
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك السعودي الفرنسي

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
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 6صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول 

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 

  

 عــــــــام -1

 4هـ )الموافق 1397جمادى اآلخر  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  -تأسس البنك السعودي الفرنسي )البنك( 
بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين م ( 1977ديسمبر  11هـ الموافق )1398محرم  1م(.  بدأ البنك ممارسة أعماله رسمياً بتاريخ 1977يونيو 

 5هـ )الموافق 1410صفر  4الصادر بتاريخ  1010073368والسويس في المملكة العربية السعودية.  يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
لسعودية. ويبلغ عدد موظفي البنك  فرعاً( في المملكة العربية ا 87م:  2019سبتمبر  30فرعاً ) 87م( من خالل فروعه البالغة 1989سبتمبر 
 موظفاً(. 2,972م: 2019سبتمبر  30موظفـاً )2,883

 
شرعية  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف هيئة

 المملكة العربية السعودية. - 11554, الرياض 56006ص. ب  -ق الملك سعود مستقلة. إن عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو: طري
 
من حقوق الملكية(, وتقدم النشاطات المتعلقة بالوساطة وإدارة األصول وتمويل  ٪100يمتلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ) 

مين وشركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة الشركات.  كما يمتلك البنك وكالة السعودي الفرنسي للتأ
٪ وملكية غير مباشرة من خالل شركته 95٪ )ملكية مباشرة بنسبة 100٪ من حقوق الملكية.  كما يمتلك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة 100

 ة في المملكة العربية السعودية. ٪(. تم تأسيس هذه الشركات التابع5التابعة بنسبة 
 
.  %100كما قام البنك بتأسيس شركة تابعة وهي شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة والمسجلة في جزر الكايمان وذلك بحصة ملكية قدرها  

 إن الهدف من هذه الشركة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة الشراء.
 

 السعودي الفرنسي, الذي تم تأسيسه في الجمهورية العربية السورية. –٪ في بنك بيمو 27بنك استثمار في شركة زميلة ويمتلك حصة قدرها لدى ال
 

 أسس اإلعداد -2
 

طبقاً لمعيار  م2019سبتمبر  30و م2020 سبتمبر 30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 34المحاسبة الدولي )

ات المطلوبة في القوائم المالية السنوية, ويجب للمحاسبين القانونيين. ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاح
 .م2019ديسمبر  31أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

 
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  م2019ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 أسس التوحيد -3

وهي السعودي الفرنسي كابيتال, ووكالة السعودي الفرنسي  تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛ 
, وسوفينكو السعودي الفرنسي, شركة سكن للتمويل العقاري وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي للتمويل التأجيريللتأمين, 

بنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم إجراء تسويات, عند الضرورة, المحدودة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لل
 على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.

 
ون معرًضا لمخاطر أو يكون لديه حقوق في العوائد الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يك

 المتغيرة من ارتباطه بتلك المنشأة, وأن يكون لديه المقدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرته على تلك المنشأة.
 
تقال السيطرة يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا من تاريخ ان 

زة اعتبارا من تاريخ من البنك.  تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة, إن وجدت, في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموج
 الشراء الفعلي أو حتى تاريخ االستبعاد الفعلي, حسبما هو مالئم.

 
إعداد  يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعة عند

زة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة ولكن بالقدر الذي هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموج
 ال يوجد فيه دليل على االنخفاض في القيمة.  



 7صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 السياسات المحاسبية الهامة -4

خدمة في اعداد تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المست 
 , باستثناء السياسات الموضحة أدناه:م2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 وميةالمنحة الحك

 
عامل المنفعة من يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام البنك بالشروط المرتبطة بالمنحة. ت

بأقل من المعدالت السائدة في المنحة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة 
األدوات المالية. يتم قياس المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق  – 9السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

, والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار 9 بين القيمة العادلة األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي
. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة 20المحاسبة الدولي 

دما يكون البنك هو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي, التي سيتم التعويض عنها. ال يتم إثبات دخل المنحة إال عن
 يسجل البنك فقط المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

 
 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة:    

 
 :   م2020يناير  1السارية على الفترات السنوية ابتداًء من فيما يلي المعايير المحاسبية المعدلة 

 
 (.7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9إحالل سعر الفائدة المرجعي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •
 (.3تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •
 (.8ومعيار المحاسبة الدولي  1األهمية النسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  تعريف •
 تعديالت على المراجع المتعلقة باإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. •
 

 مرحلية الموحدة الموجزة المرفقة للبنك.ليس للتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي أعاله أي أثر جوهري على القوائم المالية ال
 

 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي(
 

ية بتعديل يتم حالًيا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدول
 لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة. إرشاداته على مرحلتين

 
"األدوات المالية":  39"األدوات المالية", ومعيار المحاسبة الدولي:  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  - 1المرحلة 

:  "األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت 7اإلثبات والقياس, و المعيار الدولي للتقرير المالي 
, والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر, إعفاًء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل م2019النهائية, الصادرة في سبتمبر 

, وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرةً بإحالل م2020يناير  1سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من 
  فائدة بين البنوك.سعر ال

 
تسري تعديالت المرحلة الثانية للفترات السنوية  .تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر - 2المرحلة 

المرحلة الثانية, سيستكمل البنك تقييمه لتصورات م مع السماح بالتطبيق المبكر. وحيث انه تم االنتهاء من تعديالت 2021يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
لتطبيق المتطلبات االثار المحاسبية التي يتوقع مواجهتها أثناء عملية االنتقال من األسعار المرجعية لألسعار الخالية من المخاطر من أجل تسريع برامجه 

من البنك التأكد من وجود الحوكمة والسياسات المحاسبية الالزمة. بالنسبة الجديدة. تقدم تعديالت المرحلة الثانية مجاالت جديدة للحكم ويتطلب ذلك 
 .ات المطلوبةلإلفصاحات اإلضافية, سيتعين على البنك تقييم وتطبيق التحديثات المطلوبة في أنظمة وعمليات إعداد التقارير المالية لجمع عرض المعلوم

 
ل الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة تعمل اإلدارة حالًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحو

 منظمة. يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.
 
