمن  ٪100بنسبة السعودي الفرنسي 
الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. كما يمتلك البنك شركة  هذهتم تأسيس (. ٪5وملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة بنسبة 

 ر الكايمن. زج أسست فيوالتي ت ٪100صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 

من حقوق  ٪100البنك السعودي الفرنسي المحدودة والمسجلة في جزر الكايمان بحصة أسواق كما قام البنك بتأسيس شركة تابعة وهي شركة 
 إن الهدف من هذه الشركة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة الشراء. الملكية.

الجمهورية تم تأسيسه في  الذيالسعودي الفرنسي",  –مال "بنك بيمو  من رأس ٪27 البنك في شركات زميلة حيث يمتلكلدى البنك استثمارات 
شركة تم تأسيسها في  ( وهيالسعودية الفرنسية مال الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني )أليانز من رأس ٪32,5 , والعربية السورية

 المملكة العربية السعودية.

 

 أسس اإلعداد  -2
 

المتعلق  -34معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقا   2017يونيو  30لربع المنتهي في ل في و كما القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة هذه تم إعداد
كما يعد البنك قوائمه المالية  .الزكاة والضريبةالمحاسبة عن وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق ب بالتقارير المالية المرحلية

 المملكة العربية السعودية. ام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظ
 

 بعض خالل من الالحقة والتعديالتم 2017 أبريل 11 بتاريخ 381000074519 رقم متعميلا السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت
 التعديالت: هذه أثر يلي فيما. والضريبة الزكاة المحاسبة عن ب المتعلقة التوضيحات

 
 و م؛2017 يناير 1 من اعتبارا   تنطبق السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التجارية للبنوك المحاسبة معايير تعد لم -

 قائمة في المدرج المقابل االلتزام معة الموحد المساهمين حقوق قائمة فيدراجها إ ويتم سنوي ربع أساس على والضريبة الزكاة تستحق -

 .ةالموحد المالي المركز

للبنك وفقا  لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  الموحدة كان يتم إعداد القوائم الماليةم, 2016حتى عام 
 .والضريبةوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد نتج عن هذا التغير في إطار العمل تغير في السياسة المحاسبية للزكاة 

 

جزة من اإلدارة استخدام تقديرات وإفتراضات وأحكام تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المو
 وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

فصاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية, ويجب أن تقرأ ال تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإل
م. عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 2016ديسمبر  31باالقتران مع القوائم المالية السنوية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 

لسياسات المحاسبية للمجموعة ومصادر عدم اليقين متوافقة مع تلك المتبعة في القوائم اإلدارة عند تطبيق ا قامت بهاكانت األحكام الهامة التي 
 م.2016ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 تتمه - أسس اإلعداد  -2

في إعداد  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المستخدمة والتقديرات واالفتراضات السياسات المحاسبيةإن 
 31كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  ,م2016ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 ما يلي:باستثناء  م2016ديسمبر 

  و الضريبة  الزكاة باحتساب يتعلق فيما المحاسبية السياسة في التغير (أ

وتحميله على حساب  سنوي ربعبشكل ضريبة اللزكاة ول بعمل مخصصوبدأ  والضريبة بالزكاة المتعلقة المحاسبية ستهاسي بتعديل البنك قام
االعتراف بها كمطلوبات  تميو للمساهمين دفعها عند األرباح توزيعات من والضريبة الزكاة مخصص خصمسابقا  تمكان ي. األرباح المبقاة
المقترحة كتخصيص من  عندما يتم اقتراح توزيعات لألرباح, فإنه كان يتم بشكل مبدئي تسجيلها كجزء من توزيعات األرباح. بذلك التاريخ

ويتم الحقا  عند الموافقة على توزيعات األرباح من قبل المساهمين في اجتماع  األرباح المبقاة ويتم اإلفصاح عنها ضمن حقوق الملكية.
 الجمعية العمومية, إعادة تصنيفها ضمن المطلوبات األخرى.

