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   عــام .1

 هـ1397 الثاني جمادى 17 بتاريخ 23 /م رقم الملكي المرسوم موجبب تأسست سعودية مساهمة شركة هو"( البنك)" الفرنسي السعودي البنك
 على االستحواذ تم أن بعد( م1977 ديسمبر 11 الموافق) هـ1398 محرم 1 بتاريخ رسميا   أعماله البنك بدأ وقد .(م1977 يونيو 4 الموافق)

 صفر 4 بتاريخ 1010073368 رقم التجاري السجل بموجب البنك يعمل .السعودية العربية المملكة في والسويس االندوشين بنك فروع
 عدد بلغ ،السعودية العربية المملكة في( فرعا   86: 2018) فرعا   87 وعـددها فروعه شبكة خالل من م1989 سبتمبر 5 الموافق هـ1410
 .(موظفا   3،027: م2018) موظفـا   2،998  البنك موظفي

 .مستقلة شرعية هيئة إشراف وتحت معتمدة الشريعة مع متوافقة منتجات ذلك في بما المصرفية تالخدما أنواع كافة تقديم في البنك أهداف تمثل
  .السعودية العربية المملكة ،11554 الرياض ،56006 .ب.ص ،سعود الملك طريق: على للبنك الرئيسي المركز يقع

 
 األصول وإدارة الوساطة بخدمات تقوم٪( 100 بنسبة البنك لقب من مملوكة) كابيتال الفرنسي السعودي شركة وهي تابعة شركة البنك يمتلك 

 وشركة التأجيري للتمويل الفرنسي السعودي وشركة ،(سافيا) للتأمين الفرنسي السعودي وكالة البنك يمتلك كما .الشركات تمويل وأعمال
 مباشرة غير ملكية ٪5و مباشرة ملكية ٪95) ٪100 بنسبة حصة البنك يمتلك كما .الملكية حقوق في٪ 100 بنسبة الفرنسي السعودي سوفينكو

  .السعودية العربية المملكة في التابعة الشركات هذه تأسيس تم .العقاري للتمويل سكن شركة من( التابعة شركته خالل من
 

 حصة يمتلكو الكايمن جزر في المسجلة المحدودة الفرنسي السعودي البنك أسواق شركة هي تابعة، شركة بتأسيس البنك قام لذلك باإلضافة
 .الشراء إعادة وأنشطة المشتقات تداول في الشركة هذه غاية وتتمثل .الملكية حقوق من %100 بنسبة

 
 .سوريا في تأسيسه تم والذي الفرنسي، السعودي - بيمو بنك مال رأس من ٪27 ويمتلك زميلة، شركات في إستثمارات البنك لدى يوجد

 
 اإلعداد أسس .2

 
 امااللتز بيان (أ

 
 :للبنك الموحدة المالية القوائم هذه أعدت

 
الصادرة عن الهيئة السعودية  إلصداراتالمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير وا للتقرير المالي الدولية وفق ا للمعايير1-

 .للمحاسبين القانونيين
 
 .للبنك النظام األساسيو السعودية العربية المملكة في الشركات من نظام هاب المعمول واألحكام ،نظام مراقبة البنوك ألحكام وفق ا -2
 
 
 معاييرلل وفقًا , التوالي على , 2018 ديسمبر 31 و 2019 مارس 31 في المنتهية وللفترة في كما للمجموعة الموحدة المالية القوائم إعداد تم

 بتطبيق المتعلقة) الدخل وضريبة الزكاةمن  للمحاسبة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من تعديلها تم كما , التوالي على الدولية للتقرير المالي

 بالزكاة في مايتعلق" الضرائب" - للجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 21التفسير  و" الدخل ضرائب" - 12 الدولي المحاسبة معيار

 .السعودية العربية المملكة في تالشركا ونظام ونظام مراقبة البنوك( الدخل وضريبة

 

 الدخل وضرائب الزكاة لحساب السعودية العربية المملكة في البنوك إلى تعليمات السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت , 2019 يوليو 17 في

 المملكة في أقرت وكما  الدولية حاسبةالم معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها المالي ريرللتق الدولية المعايير مع ذلك يتماشى. قائمة الدخل في

 الدولية المعاييرب"  مجتمعة إليها يشار) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرى والتصريحات المعايير ومع السعودية العربية

 "(. السعودية العربية المملكة في ةالمعتمد المالية التقارير إلعداد
 

 الدولي ةالمحاسب معيار مع يتماشى بما رجعي بأثر األثر تعديل خالل من الدخل وضريبة للزكاة المحاسبية معاملتها مجموعةال غيرت لذلك, وفقًا

 المالية القوائمحول  28ضاح و اإلفصاح عنها في اإلي التغيير هذا وتأثيرات المحاسبية واألخطاء التقديرات في التغييراتيتم األفصاح عن و ,  8

 السياسات في التغيير هذا عن األفصاحا تم. 2019 يناير 1 من إيجار عقود 16 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار البنك تمداع. الموحدة

 .3 يضاحاإل في والضرائب الزكاة ومعاملة الجديد المعيار هذا بسبب المحاسبية
 

 والعرض القياس أساس (ب
 
 بالقيمدة بهدا المحدتفظ الماليدة واألدوات للمشدتقات العادلدة بالقيمدة القيداس باسدتثناء التاريخيدة التكلفدة مبددأل وفق دا الموحددة المالية القوائم إعداد يتم

التزامدات و األسدهم والتزامدات الددفع علدى أسداسبالقيمدة العادلدة خدالل الددخل الشدامل األخدر  واستثمارات الخسارة أو الربح خالل من العادلة
 .المحددة المزايا
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 (تابع) عداداإل أسس  .2
 
 القيمة في التغيرات لتسجيل أخرى بطريقة تعديلها أو ، العادلة بالقيمة تحوط عالقة في لها التحوط يتم التي المالية المطلوبات أو لموجوداتل

 .لها التحوط يتم التي المخاطر إلى تعزى التي العادلة
 

 .لةلسيوا لترتيب وفق ا واسع نطاق على المالي المركز قائمة تم عرض
 
 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض       ج( 
 
 المعلومات تقريب تم ، هو مبين ما باستثناء. للبنك الوظيفية العملة الذي يمثلو السعودي، باللاير الموحدة المالية القوائم هذه عرض يتم

 .فأل أقرب إلى السعودي باللاير المعروضة المالية
 
 
 
 الهامة المحاسبية تواالفتراضا والتقديرات األحكام (د

في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير  ةمعتمدال رير الماليلتقلالمالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية  القوائميتطلب إعداد 
لهامة التي تؤثر ضات المحاسبية ااستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفترا .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالصادرة عن  اإلصداراتو

. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه موجودات والمطلوباتعلى مبالغ ال
ى النصائح المهنية وتوقعات ، بما في ذلك الحصول عللى الخبرة التاريخية وعوامل أخرىاألحكام والتقديرات واالفتراضات باستمرار وتستند إ

جعة األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. يتم إدراج مراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مرا
كانت المراجعة تؤثر على الفترات التقدير ، إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة ، أو في فترة المراجعة وفي الفترات المستقبلية إذا 

 المجاالت المهمة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو األحكام الصادرة هي كما يلي:إن الحالية والمستقبلية. 

 
 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر (1)

 
 تقديروضع أحكام خصوصا   المالية الموجودات فئات جميعل 9 رقم لماليا للتقرير الدولي المعيار بموجب القيمة انخفاض خسائر قياس يتطلب
 هذه. االئتمان مخاطر في لجوهريةا الزيادة وتقييم القيمة انخفاض خسائر تحديد عند الضمان وقيم المستقبلية النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ

 .اتلمخصصا من مختلفة اتمستوي إلى تؤدي أن يمكن هو ، العوامل من بعدد بوجهها هو التقديرات

 المدخالت باختيار يتعلق فيما األساسية االفتراضات من عدد لها معقدة لنماذج مخرجات هي للبنك المتوقعة االئتمانية الخسارة حسابات إن
 :يلي ما محاسبية اتوتقدير أحكام تعتبر التي المتوقعة االئتمانية الخسارة نماذج عناصر تتضمن. بينها المتبادلة واالعتمادات المتغيرة

 الفردية للدرجات وفقا السداد عن التخلف احتمالية يحدد والذي للبنك، الداخلي االئتماني التصنيف نموذج 
 

 على المالية للموجودات المخصصات قياس يجب ثم ومن االئتمان، مخاطر في جوهرية زيادة هناك كانت إذا ما لتقييم البنك معايير 
 .النوعي والتقييم الدين عمر مدى على توقعةالم االئتمان خسائر أساس

 

 جماعي أساس على المتوقعة االئتمانية خسائرها تقييم يتم عندما المالية الموجودات تجزئة تقييم يتم 
 

 المدخالت واختيار المختلفة الصيغ ذلك في بما المتوقعة، االئتمان خسائر نماذج وضع 
 

 على والتأثير الضمانات وقيم البطالة مستويات مثل االقتصادية، والمدخالت الكلي االقتصاد سيناريوهات بين االرتباطات تحديد 
 السداد عن التخلف عن الناتجة والخسارة السداد عن للتخلف والتعرض السداد عن التخلف احتمال

 
 المتوقعة االئتمان خسائر ماذجن في االقتصادية المدخالت الشتقاق االحتماالت وأوزان المستقبلية الكلي االقتصاد سيناريوهات اختيار 

 

 (35 إيضاح) العادلة القيمة قياس (2)
 (32 إيضاح) اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة استثمارات في أدوات الدين المدرجة قيمة انخفاض (3)
 (32المطفأة )إيضاح  بالتكلفة بها المحتفظ االستثمارات قيمة انخفاض (4)
 .(أ 2-3 إيضاح) طفأةالم بالتكلفة ستثماراتاإل تصنيف   (5)
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 المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه إعداد عند المستخدمة الهامة المحاسبية السياسات يلي فيما
 

 المحاسبية السياسات في التغير  (1-3
 

 للسنة الموحدة السنوية المالية القوائم إعداد في مةالمستخد تلك مع الموحدة المالية القوائم هذه إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات تتوافق
 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار واعتماد والدخل الزكاة لضريبة جديدة محاسبية معاملة اعتماد باستثناء 2018 ديسمبر 31 في المنتهية

 أو الحالية الفترة على للمجموعة الموحدة المالية قوائمال على جوهري تأثير أي لها يكن لم والتطبيق التعديالت هذه فإن ،( اإليجار عقود)
 .المستقبلية الفترات في ضئيل تأثير لها يكون أن والمتوقعة السابقة الفترات

 
 الجديدة المعايير تطبيق  

 
ا ا المجموعة قامت ، 2019 يناير 1 من اعتبار  ا بتطبيق معيار  ا محاسبي   فيما ، الدخل وضريبة بالزكاة الخاصة المحاسبة لمعاملة وتعديال   جديد 

 :المعيار هذا تطبيق تعديل و تأثير شرح يلي
 

 إيجار عقود 16 المالي ريرللتق  الدولي المعيار

 :رعقود اإليجايتبع السياسة التالية للمحاسبة عن  2019يناير  1قبل تاريخ البنك  كان

 المستأجر وه البنككون يعندما  (أ

. ونتيجة لذلك، تعتبر بنكبموجبها كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية الى ال تصنف عقود االيجار والتي لم تحول

عقود ايجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية على قائمة الدخل  بنككافة عقود االيجار التي تبرمها ال

 جار.بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االي (الموحدة)

 المؤجر هو البنك يكونعندما  (ب

بما في ذلك موجودات بموجب ترتيب عقد ايجار إسالمي )على سبيل  عند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك،

اح عنها ضمن ويتم االفص ةيتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدين ايجارة وعد بالتمليك( المثال:ايجارة منتهية بتمليك أو

". يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيراد تمويل غير مكتسب. يتم اثبات دخل قروض وسلف"

 معدل عائد دوري ثابت. والتي تظهراإلجارة على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار 

التوجيهات الحالية بشأن عقود اإليجار، بما محل " عقود اإليجار" حيث يحل المعيار  16قم للتقرير المالي رلي ولدر المعياالبنك اعتمد ا

كانت الترتيبات  إذا" تحديد ما  4رقم الدولية  ةلتقرير الماليلجنة ا تفسير "عقود االيجار"، و 17في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

" تقييم  27لجنة تفسير المعايير رقم  حوافز" و –" عقود إيجار تشغيلية  15المعايير رقم  جنة ل تفسير تحتوي على عقد إيجار" و

 المعامالت بالشكل القانوني لعقود اإليجار".

يناير  1وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  م2016في يناير  16تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

على أن جميع عقود االيجارات والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب  16رقم للتقرير المالي الدولي  يار. ينص المعم2019

 أن يتم 
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3

ذات القيمة المنخفضة.  موجوداتااليجار لل شهرا أو أقل أو عقود 12، ما لم تكن المدة للبنك االعتراف بها في قائمة المركز المالي

يتم  تمويليةإلى عقود ايجار تشغيلية أو  " عقود اإليجار" 17وبالتالي فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

. وفي المستقبليااليجارفي التزامات عقد األيجار المتكبدة  مطلوباتبلكل عقد ايجار، يعترف المستأجر بالنسبة استبعاده للمستأجرين. 

 زائدلحالية لدفعات االيجار المستقبلي يعادل عموما القيمة ا هووالذي  الحق في استخدام االصل المؤجراصل المقابل، يتم رسملة 

 الصل.ل االنتاجي العمر التكاليف التابعة المباشرة والتي يتم اطفاؤها على مدى

تطبيق  خاللعند اعتماد المعيار الجديد.  16ي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم اختار البنك تطبيق التعديل بأثر رجعي الذ

ا ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي ، تم قياس الحق في استخدام الموجودات المؤجرة  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  عموم 

به في قائمة المركز  المثبتوعات إيجار مدفوعة مسبق ا أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار تعديلها بمقدار أي مدف بمبلغ مطلوبات التأجير، بعد

 1 فيكما  المبقاة  األرباح على التأثيرصافي  كان. مرة عند التطبيق ألول الفائدة سعر م. باستخدام2018ديسمبر  31في  كما المالي

 سعودي. لاير مليون 63 منخفضا بمقدار 2019 يناير

 ية لمطلوبات اإليجارالتسو      

 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31ترة ممدة( كما في التزامات إيجار خارج قائمة المركز المالي )لف

 شهرا او اقل وعقود إيجار منخفضة القيمة 12عقود اإليجار الحالية مع عقد إيجار لمدة 

952،870 

(247) 

 )إجمالي بدون خصم( 2019يناير  1من  تشغيلية اعتباراالتزامات عقود اإليجار ال

 خصم القيمة الحالية

952،623 

(274،371) 

 678،252 )صافي, مخصوم( 2019يناير  1تشغيلية اعتبارا من التزامات عقود اإليجار ال

 اإليجار التزامات

 التعاقدية المخصومة غير النقدية التدفقات - االستحقاق تحليل

 2019 السعودية الرياالت بآالف

 83,267 اقل من سنة 
 374،312 سنة الى خمس سنوات 
 573،820 اكثر من خمس سنوات

 1،031،399 ديسمبر 31 في المخصومة غير اإليجار مطلوبات إجمالي
  ديسمبر 31 في المالي المركز قائمة في المدرجة اإليجار التزامات
 48،637 متداولة

 663،251 غير متداولة
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مطلوبات عقود اإليجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ  قام البنك بتطبيق المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي على

 التطبيق األولي.

بلغت قيمة حق استخدام الموجودات . على المباني المستأجرةع ومقر جهاز الصراف اآللي وتحسينات والفر اتلدى البنك عقود إيجار لمقر

إن صافي األثر على األرباح . 2019يناير  1فوع مقدما ( كما في مليون لاير سعودي )متضمنة االيجار المد 653المثبت بواسطة البنك 

  مليون لاير سعودي. 63بمبلغ  انخفاضا  كان  2019يناير  1المبقاة في 

تلكات والمعدات بالصافي وتم إدراج مطلوبات عقود اإليجار ضمن المطلوبات األخرى استخدام الموجودات كجزء من المم حقتم عرض 

 في قائمة المركز المالي.

 الزكاة وضريبة الدخل

 :التغيير في المحاسبة المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل

نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من  2019 نيويو 30المنتهية في  ابتداء من الفترة، تم تغيير أساس اإلعداد 2 إيضاح رقمذكر أعاله في كما 

االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق كان يتم . في السابق، 2019يوليو  17مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

فقا للتعليمات الجديدة الصادرة و .2017أبريل  11بتاريخ  381000074519الملكية وفق ا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

بالمحاسبة  المجموعة قامت. دخل، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة ال2019يوليو  17من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

 القوائم المالية حول 28)اح رقم إيض(فصاح عن آثار التغير أعاله في ويتم اإل هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي عن

مليون لاير   1،904بمبلغ 2018 رديسمب 31المنتهية في  خالل السنةنتج عن هذا التغير انخفاض في الدخل المسجل للمجموعة  الموحدة.

 .2019 رسمبدي 31المنتهية في  سنةللالموحدة التدفقات النقدية  ةقائمعلى  أثر. لم يكن لهذا التغير أي على التوالي  ،سعودي

 المحاسبية السياسات   (2-3

 

 تصنيف الموجودات المالية (أ
 

 العادلة القيمة أو الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة ، المطفأة التكلفة: التالية الفئات إلى المالي األصل تصنيف يتم ، المبدئي االعتراف عند
 والخسارةأ الربح خالل من

 
 فأةالمط بالتكلفة مالية موجودات

 
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه يتم وال التالية الشروط استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
 

 و التعاقدية، النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم أن 

 والفائدة الدين أصل مدفوعات على تقتصر بحيث محددة تواريخ في نقدية تدفقات نشوء إلى المالي لألصل يةالتعاقد األحكام تؤدي أن 
 .القائم الدين أصل مبلغ على

 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

 
 الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه يتم ولم التالية الشروط وفتاست إذا فقط اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أداة قياس يتم
 :الخسارة أو
 

 المالية الموجودات وبيع التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل طريق عن غايته تتحقق أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ. 

 والفائدة الدين أصل مدفوعات على تقتصر بحيث محددة تواريخ في نقدية تدفقات نشوء إلى المالي لألصل التعاقدية األحكام تؤدي أن 
 .القائم الدين أصل مبلغ على
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 القيمة في التغيرات عن الناتجة والخسائرأ األرباح مع العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات قياس الحقا يتم

  .الخسارة أو الربح في األجنبية العمالت صرف وخسائر وأرباح خاصة عموالت إيرادات اثبات يتم .اآلخر الشامل الدخل في المثبتة العادلة
 

 تاريخ أن لإللغاء قابل غير بشكل للبنك يجوز للمتاجرة، المقتناة غير الملكية حقوق في باالستثمار المبدئي االثبات عند: الملكية حقوق أدوات
 .حدة على استثمار كل أساس على يتم الخيار وهذا .اآلخر الشامل الدخل في لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض

 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

 
 .الخسارة أو بحالر خالل من العادلة بالقيمة مقاسة كموجودات األخرى المالية الموجودات كافة ُتصنف

 بالتكلفة القياس بمتطلبات يفي الذي المالي األصل لإللغاء قابل غير بتصنيف يقوم أن للبنك يجوز المبدئي، االثبات عند ذلك، إلى باإلضافة
 إلى يقلل أو من يحد بذلك القيام كان إن الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وذلك اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو المطفأة

 .ذلك بخالف تنشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم من كبير حد
 
 بإدارة الخاص أعماله لنموذج البنك تغيير تلي التي الفترة في إال بها، المبدئي االثبات بعد الحقا المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

 .المالية الموجودات
 

 األعمال نموذج تقييم
 
 بشكل تعكس الطريقة هذه ألن األعمال محفظة مستوى على المالي باألصل فيه االحتفاظ يتم الذي األعمال نموذج من الهدف بتقييم البنك ميقو

 :يلي ما المعلومات هذه وتتضمن .اإلدارة إلى بذلك الخاصة المعلومات تقديم وطريقة األعمال إدارة كيفية أفضل
 

 

 على تركز اإلدارة استراتيجية كانت إذا ما خاص بشكل وتشمل .المطبقة السياسات وتفعيل لمحفظةل ةضوعالمو واألهداف السياسات 
 مدة مع المالية الموجودات مدة ومطابقة محددة خاصة عموالت أسعار على والحفاظ الخاصة العموالت من اإليرادات تحقيق

 الموجودات؛ بيع لخال من نقدية تدفقات تحقق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات

 البنك؛ إدارة إلى بذلك تقرير وتقديم المحفظة أداء تقييم كيفية  

 المخاطر؛ تلك إدارة وكيفية( األعمال نموذج ضمن المقتناة المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر  

 النقدية التدفقات أو ادارتها تمت التي للموجودات العادلة لقيمةا على مبنيا التعويض كان إذا ما أي، - األعمال مدراء تعويض كيفية 
 و تحصيلها؛ تم التي التعاقدية

 ومع .المستقبلية المبيعات أنشطة بشأن والتوقعات المبيعات هذه وأسباب السابقة، الفترات في وتوقيتها وحجمها المبيعات تكرار معدل 
 للبنك المعلن الهدف تحقيق لكيفية شامل تقييم من كجزء ولكن فردي، بشكل المبيعات طبنشا المتعلقة المعلومات في النظر يتم ال ذلك،

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات بإدارة الخاص
 

 إذا .عتباراال في" الضغط حالة" أو" األسوأ الحالة" سيناريوهات وضع دون معقول بشكل متوقعة سيناريوهات على األعمال نموذج تقييم يعتمد
 المتبقية المالية الموجودات تصنيف يغير ال البنك فإن للبنك، األصلية التوقعات عن تختلف بطريقة المبدئي االثبات بعد النقدية التدفقات تحقيق تم

 .هذا العمل نموذج في المقتناة
 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وذلك العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم يتم والتي للمتاجرة المقتناة المالية الموجودات قياس يتم
 الموجودات بيع لوال التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل سواء بها االحتفاظ يتم ال كما التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها االحتفاظ يتم ال نهأل

 .المالية
 

 الفائدة ونسبة الدين ألصل مدفوعات فقط هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم
 

 مةيللق المقابل الثمن" الخاصة العمولة نسبة" ويعد .المبدئي اإلثبات عند المالي لألصل العادلة القيمة" الدين أصل" يعد التقييم، هذا ألغراض
 وتكاليف الزمن من معينة مدة خالل وذلك القائم دينال بأصل المرتبطة األخرى األساسية اإلقراض ومخاطر االئتمانية والمخاطر للنقود ةيالزمن

 .الربح هامش وكذلك( اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر مثل) األخرى األساسية اإلقراض
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 يتضمن .لألداة التعاقدية الشروط االعتبار في البنك يأخذ ،ئدةالفاو الدين أصل مدفوعات فقط هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند
 لهذا تحقيقها لعدم نتيجة التعاقدية النقدية التدفقات مبلغ أو توقيت تغير قد تعاقدية شروط على تحتوي المالية الموجودات كانت إذا ما تقييم ذلك

 :االعتبار في البنك يأخذ التقييم، هذا إجراء عند .الشرط
 

 

 النقدية؛ التدفقات توقيت أو مبلغ تغير أن شأنها من التي الطارئة اثاألحد 

 المالي؛ الرفع خصائص  

 والتمديد؛ مقدما المدفوعة المصاريف شروط  

 حق بدون الموجودات ترتيبات المثال سبيل على) المحددة الموجودات من النقدية بالتدفقات البنك مطالبة من تحد التي الشروط 
 و ؛(الرجوع

 دوري بشكل الفائدة أسعار ضبط إعادة مثل للنقود الزمنية القيمة في لمقابلا تعدل التي ئصالخصا. 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة التصنيف
 

عدم التطابق لالستبعاد او تقليل  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات بعض بتصنيف البنك قام المبدئي، االثبات عند
 خالل من العادلة بالقيمة مقاسة باعتبارها المالية الموجودات بعض بتصنيف أيضا البنك قام ،2018 يناير 1 وقبل .المحاسبي بشكل جوهري

  .العادلة القيمة أساس على داخليا عنها والتقرير وتقييمها إدارتها تم الموجودات ألن الخسارة أو الربح
 

 لماليةا المطلوبات تصنيفب(  
 
 العادلة بالقيمة مبدئيا المصدرة األخرى الدين وسندات الثانوية والديون ألجل والقروض العمالء وودائع المال سوق ودائع جميع إثبات يتم

   .المعاملة تكاليف ناقصا
 

 للقيمة فيها التحوط تم أو الدخل ائمةق خالل من العادلة بالقيمة المقتناة تلك غير عمولة، تحمل التي المالية المطلوبات جميع تقاس الحقا ،
 الخصومات وتجميع العالوات إطفاء يتم .عالوات أو خصومات أي االعتبار في باألخذ المطفأة التكلفة احتساب يتم .المطفأة بالتكلفة العادلة،

 .الخاصة العمولة مصاريف تحت وتدرج االستحقاق تاريخ حتى الفعلي العائد أساس على
 
 لهذه ،لمبدئيا االثبات بعد ت،جدو إن ،لةدلعاا لقيمةا رخيا امباستخد الخسارة أو الربح لخال من لةدلعاا بالقيمة لمصنفةا ليةلماا تلمطلوباا

 ضتعرو اآلخر الشامل الدخل في منفصل بشكل نالئتماا مخاطر في بالتغيرات لمرتبطةا لةدلعاا لقيمةا في التغيرات ضعر يتمو المطلوبات،
 .لدخلا قائمة في لةدلعاا ةلقيما تغيرات جميع

 
 .لمبالغا وتحقيق تبالمطلوبا افالعترا ءلغاإ تم لو حتى لدخلا قائمة إلى اآلخر الشامل الدخل في الواردة لمبالغا إدراج دةعاإ يتم ال
 
 حركات جميع لها يكون وفس الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها المنشآت تختار التي القروض رتباطاتوا المالية الضمانات إن

 .الخسارة أو الربح في المثبتة العادلة القيمة
 

 في باألخذ المطفأة التكلفة احتساب يتم .ضوالقر رتباطاتوا المالية الضمانات بخالف المطفأة، بالتكلفة كمقاسة المالية مطلوباته بقياس البنك يقوم
 .الفعلي الفائدة سعر من يتجزأ ال جزء تعد التي فوالتكالي األموال إصدار على عالوة أو خصم أي االعتبار

 
 اإلثبات إلغاء(  ت
 

 المالية الموجودات
 

 النقدية التدفقات استالم حقوق بنقل يقوم أو المالي، األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق انقضاء عند المالي األصل إثبات البنك يلغي
 مخاطر بجميع االحتفاظ أو بنقل البنك قيام عدم حالة في أو أساسي بشكل الملكية ومكاسب مخاطر عجمي نقل فيها يتم معاملة في التعاقدية
 .المالي األصل على بالسيطرة احتفاظه وعدم أساسي بشكل الملكية ومكاسب