 
 



 8صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 سسة النقد العربي السعودي( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤ19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد -5

( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية, حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد
مثل فرض القيود على السفر اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة 

ة على وعمليات اإلغالق والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي. ومع ذلك, فإن حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( قد نجحت في السيطر
الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق  تفشي الوباء حتى اآلن, ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة, وقد قامت

 وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي للسفر الدولي واستئناف رحالت العمرة.
 
ا لبعض على االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي, والتي يمكن لمس  اآلثار الناتجة عنه 19 -وال يزال البنك يدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد 

 الوقت, كما أن البنك يراقب عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة محددة
 وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض, إذا لزم األمر.

 
االقتصادية السائدة من البنك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تتطلب الظروف 

ة أو مراجعات وتتمحور هذه األمور في المقام األول حول إما تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقع

لكامل في ماالت السيناريو التي يستخدمها البنك حالًيا. ونظًرا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن, فإن اإلدارة ترى أن بعض اآلثار ال يمكن دمجها بااحت

بناًء على المحافظ  عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة في الوقت الحالي. وعليه, يتضمن تقييم اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة تحلياًل قطاعًيا

م. وعلما بأن البنك سيستمر 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  325المتأثرة وتحليل االقتصاد الكلي. بتسجيل مخصصات إضافية قدرها 

ائر االئتمان المتوقعة في في إعادة تقييم التعرضات كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية, وبالتالي تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قيمة خس

 .الفترات الالحقة

 
 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي

 
 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

 
وذلك بتقديم  م2020(, قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد

 381000064902الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفًقا لتعريف مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل التعميم رقم 
 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:1438جمادى اآلخر  16بتاريخ 

 

 برنامج تأجيل الدفعات؛• 

 راض؛برنامج تمويل اإلق• 

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و• 

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية. •

 
القروض كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي, يتعين على البنك تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر على تسهيالت 

آت صغيرة ومتوسطة الحجم. تعتبر إعفاءات تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة قصيرة األجل لمواجهة األمور المتعلقة الممنوحة للشركات المؤهلة كمنش
مارس  14ن بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترض. وقد قام البنك بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط متأخرة السداد خالل الفترة م

لمدة ستة أشهر دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية م  2020سبتمبر  14حتى  م2020
صافي كتعديل في شروط الترتيب. وقد نتج عن ذلك عرض خسائر التعديل كجزء من  9وتمت معالجتها وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

ية في دخل العموالت الخاصة. ال يزال البنك يعتقد أنه نظًرا لعدم وجود عوامل أخرى, ال يعتبر االشتراك في برنامج تأجيل الدفعات زيادة جوهر
 مخاطر االئتمان.

 
من خالل السماح بتأجيل الدفعات بتمديد برنامج تأجيل الدفعات م  2020سبتمبر  1إضافة إلى ما ورد أعاله, قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في 

. وقد قام البنك بتفعيل إعفاءات تأجيل م2020ديسمبر  14لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات المؤهلة كمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك حتى 
ثالثة أشهر دون زيادة في فترة لمدة  م2020ديسمبر  14حتى  م2020سبتمبر  15السداد وذلك بتأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من 

كتعديل  9رير المالي التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتق
 .م2020سبتمبر  30 سعودي خالل الفترة المنتهية في مليون لاير 18في شروط الترتيب. وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعديل إضافية قدرها 

  



 9صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي )تتمة(19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد .5
 

 92, قام البنك بإثبات مبلغ قدره  م2020ومنذ بدء برنامج تأجيل الدفعات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 
 مليون لاير سعودي. 56مليون لاير سعودي بشأن خسائر التعديل تم عكس منها مبلغ قدره 

 

خالل فترة التسعة  األخرى, العامة والجهات السعودي العربي النقد مؤسسة برامج بموجب تكبدها البنك يتوقع التي العالقة ذات التكاليف كافة ولتعويض
 سعودي لاير مليون 9,203 بقيمةمن مؤسسة النقد العربي السعودي  عمولة بدون ودائع على البنك حصلم 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في 

 هذه أن السعودي, العربي النقد مؤسسة من الواردة المراسالت على بناءً  لإلدارة, تبين. حكومية منح العتبارها مؤهلة وهي بتواريخ أستحقاق متغيرة
 المقدم التمويل من المنفعة عن المحاسبة تمت. األقساط دفعات تأجيل نتيجة المتكبدة التعديل خسائر عن بالتعويض األساس في تتعلق الحكومية المنحة

 سعودي لاير مليون 171 البالغ الدخل باجمالي االعتراف تمم  2020 بتمبرس 31 في .الحكومية المنح عن المحاسبة لمتطلبات وفقا إعانة شكل على
قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة أعاله. خالل فترة التسعة أشهر  .مؤجل سعودي لاير مليون 174 و الدخل قائمة في

العموالت الخاصة, والذي يتعلق بزيادة دخل اليوم مليون لاير سعودي على صافي دخل  19, تم تحميل مبلغ قدره م2020سبتمبر  30المنتهية في 
 الواحد.