التعديل في السياسة تأثير  أنحيث  مستقبليضريبة بأثر المتعلقة بالزكاة والوالبنك بالمحاسبة عن هذا التغير في السياسة المحاسبية قام 
 تعديل معلومات المقارنة. ا , وعليه لم يتمجوهريالمحاسبية على الفترة / السنة السابقة المفصح عنها ال يعد 

  جوهري على القوائم المالية للبنك.تطبيق التعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه والذي لم يكن له تأثير مالي 

 التعديالت على المعايير الحالية

 1, قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح: تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 7 رقمالدولي  المحاسبة معيارالتعديالت على 
    . م2017يناير 

التي تنشأ عن األنشطة التمويلية. ُيعد هذا  المطلوباتن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في يمكّ  اإضافي اافصاحالتعديالت تقدم هذه 
 . القوائم المالية فيالتعديل جزءا  من مبادرة إفصاح مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تستمر في اكتشاف كيفية تحسين اإلفصاح 

غير المحققة: الفترات  الدخل" حول إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر ضرائب" 12رقم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 .م2017يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة. عن المحاسبةتوضح هذه التعديالت كيفية 

 القوائم الماليةأسس توحيد 

عودي الفرنسي تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛ السعودي الفرنسي كابيتال, ووكالة الس
ي الفرنسي للصكوك المحدودة للتأمين, والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير, وسوفينكو السعودي الفرنسي, شركة سكن للتمويل العقاري والسعود

البنك السعودي الفرنسي المحدودة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية أسواق وشركة 
 المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.مماثلة. يتم إجراء تسويات, عند الضرورة, على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم 

 

تغيرة الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطرعليها البنك. ويسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضا  إلى أو لديه الحق في عوائد م
 على تلك المنشأة . ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة, ولديه القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرته

انتقال السيطرة يتم توحيد الشركات التابعة إعتبارا  من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتبارا  من تاريخ 
رحلية الموحدة الموجزة إعتبارا  من تاريخ من البنك. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة, إن وجدت, في قائمة الدخل الم

 سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع, حسبما هو مالئم.

يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين شركات 
المرحلية الموحدة الموجزة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية 

 المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 االستثمارات, صافي -3
 

 :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
 

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(     

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)        

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(     

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

  قائمة الدخلمن خالل العادلة  بالقيمةمقتناة  331,169 177,556 281,166

  متاحة للبيع  9,119,114 7,576,637 7,987,637

  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق - 75,821 75,774

  إستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاة 15,991,017 16,244,365 15,544,548

  اإلجمالي 25,441,300 24,074,379 23,889,125

 

 قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة. المدرجةاالستثمارات المقتناة تمثل 

 قرو  وسلف, صافي    -4  
 

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(     

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)        

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(     

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

  قروض استهالكية 11,536,103 10,987,324 10,645,251

  قروض تجارية وسحب على المكشوف 118,456,299 119,253,027 119,762,026

  بطاقات ائتمان  502,356 515,372 505,205

130,912,482 130,755,723 130,494,758 
 القروض والسلف العاملة

 

  العاملة, صافيالقروض والسلف غير  1,938,857 1,706,897 1,104,568

  إجمالي القروض والسلف 132,433,615 132,462,620 132,017,050

  خسائر االئتمانمخصص  (3,051,050) (3,004,751) (2,380,425)

  قروض وسلف, صافي 129,382,565 129,457,869 129,636,625
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 استثمارات في شركات زميلة   -5
 

 

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(     

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)        

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(     

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  التكلفة 106,427 106,430 151,645

  الحصة في األرباح  112,325 108,790 60,305

  انخفاض في القيمةمخصص  (102,000) (102,000) (102,000)

  اإلجمالـي 116,752 113,220 109,950

  

 ودائع العمالء    -6
 

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(     

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)        

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(     

 

 الرياالت السعودية بآالف

 

  تحت الطلب 90,205,806 88,525,872 86,324,056

  إدخار 485,808 618,883 502,260

  ألجل 68,544,655 65,672,408 47,933,003

  أخرى  4,667,986 3,641,309 4,050,521

  اإلجمالي 163,904,255 158,458,472 138,809,840
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 السعودي الفرنسيالبنك 
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 
 

 المشتقات  -7

المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة, ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية لألدوات المالية المشتقة المقتناة, باإلضافة إلى مبالغها اإلسمية. إن اإليجابية والسلبية العادلة  الجدول أدناه القيم يبين

 عكس مخاطر السوق.تاإليجابية للمشتقات( وال العادلة سمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك )والتي تقتصر عادة على القيمة إلن هذه المبالغ اإالمستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي ف
 

 م2016يونيو 30
 )غير مدققة(

 م2016ديسمبر  31
 (مدققة)

 م2017يونيو 30
 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(

 القيمة 

 اإلسمية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 القيمة

 العادلة

 اإليجابية

 القيمة

 اإلسمية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 القيمة

 العادلة

 اإليجابية

 القيمة

 اإلسمية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 القيمة

 العادلة

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغرا  المتاجرة         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 1,155,332 945,657 167,414,422 968,787 774,571 159,744,832 1,366,330 1,366,037 163,892,288