 
 من إثباته الملغى الجزء على الموزعة الدفترية القيمة أو) لألصل الدفترية القيمة بين الفرق فإن ،)أدوات الدين( المالي األصل اثبات إلغاء عند

ا عليه الحصول تم جديد أصل أي ذلك في بما) المستلم المقابل( 1) ومجموع( األصل  خسارة أو ربح أي( 2) و( مفترض جديد التزام أي ناقص 
 .الخسارة أو الربح في اثباته يتم اآلخر، الشامل الدخل في اثباتها تم متراكمة
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 تمويل كمعاملة المعاملة احتساب يتم المحولة، الموجودات على العائد لمبادلة متزامن إجمالي بمعّدل ثالث طرف إلى الموجودات بيع يتم عندما
 .الموجودات هذهل أساسي بشكل الملكية ومكاسب مخاطر بجميع باالحتفاظ البنك يقوم حيث الشراء، وإعادة البيع معامالت تشبه مضمونة

 
 بالسيطرة يحتفظ ولكن مالي، ألصل أساسي بشكل الملكية ومكاسب مخاطر جميع نقل أو بها باالحتفاظ البنك فيها يقوم ال التي للمعامالت بالنسبة
 .المحول لاألص قيمة في للتغيرات تعرضه بمدى ذلك ويتحدد فيه، مشاركته استمرار حد إلى األصل إثبات في البنك يستمر األصل، على

 
 معايير يستوفي كان إذا المحول األصل إثبات الغاء يتم. رسوم مقابل المحول المالي األصل بخدمة بااللتزام البنك يحتفظ المعامالت، بعض في

 كافية من أقل كانت أو( األصل) كافية من أكثر الخدمة رسوم كانت إذا الخدمة تقديم بعقد خاص التزام أو أصل إثبات يتم. اإلثبات الغاء
 .الخدمة ألداء( االلتزام)

 
 التسنيد لشركات الموجودات هذه بيع عموما عنها ينتج والتي االستثمارية، المالية واألوراق العمالء إلى مختلفة وسلف قروض بتسنيد البنك يقوم
 ويتم .المستثمرين إلى مالية أوراق إصدار يف بدورها التسنيد شركات وتقوم .الملكية ومكاسب مخاطر جميع بنقل البنك قيام وعند الموحدة، غير

 الفوائد) متبقية أخرى فوائد أو فقط فائدة شرائح أو ثانوية أو أساسية شرائح شكل على عموما   المسندة المالية الموجودات في بالفوائد االحتفاظ
 تسجيل ويتم .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة مةبالقي ومدرجة استثمارية مالية أوراق شكل على المقتناة الفوائد إثبات ويتم .(المقتناة
 .األخرى اإليرادات في التسنيد من الخسائر أو األرباح

 
 العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أوراق في باالستثمار يتعلق فيما اآلخر الشامل الدخل في إثباتها تم متراكمة خسارة /ربح أي إثبات يتم لم
 المالية الموجودات في فائدة أي إثبات ويتم .المالية األوراق هذه إثبات إلغاء عند الخسارة أو الربح في وذلك اآلخر ملالشا الدخل خالل من

  .منفصل التزام أو كأصل وذلك البنك قبل من بها االحتفاظ أو إنشاؤها يتم والتي إثباتها إللغاء مؤهلة تكون والتي المحولة
 

 المالية طلوباتالم
 

 .صالحيتها انتهاء أو إلغاؤها أو التعاقدية بالتزاماته الوفاء عند المالي االلتزام بإلغاء كالبن يقوم
 
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات على تعديالت( ث
 

 المالية الموجودات
 
 فإن كذلك، كانت وإذا .كبير بشكل لفةمخت المعدل لألصل النقدية التدفقات كانت إذا ما بتقييم البنك يقوم المالي، األصل شروط تعديل تم إذا

 إثبات مع األصلي المالي األصل إثبات الغاء يتم الحالة، هذه في .منقضية تعتبر األصلي المالي األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق
 .العادلة بالقيمة الجديد المالي األصل إثبات ويتم اإلثبات إلغاء خسائر أو كأرباح الفرق

 
 في .المالي األصل إثبات الغاء إلى يؤدي لن التعديل فإن أساسي، بشكل مختلفة المطفأة بالتكلفة المحمل المعدل لألصل النقدية التدفقات تكن مل إذا
 أو كأرباح فتريةالد القيمة إجمالي تعديل عن الناتج المبلغ إثبات ويتم المالي لألصل الدفترية القيمة اجمالي احتساب بإعادة البنك يقوم الحالة، هذه

 خسائر مع الخسارة أو الربح عرض فسيتم للمقترض، المالية الصعوبات بسبب التعديل هذا تنفيذ تم إذا .الخسارة أو الربح في تعديل خسائر
 .خاصة عمولة كإيرادات عرضه يتم األخرى، الحاالت وفي .القيمة انخفاض

 
 المالية المطلوبات

 
 يتم الحالة، هذه في .كبير بشكل مختلفة المعدل لاللتزام النقدية التدفقات وتكون شروطه تعديل يتم عندما المالي امااللتز إثبات بإلغاء البنك يقوم
 وااللتزام المطفأ المالي لاللتزام الدفترية القيمة بين الفرق إثبات يتم .العادلة بالقيمة وذلك المعدلة الشروط إلى استنادا جديد مالي التزام إثبات
 .الخسارة أو الربح في وذلك معدلة بشروط الجديد المالي

 
 القيمة انخفاضج( 

 
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم ال التي التالية المالية لألدوات المتوقعة االئتمان خسائر مخصصات بإثبات البنك يقوم

 

 دين؛ أدوات هي التي المالية الموجودات 

 اإليجار مستحقات 

 صادرة مالية ضمانات عقود 

 صادرة ضوقر التزامات 
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 البنك أرصدة 

 العالقة ذوي األطراف أرصدة 
 

 .حقوق الملكية بإستثمارات القيمة انخفاض خسارة إثبات يتم ال
 
 االئتمان خسائر أساس على قياسها يتم والتي الدين عمر رمدا على المتوقعة االئتمان خسارة يعادل بمبلغ الخسارة مخصصات بقياس البنك يقوم

 .شهرا 12 لمدة المتوقعة
 

 و .التقرير تاريخ في منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على تحديدها يتم التي الديون استثمار سندات 

 المبدئي االثبات منذ كبير بشكل االئتمان مخاطر فيها ترتفع لم التي األخرى المالية األدوات. 
 

 .الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر يساوي بمبلغ دائما المدينة اإليجار لذمم الخسائر مخصصات تقاس
" االستثمار تصنيف درجة" لتعريف مساويا االئتمان مخاطر تصنيف يكون عندما منخفضة ائتمان مخاطر لها الدين سندات أن البنك يعتبر

 .عالميا عليها المتعارف
 

 أو السداد عن التخلف عن الناتجة المتوقعة الخسائر يقيس الذي المتوقعة االئتمان خسائر جزء هي شهرا 12 مدار على المتوقعة االئتمان خسائر
ا 12 غضون في مالية أداة على االنتقال  .التقرير تاريخ بعد شهر 

 
 المتوقعة االئتمان خسارة قياس

 
 :التالي النحو على تقاس وهي .االئتمان خسائر الحتماالت المرجح الوزن على القائم المتحيز غير التقدير هي المتوقعة االئتمان خسائر إن
 

 الفرق أي) النقدي العجز حاالت لجميع حالية كقيمة: التقرير تاريخ في االئتمانية قيمتها في انخفاض يحدث لم التي المالية الموجودات 
  ؛(استالمها البنك يتوقع التي النقدية والتدفقات عقدلل وفقا للمنشأة المستحقة النقدية التدفقات بين

 النقدية للتدفقات الحالية والقيمة الدفترية القيمة اجمالي بين كالفرق: التقرير تاريخ في االئتمانية القيمة منخفضة المالية الموجودات 
  المقدرة؛ المستقبلية

 والتدفقات االلتزام سحب حالة في للبنك المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين للفرق الحالية كالقيمة: المسحوبة غير القروض التزامات 
 و استالمها؛ البنك يتوقع التي بالكامل النقدية

 ا حاملها تعويض المتوقع المدفوعات: المالية الضمانات عقود  .استردادها البنك يتوقع مبالغ أي ناقص 
 
  

 هيكلتها المعاد المالية الموجودات
 
 المالية الصعوبات بسبب جديد بأصل الحالية المالية موجوداتال أحد استبدال تم أو تعديلها أو المالي األصل شروط على التفاوض عادةإ تم إذا

 :التالي النحو على المتوقعة االئتمان خسائر وقياس المالي األصل استبعاد يجب كان إذا ما تقييم يتم عندها للمقترض،
 
 في إدراجها يتم المعدل المالي األصل عن الناتجة المتوقعة النقدية التدفقات نفإ الحالي، األصل إثبات إلغاء المتوقعة يكلةاله إعادة عن ينتج لم إذا

 .الحالي األصل من النقدي العجز حساب
 
 التدفق أنها على الجديدة للموجودات ةالمتوقع العادلة القيمة مع التعامل يتم عندها الحالي، األصل إثبات إلغاء إلى المتوقعة الهيكلة إعادة أدت إذا

 الحالية المالية الموجودات من النقد عجز حساب في المبلغ هذا إدراج يتم .إثباتها إلغاء وقت في الحالية المالية الموجودات من النهائي النقدي
 .الحالي المالي لألصل األصلي الفعلي العمولة سعر باستخدام التقرير تاريخ إلى إثباتها إللغاء المتوقع التاريخ من خصمها تم التي

 
 االئتمانية القيمة منخفضة مالية موجودات

 
 منخفض" المالي األصل ويعد .االئتمانية القيمة منخفض المطفأة بالتكلفة المدرج المالي األصل كان إذا ما بتقييم البنك يقوم تقرير، كل تاريخ في

 .المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على مجحف أثر له يكون رأكث أو واحد حدث يقع عندما" االئتمانية القيمة
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 :التالية للمالحظة القابلة البيانات االئتمانية القيمة منخفض المالي األصل أن على األدلة تتضمن

 

 رة؛المصد الجهة أو المقترض تواجه كبيرة مالية صعوبة 

 االستحقاق تاريخ تجاوز أو السداد عن العجز مثل العقد بنود خرق . 

 ذلك؛ خالف االعتبار في البنك يأخذ ال أن  بشرط البنك من مقدمة دفعات أو قرض هيكلة إعادة 

 أو أخرى؛ مالية هيكلة إعادة أو إفالس في المقترض بدخول احتمال وجود 

 مالية صعوبات بسبب المالية لألوراق النشطة السوق اختفاء. 
 

 مخاطر أن على دليل هناك يكن لم ما ائتمانيا القيمة منخفض المقترض حالة تدهور بسبب عليه التفاوض إعادة تم الذي القرض يعتبر ما عادة
 قرض تبريع ذلك، إلى باإلضافة .القيمة النخفاض أخرى مؤشرات هناك وليس كبير بشكل انخفضت قد التعاقدية النقدية التدفقات تلقي عدم

ا 90 لمدة المتأخر التجزئة  .القيمة منخفض أكثر أو يوم 
 

 .التالية العوامل االعتبار عين في يأخذ البنك فإن القيمة، منخفض السيادية الديون في االستثمار كان إذا لما تقييم إجراء وعند
 

 السندات عائدات على وانعكاسها االئتمانية المالئة السوق تقييم. 

 االئتمانية المالئة التصنيف توكاال تقييمات. 

 جديدة دين سندات إلصدار المال رأس أسواق إلى الوصول على البلد قدرة. 

 إلزامية بصورة أو طواعية الديون من اإلعفاء بسبب للمالكين خسارة من عنها يسفر قد وما الدين هيكلة إعادة احتمالية. 

 في المتمثلة النية، إلى باإلضافة الدولة، تلك إلى" األخير الملجأ كمقرض" لضروريا الدعم لتقديم المفعول السارية الدولية الدعم آليات 
 النية عن النظر وبغض اآلليات، تلك لعمق تقييما ذلك ويشمل .اآلليات هذه باستخدام والوكاالت الحكومات لدى العامة، التصريحات
 .وبةالمطل بالمعايير الوفاء على القدرة هناك كانت إذا عما السياسية،

 
 المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص عرض

 
 :يلي كما المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمان خسائر مخصصات عرض يتم
 

 للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من كخصم: المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات. 

 كمخصص؛ عموما ،: ليالما الضمان وعقود القروض تعهدات  

 عنصر على المتوقعة االئتمان خسارة تحديد البنك يستطيع ال وعندما مسحوب وغير مسحوب عنصر على المالية األداة تشتمل عندما 
 المجمع المبلغ عرض يتم .العنصرين لكال مجمعة خسارة مخصص البنك يقدم: المسحوب العنصر عن منفصل بشكل ضوالقر اتالتزام
 المسحوب العنصر مبلغ إجمالي عن الخسارة لمخصص زيادة أي عرض ويتم .المسحوب للعنصر الدفترية القيمة مالياج من كخصم

 و كمخصص؛

 بهذه يتعلق فيما المالي المركز قائمة في الخسارة مخصص إثبات يتم ال: اآلخر الشامل الدخل لخال من لةدلعاا بالقيمة مقاسة يند أدوات 
 باعتباره يظهر القيمة انخفاض خسارة إثبات فإن أخرى، ناحية ومن .لةدلعاا قيمتها هي داتلموجوا لهذه تريةلدفا لقيمةا نأل دات،لموجوا

   .الدفترية القيمة على يؤثر وال اآلخر الشامل للدخل وإضافة الخسارة أو للربح خصما
 

 مشطوبة مبالغ
 
 الموجودات تظل أن يمكن ذلك، ومع .لالسترداد واقعي احتمال هناك نيكو ال عندما( كليا   أو جزئيا   إما) الدين وسندات القروض شطب يتم

 المشطوب المبلغ كان إذا .المستحقة المبالغ السترداد البنك بإجراءات االلتزام أجل من عليها التنفيذ إلجراءات خاضعة شطبها يتم التي المالية
 أي تقيد .الدفترية القيمة إجمالي مقابل ذلك بعد تطبيقها يتم التي المخصص إلى كإضافة أوال   الفرق يعامل المتراكمة، الخسارة مخصص من أكبر
 .االئتمانية الخسارة مصروف في الحق وقت في تسترد مبالغ

 
 القروض وتعهدات المالية الضمانات    ح( 
 
 في محدد مدين إخفاق بسبب حدثت سارةخ عن حاملها لتعويض مدفوعات بسداد القيام البنك من تتطلب التي العقود تلك هي" المالية الضمانات"

 وأحكام شروط بموجب االئتمان لتقديم ثابتة تعهدات فهي" القروض تعهدات" أما  .الدين أداة لشروط وفقا   االستحقاق حال المدفوعات سداد
 .مسبق ا محددة
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ا السوق من أقل فائدة بسعر قرض بتقديم الخاصة تعهداتال أو الصادرة المالية الضمانات قياس يتم  العادلة القيمة إطفاء ويتم العادلة بالقيمة مبدئي 

 :يلي كما الحقا قياسها يتم .تعهدال أو الضمان فترة مدى على المبدئية
 

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مقاسة قروض تعهدات أي البنك يصدر لمالبنك و أعلى؛ أيهما الخسارة، مخصص ومبلغ المطفأ المبلغ 
 :األخرى القروض لتعهدات بالنسبة .الخسارة

 

 (إفصاحات انخفاض القيمة  7)ايضاح انظر  الخسارة مخصص بإثبات البنك يقوم 
 

 المصاريف / اإليرادات تحقق  خ(
 

 الخاصة العموالت ومصاريف دخل
 
 يخصم الذي السعر هو" الفعلي العمولة سعر" .الفعلي العمولة سعر باستخدام خسارةال أو الربح في الخاصة العموالت ومصاريف دخل إثبات يتم

 .المالية لألداة المطفأة التكلفة إلى المالية لألداة المتوقع العمر خالل من المتوقعة المستقبلية النقدية المقبوضات أو الدفعات بالضبط
 

 مع المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير البنك يقوم االئتمانية، القيمة منخفضة لموجوداتا بخالف المالية لألدوات الفعلي العمولة سعر حساب عند
 يتم االئتمانية، القيمة منخفضة المالية للموجودات بالنسبة .المتوقعة االئتمان خسائر ليس ولكن المالية، لألداة التعاقدية الشروط جميع مراعاة
 .المتوقعة االئتمان خسائر ذلك في بما المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات باستخدام لالئتمان وفقا المعدل الفعلي العمولة سعر احتساب

 
 .الفعلي العمولة سعر من يتجزأ ال جزء   تعتبر التي المستلمة أو المدفوعة والنقاط واألتعاب المعاملة تكاليف الفعلي العمولة سعر احتساب يتضمن
 .المالية المطلوبات أو الموجودات إصدار أو شراء إلى مباشرة تنسب أن يمكن افيةإض تكاليف المعاملة تكاليف تشمل

 
 الخاصة العمولة ومصاريف ودخل المطفأة التكلفة قياس

 
ا دئيالمب االثبات عند المالي االلتزام أو المالي األصل قياس عنده يتم الذي المبلغ هي المالي االلتزام أو المالي لألصل" المطفأة التكلفة" إن  ناقص 

 .االستحقاق ومبلغ األولية المبالغ تلك بين فرق ألي الفعلية العمولة طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء ناقصا أو زائدا الدين، أصل مبالغ سداد
 .المتوقعة االئتمان لخسائر مخصص ألي وفقا تعديلها يتم المالية، للموجودات بالنسبة

 
 .المتوقعة االئتمان لخسارة مخصص أي تعديل قبل المالي لألصل المطفأة التكلفة هي" المالي للألص الدفترية القيمة اجمالي" إن
 

 األصل يكون ال عندما) لألصل الدفترية القيمة إجمالي على الفعلي العمولة سعر تطبيق يتم الخاصة، العمولة ومصاريف دخل احتساب عند
 .للمطلوبات المطفأة التكلفة إلى أو( االئتمانية القيمة منخفض

 
 تطبيق خالل من العمولة دخل احتساب يتم المبدئي، االثبات بعد منخفضة ائتمانية قيمة ذات أصبحت التي المالية للموجودات بالنسبة ذلك، ومع
 يعود الخاصة مولةالع دخل احتساب فإن االئتمانية، القيمة منخفض األصل يصبح لم إذا .المالي لألصل المطفأة التكلفة على الفعلي العمولة سعر
 .االجمالي األساس إلى

 
 الفائدة سعر تطبيق خالل من الفوائد إيرادات احتساب يتم المبدئي، اإلثبات عند االئتمانية القيمة منخفضة كانت التي المالية للموجودات بالنسبة
 االئتمان مخاطر تحسنت لو حتى اإلجمالي، األساس إلى دةالفائ إيرادات حساب يعود ال .لألصل المطفأة التكلفة على لالئتمان وفقا المعّدل الفعلي
 .لألصل

 
 الخدمات تقديم د( 

 
 .األخرى الخدمات تقديم مع مجمع أو منفصل بشكل إما الخدمات هذه تقديم يتم . لعمالئه متنوعة خدمات البنك يقدم
 

 وتمويل التجارة، وتمويل ، الصناديق وإدارة األسهم تداولب المتعلقة المختلفة الخدمات تقديم عن الناتجة اإليرادات أن إلى البنك توصل
 . األداء بالتزام الوفاء عند أي الخدمات، تقديم عند بها االعتراف ينبغي المصرفية، الخدمات من وغيرها االستشارية والخدمات الشركات،

 .من الزمن مدى على اإليراداتبإثبات  البنك قومي االئتمان، ببطاقة المتعلقة الخدماترسوم  أن حين في
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 العميل والء برنامج  ذ(
 

 البطاقات هذه ألعضاء تسمح والتي ،"(المكافآت نقاط" باسم هنا إليها المشار الجوية األميال /المكافآت نقاط) يلالعم والء برنامج البنك يقدم
 الممنوحة المكافآت لنقاط( التبادل رسم) الصفقة سعر من جزء بتخصيص البنك يقوم .للشركاء معينة ذبمناف استبدالها يمكن التي النقاط كسب

 عند الدخل قائمة في وإصدارها المكافآت لنقاط المخصصة اإليرادات مبلغ تأجيل يتم .النسبي المستقل البيع سعر أساس على البطاقة، ألعضاء
 .المكافآت نقاط استرداد

 
 فيما الحالية واالتجاهات الفعلية الخبرة على بناء   الوقت بمرور المستردة غير المكافآت بنقاط المتعلق التعاقدي لاللتزام التراكمي لغالمب تعديل يتم

 .االسترداد بعملية يتعلق
 
 

 التوحيد أسس ر(
 

 السعودي ووكالة كابيتال الفرنسي السعودي: أي ،(المجموعة) له التابعة والشركات للبنك المالية القوائم على الموحدة المالية القوائم تشتمل
 البنك وأسواق الفرنسي السعودي وسوفينكو العقاري للتمويل سكن وشركة التاجيري للتمويل  الفرنسي السعودي وشركة للتأمين الفرنسي
 متسقة. محاسبية سياسات باستخدام ، بنكلل المٌعدة لككت المالية الفترة لنفس التابعة للشركات المالية القوائم إعداد يتم .المحدودة الفرنسي السعودي

  
 أو حقوق للمجموعة يكون عندما ما منشأة على المجموعة تسيطر .البنك لسيطرة الخاضعة فيها المستثمر الشركات كافة هي التابعة الشركات

 إدراج ويتم .المنشأة أنشطة توجيه في حقها خالل من دالعوائ تلك على التأثير على قدرتها إلى إضافة المنشأة في مشاركتها نتيجة متغيرة عوائد
  .إيقافها تاريخ إلى السيطرة بدء تاريخ من الموحدة المالية القوائم في التابعة للشركات المالية القوائم

 
 تلك على التأثير على رةالقد ولديها المنشأة في مشاركتها من متغيرة عوائد في الحق تمتلك أو عرضة تكون عندما منشأة على المجموعة تسيطر
 .المنشأة على سيطرتها خالل من العوائد

 
 :التالية الحاالت في فقط فيها المستثمر الشركة على المجموعة تسيطر التحديد، وجه وعلى

 

 لعالقةا ذات األنشطة توجيه على حالية قدرة المجموعة تمنح حالية حقوق وجود أي) فيها المستثمر الشركة على نفوذ لديها يكون أن 
 ؛(فيها المستثمر بالشركة

 و فيها؛ المستثمر الشركة مع مشاركتها نتيجة المتغيرة العوائد في حقوق لديها يكون أن أو معرضة، تكون أن 

 عائداتها على للتأثير فيها المستثمر الشركة على نفوذها استخدام على القدرة لديها يكون أن. 
 
  جميع الحسبان في المجموعة تأخذ فيها، المستثمر الشركة في مماثلة حقوق أو التصويت حقوق أغلبية من أقل نسبة للمجموعة كان حال في

 :ذلك في بما فيها المستثمر الشركة على نفوذ لديها كان إذا ما تقييم عند الصلة ذات والظروف الحقائق
 

 فيها المستثمر الشركة في اآلخرين التصويت حقوق أصحاب مع التقاعدية الترتيبات 

 أخرى تعاقدية ترتيبات جراء الناشئة لحقوقا 

 األسهم مثل ملكية حقوق أدوات عن تنشأ التي الحالية التصويت وحقوق للمجموعة تصويت حقوق 
 
 أو واحد عنصر في تغيرات وجود إلى والظروف الوقائع تشير عندما فيها المستثمر الشركة على سيطرتها مدى تقييم بإعادة المجموعة تقوم
 ويتوقف التابعة الشركة على السيطرة حق على المجموعة تحصل عندما التابعة الشركة قوائم توحيد يبدأ. الثالثة السيطرة ناصرع من أكثر
 يتم وجدت، إن السنة، خالل المستبعدة أو عليها المستحوذ التابعة الشركات نتائج إن. التابعة الشركة على السيطرة المجموعة تفقد عندما

 .الحال يقتضي حسبما لالستبعاد، الفعلي التاريخ حتى أو لالستحواذ الفعلي التاريخ من الموحدة الدخل ةقائم في إدراجها
 

 الشركة على السيطرة المجموعة فقدت إذا. ملكية حقوق كمعاملة السيطرة، خسارة دون التابعة، الشركة في الملكية حصص في التغير يدرج
 :فإنها التابعة

 

 التابعة الشركة ومطلوبات( الشهرة ذلك في بما) وداتموج إثبات بإلغاء تقوم 

 المسيطرة غير الحصص من ألي الدفترية القيمة إثبات بإلغاء تقوم 

 الملكية حقوق في المقيدة المتراكمة التحويل فروق إثبات بإلغاء تقوم 

 المقبوض للمقابل العادلة القيمة بإثبات تقوم 

 متبق   استثمار ألي العادلة القيمة بإثبات تقوم 
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 الخسارة أو الربح في عجز أو فائض أي بإثبات تقوم 

 مناسب هو حسبما المبقاة، األرباح أو الخسارة أو الربح في سابقا   المدرجة المكونات في األم الشركة حصة تصنيف إعادة تتم 
 .مباشر بشكل العالقة ذات المطلوبات أو الموجودات باستبعاد المجموعة قيام عند ومطلوب

 
 
يتم استبعاد  .الموحدة المالية القوائم هذه إعداد عند بالكامل المجموعة داخل والمصروفات واإليرادات والمعامالت األرصدة جميع استبعاد يتم

 دليل على انخفاض القيمة.الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة مثل المكاسب غير المحققة ولكن فقط للحد الذي اليكون هناك 
 
 الهامة التابعة بالشركات قائمة( 1
 

 للمجموعة الهامة التابعة الشركات عن تفاصيل أدناه الجدول يقدم
 

 للنشاط الرئيسي المركز التابعة الشركة اسم

 الملكية حصة

2019                     2018 

 ٪100 ٪100 السعودية العربية المملكة كابيتال الفرنسي السعودي

 ٪100 ٪100 السعودية العربية المملكة للتأمين الفرنسي السعودي وكالة

 ٪100 ٪100 السعودية العربية المملكة التاجيري للتمويل الفرنسي السعودي

 ٪100 ٪100 السعودية العربية المملكة العقاري للتمويل سكن

 
و صكوك البنك السعودي  المحدودة أسواق البنك السعودي الفرنسي أيضأ الفرنسي السعودي البنك يمتلك السابقة، التابعة للشركات باإلضافة

 جوهري تأثير أي الفرنسي السعودي سوفينكو لشركة ليس. كايمان جزر في تأسست منشأة وهي رأسمالها في٪ 100 بنسبة الفرنسي المحدودة
 .للمجموعة المالية القوائم على

 
 الهامة القيود( 2
 

 تعمل التي اإلشرافية األطر عن الناتجة تلك بخالف مطلوباتها وتسوية موجوداتها استخدام أو للوصول قدرتها على هامة ودقي للمجموعة ليس
 .التابعة البنكية الشركات ضمنها