 

 , لم يشارك البنك بعد في تمويل مؤسسة النقد العربي السعودي لبرامج اإلقراض وضمانات القروض.م2020سبتمبر  30كما في 
 

عن رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة  يضبتعو قام البنك باألعتراف, م2020سبتمبر  30عالوة على ذلك, خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير سعودي.  75البالغ قدرها من مؤسسة النقد العربي السعودي اإللكترونية 

 
 مليار لاير سعودي 50دعم السيولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ 

 

 قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ خمسين مليار لاير سعودي من أجل:تمشيا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي, 

 تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛ 

 إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ 

 لحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛دعم الخطط القائمة بهدف ا 

 .اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء 

 

مليون لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة. تبين  4,612وديعة بدون عمولة قدرها م  2020في هذا الصدد, استلم البنك خالل الربع الثاني من عام 
على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي, أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة. تمت المحاسبة عن  لإلدارة, بناءً 

 مليون لاير 90المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي دخل قدره 
, مع تأجيل إثبات المبلغ م2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي منه كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة كما في  80سعودي, تم إثبات مبلغ 

 المتبقي.
 

 الصحية الرعاية قطاع دعم - البنك مبادرة
 

المواطنين والمقيمين لمواجهة تفشي فيروس كورونا, قرر البنك طوًعا تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في الرعاية الصحية لحماية صحة 
دة ثالثة أشهر. تأجيل دفعات األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص, الذين لديهم تسهيالت ائتمانية لدى البنك لم

, وتم عرضها كجزء من م2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  23واحد بمبلغ قدره وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم ال
األثر بالكامل حتى الربع الثالث  بالتخلص من قام البنكلذلك,   ;انتهت ثالثة اشهر للمدفوعات المؤجلةفترة ال وبما انصافي دخل العموالت الخاصة. 

 .م2020
  



 10صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 النقد العربي السعوديالنقدية واألرصدة لدى مؤسسة  .6
 

 بآالف الرياالت السعودية
  م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
  م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

  1,089,229  995,416  1,033,364 نقد في الصندوق

  8,081,823  7,846,920  8,099,246 وديعة نظامية

  6,743,000  275,000  345,566 المال لدى مؤسسة النقد العربي السعوديإيداعات أسواق 

  15,914,052  9,117,336  9,478,176 اإلجمالي

 

 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىاأل  .7
 

 بآالف الرياالت السعودية
  م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019 ديسمبر 31

 (مراجعة)
 م2019 سبتمبر 30
 (مراجعة غير)

  2,802,252  2,157,485  2,451,013 حسابات جارية

  2,799,304  1,584,978  1,267,875 إيداعات أسواق المال

 (1,364) (373) (385) ناقصا: االنخفاض في القيمة 

  5,600,192  3,742,090  3,718,503 اإلجمالي

 
 يوضح الجدول التالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى حسب المرحلة:  (1

 بآالف الرياالت السعودية
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 

وى ائتماني مست
 منخفض

 اإلجمالي

 3,718,888 - 46 3,718,842      )غير مراجعة( م 2020سبتمبر  30

 3,742,463 - 7,509 3,734,954 )مراجعة(م 2019ديسمبر  31

 5,601,556 - 2,971 5,598,585 )غير مراجعة(م 2019سبتمبر  30

 
 المتوقعة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى حسب المرحلة:يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان  (2

 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة(م 2020سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
على  المتوقعة

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 373 - 40 333 يناير 1الرصيد في 

 12 - (38) 50 التغير للفترة, صافي

 385 - 2 383 الرصيد في نهاية الفترة

 
  



 11صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 )تتمة( أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  .7
 

 بآالف الرياالت السعودية

 )مراجعة( م2019ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  2,852 -  2,027  825 يناير 1الرصيد في 

 (2,479) - (1,987) (492) التغير للفترة, صافي 

  373 -  40  333 الرصيد في نهاية الفترة

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  2,852 -  2,027  825 يناير 1الرصيد في 

 (1,488) - (1,995)  507 التغير للفترة, صافي 

  1,364 -  32  1,332 الرصيد في نهاية الفترة

 

 االستثمارات, صافي  .8
 

 تصنف االستثمارات على النحو التالي:
 

 الرياالت السعوديةبآالف 
  م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
  م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

  24,531,875  22,127,595  25,668,960 استثمارات بالتكلفة المطفأة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 أدوات الدين –

11,749,214  9,153,150  7,656,961  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  
 استثمارات في أدوات حقوق ملكية/ استثمارات أخرى –

252,195  119,706  124,169  

أدوات  –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 الدين

246,448  75,412  92,644  

 (20,131) (22,084) (16,010) ناقًصا: االنخفاض في القيمة 

  32,385,518  31,453,779  37,900,807 اإلجمالي

 
  



 12صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 )تتمة( االستثمارات, صافي  -8
 

 يوضح الجدول التالي أدوات الدين بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حسب المرحلة :  (1
 