 سعار العموالتألخيارات وعقود مستقبلية  48,189 48,189 71,308,852 11,574 25,098 70,206,099 8,039 8,039 75,574,144
 إتفاقيات أسعار العمولة اآلجلة 296 - 1,500,000 - - - - - - الخاصة

 األجنبي اآلجلةعقود الصرف  237,941 132,053 48,731,812 334,087 261,526 52,424,564 325,087 309,247 57,840,023

 خيارات العمالت 19,309 19,309 9,347,122 93,133 93,133 20,166,633 212,406 212,406 36,506,980

 أخرى 21,221 21,221 746,467 42,358 42,358 1,316,557 31,923 31,923 1,704,343

 العادلة ةمقتناة لتغطية مخاطر القيم         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة - 3,376 264,000 786 4,719 3,076,500 10,882 9,849 3,076,500

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 440,639 178,635 69,018,630 290,970 476,700 74,607,678 114,378 1,015,735 79,182,976

 اإلجمالي 1,922,927 1,348,440 368,331,305 1,741,695 1,678,105 381,542,863 2,069,045 2,953,236 417,777,254
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم ال
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
  

   المحتملة المتعلقة باإلئتمان والمطلوباتالتعهدات     -8

  :المتعلقة باإلئتمان من اآلتي المحتملة والمطلوباتالتعهدات  تتكون         

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(   

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)     

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(   

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  خطابات اعتماد 7,998,856 7,511,482 9,029,599

  خطابات ضمان 46,284,841 47,874,186 49,783,440

  قبوالت 2,537,213 2,691,122 3,166,781

  التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان 3,530,234 4,340,502 4,207,328

  اإلجمالي 60,351,144 62,417,292 66,187,148

 

 ةالنقدي النقدية وشبه  -9
 

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

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(   

 م2016ديسمبر  31

 (مدققة)     

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(   

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

2,111,519 11,798,158 9,286,484 
 نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي         

 السعودي ما عدا الوديعة النظامية  

 

 

16,948,052 12,876,632 10,822,468 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى        

 ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءخالل تستحق         

 

  اإلجمالي         20,108,952 24,674,790 19,059,571

 

 المعلومات القطاعية  -10

في وظيفته كررئيس لصرنع البنك  إدارةمجلس حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل  الداخليةيتم تحديد القطاعات التشغيلية بناء  على التقارير 

  وتقييم أدائها.للقطاعات من أجل توزيع الموارد  وذلكالقرار 

 لبنرك.لسياسرة أسرعار التحويرل الرداخلي ل عليهرا ويرتم اإلعرالن عرن المعرامالت وفقرا   المتفقبموافقة اإلدارة وفقا  للشروط  المعامالت بين القطاعات التشغيليةتتم 

دارة بطريقررة تتوافررق مررع يررتم قيرراس اإليررادات مررن تقريررر األطررراف الخارجيررة إلررى مجلررس اإل التجاريررة االعتياديررة.واألحكررام تتفرق هررذه الشررروط مررع الشررروط 

 .الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة

 م.2016ديسمبر  31منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدليست هناك أي تغيرات على 

 

 يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 والقروض على المكشوف , السحبمؤسسات الصغيرةللالتابعة الجارية الشخصية وتلك  حساباتاليشمل    قطاع األفراد:

 وبعض منتجات التعامل والقروض الشخصيةالبطاقات اإلئتمانية والمدينة و والودائع وحسابات التوفير

 .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب

, والسحب على المكشوف, والودائع, للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم يشمل الحسابات تحت الطلب  قطاع الشركات:

 والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

 ق المال, وعمليات التمويلسوواالستثمارية  واألوراق الماليةيشمل خدمات الخزينة, عمليات التداول,   قطاع الخزينة:

 , والمنتجات المشتقة.للبنك

والترتيب, والمشورة, وحفظ األوراق  المتعلقة بالتعامل واإلدارة, األصولإدارة  يشمل خدمات وأنشطة :االستثمار والوساطةخدمات قطاع 

الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم المحلية والدولية منتجات االوالمالية 

  والتأمين.
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
  

 تتمة - المعلومات القطاعية  -10

م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي الدخل 2016و  م2017يونيو 30بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  فيما يلي بيان

 :التشغيليةقطاعات الالمنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من  أشهر للستة
 

 اإلجمالي

 قطاع خدمات 

 االستثمار

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 )غير مدققة( م2017يونيو 30     

 