 
 الزميلة الشركات في ( االستثمارز
 
 . عنها محاسبةلل الملكية وقحق طريقة استخدام يتم ذلك وبعد بالتكلفة، الزميلة الشركات في اإلستثمارات إثبات يتم
 

 وليس) ملموسا   تأثيرا   عليها البنك يمارس التي أو التصويت حقوق من٪ 50 إلى٪ 20 بين ما عادة البنك فيها يمتلك التي تلك هي الزميلة الشركة
 .مشتركا   مشروعا   أو تابعة شركة تعتبر وال والتشغيلية المالية السياسات على( سيطرة

 
 صافي في الشركة حصة في االستحواذ بعد ما التغيرات زائدا   بالتكلفة المالي المركز قائمة في الزميلة الشركات في اراتاإلستثم قيد يتم

 بعد ما الزميلة شركاته وخسائر أرباح في البنك حصة قيد ويتم. الفردية اإلستثمارات قيمة في انخفاض أي خصم بعد الزميلة الشركة موجودات
 التغيرات تعديل يتم. االحتياطيات في قيدها يتم اآلخر الشامل الدخل في االستحواذ بعد ما تغيرات في البنك وحصة الدخل، قائمة في االستحواذ
 . لالستثمار الدفترية القيمة مقابل االستحواذ بعد ما في المتراكمة

 
 فإنه الهام، النفوذ أو المشتركة السيطرة أو السيطرة دانفق بسبب ما ستثمارلمحاسبة عن ال الملكية حقوق استخدام طريقة عن البنك يتوقف عندما
 هذه تصبح. الخسارة أو الربح في المعترف الدفترية القيمة في التغير مع العادلة قيمتها ألى المنشأة في بها محتفظ حصة أي قياس إعادة يتم

 .مالية موجودات أو زميلة كشركة صص المتحفظ بهاالح عن بعد فيما المحاسبة ألغراض األولية الدفترية القيمة هي العادلة القيمة
 
 

 المحاسبي والتداول السداد تاريخ (س
 
 أي التسوية بتاريخ الموحدة المالي المركز قائمة في المالية الموجودات وبيع بشراء المتعلقة االعتيادية العمليات كافة إثبات وإلغاء إثبات يتم

 التي و العادلة القيمة في تغيرات أية عن بالمحاسبة البنك يقوم. اآلخر الطرف إلى تسليمه أو وداتالموج على االستحواذ فيه تم الذي التاريخ
 .التداول تاريخ من إثباتها يتم
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 عليه تنص زمني إطار ضمن الموجودات متسلي تتطلب التي العمليات هي المالية الموجودات بيع أو بشراء المتعلقة االعتيادية العملياتإن 
 .السوق في عليها المتعارف تلك أو األنظمة

 .المالية لألداة التعاقدية األحكام في طرفا   فيه البنك يصبح الذي التداول بتاريخ األخرى المالية والمطلوبات الموجودات كافة إثبات البداية في يتم
 

  
 حوطالت ومحاسبة المشتقة ةيالمال األدوات (ش
 
 واتفاقيات العموالت بأسعار الخاصة المستقبلية والعقود اآلجلة األجنبي الصرف عقود على تشتمل والتي المشتقة المالية األدوات قياس يتم

 كافة يدتق. العادلة بالقيمة( والمشتراة فيها المكتتب) والعموالت العمالت أسعار وخيارات والعموالت العمالت أسعار ومقايضات اآلجلة األسعار
 على الحصول ويتم. سالبة العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات موجبة، العادلة القيمة تكون عندما وذلك كموجودات العادلة بقيمتها المشتقات

 .مالئم هو ما حسب التسعير ونماذج المخصومة النقدية التدفقات ونماذج المدرجة، السوق أسعار إلى استنادا   العادلة القيم
 
 :التالية للفئات وفقا   تصنيفها على للمشتقات العادلة القيمة في التغييرات معالجة مدتعت
 
 المتاجرة بغرض مقتناة مشتقات( 1)
 

 .المتاجرة دخل ضمن عنها ويفصح مباشرة ، الموحدة الدخل قائمة في المتاجرة ألغراض المقتناة للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات تدرج
 .التحوط لمحاسبة المؤهلة غير المشتقات على المتاجرة ألغراض المقتناة تقاتالمش تشتمل كما
 
 المتضمنة المشتقات( 2)
 

 الحاالت في األصلي العقد عن منفصل بشكل المدمجة المشتقات بحساب البنك يقوم(. أصلي عقد) آخر تعاقدي ترتيب في المشتقات إدراج يمكن
 :التالية

 

 ؛9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق في أصال األصلي العقد يكون أال  

 و منفصل؛ عقد في واردة كانت إذا المشتقة األداة تعريف تستوفي المدمجة المشتقة األداة شروط 

 ا المدمجة المشتقة لألداة االقتصادية والمخاطر الخصائص ترتبط ال  .األصلي للعقد االقتصادية والمخاطر بالخصائص وثيق ا ارتباط 
 
ا تشكل لم ما الخسارة أو الربح في العادلة القيمة في التغيرات جميع إدراج مع العادلة، بالقيمة المنفصلة المتضمنة المشتقات قياس يتم  من جزء 

 .التحوط عالقة في االستثمار صافي أو المؤهلة النقدية التدفقات
 

 النقدية للتدفقات المحدد التاريخ في تؤدي التي التعاقدية الشروط على ييحتو مالي أصل كان إذا ما هي والمتطلبات المالية للموجودات بالنسبة

 .المالية الموجودات على تنطبق ال الضمنية المشتقات محاسبة وبالتالي ,"دفعات أصل المبلغ والفوائد" هي التي

 
 التحوط محاسبة(  3)
 

 ومخاطر العمولة أسعار لمخاطر التعرضات إلدارة التحوط اتعالق تأهيل في تحوط كأدوات معينة مالية مشتقات بتحديد المجموعة تقوم
 إدارة أجل ومن. مؤكدة تعهداتو ريكب بشكل حدوثها توقعي معامالت من الناشئة التعرضات وتشمل االئتمان ومخاطر األجنبية العمالت
 . محددة معايير تلبي التي للمعامالت التحوط محاسبة بتطبيق البنك يقوم معينة، مخاطر

 
 أو للموجودات العادلة القيمة في للتغيرات تتحوط والتي العادلة القيمة تحوطات( أ) -:هما فئتين إلى التحوط يصنف التحوط، محاسبة غراضأل

 من المحدد الجزء أو إثباته يتم لم الذي المؤكد االلتزام أو( للمحفظة التحوط حالة في المطلوبات أو الموجودات أو) إثباتها تم التي المطلوبات
 تحوطات( ب) و المعلن؛ الخسارة أو الربح صافي على يؤثر أن يمكن والذي ما بخطر المتعلقة المؤكدة االلتزامات أو والمطلوبات الموجودات

 أو المغطاة المطلوبات أو بالموجودات مرتبط محدد بخطر متعلقة كانت سواء النقدية التدفقات في للتغيرات تتحوط والتي النقدية التدفقات
 . المعلن الخسارة أو الربح صافي على وتؤثر كبير بشكل حدوثها توقعي المعامالت

 
 القيمة في التغيرات تسوية يتم بحيث عالية، فعالية ذات المخاطر تغطية تكون بأن التوقع يجب التحوط، لمحاسبة مؤهلة المشتقات تكون ولكي
 أن ويجب مخاطره، تغطية تمت الذي البند على طرأت التي التغيرات مع فعال بشكل رللمخاط التحوط بأداة الخاصة النقدية التدفقات أو العادلة
 أداة تحديد ذلك في بما المخاطر إدارة وأهداف استراتيجية توثيق يجب التحوط، بداية وعند. به موثوق بشكل للقياس قابلة التغيرات هذه تكون

  كل تاريخ وفي. التحوط عالقة فاعلية مدى لتقييم البنك بها يقوم التي والطريقة غطاةالم المخاطر وطبيعة له التحوط سيتم الذي والبند التحوط
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 أجل من المحددة للفترة( رجعي بأثر فّعال) فّعاال   كان أنه ويظهر مستقبلي أساس على فّعاال   التحوط يكون أن توقع يجب التحوط، اعليةلف تقييم
 . المحاسبي للتحوط تأهيلها

 

 في لها التحوط يتم التي للمخاطر النقدية التدفقات أو العادلة القيمة في التغيرات مقاصة في األداة تحوط اعليةف بمقارنة رسمي تقييم إجراء يتم
 خالل من رئيسي بشكل مستقبلي صفح عمل ويتم مستمر أساس على ربع كل نهاية وفي البداية في الحالتين كلتا في تغطيته يتم التي البند

 .واألداة التحوط بند من لكل الهامة الشروط مقارنة
 

 خالل المتحوطة بالمخاطر المرتبطة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة في التغيرات تسوية تمت إذا كبير بشكل فّعاال   يكون أن للتحوط ويتوقع
 فعالية إثبات يتم. مستقبلية فترات في التسوية هذه على الحصول يتوقع وكان٪ 125 إلى٪ 80 لبمعد التحوط أداة من لها التحوط تم التي الفترة

 متوقعة، معاملة عن عبارة له التحوط تم الذي البند فيها يكون التي الحاالت وفي". المتاجرة دخل صافي" بند ضمن الدخل قائمة في التحوط
 نهائي بشكل تؤثر أن الممكن من التي النقدية التدفقات في للتغيرات تعرضا   وتقدم كبير بشكل محتملة المعاملة كانت ما إذا بتقييم البنك يقوم
 .الدخل قائمة على
 

 
 العادلة القيمة تحوطات

 
 قائمةثابت يمكن أن يؤثر على  تعهدمعترف به أو  تعهدقيمة العادلة ألصل أو عندما يتم تعيين مشتق كأداة تحوط في تحوط للتغيير في ال

ا إلى  ةالدخل الموحد قائمةعتراف به على الفور في اليتم ا، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أدوات التحوط إلى القيمة العادلة خلالد جنب 
 الدخل. قائمةالمكاسب / الخسائر غير التجارية في ضمن جنب مع التغير في القيمة العادلة للبند المحوط والذي يعزى إلى مخاطر التحوط 

 
ايير محاسبة لنسبة للبنود المحوطة المقاسة بالتكلفة المطفأة ، عندما يتوقف التحوط بالقيمة العادلة للعمولة التي تحمل أداة مالية عن الوفاء بمعبا

لى مدى الفترة للبند المحوط عند اإلنهاء ع والقيمة األسمية الفرق بين القيمة الدفترية تم إطفاءإنهاؤها ، يالتحوط أو بيعها أو ممارستها أو 
لبند ل إلغاء االعترافالقيمة العادلة(. في حالة ب يتم قياس البند المتحوطالمتبقية من التحوط األصلي باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي ، )

 .ةالدخل الموحد قائمةالمتحوط منه ، يتم إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في 
 

 النقديةتحوطات التدفقات 
 

ى إلدى فيما يتعلق بالتحوط من التدفقات النقديدة المعيندة والمؤهلدة ، فدإن أدوات المشدتقات فدي التحدوط مدن التغيدر فدي التددفقات النقديدة التدي تعدز
أو الخسدارة  الدخل أو جزء المكسب قائمةمخاطر معينة مرتبطة بأصل معترف به أو التزام أو معاملة تنبؤية محتملة للغاية يمكن أن تؤثر على 

فدي في أداة التحوط التي تم تحديدها كجزء فعال يتم تسجيلها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ويدتم االعتدراف بدالجزء غيدر الفعدال ، إن وجدد ، 
ا فدي االحتياطيدات . بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تؤثر على المعامالت المستقبلية ، فدإن األربداح أو الخسدائر المعتدرف بهدالدخل قائمة

. ومع ذلك ، إذا توقدع البندك عددم اسدترداد الدخل قائمةيؤثر فيها البند المتحوط على في نفس الفترة التي  الدخل قائمةاألخرى ، يتم تحويلها إلى 
الددخل  قائمدةفي  هاتصنيف لية ، فيجب إعادةكل أو جزء من الخسارة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر في فترة أو أكثر من الفترات المستقب

 لمبلغ الذي ال يتم االعتراف به.لكتعديل إلعادة التصنيف، و
 

المحدوط لهدا إلدى االعتدراف بأصدل غيدر مدالي أو التدزام غيدر مدالي ، فدي الوقدت الدذي يدتم فيده االعتدراف بهدذه المتوقعدة عندما تدؤدي المعاملدة 
القيداس  عنددمباشدرة  فدي الددخل الشدامل اآلخدر المرتبطة التي تم االعتراف بها سدابق ا  الموجودات أو المطلوبات يتم إدراج المكاسب أو الخسائر

 المبدئي لتكلفة االستحواذ أو القيمة الدفترية األخرى لهذا األصل أو االلتزام.
 

ملدة أو يقدوم المتوقدع حددوث المعا لتحدوط ، أو لدم يعدد مدنلعند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ، أو لم تعد مؤهلدة 
ثم يتم إيقاف محاسبة التحوط بعد ذلك. في ذلك الوقت ، يتم تحويل أي ربح أو خسدارة تراكميدة علدى أداة تحدوط التددفقات  صنيفالبنك بإلغاء الت

الددخل عندد حددوث  قائمدةملكيدة إلدى المفعول مدن حقدوق الالنقدية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي كان فيها التحوط ساري 
الددخل ، يدتم تحويدل صدافي الدربح أو  قائمدةعلدى  أنهدا تدؤثرقعدة المحدوط لهدا وحددوث المعاملدة المتولدم يعدد يتوقدع المعاملة المتوقعة. في حالدة 

 للفترة.الموحدة الدخل  قائمةالشامل اآلخر" على الفور إلى الخسارة المتراكمة المعترف بها في "الدخل 
 

 األجنبية العمالت (ص
 

 الموجودات أرصدة تحّول كما .المعامالت تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريـال إلى األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تحّول
  .التقرير تاريخ في كما السائدة الصرف بأسعار السعودي الريـال إلى السنة بنهاية األجنبية بالعمالت المقومة النقدية والمطلوبات
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 بسعر والمعدلة السنة بداية في الوظيفية بالعملة المطفأة التكلفة بين الفرق األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية البنود تحويل خسائر أو أرباح تمثل
  .السنة نهاية في التحويل بسعر المحولة األجنبية بالعملة فأةالمط والتكلفة السنة، خالل المسددة والمبالغ الفعلي العمولة

 
 العملة قروض في الفروق باستثناء , الدخل قائمة في اآلخر التشغيلي غير الدخل إلى التجارية غير األنشطة عن الناتجة الفروق جميع نقل يتم

 أجنبي كيان في االستثمار صافي ضد فعااًل  تحوطًا توفر التي األجنبية

 

 :اآلخر الشامل الدخل في التالية البنود ترجمة عن الناتجة األجنبية العمالت فروق إدراج تمي

 

 و ;اآلخر الشامل الدخل في العادلة القيمة في الالحقة التغييراترض ذي تم لعفيما يتعلق باالختيار ال األسهم في االستثمارات 

 فعاالً  التحوط يهف يكون الذي الحد إلى المؤهلة النقدية التدفقات تحوطات. 
 

 المعامالت تواريخ في كما الصرف أسعار باستخدام األجنبية بالعملة التاريخية التكلفة حيث من قياسها يتم التي النقدية غير البنود تحويل يتم

 .العادلة القيمة تحديد فيه يتم الذي خالتاري في الصرف أسعار باستخدام أجنبية بعملة العادلة بالقيمة المقاسة النقدية غير البنود تحويل يتم. األولية

 

 المركز قائمة تاريخ في كما الصرف بسعر السعودي الريال إلى األجنبية العمليات ومطلوبات موجودات تحويل يتم , التقرير تاريخ في كما

 عن الناتجة الصرف فروق راجإد يتم. للسنة لهذا المرجح الصرف أسعار متوسط أساس على بها الخاص الدخل قائمة تحويل ويتم , المالي

 .اآلخر الشامل الدخل في الترجمة

 

 في التراكمي المبلغ تصنيف إعادة يتم , المشتركة السيطرة أو الكبير النفوذ أو السيطرة هذهيتم فقدان  أجنبية عملية من التخلص يتم عندما

 من المجموعة تتخلص عندما ,التخلص عن الناتجة الخسارة أو ربحال كجزء الدخل قائمة إلى األجنبية العملية بتلك المتعلق الترجمة احتياطي

 على التراكمي المبلغ من الصلة ذات النسبة توزيع إعادة يتم , بالسيطرة االحتفاظ مع أجنبية عملية تتضمن تابعة شركة في حصتها من فقط جزء

 .مسيطرة غير حصص

 

 أو كبير بنفوذ االحتفاظ مع أجنبية عملية يتضمن مشترك مشروع أو زميلة شركة يف استثماراتها من فقط جزء تستبعد المجموعة تتخلص عندما

 .الدخل قائمة إلى التراكمي المبلغ من الصلة ذات النسبة تصنيف إعادة فإنة يتم , مشتركة سيطرة

 
 المالية األدوات مقاصة( ض

 
 لدىو المثبتة المبالغ بمقاصة ملزم قانوني حق وجود عند المالي زالمرك قائمة في بالصافي وتدرج المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم

 .واحد آن في المطلوبات وتسديد الموجودات تحقيق أو الصافي، أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسوية نية المجموعة
 
 مفصح هو وكما تفسير أو محاسبي معيار أي خالل من به يسمح أو ذلك ُيطلب لم ما الموحدة الدخل قائمة في والمصاريف الدخل مقاصة تتم ال

 .لبنكل المحاسبية السياسات في محدد بشكل عنه
 
 األجنبية العمالتتحويل  (خسائر) دخل( ط
 
 .أعاله الواردة األجنبية العمالت سياسة في مذكور هو كما األجنبية العمالت تحويل خسائر /دخل إثبات يتم
 

 والعموالت األتعاب دخل( ظ
 
 المباشرة التكلفة مع استخدامها يتم ما غالبا   التي القروض لمنح التعهدات أتعاب تأجيل يتم .الخدمة تقديم عند والعموالت األتعاب إثبات يتم

 على األخرى، والخدمات االستشارية والخدمات المحافظ أتعاب إثبات يتم .القروض تلك عن الفعلي العائد كتسوية إثباتها ويتم بها المتعلقة
 وخدمات المالي التخطيط وخدمات واألموال الموجودات إدارة عن المستلمة األتعاب أما .المعنية الخدمات لعقود طبقا   زمني، سبين أساس
 ال التي الحاالت وفي .المقدمة الخدمة فترة مدى على إثباتها فيتم معنية، فترة مدى على تقديمها يتم التي األخرى المماثلة والخدمات الحفظ
 على الثابت القسط بطريقة القروض لمنح التعهدات أتعاب إثبات يتم القرض، استخدام إلى بالقروض المتعلقة التعهدات تؤدي بأن افيه يتوقع
 استالم عند كمصاريف والخدمات، المعامالت بأتعاب أساسا   تتعلق التي األخرى، والعموالت األتعاب مصاريف تقيد. التعهد فترة مدى

 . الخدمات
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 األرباح توزيعات دخل( ع
 

 المالية األدوات من الدخل صافي أو المتاجرة دخل صافي عناصر من وتعد استالمها، أحقية عن اإلعالن عند األرباح توزيعات دخل إثبات يتم
 حقوق الملكية األساسي للتصنيف طبقا   اآلخر التشغيل دخل أو العادلة بالقيمة المدرجة

 
 المتاجرة( خسارة) /دخل( غ
 

بالمشتقات غير المتاجرة المحتفظ بها ألغراض  يتعلقصافي الدخل من األدوات المالية األخرى في القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
أو صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح المالية والمطلوبات المالية الم لموجوداتتحوط واللر التي ال تشكل جزءا من التأهل إدارة المخاط

 الخسارة
 

 مصاريف أو ودخل العادلة، القيمة في التغيرات عن الناجمة والخسائر األرباح جميع على التجارية األنشطة عن الناجمة النتائج تشتمل
 وفروقات المتاجرة ألغراض المقتناة ليةالما والمطلوبات المالية بالموجودات الخاصة األرباح وتوزيعات العالقة، ذات الخاصة العموالت
   .التحوط معامالت في المثبتة الفاعلية عدم على ذلك يشتمل .األجنبية العمالت تحويل

 
 

 الشراء وإعادة البيع اتفاقيات( ف
 

المالي المركز  قائمةفي  الموجودات المباعة بالتزام متزامن إلعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء(يستمر البنك في إثبات 
. بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا الملكية. عندما تظل جميع مخاطر ومزايا الملكية موجودة لدى البنك جوهريحيث يحتفظ البنك بشكل 

ن خالل األرباح في القياس وفق ا للسياسات المحاسبية ذات الصلة المتعلقة باالستثمارات المحتفظ بها كقيمة عادلة م موجوداتتستمر هذه ال
المعامالت والخسائر ، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، واالستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة. يتم التعامل مع أ

السعودي" أو  الطرف اآلخر عن المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقات مدرجة في "مستحق لمؤسسة النقد العربي التزامكاقتراض مضمون و
"مستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ودائع العمالء" ، حسب االقتضاء. يعامل الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء 

 موجوداتخاصة ويتم استحقاقها على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي. ال يتم االعتراف بال لةروفات عموكمص
المركز المالي ، حيث ال يحصل البنك على  قائمةتراة بالتزام مقابل إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء العكسي( في المش

. يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في "النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي" أو موجوداتالسيطرة على ال
من البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "القروض والسلف" ، حسب االقتضاء. يعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة  "المستحق

 البيع كإيرادات عموالت خاصة ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس العائد الفعلي.
 

 
 
 العادلة القيمة قياس( ق
 

 بالقيمة ، االستثمارية العقارات مثل المالية غيرلموجودات وا الملكية حقوق وأدوات المشتقات مثل ، المالية األدوات بقياس المجموعة تقوم
ا. قائمة مركز مالي كل تاريخ في العادلة  .35 ايضاح في المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية لألدوات العادلة القيم عن اإلفصاح يتم ، وأيض 

 
 السوق في متعاملين بين اعتيادية عملية في التزام لتحويل المدفوع السعر أو أصل لبيع استالمه سيتم الذي السعر بأنها لةالعاد القيمة تعرف
 :إما تنفيذه يتم التزام تحويل أو أصل بيع أن افتراض على العادلة القيمة قياس تركزي .التقييم بتاريخ

 

 أو االلتزام، أو لألصل الرئيسية السوق في 

 االلتزام أو لألصل بالنسبة مالئمة األكثر السوق استخدام يتم االلتزام، أو لألصل األساسي السوق غياب ةحال في. 
 

 .مالءمة األكثر أو الرئيسية السوق إلى الوصول للمجموعة يتيسر أن ويجب
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 على وهذا االلتزام، أو األصل تسعير عند السوق في المشاركون يستخدمها التي االفتراضات ستخدامبا االلتزام أو لألصل العادلة القيمة وتقاس
 .االقتصادية مصالحهم أفضل لتحقيق يعملون السوق في المشاركين أن افتراض

 
 أو منفعة وأفضل بأعلى األصل باستخدام اقتصادية منافع تكوين على السوق في المشاركين قدرة مالي غير ألصل العادلة القيمة قياس يراعي
 .إستخدام وأفضل بأعلى يستخدمه بحيث السوق في اآلخرين المشاركين ألحد بيعه

 
 يزيد مما العادلة، القيمة لقياس الكافية البيانات لها تتوفر التي وكذلك المحيطة للظروف وفقا مناسبة تعد التي التقييم أساليب المجموعة تستخدم

 .للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام من ويقلل العالقة ذات للمالحظة لقابلةا المدخالت استخدام من
 

 العادلة، للقيمة الهرمي التسلسل ضمن  المالية القوائم في العادلة بالقيمة عنها اإلفصاح أو قياسها يتم التي والمطلوبات الموجودات جميع تصنف
 :ككل العادلة القيمة لقياس المهمة المعطيات من ىمستو أدنى إلى استنادا أدناه، المبين النحو على
 

 ماثلةالم المطلوبات أو للموجودات النشطة األسواق في( المعدلة غير) المدرجة السوق أسعار -1 المستوى 

 قابلة لة،المسج العادلة القيمة لقياس جوهرية تعتبر والتي مستوى األدنى المدخالت جميع فيها تكون التي التقييم أساليب -2 المستوى 
 مباشر غير أو مباشر بشكل سواء للمالحظة

 للمالحظة قابلة غير العادلة القيمة لقياس هامة تعتبر والتي مستوى األدنى المدخالت جميع فيها تكون التي التقييم أساليب -3 المستوى 
 

 في المستويات بين تحويل حدث قد كان اذا ما لمجموعةا تقرر متكرر، بشكل الموحدة المالية القوائم في المثبتة والمطلوبات للموجودات بالنسبة
 كل نهاية تاريخ في( عام بشكل العادلة القيمة لقياس جوهري معطيات مستوى أدنى على بناء  ) التصنيف تقدير إعادة خالل من الهرمي التسلسل
 .مالي تقرير

 
 والموجودات العقارية ستثماراتاإل مثل المتكرر، العادلة القيمة سقيا من لكل واإلجراءات السياسات بتحديد المجموعة في التقييم لجنة تقوم

 لغرض المقتناة الموجودات مثل المتكرر غير وللقياس بالسوق المدرجة غير اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المسجلة المالية
 االستحواذ وفريق بالمجموعة الداخلي االستحواذ ورؤساء العقاري ماراالستث قطاع رئيس من التقييم لجنة تتألف .المتوقفة العمليات في التوزيع
 .عقار كل ومدراء الماليين المسؤولين وكبار المخاطر إدارة قسم ورئيس

 
 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المسجلة المالية والموجودات العقارات مثل الهامة، الموجودات تقييم في الخارجيين الُمقيمين إشراك يتم

 المراجعة لجنة مع التفاهم بعد التقييم لجنة قبل من سنويا   الخارجيين المقيمين مشاركة تحديد يتم .محتملةال المبالغ مثل الهامة والمطلوبات اآلخر
 يتم ما عادة .المهنية عاييرالم على الحفاظ يتم كان إذا وما واالستقاللية والسمعة السوق معرفة االختيار معايير تشمل .عليها والموافقة الشركة في

 التقييم ومدخالت أساليب المجموعة، لدى الخارجيين المقيمين مع التفاهم بعد التقييم، لجنة تقرر .سنوات ثالث كل المقيِّمين بين تناوب إجراء
 .حالة كل في المستخدمة

 
 للسياسات طبقا   تقييمها إعادة أو قياسها إعادة يجب التي ات،والمطلوب الموجودات قيم في الحركات بتحليل تقرير كل بتاريخ التقييم لجنة تقوم

 بمطابقة وذلك تقييم، عملية آخر في المستخدمة الرئيسية المدخالت من بالتأكد التقييم لجنة تقوم التحليل، هذا وألغراض .للمجموعة المحاسبية
 .العالقة اتذ األخرى والمستندات العقود مع التقييم احتساب في المستخدمة المعلومات

 
 ذات خارجية مصادر مع والتزام أصل لكل العادلة القيمة في التغيرات من كال   الخارجيين، المجموعة مقيمي مع بالتزامن التقييم، لجنة وتقارن
 .معقوال   التغيير كان إذا ما لتحديد صلة