 السعوديةبآالف الرياالت 
خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 37,418,174 - - 37,418,174 )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

 31,280,745 - - 31,280,745 )مراجعة( م2019 ديسمبر 31

 32,188,836 - - 32,188,836 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

 
 يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدين حسب المرحلة: (2

 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 22,084 - - 22,084 يناير 1الرصيد في 

 (6,074) - - (6,074) التغير للفترة, صافي

 16,010 - - 16,010 الرصيد في نهاية الفترة

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مراجعة()م 2019ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 

ائتماني  مستوى
 منخفض

 اإلجمالي

 227,875 187,500 - 40,375 يناير 1الرصيد في 

 (18,291) - - (18,291) التغير للفترة, صافي

 (187,500) (187,500) - - شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 22,084 - - 22,084 الرصيد في نهاية الفترة

 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 227,875 187,500 - 40,375 يناير 1الرصيد في 

 (20,244) - - (20,244) صافيالتغير للفترة, 

 (187,500) (187,500) - - شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 20,131 - - 20,131 الرصيد في نهاية الفترة

  



 13صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 سلف, صافيالقروض وال -9
 
 يتم تصنيف القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: (1
 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

سحب على المكشوف 
 وقروض تجارية

 
 بطاقات ائتمان

 قروض شخصية
 

 اإلجمالي

 134,459,044 21,263,249 439,631 112,756,164 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,759,724 218,303 45,449 3,495,972 قروض وسلف غير عاملة, صافي

 138,218,768 21,481,552 485,080 116,252,136 إجمالي القروض والسلف

 (3,863,026) (331,336) (83,841) (3,447,849) مخصص االنخفاض  في القيمة

 134,355,742 21,150,216 401,239 112,804,287 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة, صافي

 

 بآالف الرياالت السعودية

 )مراجعة( م2019ديسمبر  31

المكشوف سحب على 
 وقروض تجارية

 
 بطاقات ائتمان

 قروض شخصية
 

 اإلجمالي

 126,015,887 17,590,312 455,017 107,970,558 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,417,497 231,578 59,068 3,126,851 قروض وسلف غير عاملة, صافي

 129,433,384 17,821,890 514,085 111,097,409 إجمالي القروض والسلف

 (3,708,288) (372,309) (96,829) (3,239,150) مخصص االنخفاض  في القيمة

 125,725,096 17,449,581 417,256 107,858,259 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة, صافي

 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

سحب على المكشوف 
 وقروض تجارية

 
 ائتمان بطاقات

 قروض شخصية
 

 اإلجمالي

 124,270,238 16,377,514 487,129 107,405,595 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,476,635 255,316 56,136 3,165,183 قروض وسلف غير عاملة, صافي

 127,746,873 16,632,830 543,265 110,570,778 إجمالي القروض والسلف

 (4,307,967) (363,454) (96,672) (3,847,841) مخصص االنخفاض  في القيمة

 123,438,906 16,269,376 446,593 106,722,937 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة, صافي

 
 فيما يلي بيان حركة مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء للفترة: (2
 

 بآالف الرياالت السعودية
  م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
  م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 4,060,354 4,060,354 3,708,288 يناير  1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

 570,703 1,008,567 1,962,332 المحمل للفترة, صافي

 (323,090) (1,360,633) (1,807,594) شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 4,307,967 3,708,288 3,863,026 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

  



 14صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 القروض والسلف, صافي )تتمة( .9
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف حسب المرحلة: (3
 

 بآالف الرياالت السعودية

 مراجعة()غير  م2020سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  680,944         يناير 1الرصيد في 
           

981,444 
  

     2,045,900      3,708,288  

  1,962,332      2,228,264      53,429          (319,361)       صافي للفترة, رالتغي 

 (1,807,594)     (1,807,594) -                        -                   شطب ديون معدومة مقابل المخصص 

  3,863,026      2,466,570 1,034,873  361,583         الرصيد في نهاية الفترة

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 مراجعة()م 2019ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  4,060,354  2,393,185  1,009,654  657,515 يناير 1الرصيد في 

  1,008,567  1,013,348 (28,210)  23,429 صافي للفترة, التغير 

 (1,360,633) (1,360,633) - - شطب ديون معدومة مقابل المخصص 

  3,708,288  2,045,900  981,444  680,944 الفترةالرصيد في نهاية 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

العمر ذات مدى 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  657,515         يناير 1الرصيد في 
        

1,009,654  
     2,393,185       4,060,354  

  76,557           صافي للفترة, التغير 
           

177,887  
        316,259          570,703  

    -                   شطب ديون معدومة مقابل المخصص 
                    

-    
       

(323,090) 
       (323,090) 

  734,072         الرصيد في نهاية الفترة
        

1,187,541  
     2,386,354       4,307,967  

 
  



 15صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 القروض والسلف, صافي )تتمة(  -9

 يوضح الجدول التالي القروض والسلف حسب المرحلة:  (4
 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  116,252,136  3,815,739  12,223,263  100,213,134 المكشوف وقروض تجاريةسحب على 

  485,080  60,282  29,506  395,292 بطاقات ائتمان 

  21,481,552  285,926  317,812  20,877,814 شخصية قروض 

  138,218,768  4,161,947  12,570,581  121,486,240 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 الرياالت السعودية بآالف

 )مراجعة( م2019ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  111,097,409  3,126,851  11,784,898  96,185,660 تجاريةسحب على المكشوف وقروض 