 

       

  إجمالي الموجودات 17,706,913 115,133,284 71,273,136 1,230,912 205,344,245

  إجمالي المطلوبات 82,110,630 80,866,290 9,608,784 1,129,189 173,714,893

  إجمالي دخل العمليات 775,439 1,553,209 874,482 123,828 3,326,958

  إجمالي مصاريف العمليات 629,594 354,849 152,736 84,734 1,221,913

  الحصة في أرباح الشركات الزميلة, صافي - - 3,535 - 3,535

  صافي دخل الفترة 145,845 1,198,360 725,281 39,094 2,108,580

  اإليرادات بين القطاعات 433,367 63,605 (496,972) - -

  االئتمان,صافي مخصص خسائر 50,770 36,841 - - 87,611

  مخصص خسائر االستثمار, صافي - - 3,500 - 3,500

       

  م )غير مدققة(2016ديسمبر 31     

  اجمالي الموجودات 16,500,468 116,504,685 69,346,485 1,077,071 203,428,709

  اجمالي المطلوبات 82,875,331 72,637,713 17,272,000 944,662 173,729,706

     
 

 

 م )غير مدققة(2016يونيو 30

 

       

  إجمالي الموجودات 17,187,171 116,629,179 58,898,989 1,196,845 193,912,184

  إجمالي المطلوبات 79,106,783 60,148,693 24,917,742 1,097,585 165,270,803

  إجمالي دخل العمليات 765,221 1,566,517 776,818 149,246 3,257,802

  إجمالي مصاريف العمليات 579,099 343,436 118,858 93,941 1,135,334

  الحصة في أرباح الشركات الزميلة, صافي - - 3,520 - 3,520

  صافي دخل الفترة 186,122 1,223,081 661,480 55,305 2,125,988

  اإليرادات بين القطاعات 431,560 62,953 (494,513) - -

  مخصص خسائر اإلئتمان, صافي 29,102 49,215 - - 78,317

  مخصص خسائر االستثمار, صافي - - (20,813) - (20,813)
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 والمطلوبات الماليةالقيم العادلة للموجودات   -11

بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم قياس القيمة  معاملة نظاميةالتزام في  دفعها لتحويلبيع أصل أو لالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها 

في  تمت ,ام, وفي حال غياب السوق الرئيسيةإما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتز معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتمالعادلة استنادا  إلى افتراض أن 

 السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
 

أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من  تكون ولها شفافية سعر قليلة, فإن القيمة العادلةال يتم المتاجرة بها بشكل مستمر بالنسبة لألدوات المالية التي 

 ية.نوعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المع الذي يعتمد على السيولة والتركيزالتقدير 

 

 نماذج التقييم

. تشتمل االفتراضات ةمالحظقابلة للأسعار  ذاتتتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة 

تخدمة في تقدير معدالت األخرى المس واألدواتاالئتمان  ونطاق معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطرالتقييم على  أساليبوالمدخالت المستخدمة في 

 الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.
 

ين اعتيادية بالهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة إن 

 .البسيطةيستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
 

 والمشتقاتة المتداولة األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالي

من رة وتقلل أيضاً البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدا

اق وهي عرضة للتغيرات استناداً إلى عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقاً للمنتجات واألسو

 األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.
 

هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد القيمة العادلة. إن  م مدخالتتتطلب نماذج التقييم التي تستخد

 دوات المالية التي يجريأحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم استخدامه، وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في األ

من النماذج  يهاالطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة. يتم تعديل القيمة العادلة التي تم الحصول عل اخفاقتقييمها وتحديد احتمالية 

 عندفي االعتبار  هاأخذيفي السوق  ألي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك أن الطرف الثالث المشارك

الطرف المقابل مخاطر ألداة وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك ولمخاطر ائتمان  أيضاً لعكس القيمة العادلة تهدف. ما معاملةتسعير 

 حيثما كان مالئماً.