 
 .للمجموعة المستقلين والمراجعين المراجعة لجنة إلى ييمالتق نتائج للمجموعة الخارجيون والمقيمون التقييم لجنة تقدم مرحلي، أساس على

 .التقييمات في المستخدمة الرئيسية االفتراضات مناقشة ذلك يتضمن
 

 االلتزام أو األصل ومخاطر وخصائص طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات المجموعة حددت ، العادلة القيمة إفصاحات لغرض
 .أعاله إيضاحه تم حسبما العادلة قيمةلل الهرمي التسلسل ومستوى

 
 األخرى العقارات(  ل
 

 متاحة موجودات العقارات هذه تعتبر .المستحقة والسلف القروض تسوية مقابل وذلك العقارات بعض ،اإلعتيادية أعماله خالل للبنك، تؤول
  ناقصا   أقل، أيهما المعنية للعقارات الحالية العادلة لقيمةا و المستحقة والسلف للقروض تحقيقها الممكن القيمة بصافي مبدئيا   وتظهر للبيع،
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 قائمة في األخرى العقارات تأجير من االيرادات إثبات يتم .العقارات لهذه استهالك أي احتساب يتم ال .(جوهرية كانت اذا)  البيع تكاليف
 .الموحدة الدخل

 
 فدي الحدق تقيديم اعدادة وأي .الموحددة الددخل قائمدة فدي عيدالب فيتکدال ناقصا العادلة القيمة في الحق انخفاض أي إثبات يتم المبدئي، اإلثبات بعد

 إثبات يتم .الدخل قائمة في اثباتها يتم التراكمي االنخفاض فيه يتجاوز ال الذي الحد یإل الموجودات هذه بيع تكاليف ناقصا   العادلة القيمة مكاسب
 . الدخل قائمة في االستبعاد من الخسائر أو األرباح

 
 الضمانات تقييم

 
 النقد مثل مختلفة بأشكال الضمانات وتأتي  .أمكن حيثما الضمانات، استخدام إلى البنك يسعى المالية، الموجودات على مخاطرها من للتخفيف
 األخرى المالية غير والموجودات والمخزون المدينة والذمم راتوالعقا الضمانات وخطابات /المستندية واالعتمادات المالية واألوراق

 فإن ذلك، ومع .للبنك المالي المركز قائمة في امتالكها، اعادة يتم لم ما الضمانات، ادراج يتم ال.التقاص اتفاقيات مثل االئتمانية والتعزيزات
 أساس على تقييمها إعادة ويتم أدنى، كحد نشأتها عند عادة   تقييمها ويتم .المتوقعة االئتمان خسائر احتساب على تؤثر للضمانات العادلة القيمة
 .يومي أساس على الربح، هامش بمتطلبات المتعلقة المالية األوراق أو النقد المثال، سبيل على الضمانات، بعض تقييم يتم ذلك، ومع .دوري

 
 التي األخرى المالية الموجودات تقييم يتم .كضمانات المقتناة المالية موجوداتال لتقييم النشطة السوق بيانات ممكن حد أقصى إلى البنك يستخدم 
 مثل أخرى أطراف من المقدمة البيانات أساس على العقارات مثل المالية غير الضمانات تقييم تم .النماذج باستخدام السوقية قيمتها تحديد يمكن ال

 .المساكن أسعار ومؤشرات الرهن وسطاء
 

 امتالكها عادالم الضمانات
 

 .بيعه وجوب أو الداخلية عملياته في امتالكه المعاد األصل استخدام األفضل من كان إذا ما تحديد في البنك سياسة تتمثل
 
 لألصل الدفترية القيمة أو امتالكه المعاد األصل بقيمة الصلة ذات األصل فئة إلى الداخلية العمليات في الفائدة ذات الموجودات تحويل يتم 

 حالة في) العادلة بقيمتها للبيع مقتناة موجودات إلى األفضل الخيار بيعها يكون التي الموجودات تحويل يتم .أقل أيهما األصلي، المضمون
ا العادلة والقيمة( المالية الموجودات  .البنك لسياسة وفقا االمتالك، اعادة تاريخ في المالية غير الموجودات لبيع التكلفة ناقص 

 
 وكالء بتوظيف يقوم ولكنه به، الخاصة التجزئة محفظة في أخرى موجودات أو عقارات امتالك البنك يعيد ال االعتيادية، أعماله سياق في

 لهذه ونتيجة .المقرضين /العمالء إلى فائضة أموال أي إرجاع ويتم .القائمة الديون لتسوية المزاد، في عام بشكل األموال، السترداد خارجيين
 .المالي المركز قائمة في وذلك القانونية الملكية إعادة عمليات بموجب السكنية العقارات تسجيل يتم لم الممارسة،

 

 والمعدات الممتلكات(  ك
 
ا بالتكلفة والمعدات الممتلكات قياس يتم  حساب يتم. األراضي استهالك يتم لم. المتراكمة القيمة انخفاض وخسارة المتراكم االستهالك ناقص 

 التقديرات في تغييرات أنها على وتعامل ، االقتضاء حسب ، الطريقة أو الفترة تغيير طريق عن المتوقع اإلنتاجي العمر في اتالتغيير
 .المحاسبية

 
 إصالحات إجراء يتم. المجموعة إلى للنفقات المستقبلية االقتصادية الفوائد تدفق المحتمل من يكون عندما فقط الالحقة المصروفات رسملة يتم

 .تكبدها عند مستمرة وصيانة
 
 على للموجودات المتوقعة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط طريقة باستخدام األخرى والمعدات الممتلكات تكلفة وإطفاء استهالك يتم

 :اآلتي النحو
 

 سنة 33                                                 المباني
 أقصر أيهما ،االقتصادي العمر أو اإليجار فترة على                          ةالمستأجر المباني تحسينات

 سنوات 10 إلى 4                              وسيارات ومعدات أثاث
 سنوات 5 إلى سنة 2          اآللي التشغيل ومشاريع آلي حاسب برامج

 
 .تقرير كل تاريخ في األمر لزم إذا وتعديلها اإلنتاجية عمارواأل اإلهالك وطرقموجودات لل المتبقية القيم مراجعة يتم
 قائمة في الخسائر و األرباح هذه تدرج و الدفترية القيمة مع االستبعاد متحصالت بمقارنة االستبعاد عن الناتجة والخسائر األرباح تحديد يتم

 .الموحدة الدخل
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 تكون ال قد الدفترية القيمة أن إلى الظروف في التغييرات أو األحداث تشير عندما القيمة في االنخفاض لتحديد الموجودات جميع ةمراجع يتم

ا الدفترية القيمة تخفيض يتم. لالسترداد قابلة  لةالقاب المقدرة القيمة من أكبر لألصل الدفترية القيمة كانت إذا لالسترداد القابلة قيمتها إلى فور 
 .لالسترداد

 
    المخصصات  (م
 
 المرجح ومن ، سابقة ألحداث نتيجة التزام محتمل أو قانوني اللتزام البنك قِبل من به موثوق تقدير هناك يكون عندما المخصصات إثبات يتم

 .االلتزام لتسوية للموارد تدفق إلى حاجة هناك تكون أن غيره من أكثر
 

 والرسوم المطلوبات مخصصات

 
 رصدد عندد مطالبدة أي نجداح احتمدال حدول أحكدام بوضدع اإلدارة وقامدت .االعتيدادي العمدل سدياق فدي ضده مقامة قانونية مطالبات البنك يتلقى

 .االقتصدادية للمندافع المحتمدل الخدارجي التددفق لمبلغ بالنسبة الحال  هو كما مؤكد، غير القانونية المطالبات من االنتهاء وقت إن .المخصصات
 .للقانون وفقا الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع على أساسا والتكلفة توقيتال ويعتمد

 

 اإليجار عقود عن المحاسبة( و
 

 اإليجار مطلوبات/  ستخدامألا حقموجودات 
 

 ، إيجار عقد على يحتوي وأ ، العقد. إيجار عقد ، على يحتوي أو ،يعد العقد كان إذا ما بتقييم البنك يقوم ، العقد بدء عند ، المبدئي االثبات عند
 إلى تتدفق المنافع معظم كانت إذا السيطرة تحديد يتم. المقابل لقاء زمنية لفترة محدد أصل استخدام في التحكم في الحق على ينص العقد كان إذا

 .األصول هذه استخدام توجيه للمجموعة ويمكن المجموعة
 

 أساس على تأجير عنصر لكل العقد في المقابل بتخصيص المجموعة تقوم ، تأجير عنصر على يحتوي الذي العقد تقييم إعادة أو بدء عند
 عدم المجموعة اختارت ،المجموعة فيها المستأجر يكون التي والمباني األراضي تأجير لعقود بالنسبة ، ذلك ومع. النسبية المستقلة أسعارها
 .واحد تأجير كعنصر يرالتأج وغير التأجير مكونات وحساب التأجيرية غير المكونات فصل

 
  ستخدامألا حقموجودات 

 
 ؛ التكلفة بسعر ستخدامألا حقموجودات  ويقيس ، التكلفة نموذج البنك يطبق

 
ا (1  و ؛ القيمة في متراكمة انخفاض خسائر وأي متراكم إهالك أي ناقص 
 .اإليجار لتعديالت اإليجار لمطلوباتل قياس إعادة ألي تعديلها (2

 
 

 اإليجار مطلوبات
 
 في الضمني الفائدة سعر باستخدام مخصومة ، للمؤجر المتبقية المدفوعات لجميع الحالية القيمة هو التأجير مطلوبات فإن ، المبدئي االثبات ندع

 االقتراض معدل المجموعة تستخدم ، عام بشكل. بسهولة المعدل هذا تحديد تعذر إذا ، للمجموعة اإلضافي االقتراض سعر أو ، اإليجار عقد
 .خصم كمعدل إلضافيا
 
 :طريق عن اإليجار مطلوبات البنك يقيس ، البدء تاريخ بعد
 

 .اإليجار مطلوبات على الفائدة لتعكس الدفترية القيمة زيادة (1
 ؛ و المقدمة اإليجار مدفوعات لتعكس الدفترية القيمة تخفيض (2
 .  إيجار تعديل أو تقييم إعادة أي لتعكس الدفترية القيمة قياس إعادة (3
 

 اإليجار مدفوعات في تغيير هناك يكون عندما قياسها إعادة يتم. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة اإليجار مطلوبات قياس ميت
 ، قيةالمتب القيمة ضمان بموجب دفعه المتوقع للمبلغ المجموعة تقدير في تغيير هناك كان إذا ، معدل أو مؤشر في تغيير عن الناشئة المستقبلية

 .اإلنهاء أو التمديد أو الشراء خيار ستمارس كانت إذا ما تقييم المجموعة غيرت إذا أو
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 تسجيلها ميت أو ، االستخدام حق موجوداتلل الدفترية القيمة على مقابلة تسوية إجراء يتم ، الطريقة بهذه اإليجار مطلوبات قياس إعادة يتم عندما
 .الصفر إلى االستخدام حق لموجودات الدفترية القيمة تخفيض تم إذا الخسارة أو الربح في
 

 :القيمة منخفضةال موجوداتلل األجل قصيرة واإليجارات اإليجار عقود
 

 12 إيجارها مدة تكون التي األجل قصيرة اإليجار لعقود اإليجار مطلوباتو بموجودات حق األستخدام االعتراف عدم المجموعة اختارت
ا  بـ المرتبطة اإليجار بمدفوعات المجموعة تعترف. المعلومات تقنية معدات ذلك في بما ، القيمة منخفضةال موجوداتال وإيجارات أقل أو شهر 
 .اإليجار عقد مدى على الثابت القسط أساس على كمصروف اإليجارات هذه

 
 هحكم في وما النقد(  ن
 

 العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة المتاحة، المعدنية والعمالت النقدية األوراق" يعادله وما النقد" يشمل ، النقدية التدفقات قائمة لغرض
 والتي أقل أو أشهر ثالثة البالغ األصلي االستحقاق ذات األخرى المالية والمؤسسات البنوك من والمستحقة النظامية، الودائع باستثناء السعودي
 .العادلة قيمتها في للتغيرات لةضئي لمخاطر تخضع

 
 
 الخدمة نهاية مكافآت( هـ
 

مع األخذ بعين  مستقل اكتواري خبير به يقوم اكتواري تقييم على بناء خدماتهم نهاية في البنك لموظفي المستحقة  المكافآتيتم احتساب 
 .السعودية العربية المملكة في العمل ألنظمةاالعتبار 

 
 األجل رةقصي الموظفين مكافآت( ي
 
 . الخدمة تقديم عند كمصاريف تسجيلها ويتم الخصم عدم أساس على األجل قصيرة الموظفين مزايا قياس يتم
 
  قانونية التزامات وجود حال في الربح مشاركة خطط أو األجل قصيرة النقدية الحوافز مقابل دفعها المتوقع مقابل المبالغ المطلوبات إثبات يتم
 .به موثوق نحو على االلتزامات تلك لتقدير إمكانية وجود مع للموظف تقديمها سبق خدمات مقابل المبالغ تلك لدفع موعةالمج على حتملةم أو
 
 الدخل وضريبة الزكاة( أأ
 

ليو يو 17بتاريخ نتيجة إلصدار تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي  2019 يونيو 30تم تغيير أساس اإلعداد من الفترة المنتهية في 
التغيرات في حقوق المساهمين وفق ا لتعميم مؤسسة النقد العربي  قائمةاالعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في  كان يتم،. في السابق2019

أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  وبموجب. 2017أبريل  11تاريخ ب 381000074519السعودي رقم 
وضريبة الدخل  الدخل. راجعت المجموعة هذا التغيير في محاسبة الزكاة قائمةيتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في ،  2019يوليو  17

المالية الموحدة. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل  حول القوائم 28عن آثار التغيير أعاله في االيضاح فصاح بأثر رجعي ويتم األ

 قائمة. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على سعودي مليون لاير  1,904بمبلغ 2018ديسمبر  31لمنتهية في المسجل للمجموعة عن السنة ا
 .2018ديسمبر  31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 
 ضريبة الدخل 

 
 ضريبة معدل على بناء   ، الحالية للفترة للضريبة الخاضع الدخل على المستحقة الضريبة هي للفترة االئتمان أو الدخل ضريبة مصروفيعتبر 
 مؤقتة فروق إلى تعزى التي المؤجلة الضريبية الموجودات والمطلوبات في بالتغييرات تعديلها مع ، اختصاص قضائي كل على المطبق الدخل

 .مستخدمة غير ضريبية وخسائر
 

عداد التقارير في و سنها بشكل جوهري في نهاية فترة إيتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أ
. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في ضريبا  والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة وتدر دخال   بنكمل فيها اليعالبلدان التي 

، ، حسب االقتضاءتقوم اإلدارة بتكوين مخصصا  مطبق للتفسير. الضريبي ال نظامالتي يخضع فيها ال حاالترات الضريبية فيما يتعلق بالاإلقرا
 .للجهات الضريبيةعلى أساس المبالغ المتوقع دفعها 
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات ملخص .3
 
 

 23 رقم ضريبة الدخللعدم التأكد المتعلق بمعالجة  المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق تفسير
 

 12 الدولي المحاسبة معيار تطبيق يؤثرعلى الذي التأكد عدم على الضريبية المعالجات تنطوي عندما الدخل ضرائب حاسبةم التفسير يتناول
 المتطلبات التحديد وجه على تشمل وال ،12 الدولي المحاسبة معيار نطاق عن الخارجة الرسوم أو الضرائب على تنطبق ال. الدخل ضرائب
 :يلي ما بالتحديد التفسير يتناول. المؤكدة غير الضريبية بالمعالجات المرتبطة والغرامات بالفوائد المتعلقة

 

 منفصل بشكل المؤكدة غير الضريبية المعالجات تنظر الى منشأةال كان إذا ما 

 الجهات الضريبية قبل من الضريبية المعالجات فحص حول المنشأة ضعهات التي االفتراضات 

 واالئتمانات المستخدمة غير الضريبية والخسائر يبيالضر والوعاء( الضريبية الخسارة) للضريبة الخاضع الربح المنشأة تحدد كيف 
 الضريبة ومعدالت المستخدمة غير الضريبية

 والظروف الحقائق في التغييرات في المنشأة نظرت كيف 
 

 المعالجات من أكثر أو واحد مع أو منفصل بشكل مؤكدة غير ضريبية معالجة كل في النظر يجب كان إذا ما تحديد المنشأة على يتعين
 .التأكد عدم حالة حل أفضل بشكل يتوقع الذي النهج اتباع يجب. األخرى المؤكدة غير الضريبية

 
 تتضمن. بتحويل السعر المتعلقة تلك خاصة مؤكدة، غير ضريبية أوضاع أي لديها كان إذا فيما المجموعة نظرت ،تطبيق التفسير عند

الجهات  تتحدى وقد ،حويل السعربت المتعلقة سمياتمال مختلفة قضائية مناطق في التابعة والشركات بالبنك الخاصة يبةالضر اإلقرارات
ا المجموعة، قررت. الضريبية المعالجات تلك الضريبية  قبول يتم أن المحتمل من أنه ،تحويل السعر ودراسة الضريبي االلتزام إلى استناد 

 الموحدة المالية قوائمال على تأثير للتفسير يكن لم. الضريبية الجهات قبل من( التابعة بالشركات الخاصة تلك ذلك يف بما) الضريبية تهامعالج
 .للمجموعة

 
 المؤجلة الدخل ضريبة

 
 لوباتللموجودات و المط الدفترية القيم بين الناشئة المؤقتة الفروق على االلتزام طريقة باستخدام المؤجلة الدخل ضريبةخصيص ت يتم

 أو لتحقيق المتوقعة الطريقة على مخصصال المؤجلة الضريبة مبلغ يستند. الضريبة ألغراض المستخدمة والمبالغ المالية التقارير ألغراض
 التعرف يتم. التقرير تاريخ في جوهري بشكل المطبقة أو المطبقة الضريبة معدالت باستخدام للموجودات والمطلوبات الدفترية القيم تسوية

 استخدام ويمكن المستقبل في للضريبة الخاضعة األرباح توفر المحتمل من فيه يكون الذي الحد إلى فقط المؤجلة الضريبة أصل لىع
 .الصلة ذات الضريبية المزايا تحقيق فيه المحتمل من يعد لم الذي الحد إلى المؤجلة الضريبة أصل تخفيض يتم. الوفورات

 
 العمليات في لالستثمارات الضريبية واألسس الدفترية القيمة بين المؤقتة للفروق المؤجلة الضريبية لموجوداتوا بالمطلوبات االعتراف يتم ال

 .المنظور المستقبل في الفروق عكس يتم أال المحتمل ومن المؤقتة الفروق عكس توقيت في التحكم على قادرة المجموعة تكون حيث األجنبية
 

ا للتنفيذ قابل حق هناك يكون عندما المؤجلة الضريبية الموجودات والمطلوبات تتم مقاصة  الضريبية الموجودات والمطلوبات قاصةلم قانون 
 عندما الضريبية والمطلوبات الحالية الضريبية موجوداتالتتم مقاصة . نفسها الضريبية بالسلطة المؤجلة الضريبة أرصدة تتعلق وحيث الحالية
اقانو للتنفيذ قابل حق للمنشأة يكون  .واحد وقت في االلتزامات وتسوية األصل تحقيق أو صاف   أساس على إما التسوية وتعتزم المقاصة في ن 

 
 أو اآلخر الشامل الدخل في بها المعترف بالبنود منها يتعلق ما باستثناء ، الخسارة أو الربح في والمؤجلة الحالية بالضريبة االعتراف يتم

ا الضريبة إثبات يتم ، لحالةا هذه في. الملكية حقوق في مباشرة  .أيض 
 

 الزكاة
 

 اعتبار يتم ال. الخسارة أو الربح على الزكاة تحميل مصاريف يتم. الدخل وضريبة للزكاة العامة الهيئة ألنظمة وفق ا للزكاة المجموعة تخضع
 .بالزكاة تتعلق مؤجلة ضريبة أي احتساب يتم ال وبالتالي دخل كضريبة الزكاة

 
 
 
 
 
 
 



 28صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات صملخ .3
 
 الشركات تمويل وخدمات والوساطة االستثمار إدارة خدمات( أج
 

 الصناديق بعض إدارة على تشتمل تمويل وخدمات والوساطة ستثماراتاإل إدارة خدمات له، التابعة ةالشرك خالل من لعمالئه البنك يقدم
بالقيمة  ستثماراتاإل في الصناديق هذه في البنك حصة تدرج .الوساطة وخدمات خصصينمت استثمار مستشاري مع بالتعاون االستثمارية

 .العالقة ذوي األطراف مع المعامالت ضمن الصناديق تلك إدارة مقابل المكتسبة األتعاب وتدرج ،العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 
 إدراجها يتم ال وبالتالي بنكلل كموجودات وجدت، إن والدولية، المحلية طةالوسا لعمالء كأمانة المحتفظ بها كهعدة أو الموجودات تعامل ال

 .الموحدة المالية القوائم ضمن
 
 عمولة تحمل ال التي البنكية المنتجات( أد
 

 للبنك، الشرعية لهيئةا قبل من والمعتمدة لعمولة، الحاملة غير البنكية المنتجات بعض لعمالئه البنك يقدم التقليدية، البنكية المنتجات إلى إضافة
 :يلي كما وهي

 
 عمولة تحمل ال التي البنكية للمنتجات مختصرة تعريفات

 
 بناء البنك قبل من األساس في حيازته أو شراؤه تم أصل أو سلعة العميل إلى البنك بموجبها بيعك اتفاقية عن عبارة هي المرابحة (1)

 .عليه المتفق الربح هامش زائدا تكلفةال من البيع سعر يتكون .العميل من بشرائه وعد على
 
 بينما ،"المال رب" البنك يسمى .محددة معاملة في باالستثمار البنك يقوم وبموجبها والعميل البنك بين اتفاقية عن عبارة المضاربة (2)

 فيتحملها الخسارة أما .االتفاقية اموأحك لشروط طبقا   الربح تقاسم يتم ."المضارب" بـ يسمى الذي العميل مسؤولية من والعمل اإلدارة تكون
  .البنك
 
 .عليه متفق وبسعر عليها المتفق للمواصفات وفقًا اً مطور أصل للعميل البنك يبيع حيثب وعميل البنك بين اتفاقية هي  أستثناء (        3)

 
 لطلب طبقا   المؤجر األصل نشاءإ أو بشراء يقوم حيثب يملكه ألصل مؤجرا   البنك فيه يكون اتفاق عن عبارة هي اإلجارة (4)

 إلى األصل ملكية بنقل تنتهي أن يمكن و التي معينة لمدة عليه متفق بإيجار األصل باستئجار منه وعد على بناء  ( المستأجر) العميل ومواصفات
 .المستأجر

 
 أو االستثمار كامل ملكية بنقل ينتهي محدد عقار تملك أو ستثماراتاإل بعض في للمشاركة والعميل البنك بين اتفاق هي المشاركة (5)

 .االتفاق لشروط طبقا   الخسائر أو األرباح تقاسم ويتم العميل، إلى العقار
 
 المعنية البضاعة ببيع بدوره يقوم الذي للعميل وبيعها البضاعة بشراء البنك بموجبه يقوم المرابحة أشكال من شكل وهو التورق (6)

 .به الخاصة التمويل بمتطلبات الوفاء في لبيعا متحصالت من واالستفادة فورا ،
 

 المالية القوائم هذه في المبينة المحاسبية السياسات مع وتتماشى "والسلف القروض" ضمن عمولة تحمل ال التي البنكية المنتجات كافة تدرج
  .الموحدة

 
 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد .4

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 1,004,106 995,416 الصندوق في نقد
 8,150,362 7,846,920 نظامية وديعة

 16,392 - جاري حساب

 11,755,000 275,000 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى المال أسواق إيداعات

 20,925,860 9,117,336 اإلجمالي

 
 النقد مؤسسة لدى نظامية بوديعة االحتفاظ البنك على يتعين السعودي، لعربيا النقد مؤسسة عن الصادرة والتعليمات البنوك مراقبة لنظام وفقا  

 الوديعة إن .شهر كل نهاية في تحتسب الودائع من وغيرها ألجل والودائع واالدخار الطلب عند ودائع من محددة مئوية بنسب السعودي العربي
ا تعد ال فهي لذا للبنك، اليومية ملياتالع لتمويل متاحة غير السعودي العربي النقد مؤسسة لدى النظامية  .حكمه في وما النقد من جزء 



 29صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 
 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة .5

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 6,168,949 2,157,485 جارية حسابات
 9,772,432 1,584,978 المال سوق إيداعات
(2,852) (373) القيمة في االنخفاض: ناقصا  

 15,938,529 3,742,090 اإلجمالي

 

 
 .السمعة حسنة خارجية ائتماني تصنيف وكاالت قبل من األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى لألرصدة االئتمان جودة إدارة تتم
 

لاير  2018 سعودي )لايرمليون  668مبلغ ب األسالمية الشريعة مع متوافقة منتجاتالبنوك والمؤسسات المالية األخرى تشمل  لدى األرصدة
 .(مليون لاير سعودي  3،556سعودي 

 
 المالية والمؤسسات البنوك ألرصدة لدى القيمة في لالنخفاض الختامي الرصيد إلى االفتتاحي الرصيد من التسويات التالي الجدول يوضح

 :األخرى

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسائر

 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر

 على المتوقعة

 الدين عمر مدار

 منخفضة غير -

 االئتمانية القيمة

 االئتمان خسائر

 على المتوقعة

 الدين عمر مدار

 القيمة منخفضة-

 اإلجمالي االئتمانية

 2,027 825 2019 يناير 1 في الرصيد
- 

2,852 

 - - 1 (1)  شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

  االئتمانية القيمة منخفضة غير الدين
- - - - 

 (2,479) - (1,988) (491) للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 373 - 40 333 2019 ديسمبر 31 في كما رصيدال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 30صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى .5
 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسائر

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 االئتمان خسائر

 على المتوقعة

 الدين عمر مدار

 منخفضة غير -

 ئتمانيةاال القيمة

 االئتمان خسائر

 على المتوقعة

 الدين عمر مدار

 القيمة منخفضة-

 اإلجمالي االئتمانية

 903 - 3 900  2018 يناير 1 في الرصيد

 - - 2 (2)  شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 -الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

  االئتمانية يمةالق منخفضة غير
- - - - 

 1,949 - 2,022 (73) للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 2,852 - 2,027 825 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 

 صافي ،إستثمارات .6
 

 :التالي النحو على االستثمارية ليةالما األوراق تصنيف يتم .أ
 

 2018 2019   السعودية الرياالت بآالف

 22،596،255 22,127,595  المطفأة بالتكلفة استثمار

 5،511،719 9,153,150  الدين أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات

 إستثمارات/األسهم – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات
 األخرى