  514,085  72,604  25,974  415,507 بطاقات ائتمان 

  17,821,890  242,566  532,295  17,047,029 شخصية قروض 

  129,433,384  3,442,021  12,343,167  113,648,196 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

  110,570,778  3,165,183 11,341,661 96,063,934 المكشوف وقروض تجاريةسحب على 

  464,991         بطاقات ائتمان 
             

22,138  
          56,136          543,265  

  15,768,406    شخصية قروض 
           

609,108  
        255,316     16,632,830  

  127,746,873   3,476,635      11,972,907 112,297,331 الرصيد في نهاية الفترة 

 
  



 16صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىاأل  -10

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
  م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 جاريةحسابات 
                    

398,491  
                    

554,416  
                    

591,010  

 إيداعات أسواق المال 
               

16,053,484  
                 

1,817,724  
                 

1,060,580  

 اإلجمالي 
               

16,451,975  
                 

2,372,140  
                 

1,651,590  

 
 

 ودائع العمالء  -11
 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 تحت الطلب
               

78,266,393  
               

67,732,501  
               

71,546,572  

 ادخار 
                    

725,065  
                    

591,825  
                    

557,115  

 ألجل 
               

50,200,506  
               

59,478,938  
               

64,819,730  

 أخرى 
                 

6,462,683  
                 

5,034,238  
                 

4,974,649  

 اإلجمالي 
             

135,654,647  
             

132,837,502  
             

141,898,066  

 
 المشتقات  -12
 

 المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:يقوم البنك, خالل دورة أعماله العادية, باستخدام األدوات المالية 
 
 المقايضات (أ

ى بتبادل تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت, عادة ما تقوم األطراف األخر
المبلغ. أما مقايضات أسعار العمالت, فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت بسعر دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة, دون تبادل أصل 

 ثابت وسعر عائم مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.
 

 العقود اآلجلة والمستقبلية  (ب
ددين في المستقبل. إن العقود اآلجلة العقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ مح

لمستقبلية هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود ا
 التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً. الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد

 
 اتفاقيات األسعار اآلجلة  (ج

عمولة اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها بصورة فردية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر ال
 أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن 

 
 الخيارات (د

ء أو بيع عملة الخيارات عبارة عن اتفاقيات تعاقدية, يمنح بموجبها البائع ) مصدر الخيار ( الحق, وليس االلتزام, للمشـتري ) المكتتب بالخيار( لشرا
 أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد 

 
 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

ات طرح تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة  بالبنك بالمبيعات, وأخذ المراكز, وموازنة أسعار الصرف . تتضمن أنشطة المبيع
لية أخرى لتمكينهم, من ضمن أمور أخرى, من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات ما

ن أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وتتضم
الستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك. موازنة أسعار الصرف التحديد وا

 يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر.



 17صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 )تتمة( المشتقات  -12

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
لصرف األجنبي يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر, والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار ا

التوجيهات الصادرة وأسعار العموالت ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على 
 عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
ز وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. ُتراقب مراك

لحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً العمالت يومياً وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن ا
جيات لمخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت.  يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت وتستخدم استراتي

 تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.
 

ن إدارة موجوداته ومطلوباته, يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. وكجزء م
ككل. إن  ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة

 لتغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة, ويتم المحاسبة عن المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراضا
 المتاجرة.

والت يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة . كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العم
قايضات والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة. ويستخدم البنك أيضاً م

بيعة تغطية أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم. وفي جميع هذه الحاالت, يجب توثيق ط
قيمة العادلة أو المخاطر وأهدافها رسمياً, بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر, ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر ال

 التدفقات النقدية.
 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية
المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أغراض يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة 

الت هذه. المتاجرة والتي تحمل عمولة بسعر متغير. يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العمو
اجنبية مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية, يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار كذلك, ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بعمالت 

 العموالت المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة.
سمية.  إن المبالغ اإلسـمية, التي تعتبر مؤشراً يبين الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة المقتناة, باإلضافة إلى مبالغها اإل 

المبالغ اإلسمية ال على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة, ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي, فإن هذه 
 قيمة العادلة اإليجابية للمشتقات, كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.تعكس مخاطر االئتماني التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على ال

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(م 2019سبتمبر  30 )مراجعة(م 2019ديسمبر  31 )غير مراجعة(م 2020سبتمبر  30

القيمة العادلة 
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

 المبلغ االسمي
القيمة العادلة 

 اإليجابية
القيمة العادلة 

 السلبية
 المبلغ االسمي

القيمة العادلة 
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

 المبلغ االسمي

 مقتناة
 ألغراض
 المتاجرة

         

 مقايضات
 أسعار

 العموالت
4,880,022  4,542,787  186,248,432  2,441,789  2,375,872  174,362,942  1,969,681  1,871,699  174,311,380  

 العقود 
 المستقبلية
 الخاصة
 بأسعار

 العموالت
 والخيارات

853,574  853,574  45,659,003  629,181  629,181  51,141,161  1,532,173  1,532,173  52,091,593  

 عقود 
 الصرف
 اآلجلة األجنبي

150,657  51,881  25,962,291  96,965  23,392  24,160,021  80,616  28,570  24,008,400  

 خيارات 
 العمالت

577  577  57,212  427  427  8,784  1,091  1,091  6,781  

  416,230  32,739  32,739  164,619  27,299  27,299  64,448  512  512 أخرى 

 لتغطية مقتناة 
 مخاطر

 التدفقات
 النقدية

         