 

 إطار التقييم

الرئيسي ويرفع تقاريره  المركزعن إدارة  ةمستقل هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهييتعلق بقياس القيمة العادلة. يتضمن  رقابي عملأسس البنك إطار 

 .الجوهريةمن نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة قياسات القيمة العادلة  بشكل مستقل مخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحققاللرئيس قسم 

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

 (.أو إعادة هيكلة األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة )بدون تعديل : 1المستوى 

تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق  فيها المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتماألسعار  : 2المستوى 

 .؛ وبيانات قابلة للمالحظة في السوق

 بيانات قابلة للمالحظة في السوق. غير مبنية على مدخالتها الهامة تكونطرق تقييم  : 3المستوى 
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 الفرنسيالبنك السعودي 
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  -11

 

عتمد تأقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من التقدير  تكون القيمة العادلةيتم المتاجرة بها ولها شفافية سعر قليلة، فإن نادراً ما بالنسبة لألدوات المالية التي 

 ة.ني، وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعوالتركز على السيولة

 

القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار العمولة  والخيارات مدخالت السوق مع إن منتجات المشتقات التي تم تقييمها باستخدام طريقة تقييم 

المقايضات باستخدام احتساب القيمة نماذج ومقايضات العملة وعقود مقايضة الصرف األجنبي. تشتمل طرق التقييم األكثر تكراراً نماذج التسعير األجل و

ى منحنيات أسعار الصرف األجنبي المتاحة واألسعار اآلجلة وسعر العمولة. يتم تقييم االستثمارات الحالية. وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل عل

 وغيرها من المعطيات.أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار  بناًء علىاألخرى في المستوى الثاني 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  السعودية آالف الرياالتب

        )غير مدققة( م2017يونيو 30

        الموجودات المالية

 1,922,927  -  1,922,927  - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
 موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة 

 من خالل قائمة الدخل )ألغراض المتاجرة(  
325,100  6,069  -  331,169 

 9,119,114  2,896,929  4,738,646  1,483,539 مالية متاحة للبيعاستثمارات 

 11,373,210  2,896,929  6,667,642  1,808,639 اإلجمالي

        

        المطلوبات المالية
 1,348,440  -  1,348,440  - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة

 1,348,440  -  1,348,440  - اإلجمالي

        

        (مدققةم )2016ديسمبر  31

        الموجودات المالية

 1,741,695  -  1,741,695  - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
 موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة 

 من خالل قائمة الدخل )ألغراض المتاجرة(  
171,550  6,006  -  177,556 

 7,576,637  3,182,119  2,764,884  1,629,634 مالية متاحة للبيعاستثمارات 

 9,495,888  3,182,119  4,512,585  1,801,184 اإلجمالي

        

        المطلوبات المالية
 1,678,105  -  1,678,105  - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية

 1,678,105  -  1,678,105  - اإلجمالي

        

 )غير مدققة( م2016يونيو 30

 الموجودات المالية
       

 2,069,045  -  2,069,045  - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
 موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة 

 من خالل قائمة الدخل )ألغراض المتاجرة(  
281,166  -  -  281,166 

 7,987,637  3,119,565  2,373,807  2,494,265 متاحة للبيعاستثمارات مالية 

 10,337,848  3,119,565  4,442,852  2,775,431 اإلجمالي

        
        المطلوبات المالية

 2,953,236  -  2,953,236  - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية

 2,953,236  -  2,953,236  - اإلجمالي
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 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  -11

 

 30مليون لاير سعودي و  16,110: م2016ديسمبر  31مليون ريـال سعودي )  15,912 تبلغبالتكلفة المطفأة  المقتناة إن القيمة العادلة لالستثمارات

مليون ريـال  16,244: م2016ديسمبر  31مليون ريـال سعودي )  15,991 البالغة مليون ريـال سعودي( مقابل القيمة الدفترية  15,637: م2016يونيو

من  والمطلوبالقيمة العادلة لودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدين  تختلفال  .مليون ريـال سعودي(   15,545: م2016يونيو 30سعودي و 

جوهريا  عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة, حيث وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدها بالتكلفة المطفأة 

من  المطلوبعليها وبسبب قصر مدة استحقاق  المتعاقدق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهريا  عن المعدالت أن معدالت العمولة الحالية في السو

التسوية مع وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى. ال يتوفر سوق نشط لهذه األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل 

 قت استحقاقها.الطرف اآلخر في و

 

حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق المتداولة عندما  المقتناةتستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات 

قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.  ,ثابتة. وعليهذات العمولة التكون متاحة أو على نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات 

ية المتاحة للبيع من تستند القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام طرق تقييم مناسبة. تتكون االستثمارات المال

مليون لاير سعودي( والتي   3,083: م2016يونيو 30 و مليون ريـال سعودي 3,146: م2016ديسمبر  31)مليون لاير سعودي   2,845مضاربة بمبلغ 

تم تقييم استثمارات المضاربة هذه باستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية والتي تتضمن افتراضات حول هامش ائتمان . 3تم تصنيفها ضمن مستوى 