 119,706 135،133 

 356،748 75,412  الدين أدوات - الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة االستثمار

 (227،875) (22,084)  في القيمة االنخفاض: ناقصا

 28،371،980 31,453,779  اإلجمالي

 
 

لاير  مليون 10،201: 2018لاير سعودي ) مليون 10،018بمبلغ  األسالمية الشريعة مع توافقةم منتجاتتشمل األوراق المالية االستثمارية 
 .سعودي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) صافي ،إستثمارات .6

 
 المالية األوراق لنوع وفقا إستثمارات .ب

 

 السعودية الرياالت بآالف
 اإلجمالي دولية محلية

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 17,017,703 23,167,012 1,126,376 2,830,431 15,891,327 20,336,581 ابتةث بعمولة سندات

 9,707,568 7,065,884 187,500 - 9,520,068 7,065,884 متغيرة بعمولة سندات

 128,172 119,706 38,308 35,863 89,864 83,843  أسهم

 1,746,412 1,123,261 681 - 1,745,731 1,123,261 أخرى

 (227,875) (22,084) (188,074) (5,176) (39,801) (16,908)  القيمة في فاضاالنخ: ناقصا

 28,371,980 31,453,779 1,164,791 2,861,118 27,207,189 28,592,661 اإلجمالي

 
 

  الدين أدوات على المتوقعة االئتمان لخسارة الختامي الرصيد الرصيد األفتتاحي إلى من التسويات (ج
 

 :يلي كما الدين ألدوات الخسارة مخصص في التغيرات تحليل يلي فيما
 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

- الدين عمر

 قيمةال منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

الدين أدوات إستثمارات      

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

 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة غير

- - - - 

 الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة

- - - - 

 (18،291) - - (18،291) سنةلل( المعكوس) /المحّمل الصافي

 (187،500) (187،500) - -                                                                          مشطوبات

 22,084 - - 22,084 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 
 
 
 

 

 
 



 32صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 
 (تابع) إستثمارات، صافي .6

 
 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

 غير - ئتماناال عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 مدار ىعل المتوقعة

- ئتماناال عمر

 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

     الدين أدوات إستثمارات

 244,855 187,500 - 57,355 يناير 1 في الرصيد

 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

-ئتماناال عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 - - - - االئتمانية لقيمةا منخفضة غير

 (16،980)   (16،980) سنةلل( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 227,875 187,500 - 40,375 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 

 :يلي كما الدين أدوات من فئة لكل الخسارة صمخص في التغيرات تحليل يلي فيما
 
 

 المطفاة بالتكلفة
 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

- دينال عمر

 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 222,529 187,500 - 35,029 يناير 1 في الرصيد

 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 غير-الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة

- - - - 

 (24،886) - - (24،886) السنة( عكوسالم) /المحّمل الصافي

 (187،500) (187،500) - -                                                                          مشطوبات

 10,143 - - 10,143 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 
 
 
 



 33صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 
 (تابع) إستثمارات، صافي .6
 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 برديسم 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

- الدين عمر

 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 235,313 187,500 - 47,813 يناير 1 في الرصيد

 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

-الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة غير

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 (12،784) - - (12،784) السنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 222,529 187,500 - 35,029 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 

 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات

 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر

 دارم على المتوقعة

 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 على المتوقعة

- الدين عمر مدار

 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 5,346 - - 5,346 يناير 1 في الرصيد
 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

-الدين عمر مدار ىعل المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة غير

- - - - 

 6,595 - - 6,595 سنةلل( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 11,941 - - 11,941 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 (تابع) إستثمارات، صافي .6
 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة

 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر

 مدار على المتوقعة

- الدين عمر

 القيمة منخفضة

 ياإلجمال االئتمانية

 9,542 - - 9,542 يناير 1 في الرصيد

 - - - - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

-الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 االئتمانية القيمة منخفضة غير

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 (4،196) - - (4،196) سنةلل( المعكوس) /المحّمل الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 5,346 - - 5,346 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 :اإلستثمارات مكوناتل تحليل يلي فيماد( 
 

 السعودية الرياالت بآالف

2019 2018 

 جمالياإل متداولة غير متداولة اإلجمالي تداولةم غير تداولةم

 17،017،703 14،350،015 2،667،688 23،167،012 15،528،792 7،638،220 ثابتة بعمولة سندات
 9،707،568 8،452،623 1،254،945 7،065،884 5،958،994 1،106،890  متغيرة بعمولة سندات
 128،172 6،303 121،869 119،706 41،561 78،145 أسهم
 1،746،412 1،740،132 6،280 1،123،261 1،123،261 - أخرى

 8،823،255 22،652،608 31،475،863 4،050،782 24،549،073 28،599،855 
 (227،875) (226،498) (1،377) (22،084) (14،845) (7،239) القيمة انخفاض مخصص

 28،371،980 24،322،575 4،049،405 31،453،779 22،637،763 8،816،016 صافي إستثمارات،

 
 غير اإلستثمارات تشتمل(. سعودي ريـال مليون 1،739: 2018) سعودي ريـال مليون  1،115 بمبلغ مضاربة األخرى اراتاإلستثم تتضمن
 (. سعودي ريـال مليون 19،723: 2018) سعودي ريـال مليون  15،296 بمبلغ السعودية الحكومة سندات على المعلنة

 
  :رىاألخ لألطراف وفقا ستثماراتلإل تحليل يلي فيما( هـ

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 23،400،100 27،746،859 حكومية وشبه حكومية

 3،865،937 2،728،494 شركات

 1،099،663 978،426 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 6،280 - أخرى

 28،371،980 31،453،779 اإلجمالي

 
( ، تم التعهد بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك والعمالء الشيء: 2018لاير سعودي )مليون   1،906االستثمارات تشمل 

 (يءال ش: 2018مليون لاير سعودي ) 1،895القيمة السوقية لهذا االستثمار هيتبلغ اآلخرين. 
 
 



 35صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 
 صافي وسلف، قروض .7

 
 :يلي كما والسلف القروض تصنف .أ

 
 المطفأة بالتكلفة المقتناة والسلف القروض

 

2019 
 السعودية الرياالت بآالف

 االئتمان بطاقات استهالكية قروض اإلجمالي
 المكشوف على سحب

 تجارية وقروض

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

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

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

   القيمة انخفاض مخصص  (3،239،150) (96،829) (372،309) (3،708،288)

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

 
 

2018 
 السعودية الرياالت بآالف

 ناالئتما بطاقات استهالكية قروض اإلجمالي
 المكشوف على سحب

 تجارية وقروض

 إجمالي - عاملة وسلف قروض 107،544،030 456،779   13،066،013 121،066،822

 صافي عاملة، غير وسلف قروض 3،257،188 80،568 287،410 3،625،166

       124،691،988 
          

13،353،423 
 والسلف القروض إجمالي 110،801،218 537،347

   القيمة انخفاض مخصص (3،631،806) (80،775) (347،773) (4،060،354)

 صافي المطفأة، بالتكلفة المقتناة والسلف القروض 107،169،412 456،572 13،005،650 120،631،634

 
 لاير مليون 71،452: 2018) سعودي لاير مليون 83،263 بمبلغ المتعلقة اإلسالمية المنتجاتعلى  سلفوال القروضصافي  شملي

 مليون 43،887 :2018 وسعودي  لاير مليون 49،852 :2019) التورق من رئيسي بشكل اإلسالمية المنتجات محفظة تتألف(. سعودي
 مليون26،172 : 2019) والمرابحة( سعودي لاير مليون 10،025: 2018 وسعودي  لاير مليون 9،639: 2019) اإلجارة ،(سعودي لاير
سعودي  لاير مليون 2،157 المحفظة على المتوقع االئتمانية الخسارة مخصص كان(. سعودي لاير ليونم 22،760: 2018 و سعودي لاير
.سعودي( لاير مليون 1،707 :2018)



 36صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 
 (تابع) صافي وسلف، قروض .7

 
 :االئتمان خسائر قيمة في االنخفاض مخصص في الحركة تصنيف يلي فيما .ب

 
 :والسلف قروضلل الخسارة مخصص في التغيرات تحليل يلي فيما

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة االئتمان خسائر
- الدين عمر مدار على

 القيمة منخفضة غير
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 منخفضة- الدين عمر
 اإلجمالي االئتمانية القيمة

 4،060،354 2،393،185 1،009،654 657،515 يناير 1 في الرصيد
 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 شهرا

(40،309) 28،932 11،377 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضةغير  الدين

166،707 (188،998) 22،291 - 

 عمر مدار على المتوقعة اناالئتم خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضة الدين

33،774 5،767 (39،541) - 

 1،008،567 1،019،221 126،089 (136،743) للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي
 (1،360،633) (1،360،633) - -                                                                          مشطوبات

 3,708,288 2,045,900 981,444 680,944 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 المتوقعة االئتمان خسائر
- الدين عمر مدار على
 القيمة منخفضة غير

 االئتمانية

 المتوقعة االئتمان خسائر
- الدين عمر ارمد على

 القيمة منخفضة
 اإلجمالي االئتمانية

 4,089,084 2,112,393 1,608,722 367,969 يناير 1 في الرصيد
 - 8,231 18,051 (26,282) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 - 46,080 (52,954) 6,874 تمانيةاالئ القيمة منخفضة - الدين

 910,499 1,165,710 (564,165) 308,954 للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي
 (939,229) (939,229) - -                                                                          مشطوبات

 4,060,354 2,393,185 1,009,654 657,515 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 :المالية األدوات من فئة لكل الخسارة مخصص في التغيرات تحليل يلي فيما
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 37صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 (تابع) صافي وسلف، قروض. 7
 

 تجارية وقروض المكشوف على سحب

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 متوقعةال االئتمان خسائر
- الدين عمر مدار على

 القيمة منخفضة غير
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 3،631،806 2،084،807 975،305 571،694 يناير 1 في الرصيد
 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 شهرا

(38،061) 27،520 10،541 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضةغير  الدين

147،796 (165،277) 17،481 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضة الدين

261 - (261) - 

 872،055 883،088 121،000 (132،033) للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي
 (1،264،711) (1،264،711) - -                                                                          مشطوبات

 3,239,150 1,730,945 958,548 549,657 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 ئتماناال خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 المتوقعة االئتمان خسائر
- الدين عمر مدار على
 القيمة منخفضة غير

 االئتمانية

 المتوقعة االئتمان خسائر
 - الدين عمر مدار على

 االئتمانية القيمة منخفضة
 اإلجمالي

 3,777,142 1,934,820 1,555,285 287,037 يناير 1 في الرصيد
 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 شهرا

(7,926) 6,788 1,138 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 - 31,080 (36,421) 5,341 االئتمانية القيمة منخفضة -الدين

 721,390 984,495 (550,347) 287,242 للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي
 (866,726) (866,726) - -                                                                          مشطوبات

 3,631,806 2,084,807 975,305 571,694 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 االئتمان بطاقات

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 80،775 60،257 3،278 17،240 يناير 1 في الرصيد

 - 287 221 (508) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من حويلالت
 االئتمانية القيمة منخفضةغير  الدين

2،354 (2،682) 328 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضة الدين

2،898 855 (3،753) - 

 44،165 43،401 7،050 (6،286) للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 (28،111) (28،111) - -                                                                          مشطوبات

 96,829 72,409 8,722 15,698 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد



 38صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) صافي وسلف، قروض. 7
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة قعةالمتو
ا 12  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 77,430 42,630 18,701 16,099 يناير 1 في الرصيد

 - 2,656 2,665 (5,321) شهرا 12 مدى ىعل المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 - 8,197 (8,579) 382 االئتمانية القيمة منخفضة -الدين

 31,426 34,855 (9,509) 6,080 للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 (28,081) (28,081) - -                                                                          مشطوبات

 80,775 60,257 3,278 17,240 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 استهالكية قروض

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير - الدين عمر
 لقيمةا منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 347,773 248،121 31،071 68،581 يناير 1 في الرصيد

 - 549 1،190 (1،739) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضةغير  الدين

16،558 (21،040) 4،482 - 

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضة الدين

30،615 4،912 (35،527) - 

 92,347 92،732 (1،962) 1،577 للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 (67,811) (67،811) - -                                                                          مشطوبات

 372,309 242,546 14,171 115,592 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة
ا 12  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 234,512 134,943 34,736 64,833 يناير 1 في الرصيد

 - 4,437 8,598 (13,035) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 - 6,803 (7,954) 1,151 االئتمانية القيمة منخفضة -الدين

 157,683 146,360 (4,309) 15,632 للسنة( المعكوس) /المحّمل الصافي

 (44,422) (44,422) - -                                                                          مشطوبات

 347,773 248,121 31,071 68,581 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد



 39صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) صافي وسلف، قروض .7
 

ديسمبر 31 في المنتهية للسنة األخرى المالية والموجودات االستثمارات قيمة انخفاض مخصص حركة يلي فيما  
 

 2018 2019 إيضاح السعودية الرياالت بآالف

 1,949 (2,479) 5 صافي ، البنوك من المستحقة القيمة انخفاضمخصص  / )عكس(
 274,842 (21,792) 15 صافي المالي، المركز قائمة خارج في القيمة انخفاضمخصص  / )عكس(
 (12,784) (24,886) 6( ج) صافي ، المطفأة التكلفة على القيمة انخفاض عكس

 (4,196) 6,595 6(ج) اآلخر املالش الدخل خالل من العادلة القيمة على القيمة انخفاض )عكس(/مخصص
 (16) 239  صافي ، األخرى الموجودات على القيمة انخفاض )عكس(/مخصص

 259,795 (42,323)  المجموع

 
 

 :يلي كما تحليلها تم وقد تمويلية، إيجارات لعقود المدينة الذمم على والسلف القروض تشتمل (ج
 
 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

   التمويلي اإليجار من المدينة ذممال إجمالي
 996,178 1,130,795 واحدة سنة من أقل
 3,642,383 2,625,584 سنوات 5 إلى واحدة سنة
 6,182,609 6,632,622 سنوات 5 من أكثر

 (795,448) (750,396) التمويلي اإليجار عقود من المحققة غير المستقبلية التمويل إيرادات

 10,025,722 9,638,605 التمويلي اإليجار نم المدينة الذمم صافي
 (176,744) (142,492) مخصص انخفاض القيمة

 9,496,113 9,848,978 

 
 زميلة شركات في استثمار .8

 
 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 76,049 9,695 يناير  1كما في  الرصيد
 2,529 - األرباح من حصة

 (32,500) - انخفاض القيمة مخصص
 (36,383) - اآلخر الشامل لمحول الى القيمة العادلة من خالل الدخلا

 9,695 9,695 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 
 .(٪27: 2018)سوريا  الفرنسي السعودي - بيمو بنك في الحصص من٪ 27 نسبته ما زميلة شركات في ستثماراتاإل تمثل

 
 :سوريا  - الفرنسي السعودي يموب لبنك المالية القوائم في البنك حصة بيان يلي فيما 

 

 السعودية الرياالت بآالف
 سوريا - الفرنسي السعودي بيمو بنك

2019 2018 

 706,472 748,865 الموجودات إجمالي

 637,359 673,748 المطلوبات إجمالي

 69,113 75,117 الملكية حقوق إجمالي

 25,728 37,837 اإليرادات إجمالي

 14,387 25,940 المصاريف إجمالي

 

 

 البنك باع. التعاوني للتأمين الفرنسي السعودي أليانز شركة وهي الزميلة الشركات من واحدة على تأثيرا كبيرا البنك فقد , 2018 عام خالل

 بلغت .وديسع لاير مليون 81.27 حصيلة مقابل ,سعودي لاير مليون 46.17 الدفترية قيمتها تبلغ , والتيزميلةال شركةال في حصته من٪ 18.5
الدخل  خالل من العادلة القيمة ضمن مالي كأصل مبدئيًا بها االعتراف تم والتي , سعودي لاير مليون 97.16 للحصة المتبقية العادلة القيمة

 الشامل األخر.
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 
 صافي ومعدات، ممتلكات   .9

 

 
 السعودية الرياالت بآالف

 
 ومباني أراض

 
 المبانيعلى  تحسينات

 المستأجرة

  أثاث
 ومركبات عداتوم

  وبرامج آلي حاسب
 اإلجمالي

 

      التكلفة

 1,755,754 420,845 529,834 82,691 722,384 2018يناير  1 في الرصيد
 107,707 58,519 18,066 8,729 22,393 خالل السنة إضافات
 (86,779) (60,479) (3,780) (22,520)    - واألستغناء االستبعاد

 1,776,682 418,885 544,120 68,900 744,777 2018 ةالسن نهاية في الرصيد

 122,444 71,926 21,798 10,370 18,350 خالل السنة إضافات
 (95,444) (67,373) (4,077) (21,612) (2,382) واألستغناء االستبعادات

 1,803,682 423,438 561,841 57,658 760,745 2019 يناير في الرصيد

      المتراكم اءواإلطف االستهالكخسائر 
 1,018,827 257,505 434,056 15,692 311,574 2018يناير  1 في الرصيد

 154,166 77,068 27,720 23,738 25,640  واإلطفاء االستهالك مصروف
 (86,680) (60,479) (3,618) (22,520) (63) واألستغناء االستبعاد

 1,086,313 274,094 458,158 16,910 337,151 2018 ديسمبر 31 في الرصيد

 147,952 75,752 23,825 22,495 25,880 واإلطفاء االستهالك مصروف
 (94,758) (67,373) (3,962) (21,612) (1,811) واألستغناء االستبعاد
 1,139,507 282,473 478,021 17,793 361,220 2019 السنة نهاية في الرصيد

 664,175 140,965 83,820 39,865 399,525 2019 ديسمبر 31 في كما الدفترية القيمة صافي
 690,369 144,791 85,962 51,990 407,626 2018 ديسمبر 31 في كما الدفترية القيمة صافي

 
: 2018) 2019 ديسمبر 31 فـي كما سعودي ريـال مليون 12 قـدرها التنفيذ تحت أعمال على المستأجرة المبانـي على تحسينات تشتمل
 107: 2018)لاير سعودي  مليون 76 بلغت دفترية قيمة صافيب برامجوالبرامج على،  اآللي الحاسب يتضمن  .(سعودي ريـال مليون 17

 .(لاير سعودي مليون
 

  موجودات حق األستخدام
 

 2019   

 أراضي ومباني السعودية الرياالت بآالف
معدات و  ثاث وأ

 ومركبات
 األجمالي

 675,035 8,161 666,874 يناير  1الرصيد كما في 
 50,670 7 50,663 زائد: إضافات

 1,981 22 1,959 ناقص األستبعادات
 63,332 4,310 59,022 األستهالك واألطفاء

 660,392 3,836 656,556 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 
 أخرى موجودات .10
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 717,832 1,300,201 مدينة ذمم
 518,834 420,174 أخرى

 1,236,666 1,720,375 اإلجمالي
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 
 مشتقاتال .11
 
 :والتحوط المتاجرة ألغراض التالية المشتقة المالية األدوات البنك يستخدم المعتاد نشاطه سياق في
 
  المقايضات(  أ
 

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

 .مختلفة بعمالت وذلك المبلغ أصل مع عائم وبسعر ثابت
 
 والمستقبلية اآلجلة العقود(  ب
 

 هي اآلجلة العقود إن .المستقبل في محددين وتاريخ بسعر معينة مالية أداة أو بضاعة أو عملة بيع أو لشراء تعاقدية تاتفاقيا عن عبارة هي
 والعقود المستقبلية األجنبي الصرف عقود أما .النظامية المالية األسواق خارج بها والتعامل محددة احتياجات لتلبية خصيصا   تصميمها يتم عقود

 العقود قيمة في التغيرات تسديد ويتم النظامية المالية األسواق في محددة أسعار وفق بها التعامل فيتم العموالت بأسعار صةالخا المستقبلية
 .يوميا   المستقبلية

 
 اآلجلة األسعار اتفاقيات(  ج
 

 عليه المتعاقد العمولة سعر بين الفرق نقدا   يسدد أن على وتنص فردية بصورة تداولها يتم العموالت بأسعار خاصة عقود عن عبارة وهي
 .عليها المتفق الزمنية الفترة وخالل المبلغ أصل عن وذلك محدد مستقبلي تاريخ في السوق وسعر

 
 الخيارات(  د
 

 بضاعة أو عملة شراء أو لبيع( الخيار حامل) للمشتري االلتزام، وليس الحق،( المكتتب) البائع بموجبها يمنح تعاقدية، اتفاقيات عن عبارة وهي
 .التاريخ ذلك في المنتهية الزمنية الفترة خالل وقت أي في أو محدد مستقبلي تاريخ في سلفا   محدد بسعر مالية أداة أو
 

 
 المتاجرة ألغراض المقتناة

 
 والبنوك لعمالءل المنتجات بطرح المبيعات تتعلق .المراجحة وفرص المراكز وتكوين بالمبيعات المشتقات تداول في البنك أنشطة معظم تتعلق

 الحصول توقع مع السوق مراكز مخاطر بإدارة المراكز تكوين ويتعلق .والمستقبلية الحالية المخاطر تخفيض أو تعديل أو تحويل من لتمكينهم
 أسعار في الفروقات من واالستفادة بتحديد المراجحة فرص وتتعلق .المؤشرات أو المعدالت أو األسعار في الموجبة التغيرات من أرباح على

 إلدارة البنك استراتيجية بموجب مغطاة هي والتي هيكلية بمشتقات باالحتفاظ كذلك البنك يقوم .المختلفة المنتجات أو األسواق بين الصرف
 .المخاطر

 
 التحوط ألغراض المقتناة

 
 الصرف أسعار في التقلبات نتيجة البنك لها رضيتع التي المخاطر بإدارة منها جزء يتعلق والتي المخاطر وإدارة لقياس شامل نظام البنك يتبع

 بناءا   اإلدارة مجلس يقررها التي المقبولة المستويات ضمن لتكون والعموالت العمالت أسعار مخاطر لتقليل وذلك العموالت، أسعار و األجنبي
 حدودا   بوضع وذلك العمالت لمخاطر ينةمع مستويات اإلدارة مجلس وضع وقد .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التعليمات على

 لضمان المخاطر تغطية استراتيجيات وتستخدم يوميا   العمالت مراكز يتم مراقبة.العمالت مراكز ولمخاطر األخرى األطراف مع للمعامالت
 في للفجوات حدودا   بوضع كوذل العموالت أسعار لمخاطر معينا   مستوى اإلدارة مجلس وضع كما .المقررة الحدود ضمن العمالت مراكز بقاء

 أسعار بين الفجوة تقليل في التحوط استراتيجيات وتستخدم العموالت أسعار بين الفجوات مراجعة دوريا   يتم .المقررة للفترات العموالت أسعار
 .المقررة الحدود ضمن العموالت

 
 العمالت أسعار لمخاطر تعرضه لتقليل وذلك لمخاطرا تغطية ألغراض المشتقات البنك يستخدم ومطلوباته، موجوداته إدارة من وكجزء

 الموحدة المالي المركز بقائمة المتعلقة المخاطر تغطية استراتيجية باستخدام وكذلك محددة معامالت تحوط خالل من عادة ذلك ويتم .والعموالت
 .المتاجرة ألغراض مقتناة كمشتقات العالقة ذات المشتقات وتقيد الخاصة، التحوط لمحاسبة يخضع ال للمخاطر االستراتيجي التحوط إن .ككل

 
 العموالت أسعار مقايضات البنك يستخدم كما .محددة عمالت تحوط في العمالت ومقايضات اآلجلة األجنبي الصرف عقود البنك يستخدم
  أيضا   البنك ويستخدم .ثابتة والتعم أسعار لمخاطر التعرض عن ناشئة محددة لمخاطر للتحوط العموالت بأسعار الخاصة المستقبلية والعقود
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 المشتقات  )تابع(    .11

 
 

 يجب الحاالت، هذه مثل وفي .عائم بسعر العموالت مخاطر بعض عن الناشئة النقدية التدفقات مخاطر من للتحوط العموالت أسعار مقايضات
 أنها على المعامالت هذه وتقيد التحوط، وأداة لمتحوطةا البنود تفاصيل ذلك في بما رسميا ، وأهدافها المخاطر من التحوط طبيعة توثيق

 .النقدية التدفقات أو العادلة القيمة مخاطر من تحوطات
 

 النقدية التدفقات تحوطات
 

 لةعمو تحمل والتي المتاجرة أغراض لغير المقتناة والمطلوبات الموجودات على المستقبلية النقدية التدفقات في التغيرات لمخاطر البنك يتعرض
 .هذه العموالت أسعار مخاطر على النقدية التدفقات مخاطر من للتحوط العموالت أسعار مقايضات عادة البنك يستخدم .متغير بسعر خاصة
  ومخاطر األجنبية العمالت لمخاطر البنك يتعرض أجنبية، بعمالت المصدرة الديون مثل األجنبية بالعمالت المؤكدة لاللتزامات ونتيجة كذلك
 يتوقع التي الفترات ديسمبر، 31 في كما أدناه الجدول يبين .مختلفة بعمالت العموالت أسعار بمقايضات لها المتحوط الخاصة العموالت أسعار

 :الخسارة أو الربح على فيه تؤثر بأن يتوقع الذي والتاريخ لها المتحوط النقدية التدفقات خاللها تحدث أن
 

 سنوات 5 من أكثر سنوات 5-3 سنوات 3-1 واحدة سنة خالل السعودية الرياالت بآالف

2019     

 - 552,450 1,796,338 1,422,004 (موجودات) الواردة النقدية التدفقات
 - (347,229) (1,024,577) (953,419) (مطلوبات) الصادرة النقدية التدفقات
 - 205,221 771,761 468,585 الواردة النقدية التدفقات صافي
2018     

 - 548,626 1,987,119 1,569,179 (موجودات) الواردة النقدية التدفقات

 - (391,249) (1,736,867) (1,526,039) (مطلوبات) الصادرة النقدية التدفقات

 - 157,377 250,252 43,140 الواردة النقدية التدفقات صافي

 
 :السنة خالل الموحدة الدخل لقائمة المحولة النقدية للتدفقات التحوط عمليات على )خسارة( / ربح لصافي تحليل يلي فيما

 
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 1,606,692 1,464,149 خاصة عمولة دخل

 (1,535,044) (1,510,634) خاصة عمولة مصاريف

 71,648 (46,485) الموحدة الدخل لقائمة المحولة النقدية التدفقات مخاطر من التحوط ربح ، )خسارة(/صافي

 

 

 

 إلى بالفترة تحليلها تم التي االسمية قيمها مع جنب إلى جنبا   المقتناة المشتقة المالية لألدوات والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول يبين
 النقدية التدفقات مبالغ لضرورةبا تعكس ال السنة نهاية في القائمة المعامالت لحجم مؤشرا   تقدم االسمية القيم إن. الشهري والمتوسط االستحقاق
 الموجبة العادلة القيمة على عادة   تقتصر والتي االئتمان، لمخاطر البنك تعرض على مؤشرا   ليست االسمية القيم إن بالتالي،. المتعلقة المستقبلية
 .السوق مخاطر على وال للمشتقات،
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 المشتقات  )تابع(    .11