 مقايضات
 أسعار

 العموالت
1,350,462  - 30,935,068  1,410,890  13,235  51,800,640  1,413,600  7,811  52,920,164  

  303,754,548  3,474,083  5,029,900  301,638,167  3,069,406  4,606,551  288,926,454  5,449,331  7,235,804 اإلجمالي 

 



 18صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -13
 
 فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك: 
 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 اعتمادات مستندية
                   

8,855,948  
                   

8,833,017  
                   

8,660,437  

 خطابات ضمان 
                 

39,674,396  
                 

37,928,814  
                 

37,358,054  

 قبوالت 
                   

1,895,361  
                   

2,246,099  
                   

1,798,042  

 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء  
                   

6,098,421  
                   

4,616,766  
                   

4,879,448  

 اإلجمالي 
                 

56,524,126  
                 

53,624,696  
                 

52,695,981  

 
: م2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي و  556: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 392قام البنك بتجنيب مخصص انخفاض في القيمة قدره  

جموعة خالل مليون لاير سعودي( مقابل التعهدات المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة التي تم تصنيفها الى المطلوبات األخرى. تتعرض الم 548
 31في دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية. ال يوجد أي تغيير جوهري في موقف هذه الدعاوى المرفوعة ضد البنك وفقاً لما تم اإلفصاح عنه 

 .م2019ديسمبر 
 

 النقد وما في حكمه  -14
 

 من اآلتي:يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 
 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما 
  7,832,229  1,270,416  1,378,930 (6عدا الوديعة النظامية )إيضاح 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق  
  3,353,629  2,392,090  3,718,503 خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

  11,185,858  3,662,506  5,097,433 اإلجمالي 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -15
 
رجب  7بتاريخ  2215, أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( أنظمة زكوية جديدة بناًء على القرار الوزاري رقم م2019في مارس  

( والذي يوضح أسس احتساب الزكاة على شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. م2019مارس  14هـ )الموافق 1440
 .م2019يناير  1اة الجديدة وفًقا لالئحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة وتسري على الفترات من تم إصدار أنظمة الزك

 
 346: م2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي تقريباً ) 281والمتعلقة بالمساهمين السعوديين  م2020سبتمبر  30بلغت الزكاة للفترة المنتهية في 

ـة مليون لاير سعودي(. بلغت ضريبة الدخل بما في ذلك الضريبة المؤجلة المستحقة على حصة المساهم غير السعودي في صافي دخل الفترة الحالي
لبنك مليون لاير سعودي(. تم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل على أساس نتائج عمليات ا 100: م2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 44

 .م2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والمركز المالي الموحد كما في 
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متعاملين في السوق بتاريخ القياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما في معاملة عادية بين 
ت, أو في يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبا

 حالة عدم وجود السوق الرئيسي, في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
 

دير المالية التي نادراً ما يتم تداولها أو تتسم بسعر أقل شفافية , فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من التق بالنسبة لألدوات
 ويتوقف ذلك على السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية.

 
 يمنماذج التقي

 
ي السوق.  تشتمل تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة ف

والعالوات األخرى المستخدمة االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر وهوامش االئتمان 
 في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 
م في معاملة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس القيمة العادلة الذي يعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزا

كين في السوق في تاريخ القياس. يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية اعتيادية بين مشار
 الشائعة البسيطة.

 
قات المالية المتداولة إن األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشت

لل من والمشتقات التي تتم خارج االسواق النظامية مثل مقايضات أسعار العموالت.  إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج يق
السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقاً  الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة ويقلل أيضاً من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. يختلف توفر أسعار

 للمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استناداً إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.
 

تها في تحديد القيمة تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديرا
بلية المتوقعة في األدوات العادلة.  إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم المراد استخدامه, وتحديد التدفقات النقدية المستق

معدالت الخصم المالئمة.  يتم تعديل القيمة العادلة التي تم  المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار
مشارك في الحصول عليها من النماذج بأي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو حاالت عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك أن الطرف الثالث ال

لة أيضاً إلى عكس مخاطر االئتمان الخاصة باألداة وتتضمن التعديالت لتأخذ في السوق بأخذها في االعتبار عند تسعير معاملة ما.  تهدف القيمة العاد
 االعتبار مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرف المقابل, حيثما كان مالئماً.

 
 إطار التقييم

 
تقلة عن إدارة المركز الرئيسي وترفع وضع البنك إطار عمل رقابي لقياس القيمة العادلة.  يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي إدارة مس

يات قياس تقاريرها لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة عمل
 القيمة العادلة الجوهرية.

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

 
 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو تحديد األسعار(. المستوى األول:  :1المستوى 

 
وجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لم2المستوى 

 بيانات السوق القابلة للمالحظة.
 