 االئتمان نطاقتعديل  بعدمة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصو.مناسب

مليون لاير   131,464 :م2016يونيو 30و  مليون ريـال سعودي 131,720: م2016ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 131,417 البالغ الداخلي

 30مليون لاير سعودي و  129,458: م2016ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  129,383 تبلغالقيم الدفترية لتلك القروض والسلف  إن .سعودي(

 .(لاير سعوديمليون   129,637: م2016يونيو

 

 ربح السهمرأس المال و -12
 

مليون  1,205م: 2016 ديسمبر 31لاير سعودي ) 10مليون سهم, قيمة كل سهم  1,205والمدفوع بالكامل من  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر

  .لاير سعودي( 10مليون سهم قيمة كل سهم  1,205 م:2016يونيو 30و  لاير سعودي 10هم, قيمة كل سهم س

 

وذلك بقسمة صافي دخل الفترة على أساس المتوسط المرجح م 2016و  م2017يونيو 30حتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في تم ا

مليون سهم  3,1: م2016 ديسمبر  31) م2017يونيو 30مليون سهم كما في  6بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  مليون سهم وذلك 1,205 على

 ال شيء(.  :م2016يونيو 30و 

العامة المنعقد جتماع الجمعية ا خاللالمساهمين من قبل  م2016 في للسهم الواحد للسنة المنتهية سعوديلاير  0.50صافي توزيعات نهائية بقيمة عتماد اتم 

 م2017بريل إ 20في 

 

 أسهم الخزينة -13

ُيمنح  م خطة لشراء أسهم خزينة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة ضمن برنامج الحوافز طويلة األجل والذي2016بدأ المصرف خالل الربع الثالث من سنة 

السعودي الفرنسي  بموجبه مكافأة تحفيز من أسهم البنك السعودي الفرنسي للموظفين المؤهلين. ويستفيد الموظفون المؤهلين من االرتفاع في قيمة أسهم البنك

 م.2017يونيو  30خالل فترة تمويل الخطة. لم يبدأ العمل في برنامج الحوافز طويلة األجل كما في 

 

 حلية توزيعات أرباح مر -14

لاير سعودي للسهم(                                    0.55:  2016يونيو 30لاير سعودي للسهم  ) 1.05بتوزيعات صافي أرباح مرحلية  2017يوليو  9أوصى مجلس االدارة في  
 مليون لاير سعودي (. 551:  2016يونيو , 30)   2017يونيو, 30مليون لاير سعودي للستة أشهر المنتهية في  1,141وذلك بمبلغ 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2016م و 2017يونيو 30المنتهية في  للستة أشهر

 

 أرقام المقارنة -15

)أ( حول قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة المركز 2إن التعديل المتراكم الناتج عن التغير في السياسة المحاسبية كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 المالي تم تسجيلها في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة الحالية والتي تظهر في الجدول أدناه:

 )غير مدققة( 2017يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة  

 مطلوبات أخرى توزيعات أرباح مقترحة أرباح مبقاة 

 (80,580) (32,791) (47,789) الزكاة للفترة

 (220,882) (84,838) (136,044) الضريبة للفترة

 (301,462) (117,629) (183,833) المجموع

 .ةيبعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحال فيتم إعادة تصن

 كفاية رأس المال -16

درة البنك على مؤسسة النقد العربي السعودي, والحفاظ على مق الصادرة عنتتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

, والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي يوميا  من قبل إدارة االستمراريةوفقا  لمبدأ االستمرار 

 البنك.

قياس مدى كفاية رأس  نقد العربي السعودي, والتي يتم بموجبهايقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال

ستخدام المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي, والتعهدات, والمبالغ االسمية للمشتقات با

حد أدنى من رأس المال األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ ب

 . ٪8النظامي, وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي 

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

 الرياالت السعوديةبآالف 

 م2017يونيو 30

 )غير مدققة(

 م2016ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2016يونيو 30

 )غير مدققة(

 179,846,701 176,255,171 184,311,515 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان 

 11,230,063 11,660,390 11,977,600 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

 3,907,264 3,901,349 4,248,309 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق 

 194,984,028 191,816,910 200,537,424 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 29,436,739 30,235,959 31,780,871 رأس المال األساسي

 4,044,161 3,869,475 3,795,925 راس المال المساند 

 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند 

   

35,576,796 34,105,434 33,480,900 

   
 نسبة كفاية رأس المال٪

 %15.10 %15.76 %15.85 نسبة رأس المال األساسي 

 %17.17 %17.78 %17.74 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 
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