 
 

 المالية األدوات
 تقةالمش

 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 االستحقاق فترة حسب االسمية القيمة 

 الموجبة العادلة
  القيمة

 السالبة العادلة
 القيمة

 ألسميةا القيمة
 أشهر 3 خالل  اإلجمالي

 12 - أشهر 3
 شهرا  

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 المتوسط
 الشهري

2019         
 لغرض مقتناة

         المتاجرة
 أسعار مقايضات
 العموالت

2,441,789 2,375,872 174,362,942 17,712,296 21,800,979 116,905,641 17,944,026 163,993,329 

 وعقود خيارات
 ألسعار مستقبلية
 العموالت

629,181 629,181 51,141,161 51,387 9,252,601 35,116,223 6,720,950 55,851,254 

 الصرف عقود
 جلةاآل األجنبي

96,965 23,392 24,160,021 14,611,504 6,914,915 1,860,789 772,813 22,495,992 

 240,976 - 8,424 - 360 8,784 427 427 العمالت خيارات

 539,424 - - 40,779 123,840 164,619 27,299 27,299 أخرى

 لتحوطات مقتناة
 النقدية التدفقات

        

 أسعار مقايضات
 العموالت

1,410,890 13,235 51,800,640 10,198,000 6,480,000 35,122,640 - 54,880,395 

 298,001,370 25,437,789 189,013,717 44,489,274 42,697,387 301,638,167 3,069,406 4,606,551 اإلجمالي

 المالية األدوات
 المشتقة

 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 االستحقاق فترة حسب االسمية القيمة  

 الموجبة العادلة
 القيمة

 السالبة العادلة
 القيمة

 سميةاأل القيمة
 أشهر 3 خالل اإلجمالي

 12 - أشهر 3
 شهرا  

1-5 
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 الشهري
 المتوسط

2018         

 لغرض مقتناة
         المتاجرة

 أسعار مقايضات
 العموالت

1,087,606 1,033,434 154,889,392 8,242,337 15,646,638 114,112,344 16,888,073 164,841,985 

 وعقود خيارات
 ألسعار مستقبلية
 64,773,996 4,969,250 41,982,040 8,792,435 - 55,743,725 241,720 241,720 العموالت

 الصرف عقود
 30,008,059 - 3,960,848 7,405,229 16,780,608 28,146,685 18,682 134,446 اآلجلة األجنبي

 1,350,143 - - 420,000 274,355 694,355 1,577 1,577 العمالت خيارات

 650,637 - 303,720 390,403 15,797 709,920 7,791 7,791 أخرى

 لتحوطات مقتناة
         النقدية التدفقات

 أسعار مقايضات
 64,652,205 - 41,658,736 9,002,500 9,380,000 60,041,236 110,924 459,324 العموالت

 326,277,025 21,857,323 202,017,688 41,657,205 34,693,097 300,225,313 1,414,128 1,932,464   جمالياإل
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 (تابع) المشتقات .11
 

  .العادلة وقيمتها التحوط وأداة لها المتحوط المخاطر وطبيعة لها المتحوط بالبنود ملخصا   أدناه الجدول يبين
  
 السعودية الرياالت بآالف 

 الموجبة العادلة القيمة التحوط أداة المخاطر التكلفة العادلة لقيمةا
 العادلة القيمة

 المغطاة البنود وصف السالبة

2019       

 - 110,792 العموالت أسعار مقايضات نقدية تدفقات 4,019,640 4,130,432 متغيرة عمولة بأسعار إستثمارات

 13,235 1,300,098 العموالت أسعار مقايضات نقدية تدفقات 47,781,000 49,067,863 متغيرة عمولة بأسعار قروض

2018 
      

 5,403 54,790 العموالت أسعار مقايضات نقدية تدفقات 4,922,736 4,972,123 متغيرة عمولة بأسعار إستثمارات

 105,521 404,534 لعموالتا أسعار مقايضات نقدية تدفقات 55,118,500 55,417,513 متغيرة عمولة بأسعار قروض

 

 مليون 292: 2018) سعودي لاير مليون  942 على وحصل( سعودي ريـال مليون 274: 2018) سعودي ريـال مليون  592 البنك قدم
 ."األنظمة األوروبية للبنية التحتية للسوق" و" ملحق األئتمان الداعم" اتفاقيات ضمن ضمانات قيمةك( سعودي ريـال

 
 األخرى المالية والمؤسسات للبنوك ةأرصد.     12

 

 السعودية الرياالت بآالف
 

2019 
 

2018 

 251,940 554,416 جارية حسابات

 1,893,541 1,817,724 المال سوق ودائع

 2,145,481 2,372,140 اإلجمالي

 .2018و  2019ديسمبر  31كما في  – يةاألسالم متوافقة مع الشريعةعلى اية منتجات بنوك والمؤسسات المالية األخرى ال تمثل أرصدة ال

 

     العمالء ودائع  .13
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 67,792,228 67,732,501 الطلب تحت

 547,702 591,825 توفير

 75,682,178 59,478,938 ألجل

 4,345,896 5,034,238 أخرى

 148,368,004 132,837,502 اإلجمالي

 غير لتعهدات مقتناة بهوامش تتعلق( سعودي ريـال مليون 2،748: 2018) سعودي ريـال مليون  3,036 مبلغ األخرى ءالعمال ودائع تتضمن

 مليون 35,128: 2018) سعودي ريـال مليون 19،271 بمبلغ األسالمية الشريعة مع متوافقة منتجات ألجل الودائع وتتضمن. للنقض قابلة
 (.سعودي ريـال

 
 :يلي كما األجنبية بالعمالت ودائع على ءالعمال ودائع تشتمل

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 7,422,526 7,436,209 الطلب تحت
 15,805 18,200 توفير
 16,452,750 12,349,220 ألجل

 1,573,263 1,948,430 أخرى

 25,464,344 21,752,059 اإلجمالي

 ونملي 22,043: 2018) وديسع لاير ونملي  17،443 تبلغ يکيرألما رالدوبال ئعودا من أساسية بصورة ألجنبيةا تلعمالا ئعودا نتتضم

 (وديسع لاير



 45صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 والصكوك الدين سندات .14

 
في شهر يونيو  سعودي ريـال مليون 2،000 بقيمة تم طرحها بشكل خاص مضمونة غير ثانوية صكوك تسويةب البنك قامخالل السنة الحالية، 

 العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول بشرط سنوات 5 بعدبسبب ممارسة خيار السداد  الصكوك سداد تم .سنوات 10 ولمدة 2014
 .االتفاقية وشروط ألحكام ووفقا   السعودي

 
 أخرى مطلوبات .15
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 2,109,733 3,366,254 مستحقة ومصاريف دائنة ذمم
 1,510,669 966,828 السابقة للسنوات الزكاة مخصص

 - 711,888 مطلوبات األيجار
 1,836,972 1,877,841 أخرى

 5,457,374 6,922,811 اإلجمالي

 
 المالي المركز قائمة خارج المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 االئتمان خسائر
 مدار على لمتوقعةا

 غير - الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 577,730 489,497 44,057 44,176 يناير 1 في الرصيد

 - 4 1,475 (1,479) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 االئتمانية القيمة منخفضة غير -الدين

2,175   

 

 

 

 

(2,577) 402 - 

 

 
 (21,792) (1,701) (17,326) (2,765) للسنة( المعكوس) الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 555,938 488,202 25,629 42,107 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 لمدة المتوقعة
ا 12  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير - الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 - الدين رعم

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 اإلجمالي

 302,888 167,226 62,171 73,491 يناير 1 في الرصيد

 - 345 731 (1,076) شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل

 عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر من التحويل
 - 7,109 (7,137) 28 االئتمانية القيمة منخفضة غير -الدين

 274,842 314,817 (11,708) (28,267) للسنةالمحّمل   /(المعكوس) الصافي

 - - - -                                                                          مشطوبات

 577,730 489,497 44,057 44,176 2018 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 
 
 



 46صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 المال رأس .16

 
 الواحد للسهم سعودي لاير 10 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون 1،205 من بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح البنك الم رأس يتكون

 .(الواحد للسهم سعودي لاير 10 اسمية بقيمة سهم مليون 1،205: 2018)
 
 :البنك مال رأس بملكية بيان يلي فيما 

 

 2018 2019 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 10,256,251 10,485,269 85.1 87  سعوديون مساهمون
 1,797,321 483,482 14.9 4   بنك انفستمنت أند كوربوريت أجريكول كريدي

 - 1,084,821 - 9 شركة رام القابضة األولى المحدودة
 12,053,572 12,053,572 100 100 اإلجمالي

 
 والعام النظامي االحتياطي .17
 

 إلى السنة دخل صافي من٪ 25 عن يقل ال ما تحويل يتطلب للبنك األساسي النظامو  السعودية العربية المملكة في وكالبن مراقبة لنظام طبقا  
ولم يعد مطلوبا  وعليه، وصل البنك إلى الحدود المطلوبة  .المدفوع البنك مال رأس االحتياطي هذا رصيد يساوي أن إلى النظامي االحتياطي
.للتوزيع قابل غير االحتياطي هذاإن و( الشيء لاير سعودي: 2018) 2019ديسمبر  31لدخل للسنة المنتهية في تحويالت من صافي امنه أية 

  
 
 .السابقة السنوات في العام االحتياطي إلى المبقاة األرباح من سعودي ريـال مليون 983 مبلغ بتخصيص البنك قام

 
 أخرى احتياطيات .18

 

 السعودية الرياالت بآالف
 فقاتالتد تحوطات

 النقدية
 خالل من العادلة القيمة

 اإلجمالي اآلخر الشامل الدخل

2019    

 (318,304) (9,786) (308,518) يناير  1كما في  الرصيد

 1,114,295 108,178 1,006,117 العادلة القيمة في التغير صافي

 15,029 (31,456) 46,485 الموحدة الدخل لقائمة المحول

 الدخل خالل من العادلة القيمة - لملكيةا حقوق االستبعاد من
 اآلخر الشامل

- 1,202 1,202 

 1,130,526 77,924 1,052,602 السنة خالل الحركة صافي

 812,222 68,138 744,084 ديسمبر  31كما في  الرصيد

2018    

 (285,172) 10,118 (295,290) يناير  1كما في  الرصيد

 15,035 (43,385) 58,420 العادلة القيمة في التغير صافي

 (48,167) 23,481 (71,648) الموحدة الدخل لقائمة المحول

 (33,132) (19,904) (13,228) السنة خالل الحركة صافي

 (318,304) (9,786) (308,518) ديسمبر  31كما في  الرصيد

 المدرجة ستثماراتواإل النقدية التدفقات تحوطات تقييم دةإعا عن ناتجةال محققةالغير( خسائرال) /رباحاأل صافي األخرى االحتياطيات تمثل
  .للتوزيع قابلة غير االحتياطيات هذهإن  .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بقيمتها



 47صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
  المحتملة وااللتزامات التعهدات .19

 
 القضائية الدعاوى( أ

 
 تشددير حيددث أهميددة ذو مخصددص تكددوين يددتم لددم دعددوى.(40: 2018) 2019 ديسددمبر 31 فددي كمددا البنددك ضددد قائمددة قضددائية عددوىد 47 توجددد

  .جوهرية خسائر أية تنتج أن المرجح غير من أنه إلى القانونية االستشارات
 
 رأسمالية تعهدات (ب
 

 تتعلق( سعودي ريـال مليون 21: 2018) سعودي ريـال مليون 92 قدرها رأسمالية تعهدات البنك لدى يوجد ،2019 ديسمبر 31 في كما
 .ومعدات مباني ءبشرا

 
 باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهدات( ج

 
  .طلبها عند للعمالء األموال توفير ضمان هو األدوات هذه من الرئيسي الغرض إن
 
 الوفاء من العميل تمكن عدم حالة في بالسداد البنك قبل من للنقض قابلة غير ضمانات تعتبر التي المستندية، واالعتمادات الضمان خطابات إن

 الضمان خطابات بموجب النقدية المتطلبات أما .والسلف القروض تحملها التي االئتمان مخاطر نفس تحمل الثالث، الطرف تجاه بالتزاماته
 .يةاالتفاق بموجب األموال بسحب الثالث الطرف قيام البنك توقع لعدم به الملتزم المبلغ عن كثيرا   فتقل المستندية واالعتمادات

 
 وفق البنك على كمبياالت بسحب الثالث للطرف تسمح العميل، عن نيابة البنك، من خطية تعهدات بمثابة تعتبر التي المستندية االعتمادات إن

 .جوهري بشكل أقل مخاطر تحمل ما غالبا   فإنها وبالتالي تخصها، التي البضائع بشحنات عادة مضمونة محددة، وأحكام شروط
 

 .العمالء قبل من سدادها قبل القبوالت معظم تقديم البنك يتوقع .العمالء قبل من المسحوبة الكمبياالت بسداد البنك تعهدات القبوالت تمثل
 

 ضمانات و وسلف قروض شكل على رئيسي بشكل المعتمدة االئتمانية التسهيالت من المستخدم غير الجزء االئتمان لمنح التعهدات تمثل
 .المستخدمة غير المبالغ تساوي لمخاطر بنكال تعرضي قد االئتمان، لمنح بااللتزامات المتعلقة االئتمان بمخاطر يتعلق افيم .مستندية واعتمادات

 معظم ألن المستخدمة غير التعهدات إجمالي من بكثير أقل تكون أن يتوقع حاليا ، تحديدها يمكن ال والتي المحتملة، الخسارة قيمة فإن ذلك، ومع
 يمثل ال االئتمان بمنح الخاصة التعهدات إجمالي إن .محددة ائتمان معايير على الحفاظ العمالء من تتطلب االئتمان بمنح صةالخا التعهدات

 .تمويلها بدون التعهدات سريان ينتهي أن ويمكن مستقبلية نقدية متطلبات بالضرورة
 

 :المحتملة وااللتزامات للتعهدات التعاقدية االستحقاقات يلي فيما (1
 

 السعودية الرياالت آالفب 
 أشهر 3 خالل

 12 - أشهر 3
 شهراً 

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 اإلجمالي سنوات

 2019 
 اعتماد خطابات 

1,110,084 6,239,163 1,483,770 - 8,833,017 

 37,928,814 510,446 9,271,363 22,178,207 5,968,798 ضمان خطابات 
 2,246,099 - 108,932 1,500,016 637,151 قبوالت 
 4,616,766 - 3,537,809 1,022,714 56,243 االئتمان بمنح للنقض قابلة غير تعهدات 

 53,624,696 510,446 14,401,874 30,940,100 7,772,276 اإلجمالي 

 2018      
 7,918,102 - 678,405 2,609,978 4,629,719 اعتماد خطابات 
 41,289,519 505,590 8,706,463 21,390,018 10,687,448 ضمان خطابات 
 1,872,827 - 68,553 459,631 1,344,643 قبوالت 
 2,815,479 271,671 2,007,362 374,331 162,115 االئتمان لتمديد للنقض قابلة غير تعهدات 

 53,895,927 777,261 11,460,783 24,833,958 16,823,925 اإلجمالي 

 مليون  89,038 بمبلغ وقت أي في البنك قبل من بأي وقت تلغى أن يمكن والتي المؤكدة غير التعهدات من مالقائ المستخدم غير الجزء بلغ
  .(سعودي ريـال مليون 85،038: 2018) سعودي ريـال

 



 48صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 (تابع) المحتملة وااللتزامات التعهدات .19

 
 :األخرى األطراف حسب المحتملة وااللتزامات التعهدات تحليل( 2

 

 2018 2019 السعودية ياالتالر بآالف

 31,354 644,470 حكومية وشبه حكومية

 48,227,844 48,799,930 شركات

 5,544,309 4,130,350 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 92,420 49,946 أخرى

 53,895,927 53,624,696 اإلجمالي

 
 
 الخاصة العموالت ومصاريف دخل .20
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

   خاصة عمولة دخل

     إستثمارات
 192,047 219,285 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة  -                     

 564,485 693,533 المطفأة التكلفة -                     

 912,818 756,532 

 485,961 386,613 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 5,705,083 6,070,099 وسلف روضق

 6,947,576 7,369,530 اإلجمالي

   خاصة عمولة مصروف

 60,698 82,277 األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 1,794,377 2,040,817 العمالء ودائع

 75,629 40,759 وصكوك دين سندات

 1,930,704 2,163,853 اإلجمالي

 5,016,872 5,205,677 خاصةال تعموالال دخلصافي 

 
 

 

 لاير ملياون 1,461: 2018) ساعودي لاير ملياون 1,466 األساالمية المنتجاات المتوافقاة ماع الشاريعة مان الخاصاة العماوالت دخال صاافي بلغ

 (.سعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 

 
 صافي والعموالت، األتعاب دخل  .21

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

   والعموالت األتعاب دخل

 271,347 281,332 شركات وتمويل الصناديق وإدارة والوساطة األسهم اولتد -

 447,725 441,304 تجاري تمويل -

 275,935 341,976 إدارة القروض المشتركة و رسوم القروض -

 275,157 311,315 بطاقات منتجات -

 132,385 128,284 أخرى بنكية خدمات -

 1,402,549 1,504,211 والعموالت األتعاب دخل إجمالي

   والعموالت األتعاب مصاريف

 53,527 47,566 والوساطة األسهم تداول -

 230,518 272,459 بطاقات منتجات -

 23,001 44,680 أخرى بنكية خدمات -

 307,046 364,705 والعموالت األتعاب مصاريف إجمالي

 1,095,503 1,139,506 صافي العموالت، ودخل أتعاب

 
 
 صافي جرة،المتا دخل .22

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

   
 183,824 77,734 صافي مشتقات،

 10,433 14,429 صافي دين, سندات

 194,257 92,163 إلجماليا

 
 األرباح توزيعات دخل .23
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 896 2,442 أسهم -اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 
 صافي اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة إستثمارات من)خسائر(  / حأربا .24
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 
 الدين أدوات – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

31,456 (23,481) 

 
 
 



 50صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 
 أخرى تشغيلية إيرادات .25
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 225 543 ومعدات ممتلكات عاداستب مكاسب

 66,177 61,222 المشطوبة القروض من المستردة المبالغ

 3,712 4,037 أخرى

 70,114 65,802 اإلجمالي

 

 
 
 للسهم والمخفض األساسي الربح .26

 
 بقسمة وذلك المرجح المتوسط أساس على 2018و 2019 ديسمبر 31 في المنتهتين للسنتين للسهم والمخفض األساسي الربح احتساب تم

 31) 2019 ديسمبر 31 في كما سهم مليون 5.7 من تتكون والتي الخزينة أسهم استثناء بعد سهم مليون 1،200 على السنة دخل صافي
 .(سهم مليون 6: 2018 ديسمبر

 
 
 األرباح توزيعات إجمالي .27

 
 يمثل ما ،(سعودي ريـال مليون 958: 2018) عوديس ريـال مليون 1،200 بمبلغ للسنة نهائية أرباح توزيعات صافي اإلدارة مجلس قترحأ

 الجمعية اجتماع في المساهمين لموافقة التوزيعات هذه وتخضع .صافي لكل سهم(سعودي ريـال  0.80: 2018) للسهم واحد سعودي ريـال
 ريـال مليون 1،155 بمبلغ ليةمرح أرباح توزيعات صافي عن اإلدارة مجلس أعلن وقد .الرقابية المؤسسات إلى باإلضافة ةالسنوي العامة

  .لسهمصافي لكل ( سعودي ريـال 0.90: 2018) واحد سعودي ريـال  يمثل ما ،(سعودي ريـال مليون 1،028: 2018) سعودي
 

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 1,028,204 1,155,151 مرحلية أرباح توزيعاتصافي 

 958,081 1,199,679 مقترحة نهائية أرباح توزيعاتصافي 

 1,986,285 2,354,830 اإلجمالي

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل .28
 

 :التالي النحو على التوالي على ,الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد السعوديين وغير السعوديين للمساهمين األرباح توزيعات دفع يتم

 
 المساهمين السعوديين (أ
 

 في حصتها من خصمها سيتم والتي( سعودي لاير مليون 277: 2018) سعودي لاير مليون 391 سنةلل السعوديين للمساهمين العائدة الزكاة بلغت

 .األرباح توزيعات

 

 المساهمين غير السعوديين        (ب
 

 سما" أرباح حصة دفع يتم .مليون لاير سعودي( 99: 2018مليون لاير سعودي ) 106السعوديين للسنة غير بلغت الزكاة العائدة للمساهمين 

 .أعاله موضح هو كما المستحقة الصلة ذات الضرائب خصم بعد" السعودي غير المساهم
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 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( .28
 

 الزكاة تسوية

 

 14ريخ بتا 2215م استنادا  إلى قواعد الزكاة الجديدة لألنشطة التمويلية وفقا  للقرار الوزاري رقم 2019قام البنك بحساب مستحقات الزكاة لسنة 

 .هـ1440رجب  7م الموافق 2019مارس 

 1,510.67 البالغة الزكاة التزامات لتسوية ,( الهيئة) ضريبةالو للزكاة العامة الهيئة مع تسوية اتفاق إلى البنك توصل , 2018 عام في , هام كحدث

 المتفق الزكاة التزامات من٪ 20 تسوية البنك من التسوية اتفاقية تتطلب. 2017 المالية السنة نهاية وحتى السابقة السنوات عن سعودي لاير مليون

 وحتى السابقة للسنوات الدخلضرائب و الزكاة بتعديل البنك قام ذلك على وبناءً  , سنوات خمس فترة خالل تسويتها يتم والباقي الحالي العام في عليها

 .2018ديسمبر  31مالية كما في , في القوائم الالمبقاة أرباحها خالل من , 2017 المالية السنة نهاية

 

 الدخلضريبة و الزكاةب  يتعلق فيما المختصة السلطة إلى قدمت التي السابقة الطعون جميع سحب على البنك وافق , التسوية التفاقية نتيجة 

 

 في التغيراتقائمة و المالي المركز قائمةو الدخل قائمة في المدرجة البنود على التالي األثر الدخل وضريبة للزكاة المحاسبية المعالجة في لتغيرإن ل

 :المساهمين حقوق

 

 2018ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 2018يناير  1كما في 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد التعديل كما في

 في المنتهية السنة

2018 ديسمبر 31  
لتعديلا تأثير  

 لسنةل التعديل قبل

 31 في المنتهية

2018 ديسمبر  
 الحساب 

المتأثرةالقوائم المالية   

 

- (1,886,815) 1,886,815 
 وضريبة لزكاةا مخصص

(بقاةالم األرباح)الدخل  
قائمة التغيرات في حقوق 

 الملكية
الدخل وضريبة الزكاة مصاريف - 1,904,038 1,904,038  قائمة الدخل  

السهم ربحية 2.76 (1.59) 1.17  قائمة الدخل 
المؤجلة الضريبة التزام/  أصل - 49,571 49,571  قائمة المركز المالي 

 قائمة المركز المالي أرباح مبقاة 5,200,042 49,571 5,249,613

  في كمابعد التعديل 

 01في المنتهية السنة

2018 يناير  
لتعديلا تأثير  

 لسنةالتعديل ل قبل

 يناير 1 في المنتهية

 تأثير بعد 2018

 الدولي المعيار

  9 المالي ريرللتق

 الحساب 
المتأثرةالقوائم المالية   

 

66,794 66,794 - 
 الضريبة التزام/  أصل

 المؤجلة
 قائمة المركز المالي

 قائمة المركز المالي أرباح مبقاة 5,766,088 66,794 5,832,882

66,794 66,794 - 
 معيار تطبيق أثر

12 الدولي المحاسبة  
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
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 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( .28
 
 

 كاةالز تسوية

السعودية الرياالت بآالف 2019 2018  

للسنةالزكاة  391,248 276,804  

 تسوية الزكاة للسنة السابقة - 1,510,669

 الزكاة المحملة للسنة الحالية  391,248 1,787,473

 
 تسوية الضريبة

السعودية الرياالت بآالف 2019 2018  

 ضريبة الدخل للسنة 106,294 99,342

لضريبة المؤجلةا 6,634 17,223  

 ضريبة الدخل المحمل للسنة الحالية 112,928 116,565

 
 المؤجلة الضريبة

 

 من وغيرها الرصيد خارج المتوقعة االئتمانية الخسائر على القيمة انخفاض ومخصص , الخدمة نهاية مخصصات على المؤجلة الضريبة تنشأ

 البنود

 

السعودية الرياالت بآالف 2019 2018  

 رصيد أصل الضريبة المؤجلة األفتتاحي 49,571 66,794

المؤقتة الفروقات / إنشاء عكس (2,533) 21,432  

المساهمة في التغيير تأثير (4,101) (38,655)  

( الضرائب المؤجلة)مصروف (6,634) (17,223)  

ديسمبر 31كما في الرصيد  42,937 49,571  

 
 

 حكمه في وما نقد .29
 

 :يلي مما الموحدة النقدية التدفقات قائمة في لمدرجا في حكمه وما النقد يتكون
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 12,775,498 1,270,416 (4 إيضاح) النظامية الوديعة عدا السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقد

 تاريخ من او أقل يوما   تسعين خالل تستحق األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
  االقتناء

2,392,090 11,214,381 

 23,989,879 3,662,506 اإلجمالي

 
 سعودي ريـال مليون 1,350 االقتناء تاريخ منثالثة أشهر  بعد تستحق والتي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة بلغت

 .(سعودي ريـال مليون 4،727: 2018)
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 الموظفين تعويضات .30
 

 2019 السعودية الرياالت فبآال

 الدفع طريقة التعويضات إجمالي المتغير التعويض الثابت التعويض الموظفين عدد الموظفين فئات

 نقد 72,757 33,051 39,706 17 التنفيذيين المدراء كبار

 بنشاطات يقومون موظفون
 305,985 84,401 221,584 383 مخاطر على تشتمل

 نقد

 نقد 148,973 23,769 125,204 372 رقابية مبمها يقومون موظفون

 نقد 567,492 83,286 484,206 2,226 آخرون موظفون

  1,095,207 224,507 870,700 2,998 اإلجمالي

 

 2018 السعودية الرياالت بآالف

 الدفع طريقة التعويضات إجمالي المتغير التعويض الثابت التعويض الموظفين عدد الموظفين فئات

 نقد 68,222 33,601 34,621 17 التنفيذيين لمدراءا كبار

 بنشاطات يقومون موظفون
 317,337 80,673 236,664 427 مخاطر على تشتمل

 نقد

 نقد 173,058 28,069 144,989 425 رقابية بمهام يقومون موظفون

 نقد 512,371 58,829 453,542 2,158 آخرون موظفون

  1,070,988 201,172 869,816 3,027 اإلجمالي

 
 .فقط الختامي الرصيد الموظفين عدد يمثل

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 1,070,988 1,095,207 المدفوعة التعويضات إجمالي