 طرق تسعير ال يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة. :  3المستوى 
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عموالت  إن منتجات المشتقات التي تم تقييمها باستخدام طريقة تقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار ال
المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على  والخيارات ومقايضات العمالت وعقود الصرف األجنبي. تشتمل أكثر طرق التقويم

تقييم أساس القيمة الحالية. تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على أسعار الصرف األجنبي الفورية واآلجلة ومنحنيات أسعار العموالت. يتم 
 ابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار الوساطة و غيرها.االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناًء على أسعار السوق الق

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية 

     )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

     الموجودات المالية

  7,235,804 -  7,235,804 - القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة

  246,448 -  56,118  190,330 استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

7,483,129  4,493,936  16,009  11,993,074  

  19,475,326  16,009  11,785,858  7,673,459 اإلجمالي 

     المطلوبات المالية 

  5,449,331 -  5,449,331 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

  5,449,331 -  5,449,331 - اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     )مراجعة( م2019ديسمبر  31

     الموجودات المالية

  4,606,551 -  4,606,551 - القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة

  75,412 -  55,194  20,218 استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

5,699,115  3,554,816  6,984  9,260,915  

  13,942,878  6,984  8,216,561  5,719,333 اإلجمالي 

     المطلوبات المالية 

  3,069,406 -  3,069,406 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

  3,069,406 -  3,069,406 - اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية 

     )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30

     الموجودات المالية

  5,029,900 -  5,029,900 - القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة

  92,644 -  5,179  87,465 استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

3,923,997  3,842,348  6,967  7,773,312  

  12,895,856  6,967  8,877,427  4,011,462 اإلجمالي 

     المطلوبات المالية 

  3,474,083 -  3,474,083 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

  3,474,083 -  3,474,083 - اإلجمالي 
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 .3والمستوى  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت خالل الفترة بين المستوى 
 

 30مليون لاير سعودي و  22,154: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 26,036تبلغ القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  
  22,117: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 25,661مليون ريـال سعودي( مقابل القيمة الدفترية البالغ قدرها  24,722: م2019سبتمبر

مليون ريـال سعودي(. إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعمولة وسندات الدين واألرصدة  24,520: م2019سبتمبر 30مليون ريـال سعودي و 
الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم 

ر الفترة الموجزة, حيث إن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهرياً عن المعدالت المتعاقد عليها وبسبب قص
لهذه األدوات, وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية  بالنسبة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. ال يتوفر سوق نشط

 وذلك بإجراء تسوية مع الطرف المقابل بتواريخ استحقاقها.
 

ر عند استخدامها التسعييتم تحديد القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة على أساس أسعار السوق المتداولة عند توفرها أو على نماذج 
عادلة للمشتقات على بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة.  وبالتالي , قد تنتج فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. يتم تحديد القيم ال

النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد أساس أسعار السوق المتداولة عند توفرها أو باستخدام طرق تقييم مناسبة. يستخدم البنك طريقة التدفقات 
: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 137,371الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل هامش االئتمان الداخلي البالغ 

 134,356بلغ القيم الدفترية لتلك القروض والسلف مليون لاير سعودي(.  ت 126,533: م2019سبتمبر 30مليون ريـال سعودي و   129,161
 مليون لاير سعودي(. 123,439: م2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي و   125,725: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
 المعلومات القطاعية -17
 
صفته صانع القرار  يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك ب 

 الرئيسي وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 
اإلدارة وفقاً للشروط المتفق عليها ويتم اإلعالن عنها وفقاً لسياسة أسعار التحويل الداخلي للبنك.  تيتم اعتماد المعامالت بين القطاعات التشغيلية من قبل  

ريقة تتوافق تتفق هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية.  يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس اإلدارة بط
 قائمة الدخل الموحدة.مع الطريقة المستخدمة في 

 
 .م2019ديسمبر  31لم تطرأ أية تغيرات على أسس تحديد القطاعات التشغيلية أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ 

 
 يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

 
صغيرة, والسحب على المكشوف والقروض وحسابات التوفير والودائع يشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك الخاصة بالمؤسسات ال  قطاع األفراد:

 والبطاقات االئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات.
 

على المكشوف, والقروض والتسهيالت يشمل الحسابات تحت الطلب للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم, والودائع, والسحب  قطاع الشركات:
 االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

 
 يشمل خدمات الخزينة, وعمليات التداول, واألوراق المالية االستثمارية وسوق المال, وعمليات التمويل للبنك, والمنتجات المشتقة. قطاع الخزينة:

 
يشمل خدمات وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل واإلدارة, والترتيب, والمشورة, وحفظ األوراق المالية  قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

 والمنتجات االستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم المحلية والدولية والتأمين. 
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ومطلوبات البنك وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل فيما يلي بيان بإجمالي موجودات 
 للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

      )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30

 إجمالي الموجودات
28,191,906 

 
108,303,838  59,476,867  1,472,197  197,444,808  

 134,355,742 1,380,133 - 106,039,733 26,935,876 قروض وسلف, صافي    

 إجمالي المطلوبات
73,581,828 

 
64,703,433  24,056,154  1,420,777  163,762,192  

 135,654,647 - - 62,437,908 73,216,739 ودائع العمالء    
  5,267,717  245,520  1,438,572  2,229,616  1,354,009 إجمالي دخل العمليات

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض 
 في القيمة

873,167  474,076  210,081  135,016  1,692,340  

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية, 
 صافي

240,059  1,557,355  (4,371) 5,302  1,798,345  

  1,777,032  105,202  1,232,862  198,185  240,783 صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل
  3,959,099 38,243  984,042  1,748,644  1,188,170 صافي دخل العموالت الخاصة
  757,544  207,277 (7,048)   447,750  109,565 دخل أتعاب وعموالت, صافي