 308,992 234,043     بالموظفين متعلقة أخرى مصاريف

 1,379,980 1,329,250  الموظفين ومصاريف رواتب إجمالي

 
 (سعودي لاير  20،114: 2018) سعودي لاير 20،349 قدره مؤجال   متغيرا   ويضا  تع أعاله الجدول يتضمن

 
 .واالتعاب الخاصة العموالت مصاريف بند تحت تسجيلها يتم مختلفة ضمن خطط للموظفين المدفوعة المزايا بعض هناك

 
 

 :التنفيذيين المدراء كبار
 

 في بما البنك نشاطات ومراقبة بتوجيه والقيام االستراتيجيات إلعداد والصالحية يةبالمسؤول يتمتعون الذين العليا اإلدارة موظفي ذلك ويشمل
 .المنتدب العضو ذلك

 
 :مخاطر على تشتمل بنشاطات مكلفون موظفون
 وتطبيق تنفيذ عن المسؤولين(  والوساطة االستثمارية البنك وخدمات والخزينة، واألفراد، الشركات،) األعمال خطوط مدراء ذلك ويشمل

 االئتمانية، والمالئمة االئتمان حدود بخصوص التوصياتوتقييم  تقديمب يقومون الذين أولئك ذلك ويشمل .البنك عن نيابة األعمال استراتيجية
 .والوساطة االستثمار إدارة وخدمات الخزينة معامالت وأعمال العروض، بتنفيذ والقيام القروض، وتسعير
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 :رقابية بمهام يقومون موظفون

 
 المخاطر، إدارة) المراجعة على تشتمل بأعمال يقومون ولكنهم مخاطر على تشتمل بنشاطات يقومون ال الذين األقسام موظفي بذلك ويقصد
 بنشاطات تقوم التي الوحدات عن بالكامل لةمستق األقسام هذه كافة تعتبر .(والمحاسبة والمالية الداخلية، المراجعة القانونية، الحوكمة، االلتزام،
 .مخاطر على تشتمل

 
 :آخرون موظفون

 
  .أعاله الفئات ضمن المذكورين عدا اآلخرين، البنك موظفي كافة ذلك ويشمل

 
 التعويضات حوكمة

 
 إدارة نظام على واإلشراف العام التصميم عن مسؤول والتعويضات، التعيينات لجنة خالل ومن الفرنسي، السعودي البنك إدارة مجلس إن 

     .واألداء التعويضات
 

 االختصاصات مجال: والتعويضات التعيينات لجنة
 

 .اإلدارة مجلس عن نيابة التعويضات نظام وعمل تصميم على اإلشراف(  أ)
 .عليها للموافقة المجلس على وعرضها التعويضات سياسة إعداد (ب)
 اإلدارة مجلس إلى توصيات وتقديم اإلدارة، مجلس قبل من توصية بموجب أو فردي بشكل التعويضات، لسياسة دورية مراجعة (ج)

 .ةالسياس تحديث/  لتعديل
 .المعلنة أهدافها تحقيق لضمان التعويضات سياسة وفعالية كفاية لمدى دوري تقييم (د)
 .مؤكدة غير حدوثها واحتمال توقيت والتي محتملة مستقبلية إيرادات مقابل في تعويضات بموجبها تدفع التي القواعد تقييم( هـ)
 الغرض لهذا التنفيذيين المسؤولين كبار يشمل .للبنك التنفيذيين المسؤولين كبار مكافأة وتكوين مستوى على المجلس إلى توصيات تقديم (و)

 .السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من اعتراض ألي تعيينهم يخضع ال الذين التنفيذيين المسؤولين جميع
 .األداء مكافأة دفع عن للبنك المخاطر حسب المعدلة األرباح أساس على كافآتالم حجم تحديد (ز)
 .المالي االستقرار مجلس ومعايير ومبادئ القواعد مع التعويضات سياسة امتثال مراجعة (ح)
 .التنظيمية للمتطلبات لالمتثال عالقة، ذات أخرى مهام أي أداء (ط)
 .المعتمدة والمعايير والسياسات للبنك األساسي لنظامل وفقا المجلس لعضوية المرشحين مالءمة مدى في النظر (ي)
 .مجلس اإلدارة لعضوية المناسبة والمؤهالت المهارات لمتطلبات سنوية مراجعة إجراء (ك)
 .أعضائه واستقاللية المجلس، أعضاء عدد ذلك في بما ولجانه، مجلس اإلدارة تكوين بمعايير التوصية (ل)
مجلس  إلى التقييم هذا نتائج عن واإلبالغ العامة الجمعية اجتماع في المقترحة لالنتخابات لمستق مرشح كل لحالة سنوي تقييم إجراء (م)

 .اإلدارة
 .التكوين ذلك في بما التنظيمية، المتطلبات لجميع ولجانه مجلس اإلدارة امتثال من االقتضاء، حسب والتأكيد، التأكد (ن)
 .تنفيذها على واإلشراف لتخطيطا عملية ونجاح كفاية مدى مراجعة في مجلس اإلدارة مساعدة (س)
 .الفرنسي السعودي البنك في العليا اإلدارة تعويضات بشأن المجلس الى توصيات وتقديم األداء مراجعة (ع)
 .عليها للموافقة المجلس على تعديالت وأية الميثاق، هذا وتقديم سنوات، ثالث كل الميثاق هذا كفاية مدى وتقييم استعراض (ف)
 .سنوات ثالث كل المجلس إلى وتقديمها بواجباتها الوفاء في اعليتهاوف اللجنة مساهمة لتقييم الذاتي التقييم إجراء (ص)

 

 االختصاصات : الحوافز مراقبةلجنة 

الحوافز بأن تكون جميع خطط الحوافز متوازنة على نحو سليم مع المخاطر وتعكس فلسفة وتعويضات البنك  مراقبة لجنة تضمن)أ( 

التعيين والمكافاْت وأهداف وحدة  لجنةياسة واألهداف االستراتيجية ونظام الحوافز على النحو الذي تحدده أهداف المتعلقة بالتعويض والس

 ؛التجارية األعمال

بشأن جميع التغييرات التي تطرأ على  التعيين والمكافأت لجنة المسؤولة عن تقديم توصيات إلى الجهةهي  الحوفز مراقبة لجنة إن ب(

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول في النهاية عن الموافقة على  . حالية في البنك وكذلك إضافة أو إزالة أي خطة حوافزخطط الحوافز ال

 ؛التعيين والمكافأت لجنة جميع خطط الحوافز في البنك والتي ستستند إلى توصية

 ؛هي المسؤولة عن وضع عمليات إدارة خطة الحوافز والمدفوعات الحوافز مراقبة لجنة)ج( 
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 وإدارة سنوي ربع أساس علىمؤشرات المخاطر الرئيسية  من محددة مجموعة مقابل الحوافز خطة الحوافز مراقبة لجنة تراقب( د

 .لها المخطط الحوافز ومدفوعات األداء نتائج بين محتمل انفصال وجود حالة في التنبيهات
 
 

  الفرنسي السعودي البنك في التعويضات سةلسيا األساسية السمات
 

ترتكز مبادئ المكافآت األربع على تصميم وتنفيذ  . مبادئ أساسية للمكافأة تتماشى مع التوجه االستراتيجي الشامل للبنك 4يستخدم البنك 

 :سياسة وممارسات المكافآت الخاصة بالبنك

 :الدفع مقابل األداء :األولى مبدأ المكافأة
ة البنك، من خالل أشكال ثابتة ومتغيرة من التعويضات، االعتراف باألداء العالي والتمييز بين مستويات األداء المختلفة على تضمن سياس

البنك، مع ضمان استقاللية  مستويات البنك المختلفة: الفردية والجماعية / القسم والقطاع على نطاق البنك، بناء  على أقدمية الدور في

 .وظائف الرقابة

 :المرونة المكافأة الثانية: مبدأ
إن سياسة تعويضات البنك مرنة بما فيه الكفاية لتسهيل سوق عمل داخلي ومرن بما فيه الكفاية من أجل تلبية المتطلبات المتطورة للبنك 

 .في صناعة مصرفية متطورة

 :التنافسية مبدأ المكافأة الثالثة:

وذلك لضمان بقاء . راجعة التعويضات الخاصة به مقابل مجموعة مختارة من البنوكيقوم البنك بمراقبة اتجاهات السوق عن كثب وم

ا على جذب المواهب المطلوبة والمشاركة فيها واالحتفاظ بها  .البنك قادر 

 :المخاطر تخطيطمبدأ المكافأة الرابعة: 

 ماويضات التأجيل والتعويض المتغيرة، حسب للمخاطر، مثل: ترتيبات تع الجيد التقليلتطبيق إجراءات  بنكتضمن سياسة تعويضات ال

 .مالئم هو
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 عام وصف

 
بأخذ بعين األعتبار  مستقل اكتواري خبير به يقوم اكتواري تقييم على بناء خدماتهم نهاية في البنك لموظفي الدفع المستحقة المنافع احتساب يتم
 بالنسبة جوهرية ليست ،2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة االكتوارية الخسائر /األرباح إن .السعودية العربية المملكة في العمل نظامل

 .ككل الموحدة المالية للقوائم
 

 طريقة بموجب االكتواري للتقييم وفق ا المستحقات تسجيل يتم. السعودية العمل نظام على بناء   لموظفيه الخدمة نهاية مكافأة خطة البنك يطبق
 .استحقاقها عند االستحقاقات مدفوعات بالتزامات الوفاء يتم بينما المتوقعة الوحدة ائتمان

 
 
 :يلي كما هي الحالية قيمته على بناء   السنة خالل االلتزام وحركة المالي المركزقائمة  في بها لمعترفا المبالغإن 

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 450,594 452,753 السنة بداية في حددةالم المنافع التزام

 40,923 43,007 للسنة المحّمل الحالية الخدمة تكلفة

 15,359 16,551 الفائدة تكلفة

 (48,322) (57,283) مدفوعة منافع

 (5,801) (14,146) المثبت غير األكتواري الربح

 452,753 440,882 السنة نهاية في المحددة المنافع التزام

 

 2018 2019 السعودية لرياالتا بآالف

   للسنة المحمل   

 40,923 43,007 الحالية الخدمة تكلفة

 15,359 16,551 الفائدة تكلفة

 56,282 59,558 اإلجمالي

 

 2018 2019 (الموظفين مكافأت بنظام يتعلق فيما) الرئيسية االكتوارية االفتراضات

 سنوياً  ٪3.9 3.0٪ سنويا   الخصم نسبة   

 سنوياً  ٪5 3.5٪ سنويا   المتوقعة الرواتب زيادة ةنسب
 سنة 58 58 سنة التقاعد عمر متوسط

 
 .المنطقة في المنشورة والخبرات لإلحصاءات وفقا االكتوارية المشورة إلى استنادا المستقبل في الوفيات بمعدل المتعلقة االفتراضات تحدد

 االكتوارية االفتراضات حساسية

 األنسحاب وافتراضات الخصم معدل إلى 2018و 2019 ديسمبر 31 في كما المحددة المنافع التزامات تقييم حساسية أدناه الجدول يوضح
 .الوفيات ومعدالت

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 471,828 459,806 ٪0.5 بنسبة انخفاض - الخصم معدل

 471,528 459,617 ٪0.5 بنسبة زيادة - المستقبلية الرواتب زيادة

 455,749 442,682 واحدة سنة زيادة - التقاعد عمر

 
 .المنطقة في المنشورة والخبرات لإلحصاءات وفقًا االكتوارية المشورة أساس على المستقبل في بالوفيات المتعلقة االفتراضات افتراض يتم
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 ) تابع( الموظفين تعويضات30.        

 
 

 :التالي النحو على الخدمة نهاية لخطة المنافع التزام تحديد , صمللخ المتوقع االستحقاق تحليل يلي فيما
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 46,211 39,822 أقل من سنة 

 50,665 44,737 سنوات 5سنة الى 

 355,877 356,323 سنوات 5أكثر من 

 452,753 440,882 المجموع

 
 

 التشغيلية القطاعات .31
 
 بصفته البنك إدارة مجلس قبل من بانتظام مراجعتها تتم التي البنك مكونات حول الداخلية التقارير أساس على لتشغيليةا القطاعات تحديد يتم

  .أدائها وتقييم القطاعات على الموارد توزيع أجل من الرئيسي القرار كمتخذ
 
 الداخلية البنك لسياسة وفقا   بشأنها التقرير ويتم عليها المتفق روطللش طبقا   اإلدارة قبل من التشغيلية القطاعات بين المعامالت على الموافقة تتم 

مجلس  إلى الخارجية األطراف تقرير من الدخل قياس يتم .السائدة التجارة وشروط األحكام مع الشروط هذه تتماشى .التحويل بأسعار المتعلقة
 .الموحدة الدخل قائمة في ورد ما مع متسقة بطريقة اإلدارة

 
 في رئيسي بشكل نشاطه البنك يمارس .2018 ديسمبر 31 منذ القطاع خسائر أو ألرباح القياس أساس أو التقسيم أساس على تغييرات يوجد ال

  .السعودية العربية المملكة
 
 :8 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقاً  البنك تقارير في المدرجة القطاعات يلي وفيما  .أ
 

 المكشوف، على والسحوبات الصغيرة، والمؤسسات الخاصة الشركات وحسابات الطلب تحت العمالء تحسابا يشمل - األفراد قطاع
 وتأجير األجنبية العمالت ببعض والتعامل الشخصية، والقروض والمدينة، الدائنة االئتمانية والبطاقات والودائع، التوفير، وحسابات والقروض،
 .السيارات

 
 والقروض المكشوف، على والسحوبات والودائع، ، والمتوسطة الكبيرة الشركات لعمالء الطلب تحت حسابات يشمل - الشركات قطاع

 .المشتقة والمنتجات األخرى االئتمانية والتسهيالت
 

 البنكي، التمويل وعمليات المال، وأسواق المالية، األوراق في ستثماراتواإل التجارية، واألنشطة الخزينة، خدمات يشمل - الخزينة قطاع
 .المشتقة والمنتجات

 
 وحفظ والمشورة، وترتيب، وإدارة، التعامل، بعمليات المتعلقة الموجودات وإدارة ستثماراتاإل بإدارة ويقوم - الوساطةو االستثمار قطاع

 .التأمينو والدولية، المحلية لألسهم الوساطة خدمات و الشركات، وتمويل لألفراد االستثمارية المنتجات وإدارة المالية األوراق
 

 من مراجعتها يتم والتي الداخلية اإلدارة تقارير في المدرجة القطاع أرباح إلى استنادا   األداء قياس يتم .قطاع بكل الخاصة المعلومات أدناه نورد
 قطاعات نتائج تقييمب صلة األكثر هي المعلومات هذه أن اإلدارة تعتقد حيث األداء لقياس القطاع أرباح وتستخدم .الرئيسي القرار صانع قبل

 .الصناعات هذه ضمن تعمل أخرى بشركات متعلقة معينة
 

 في والحصة تشغيليهال مصاريفالو دخل وإجمالي ،2018و 2019 ديسمبر 31 في كما البنك ومطلوبات موجودات إجمالي تحليل يلي فيما
 القطاعات من قطاع لكل التاريخين هذين في المنتهيتين تينللسن البنك مساهمي على العائد الدخل وصافي الزميلة، الشركات( خسائر) /أرباح

 :     التشغيلية
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 (تابع) التشغيلية القطاعات .31
 

 الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد قطاع السعودية الرياالت بآالف
 االستثمار قطاع

 اإلجمالي والوساطة

2019      
 178,148,577 1,565,225 49,633,429 103,245,226 23,704,697 الموجودات إجمالي
 9,695 - 9,695 - - زميلة شركات في استثمار
 145,201,859 1,509,181 8,748,442 64,397,001 70,547,235 المطلوبات إجمالي
 6,872,550 293,675 1,634,338 3,059,771 1,884,766  التشغيلي الدخل إجمالي
قبل  التشغيلية المصاريف إجمالي

 انخفاض القيمةمخصص 
 

1,104,693 634,758 367,497 180,216 2,287,164 

األنخفاض للموجودات المالية،  مخصص
 صافي

277,497 682,921 5,826 - 966,244 

قبل الزكاة وضريبة  للسنة الدخل صافي
 الدخل

502,576 1,742,092 1,261,015 113,459 3,619,142 

      النتائج

 5,205,677 62,890 1,223,783 2,355,136 1,563,868  ةالخاص العموالت دخل صافي
 1,139,506 230,785 (4,027) 698,998 213,750 صافي والعموالت، األتعاب دخل
 335,504 - 285,694 3,008 46,802 صافي أجنبية، عمالت تحويل أرباح

 92,163 - 92,163 - - دخل المتاجرة، صافي
 - - (1,327,563) 248,011 1,079,552 القطاعات بين اإليرادات
 211,284 3,614 22,112 55,854 129,704 إطفاء و استهالك

2018      
 190,250,277 1,334,501 66,629,360 102,522,524 19,763,892 الموجودات إجمالي
 9,695            - 9,695            - - زميلة شركات في استثمار
 159,388,327 1,253,736 8,734,008 78,633,093 70,767,490 المطلوبات إجمالي
 6,798,644 277,972 1,677,008 3,092,645 1,751,019 التشغيلي الدخل إجمالي
 2,529 - 2,529 - - صافي زميلة، شركات أرباح في حصة
قبل  التشغيلي المصاريف إجمالي

 مخصص انخفاض القيمة
1,115,237 621,447 380,193 174,448 2,291,325 

األنخفاض للموجودات المالية،  مخصص
 صافي

158,108 1,014,449 30,237 - 1,202,794 

قبل الزكاة وضريبة  للسنة الدخل صافي 
 الدخل

477,674 1,456,749 1,269,107 103,524 3,307,054 

      النتائج

 5,016,872 63,438 1,105,062 2,417,918 1,430,454 الخاصة العموالت دخل صافي
 1,095,503 214,534 5,157 671,157 204,655 صافي العموالت، ودخل تعابأ

 347,173 - 294,022 3,023 50,128 صافي أجنبية، عمالت تحويل أرباح
 194,257 - 194,257 - - صافي المتاجرة، دخل

 - - (1,198,941) 224,577 974,364 القطاعات بين إيرادات
 154,166 4,630 19,500 39,869 90,167 إطفاء و استهالك
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 (تابع)  التشغيلية القطاعات .31
 
 :التشغيلية القطاعات بحسب البنك لها يتعرض التي االئتمان مخاطر يلي فيما .ب

 

 الخزينة الشركات قطاع األفراد قطاع السعودية الرياالت بآالف
 الوساطة قطاع

 واالستثمار
 اإلجمالي

9201      

 169,052,580 1,491,491 42,077,259 103,027,147 22,456,683 ليالما المركز قائمة موجودات

 30,929,360 - - 30,684,769 244,591 المحتملة وااللتزامات التعهدات
 5,513,287 - 5,513,287 - - المشتقات

8201      

 184,873,592 1,267,133 62,776,526 102,252,269 18,577,664 المالي المركز قائمة موجودات
 30,424,542 - - 30,185,530 239,012 محتملة والتزامات تعهدات
 5,738,081 - 5,738,081 - - مشتقات

 
 و القيمة والمعدات، والممتلكات النقد، عدا فيما الموحدة المالي المركز قائمة في المدرجة للموجودات الدفترية القيمة االئتمان مخاطر تتضمن
 المحتملة وااللتزامات التعهدات لقيمة االئتماني المعادل على االئتمان مخاطر تشتمل كما األخرى، موجوداتوال، للمشتقات الموجبة العادلة

 االئتمان لمخاطر التعرض في ومشتقاتها للتعهدات واأللنزامات المحتملة المعادلة  االئتمانية القيمة تضمين يتم ،و العقارات األخرى والمشتقات
 

 ماليةال المخاطر إدارة    .32

  
 

 
 االئتمان مخاطر

 
 بتعيين اإلدارة مجلس قام وقد .المخاطر إدارة ومبادئ واستراتيجيات المخاطر إلدارة الشامل النهج على الموافقة مسؤولية اإلدارة مجلس يتحمل
 .البنك داخل الشاملة المخاطر عملية مراقبة مسؤولية تتحمل والتي اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر لجنة

 
 .والحدود والسياسات واألطر المبادئ وتنفيذ المخاطر استراتيجية تطوير عن الكاملة مسؤولية ال  اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر لجنة حملتت
 
 المجلس إلى أسبوعي أساس على التقارير ورفع المخاطر مستويات ومراقبة المخاطر قرارات إدارة عن المسؤولة هي المخاطر لجنة 

 .اإلشرافي
 
 الطرف تكبد إلى يؤدي مما مالية، أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على  طرف مقدرة عدم تمثل والتي االئتمان لمخاطر التعرض بإدارة البنك قومي

 .االستثمارية األنشطة وعن والسلف، القروض عنها تنتج التي اإلقراض عمليات من أساسي بشكل االئتمان مخاطر تنشأ .مالية خسارة اآلخر
 .بالقروض المتعلقة التعهدات مثل المالي المركز قائمة خارج المالية األدوات عن االئتمان مخاطر تنشأ كما

 
 متبعة خارجية مخاطر تصنيف أنظمة العمليات تستخدم كما .داخلي تصنيف نظام باستخدام األخرى األطراف إخفاق احتمال بتقييم البنك يقوم
 .هاتوفر عند رئيسية، تصنيف وكاالت قبل من

 
 المحددة، األخرى األطراف مع للمعامالت حدود ووضع لالئتمان، للتعرض مراقبته خالل من وذلك االئتمان مخاطر على للسيطرة البنك يسعى 

 للمخاطر مناسبة قيود ووضع تحديد أجل من للبنك الخاصة المخاطر إدارة سياسات تصميم تم لقد .مستمر بشكل األطراف هذه مالءة تقييم
   .بالقيود وااللتزام المخاطر ةومراقب
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 المتعلقة االئتمان مخاطر بإدارة البنك يقوم االئتمان، حدود مراقبة إلى باإلضافة .يوميا الحدود هذه مقابل الفعلية التعرضات جميع مراقبة يتم

 من والحد المناسبة الظروف في المقابلة األطراف مع الضمانات وترتيبات الرئيسية اصالتق اتفاقيات في الدخول طريق عن التجارية بأنشطته
 .االئتمان مخاطر لتقليل أخرى ألطراف تخصيصها أو المعامالت بإغالق أيضا البنك يقوم قد الحاالت، بعض وفي .للمخاطر التعرض فترة
 األخرى األطراف وفاء عدم حالة في المشتقات عقود الستبدال المحتملة لفةالتك بالمشتقات والمتعلقة بالبنك الخاصة االئتمان مخاطر تمثل

 الخاص اإلقراض محفظة بشأن المتبعة الطرق نفس باستخدام األخرى األطراف بتقييم البنك يقوم االئتمان، مخاطر مستوى ولمراقبة بالتزاماتها،
  .به
 

 لديهم يكون لمن أو الجغرافي، الموقع نفس في أنشطة أو مماثلة، تجارية أنشطة في العمالء من عدد اشتراك عند االئتمان مخاطر تركزات تنشأ
مات نفس  أو االقتصادية التغيرات بفعل متشابه بشكل التعاقدية بالتزاماتهم الوفاء على العمالء هؤالء مقدرة تأثر إلى يؤدي مما االقتصادية السِّ

  . األخرى الظروف أو السياسية
 
 .معين جغرافي موقع أو أعمال قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه البنك ألداء النسبية الحساسية إلى االئتمان طرمخا تركزات تشير 
 

 أو األفراد مع للمخاطر مشروع غير تركيز وجود عدم لضمان اإلقراض أنشطة تنويع خالل من االئتمان لمخاطر التعرض إلدارة البنك يسعى
 ضمانات على للحصول البنك يسعى .الحاجة عند تأمينات /الضمانات البنك يأخذ كما .محددة أنشطة أو عمواق في العمالء من المجموعات

   .باألفراد المتعلقة والسلف القروض قيمة في انخفاض مؤشرات وجود مالحظة عند مباشرة األخر الطرف من إضافية
 

 المقتنداة للضدمانات السدوقية القيمة ومراقبة العالقة، ذات لالتفاقيات وفقا   افيةإض ضمانات وتطلب للضمانات، السوقية القيمة بمراقبة اإلدارة تقوم
  .القيمة في االنخفاض خسائر مخصص كفاية لمدى مراجعتها خالل

 
  .الممارسات وأفضل السوق شروط في التغيرات لعكس وذلك دورية، بصورة المخاطر إدارة وأنظمة سياسات بمراجعة البنك يقوم

 
 األخرى األطراف حسب ستثماراتاإل تحليل بيان تم .سيادية بمخاطر أساسي، بشكل االستثمارية، المحفظة في المدرجة الديون تسندا تتعلق

 االئتمان بمخاطر المتعلقة المعلومات بيان تم .التوالي على ،(7) و( 6) رقم االيضاحين في والسلف والقروض ستثماراتاإل مكونات وتفاصيل
 المتعلقة المعلومات إن .(19) اإليضاح في المحتملة وااللتزامات بالتعهدات المتعلقة والمعلومات ،(11) اإليضاح في لمشتقةا باألدوات الخاصة
  .(31) اإليضاح في مذكورة االعمال قطاع جانب من االئتمان لمخاطر األقصى بالحد
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 الجغرافية التركزات
 
 لمخاطر والتعرض المحتملة وااللتزامات والتعهدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافية المناطق حسب يعالتوز (أ)

 :التالي النحو على االئتمان
 

 
 

 السعودية الرياالت بآالف
 العربية المملكة

 أوروبا الشرق األوسط السعودية
 شمال
 اإلجمالي أخرى دول أمريكا

2019       
       تالموجودا

 النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد
       السعودي العربي

 995،416 - - - - 995،416 الصندوق في نقد
 العربي النقد مؤسسة لدى أرصدة

 السعودي
8،121،920 - - - - 8،121،920 

 والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
 األخرى المالية

      

 2،157،217 35،815 1،173،804 853،248 94،350 - جاري حساب
 1،584،873 - 200،392 - 304،024 1،080،457 المال سوق إيداعات

       صافي إستثمارات،
 خالل من العادلة بالقيمة مقتناة 

 الخسارة أو الربح
55،194 12،664 - - 7،554 75،412 

 خالل من العادلة بالقيمة مقتناة
 اآلخر الشامل الدخل

6،420،015 790،542 119،528 1،870،702 60،128 9،260،915 

 22،117،452 - - - - 22،117،452 المطفأة بالتكلفة مقتناة إستثمارات
 9،695 - - - 9،695 - زميلة شركات في استثمار

       للمشتقات الموجبة العادلة القيمة
 3،195،661 650،642 120،714 981،804 293،043 1،149،458 المتاجرة ألغرض مقتناة
 1،410،890 91،274 425،073 657،268 67،739 169،536 النقدية التدفقات وطاتلتح مقتناة

       صافي وسلف، قروض
 وقروض المكشوف على سحوبات
 تجارية

105،828،376 1،388،259 351،910 - 289،714 107،858،259 

 417،256 9 - - - 417،247 االئتمان بطاقات
 17،449،581 - - - - 17،449،581 استهالكية قروض