  296,610 -  275,305  2,045  19,260 دخل صرف عمالت أجنبية, صافي
  106,478 -  106,478 - - دخل المتاجرة, صافي

  298,733  764,140 اإليرادات بين القطاعات
 

(1,062,873) 
- - 

  156,308  2,350  14,018  29,451  110,489 استهالك وإطفاء

 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

      )مراجعة( م2019ديسمبر  31
  178,148,577  1,565,225  49,633,429  103,245,226  23,704,697 إجمالي الموجودات

  145,201,859  1,509,181  8,748,442  64,397,001  70,547,235 إجمالي المطلوبات 

 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية 
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

      )غير مراجعة( م2019سبتمبر  30
  186,365,278  1,339,854  59,972,072  102,398,540  22,654,812 الموجوداتإجمالي 

 123,438,906 1,257,459 - 100,879,193 21,302,254 قروض وسلف, صافي   
  153,753,182  1,281,198  8,803,104  72,597,458  71,071,422 إجمالي المطلوبات

 141,898,066 - - 70,988,870 70,909,196 ودائع العمالء   
  5,166,826  215,412  1,219,171  2,325,754  1,406,489 إجمالي دخل العمليات

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض 
 في القيمة

769,786  462,329  233,874  
         

135,204  
1,601,193  

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية, 
 صافي

182,595  333,746  2,929  - 519,270  

  3,046,363  80,208  982,368  1,529,679  454,108 صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل
  3,914,374  47,405  914,272  1,789,032  1,163,665 صافي دخل العموالت الخاصة
  859,128  168,007 (3,125)  532,201  162,045 دخل أتعاب وعموالت, صافي

  252,553 -  213,722  2,275  36,556 دخل صرف عمالت أجنبية, صافي
  76,594 -  76,594 - - دخل المتاجرة, صافي

 - - (996,654)  187,014  809,640 اإليرادات بين القطاعات
  158,709  2,804  16,832  45,509  93,564 استهالك وإطفاء

 
  



 23صفحة  الفرنسيالبنك السعودي 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و م2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 رأس المال وربح السهم  -18
 

  1,205: م2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم, قيمة كل سهم  1,205يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 لاير سعودي(.  10مليون سهم, قيمة كل سهم   1,205: م2019سبتمبر 30لاير سعودي و  10مليون سهم, قيمة كل سهم 

 

على أساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي  م2019و  م2020سبتمبر 30تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 
ديسمبر  31) م2020سبتمبر 30مليون سهم كما في  5.7مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  1,205دخل الفترة على 

 مليون سهم(.  5.7: م2019سبتمبر 30مليون سهم و  5.7:  م2019
من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية  م2019لاير سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  1.00تم اعتماد صافي توزيعات أرباح نهائية قدرها 

 .م2020مايو  13العامة المنعقد في 
 

 كفاية رأس المال -19
 

قدرة البنك تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي, والحفاظ على م
ل النظامي يومياً على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية, والحفاظ على وجود قاعدة رأسمال قوية.  يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس الما

 من قبل إدارة البنك.  
 

ى كفاية رأس يقوم البنك بمراقبة كفاية رأسماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي,  والتي يتم بموجبها قياس مد
لمالي, والتعهدات, والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز ا

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 

النظامي تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي, وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال  
 ر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه.إلى الموجودات المرجحة المخاط

 

هـ،،،،, والذي يتعلق بالمنهجية المرحلية والترتيبات 15/3/1439بتاريخ  391000029731إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خالل تعميمها رقم 
, وجهت البنوك بأن يتم توزيع األثر األولي على نس،،،،،بة كفاية المالية األدوات – 9االنتقالية للتوزيعات المحاس،،،،،بية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 على مدى خمس سنوات. 9رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 إن إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر الخاص بالبنك وإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند كما يلي:
 

 السعوديةبآالف الرياالت 
  م2020سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
  م2019سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 162,844,424 163,698,148 175,950,323 الموجودات المرجحة المخاطر –مخاطر االئتمان 

 12,633,675 12,701,788 12,863,146 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر العمليات 

 2,191,298 2,164,647 5,491,554 الموجودات المرجحة المخاطر   -مخاطر السوق 

 177,669,397 178,564,583 194,305,023 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 32,213,960 32,720,359 33,406,162 رأس المال األساسي

 1,710,676 1,568,513 1,434,850 رأس المال المساند

 33,924,636 34,288,872 34,841,012 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال %

 ٪18.13 ٪18.32 %17.19 نسبة رأس المال األساسي

 ٪19.09 ٪19.20 %17.93 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

 

 المقارنةأرقام  -20
 

 أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض حسابات الفترة الحالية, والتي ليست جوهرية في طبيعتها بالنسبة للقوائم المالية.تم إعادة تصنيف بعض 
 

 األحداث الالحقة لفترة التقرير -21

تم طرح مليارات لاير سعودي.  5عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة األولى باللاير السعودي بقيمة  2020نوفمبر  4أعلن البنك في 
٪ سنوًيا, قابلة إلعادة 4,5اإلصدار عن طريق االكتتاب الخاص في المملكة العربية السعودية. مدة استحقاق الصكوك مستمرة بمعدل عائد قدره 

 . يحتفظ البنك بالحق في استرداد الصكوك مبكًرا كما هو موضح في شروط وأحكام الصكوك.2025نوفمبر  3التعيين في 

 
 



 24صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019وم 2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 
 اإلدارة مجلسوافقة م -22
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