 1،324،567 - - - - 1،324،567 صافي ومعدات، ممتلكات
 أخرى، ضريبة مؤجلة موجودات
 أخرى وعقارات

1،530،438 - 511،200 127،822 3 2،169،463 

 178،148،577 1،135،139 3،918،507 3،474،958 2،960،316 166،659،657 الموجودات إجمالي



 62صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32
 

   

 السعودية الرياالت بآالف
 العربية المملكة

 السعودية
 الشرق
 أوروبا األوسط

 شمال
 اإلجمالي أخرى دول أمريكا

2019       
       المطلوبات

 المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
       األخرى

 554،416 3،005 29،492 58،980 461،639 1،300 جارية حسابات

 1،817،724 - 898،935 908،968 9،821 - لالما أسواق ودائع
       العمالء ودائع

 67،732،501 206،770 109 4،405 97،509 67،423،708 الطلب تحت

 59،478،938 - - - 119،072 59،359،866 ألجل

 591،825 2 - - - 591،823 توفير

 5،034،238 - - 73 585 5،033،580 أخرى

       قاتللمشت السالبة العادلة القيمة

 3،056،171 798،581 319،375 1،021،893 71،239 845،083 المتاجرة ألغراض مقتناة

 13،235 - 2،363 10،834 38 - النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة

 6،922،811 101،652 477،029 446،839 - 5،897،291 أخرى مطلوبات

 139،152،651 759،903 2،451،992 1،727،303 1،110،010 145،201،859 

       المحتملة وااللتزامات التعهدات

 8،833،017 203،109 - 103،026 193،131 8،333،751 اعتماد خطابات

 37،928،814 133،645 242،317 2،568،506 564،340 34،420،006 ضمان خطابات

 2،246،099 30،030 - 947 3،418 2،211،704 قبوالت
 لمنح للنقض قابلة غير تعهدات
 االئتمان

4،100،980 515،786 - - - 4،616،766 

 53،624،696 366،784 242،317 2،672،479 1،276،675 49،066،441 اإلجمالي
 االئتماني للتعرض األقصى الحد
 (المعادلة االئتمان بقيم مدرج)

      

 5،513،287 126،180 25،612 2،332،141 637،089 2،392،265 لمشتقاتا

 5،513،287 126،180 25،612 2،332،141 637،089 2،392،265 اإلجمالي

       المحتملة وااللتزامات التعهدات

 3،917،826 40،622 - 20،605 38،626 3،817،973 اعتماد خطابات

 22،809،989 71،236 133،275 1،321،316 306،353 20،977،809 ضمان خطابات

 2،246،099 30،030 - 947 3،418 2،211،704 قبوالت
 لمنح للنقض قابلة غير تعهدات
 االئتمان

1،697،553 257،893 - - - 1،955،446 

 30،929،360 141،888 133،275 1،342،868 606،290 28،705،039 اإلجمالي



 63صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 
 

 

 السعودية الرياالت بآالف
 العربية المملكة

 السعودية
 أوروبا الشرق األوسط

 شمال
 ريكاأم

 اإلجمالي أخرى دول

2018       
       الموجودات

 العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد
 السعودي

      

 1،004،106 - - - - 1،004،106 الصندوق في نقد
 العربي النقد مؤسسة لدى أرصدة

 السعودي
19،921،754 - - - - 19،921،754 

 المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
 األخرى

      

 6،168،616 48،172 2،611،998 3،366،923 141،523 - جاري حساب
 9،769،913 - 98،804 862،533 2،479،011 6،329،565 المال سوق إيداعات

       صافي إستثمارات،
الربح  من خالل العادلة بالقيمة مقتناة

 والخسارة.
38،357 281،002 37،389 - - 356،748 

لة من خالل الدخل مقتناة بالقيمة العاد
 الشامل األخر

4،795،105 732،528 113،873 - - 5،641،506 

 22،373،726 - - - - 22،373،726 المطفأة بالتكلفة مقتناة أخرى إستثمارات
 9،695 - - - 9،695 - زميلة شركات في استثمار

       للمشتقات الموجبة العادلة القيمة
لربح أو بالقيمة العادلة من خالل ا مقتناة

 الخسارة
280،701 161،640 960،663 70،136 - 1،473،140 

 459،324 - 12،377 336،769 47،378 62،800 النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة
       صافي وسلف، قروض
 وقروض المكشوف على سحوبات
 تجارية

105،553،640 671،836 499،008 - 444،928 107،169،412 

 456،572 31 - - - 456،541 ائتمان بطاقات
 13،005،650 - - - - 13،005،650 استهالكية قروض

 690،369 - - - - 690،369 صافي ومعدات، ممتلكات
 أخرى، ضريبة مؤجلة موجودات
 أخرى وعقارات

1،441،283 - 253،252 55،211 - 1،749،746 

 190،250،277 493،131 2،848،526 6،430،410 4،524،613 175،953،597 الموجودات إجمالي



 64صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية الرياالت بآالف
 العربية المملكة

 أوروبا الشرق األوسط السعودية
 شمال
 اإلجمالي أخرى دول أمريكا

2018       
               المطلوبات

 المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
       األخرى
 251،940 8،421 35،383 105،911 102،211 14 جارية حسابات
 1،893،541 116،042 - - 1،139،247 638،252 المال أسواق ودائع
       العمالء ودائع
 67،792،228 176،364 6،225 8،280 219،833 67،381،526 الطلب تحت
 75،682،178 192،041 - - 18،799 75،471،338 ألجل
 547،702 4 - - - 547،698 ادخار
 4،345،896 - - 73 4،388 4،341،435 أخرى
       للمشتقات السالبة العادلة القيمة
 1،303،204 793 42،870 753،696 71،876 433،969 المتاجرة ألغراض مقتناة
 110،924 - 1،027 90،473 11،977 7،447 النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة

 2،003،340 - - - - 2،003،340 وصكوك دين سندات
 5،457،374  216،547 89،914 23،651 5،127،262 أخرى مطلوبات

 159،388،327 493،665 302،052 1،048،347 1،591،982 155،952،281 اإلجمالي

       المحتملة وااللتزامات التعهدات
 7،918،102 397،260 86،313 190،662 205،643 7،038،224 اعتماد خطابات
 41،289،519 1،031،556 252،158 2،653،666 707،796 36،644،343 ضمان خطابات
 1،872،827 62،880 - - 6،571 1،803،376 قبوالت
 2،815،479 - - 46،667 - 2،768،812 االئتمان لتمديد للنقض قابلة غير تعهدات

 53،895،927 1،491،696 338،471 2،890،995 920،010 48،254،755 اإلجمالي

ئتماني )مدرج الحد األقصى للتعرض األ

 بقيم األئتمان المعادلة(
      

 5،738،081 - 398،926 2،518،285 531،086 2،289،784 المشتقات

 5،738،081 - 398،926 2،518،285 531،086 2،289،784 اإلجمالي

       محتملة والتزامات تعهدات
 3،253،639 79،452 17،263 38،132 41،129 3،077،663 اعتماد خطابات 
 24،103،576 568،652 138،346 1،330،490 366،801 21،699،287 ضمان خطابات 

 1،872،827 62،880 -  6،571 1،803،376 قبوالت 
 1،194،500 - - 9،333 - 1،185،167 االئتمان لتمديد للنقض قابلة غير تعهدات

 30،424،542 710،984 155،609 1،377،955 414،501 27،765،493 اإلجمالي



 65صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 
 االئتمانية الجودة تحليل (ب)
 

 ما. الدخل الشامل األخر خالل من العادلة القيمة ، المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات االئتمان جودة حول معلومات التالي الجدول يوضح
 الضمان وعقود القروض للتعهدات بالنسبة. الدفترية القيمة إجمالي الجدول في المبالغ تمثل ، المالية للموجودات بالنسبة ، تحديدا   اإلشارة تتم لم

 .التوالي على ، المضمونة أو بها التي تم التعهد المبالغ الجدول في الواردة المبالغ تمثل ، المالي
 

 األخرى المالية والمؤسسات البنوك من مستحقات
 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2019 برديسم 31

 االئتمان خسارة
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 اإلجمالي االئتمانية

     

 3,706,403 - 3,381 3,703,022 اإلستثمارات تصنيف درجة
 34,981 - 3,049 31,932 االستثمارية غير البنود تصنيف درجة
 1,079 - 1,079 - مصنف غير

 3,742,463 - 7,509 3,734,954 الدفترية القيمة
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 رغي- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 اإلجمالي االئتمانية

     

 15,746,425 - - 15,746,425 اإلستثمارات تصنيف درجة

 194,956 - 192,297 2,659 االستثمارية غير البنود تصنيف درجة

 - - - - مصنف غير

 15,941,381 - 192,297 15,749,084 الدفترية القيمة
 

 المطفأة بالتكلفة للعمالء المقدمة والتسهيالت القروض

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على توقعةالم

- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

     المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض
 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة 
 (A +لى إB) 

19,187,487 6 - 19,187,493 

 43,406,075 369,566 - 43,775,641 (C إلى+ C)  جيدة جودة
 32,219,262 4,867,617 - 37,086,879 +(E ىإل -C)  مرضية جودة
 16,988,430 - 266,130 16,722,300 مصنف غير
 2,450,572 6,502,348 24,524 8,977,444 (-E إلى E) المالحظة تحت

 3,417,497 3,417,497 - - منخفضة

 129,433,384 3,442,021 12,005,667 113,985,696 الدفترية القيمة



 66صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 
 (تابع) المالية مخاطرال إدارة    .32

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
ا 12 لمدة المتوقعة  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 اإلجمالي االئتمانية

     المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف قروضال
 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة 
 (A +لى إB) 

21,708,512 46,778 - 21,755,290 

 41,026,116 570,026 - 41,596,142 (C إلى+ C)  جيدة جودة

 32,368,426 4,628,922 - 36,997,348 +(E إلى -C)  مرضية جودة

 11,553,740 - 1,279,145 10,274,595 مصنف غير
 2,338,098 6,826,204 - 9,164,302 (-E إلى E) المالحظة تحت

 3,625,166 3,625,166 - - منخفضة

 124,691,988 3,625,166 13,351,075 107,715,747 الدفترية القيمة
 
 .المنتج أساس على المطفأة فةبالتكل للعمالء والسلف للقروض االئتمان جودة حول معلومات التالي الجدول يوضح ج()
 

 التجارية والقروض المكشوف على السحب
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- لدينا عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 على السحب: المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض
     تجارية وقروض المكشوف

 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة
 (A +لى إB) 

19,187,487 6 - 19,187,493 

 (C إلى+ C)  جيدة جودة
43،406،075 369،566 - 43،775،641 

 +(E إلى -C) ضيةمر جودة
32،219،262 4،867،617 - 37،086،879 

 (-E إلى E) المالحظة تحت
1،710،336 6،210،209 - 7،920،545 

 منخفضة
- - 3،126،851 3،126،851 

 111,097,409 3,126,851 11,447,398 96,523,160 الدفترية القيمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 

 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 

 

 السعودية الرياالت فبآال

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 على السحب: المطفأة لتكلفةبا العمالء إلى والسلف القروض
     تجارية وقروض المكشوف

 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة
 (A +لى إB) 

21,708,512 46,778 - 21,755,290 

 41,026,116 570,026 - 41,596,142 (C إلى+ C)  جيدة جودة

 32,368,426 4,628,922 - 36,997,348 +(E إلى -C) مرضية جودة

 1,025,823 6,169,427 - 7,195,250 (-E إلى E) المالحظة تحت

 3,257,188 3,257,188 - - منخفضة

 110,801,218 3,257,188 11,415,153 96,128,877 الدفترية القيمة

 

 

 االئتمان بطاقات

 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على قعةالمتو
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

     االئتمان بطاقات: المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض

 321,784 - 1,248 320,536 غير مصنف
 94,971 24,726 13,536 133,233 (-E إلى E) المالحظة تحت

 59,068 59,068 - - منخفضة

 514,085 72,604 25,974 415,507 الدفترية القيمة
 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

     االئتمان بطاقات: المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض

 455,126 - 105,344 349,782 غير مصنف

 713 940 - 1,653 (-E إلى E) المالحظة تحت

 80,568 80,568 - - منخفضة

 537,347 80,568 106,284 350,495 لدفتريةا القيمة
 
 
 
 



 68صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 
 

 االستهالكية القروض
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 قروض: المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض
     استهالكية

 16,666,646 - 264,882 16,401,764 غير مصنف
 645,265 267,413 10,988 923,666 (-E إلى E) المالحظة تحت

 231,578 231,578 - - منخفضة

 17,821,890 242,566 532,295 17,047,029 الدفترية القيمة
 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

     استهالكية قروض: المطفأة بالتكلفة العمالء إلى والسلف القروض

 11,098,614 - 1,173,801 9,924,813 غير مصنف

 1,311,562 655,837 - 1,967,399 (-E إلى E) المالحظة تحت
 287,410 287,410 - - منخفضة

 13,353,423 287,410 1,829,638 11,236,375 الدفترية القيمة
 
 

 .ممتازة السداد على والقدرة السوق، في والسمعة واإلدارة، والسيولة، المالية، والقوة واألرباح، الرسملة، أن إلى وتشير :جداً  قوية جودة

 .جيدة السداد على والقدرة السوق، في والسمعة واإلدارة، والسيولة، المالية، والقوة واألرباح، الرسملة، أن إلى وتشير :جيدة جودة

 .المقبول المستوى في السداد على المقدرة تزال ال .المالية المخاطر بسبب منتظمة مراجعة إلى بحاجة التسهيالت إن إلى وتشير :مقبولة جودة

 الحاضر الوقت في السداد وأن رضة،المقت للجهة المالي الوضع تدهور بسبب اإلدارة من الشديد االهتمام التسهيالت تتطلب :المالحظة تحت

 .مضمونا   يعتبر
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 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 خسارة عمر مدى
 المتوقعة، االئتمان

 القيمة انخفاض
 اإلجمالي االئتمانية

      المطفأة بالتكلفة الديون استثمار سندات

 17,293,706 - - 17,293,706 اإلستثمارات تصنيف درجة
 - - - - االستثمارية غير البنود تصنيف درجة
 4,833,889 - - 4,833,889 مصنف غير

 - - - - فردي بشكل القيمة منخفضة

 22,127,595 - - 22,127,595 الدفترية القيمة
 
 

 2018 ديسمبر 31 السعودية الرياالت بآالف

 

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 خسارة عمر مدى
 المتوقعة، االئتمان

 القيمة انخفاض
 اإلجمالي يةاالئتمان

      المطفأة بالتكلفة الديون استثمار سندات

 20,669,304 - - 20,669,304 اإلستثمارات تصنيف درجة
 - - - - االستثمارية غير البنود تصنيف درجة
 1,739,451 - - 1,739,451 مصنف غير

 187,500 187,500 - - فردي بشكل القيمة منخفضة

 22,596,255 187,500 - 22,408,755 الدفترية القيمة
 
 

 السعودية الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة

 غير- الدين عمر
 القيمة منخفضة

 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

- الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة

 اإلجمالي االئتمانية

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الديون استثمار سندات
      اآلخر

 5,950,668 - - 5,950,668 اإلستثمارات تصنيف درجة

 - - - - االستثمارية غير البنود تصنيف درجة

 3,202,482 - - 3,202,482 مصنف غير

 9,153,150 - - 9,153,150 الدفترية القيمة
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 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 12 لمدة المتوقعة

ا  شهر 

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
 غير- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 االئتمانية

 االئتمان خسائر
 مدار على المتوقعة
- الدين عمر

 القيمة منخفضة
 اإلجمالي االئتمانية

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الديون استثمار سندات
      اآلخر

 1,789,095 - - 1,789,095 اإلستثمارات تصنيف درجة

 - - - - االستثمارية غير البنود تصنيف درجة

 3,722,624 - - 3,722,624 مصنف غير

 5,511,719 - - 5,511,719 الدفترية القيمة

 
 

 لسعوديةا الرياالت بآالف

 2019 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

 الدين عمر مدار
 منخفضة غير-

 االئتمانية القيمة

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

 عمر مدار
- الدين

 منخفضة
 القيمة

 اإلجمالي االئتمانية

     المحتملة وااللتزامات التعهدات

 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة
 (A +لى إB) 

9,282,188 - - 9,282,188 

 8,368,626 1,000 - 8,369,626 (C إلى+ C)  جيدة جودة

 9,994,131 869,982 - 10,864,113 +(E إلى -C)  مرضية جودة

 465,414 - 465,414 - (-E إلى E) المالحظة تحت

 684,563 684,563 - - منخفضة

 فتريةالد القيمة
27,644,945 1,336,396 684,563 29,665,904 
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 السعودية الرياالت بآالف

 2018 ديسمبر 31

 االئتمان خسارة 
 لمدة المتوقعة
ا 12  شهر 

 االئتمان خسائر
 على المتوقعة

 الدين عمر مدار
 منخفضة غير-

 االئتمانية القيمة

 الئتمانا خسائر
 على المتوقعة

 الدين عمر مدار
 القيمة منخفضة-

 اإلجمالي االئتمانية

     المحتملة وااللتزامات التعهدات

 السيادية ذلك في بما جدا قوية جودة
 (A +لى إB) 

9,082,542 5,897 - 9,088,439 

 5,947,901 175,173 - 6,123,074 (C إلى+ C)  جيدة جودة

 11,660,345 441,925 - 12,102,270 +(E إلى -C)  مرضية جودة

 977,408 - 977,408 - (-E إلى E) المالحظة تحت

 691,669 691,669 - - منخفضة

 الدفترية القيمة
26,690,788 1,600,403 691,669 28,982,860 

 
 
 

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة للمتاجرة المقتناة المالية للموجودات االئتمانية الجودة تحليل التالي الجدول يوضح
 

 السعودية الرياالت بآالف
 

2019 
2018 

 

 االستثمارية األوراق
 

 
 

  339,573 73,388 اإلستثمارات تصنيف درجة

  - - االستثمارية غير البنود تصنيف درجة

  17,175 2,024 مصنف غير

 356,748 75,412 الدفترية القيمة إجمالي
 

    

 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة - المتوقعة االئتمان خسائر عن ناتجة لغمبا (د)
 

 المعقولدة المعلومدات الحسدبان فدي البندك يضدع االولدي، االثبات منذ جوهري بشكل زادت قد المالية لألداة االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحديد عند
 التاريخيدة الخبدرة إلدى اسدتنادا والندوعي، الكمدي والتحليدل المعلومدات ذلدك ويشمل .مبرر غير جهد أو تكلفة بدون والمتوفرة الصلة ذات والداعمة

 .المستقبلية المعلومات ذلك في بما مستنير نحو على االئتمان وتقييم للبنك
 
 :يلي ما مقارنة خالل من للتعرض االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة حدثت إذا ما تحديد هو التقييم من الهدف ان
 

 الثانية المرحلة لموجودات مطلقةال الدرجة عينة قييمت تحديد 

 السداد المتأخرة األيام عدد 

 التصنيف درجات في اإلنزالق 

 التجزئة موجودات نشأة منذ السداد عن التخلف احتمالية نسبة في التغيير. 
 



 72صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 
 

 االئتمان مخاطر درجات
 

 هو كما المنخفضة، االئتمانية القيمة ذات المنشأة أو المشتراة والموجودات 3 والمرحلة 2 والمرحلة 1 المرحلة ضمن هقروض بتجميع البنك يقوم
 :أدناه موضح

 
 كما .شهرا 12 مدار على المتوقعة االئتمان خسائر على بناء مخصص بإثبات البنك يقوم مرة، ألول القروض إثبات يتم عندما: 1 المرحلة
ا 1 مرحلةال قروض تتضمن  .2 المرحلة من القرض تصنيف إعادة وتم االئتمان مخاطر تحسن حال في تسهيالت أيض 

 
ا البنك يسجل نشأتها، منذ االئتمان مخاطر في ملحوظة زيادة القرض ُيظهر عندما: 2 المرحلة  عمر مدار على المتوقعة االئتمان لخسائر مخصص 
ا 2 المرحلة قروض وتتضمن .الدين  .3 المرحلة من القرض تصنيف إعادة وتم االئتمان مخاطر تحسن حال في تسهيالت أيض 

 
  .الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان لخسائر مخصص بتسجيل لبنكا ميقوو .االئتمانية القيمة منخفضة تعتبر لتيا وضلقرا: 3 المرحلة

 
 هي المنخفضة االئتمانية القيمة ذات المنشأة أو المشتراة الموجودات إن :المنخفضة االئتمانية القيمة ذات المنشأة أو المشتراة الموجودات
 دخل تسجيل ويتم األصلي اإلثبات عند العادلة بالقيمة الموجودات هذه تسجيل يتم .المبدئي اإلثبات عند منخفضة ائتمانية قيمة ذات موجودات

ا الحق ا الفوائد  تغير فيه يحدث الذي الحد إلى إصدارها يتم أو المتوقعة االئتمان خسائر إثبات يتم .ائتمانيا المعدل الفعلي الفائدة سعر إلى استناد 
 .المتوقعة االئتمان خسائر في الحق

 
 لمخاطر تنبؤ أنها على تحديدها يتم التي البيانات من متنوعة مجموعة على بناء االئتمانية المخاطر لدرجة وفقا تعرض كل بتخصيص البنك يقوم

 مؤشرا تعتبر التي والنوعية الكمية العوامل باستخدام االئتمانية المخاطر درجة تحديد ويتم .االئتماني الخبراء حكم وتطبيق السداد عن التخلف
 .المقترض ونوع التعرض لطبيعة تبعا تختلف العوامل وهذه .السداد عن التخلف لمخاطر

 
 
 في الفرق المثال، سبيل على االئتمان، مخاطر تدهور مع كبير بشكل السداد عن التخلف مخاطر تزيد بحيث ومعايرتها االئتمان مخاطر تحديد يتم

 .3 و 2  االئتمان مخاطر درجتي بين الفرق من أصغر 2 و 1 االئتمان مخاطر درجتي بين السداد عن التخلف مخاطر
 
 التعرضات تخضع .المقترض حول حةالمتا المعلومات على بناء المبدئي اإلثبات عند ائتمانية مخاطر درجة إلى تعرض كل تخصيص يتم

 .التالية البيانات استخدام التعرض مراقبة تشمل .مختلفة ائتمان مخاطر درجة إلى التعرض نقل إلى يؤدي قد مما المستمرة، للمراقبة
 

 التعرضات جميع التجزئة تعرضات الشركات تعرضات

 المراجعة أثناء عليها الحصول يتم التي المعلومات 
 القوائم المثال، سبيل على - العمالء اتلملف الدورية
 والميزانيات اإلدارة وحسابات المراجعة المالية

 بوجه التركيز مجاالت على األمثلة ومن .والتوقعات
 المالي فعرال ونسب الربح هوامش اجمالي: خاص
 الجودة وإدارة للعهود واالمتثال الديون خدمة وتغطية

 .العليا اإلدارة وتغييرات

 والمقاالت االئتمانية المرجعية الوكاالت  من بيانات 
 االئتمانية التصنيفات أسعار في التغييرات الصحفية
 الخارجية

 للمقترض المدرجة واالئتمان السندات مقايضة أسعار 
 توفرها حال في

 السياسية البيئة في والمتوقعة الفعلية الهامة التغييرات 
 تجاريةال أنشطته في أو للمقترض قنيةوالت والتنظيمية

 ا المجمعة البيانات  وسلوك داخلي 
 االستفادة المثال، سبيل على - العميل

 االئتمان بطاقة تسهيالت من

 التكاليف تحمل على القدرة مقاييس 

 الوكاالت من الخارجية البيانات 
 ذلك في بما االئتمانية المرجعية
 للقطاع القياسية االئتمان درجات

 التأخر حالة هذا يشمل - الدفع سجل 
 من مجموعة إلى باإلضافة السداد عن

 الدفع نسب حول المتغيرات

 الممنوح الحد استخدام 

 التحمل على القدرة ومنح طلبات 

 في والمتوقعة الحالية التغييرات 
 واالقتصادية والمالية األعمال ظروف
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 السداد عن التخلف احتمالية أجل هيكل إنشاء (1

 
 عدن التخلدف احتماليدة" هيكل تحديد على الكلي االقتصاد ومدخالت االئتماني االنتقال احتماالتو .لالحتماالت وفقا االئتمان مخاطر درجات عملت

 والمقتدرض المندتج ندوع حسدب تحليلهدا يدتم التدي االئتمدان لمخداطر تعرضده حدول السدداد عدن والتخلف األداء معلومات بجمع البنك يقوم ."السداد
دا يدتم المحدافظ، لدبعض بالنسدبة .االئتمانيدة المخداطر درجدة إلى باإلضافة  المرجعيدة الوكداالت مدن استخالصدها يدتم التدي المعلومدات اسدتخدام أيض 
 .الخارجية االئتمانية

 
 الدين عمر مدار على السداد نع التخلف الحتمالية المتبقي العمر تقديرات وتوليد جمعها يتم التي البيانات لتحليل إحصائية نماذج البنك يستخدم

 .الوقت لمرور نتيجة فيها بالتغير التنبؤ وكيفية للتعرضات
 

 لتأثير المتعمق التحليل إلى باإلضافة الكلية االقتصادية والعوامل التخلف معدالت في التغيرات بين العالقات ومعايرة تحديد التحليل هذا يتضمن
 سبيل على الرئيسية، الكلي االقتصاد لمؤشرات التطلعية التنبؤاتإن  .السداد عن التخلف مخاطر لىع( التحمل خبرة مثل) األخرى العوامل بعض
 على أثرها إلى التحليلية الناحية من يتم ترجمتها االئتماني العجز مقايضة فروق أو البطالة أو التضخم أو اإلجمالي المحلي الناتج نمو المثال
: الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات تشمل ، الشركات محفظة تعرضات لمعظم بالنسبة .السداد عن خلفالت احتمالية وخاصة المخاطر، عوامل
 سعر بموجب التمويل وتكلفة ، المالية األوراق سوق تقلب/  العائد وتوقع ، الحكومي اإلنفاق وتوقع ، برنت نفط وأسعار ، اإلجمالي المحلي الناتج
 يمتد قد ، محددة مناطق أو/  و لصناعات للتعرضات بالنسبة.  االئتمان وتوافر ونمو اإلقراض معدل وتقديرات ، السعودية في البنوك بين الفائدة
 الناتج: الرئيسية الكلي االقتصاد مؤشرات تشمل ، بالتجزئة البيع لمحفظة بالنسبة بينما. الصلة ذات العقارات أو/  و السلع أسعار إلى التحليل
 والمديونية ، الجارية الحسابات سجل على بناء   الشخصية المرتبات/  الدخل مستويات في والتغيرات ، التوظيف تومعدال ، اإلجمالي المحلي

 .المتوقعة الفوائد تسعير وإعادة الشخصية
 
 يقوم الخارجية، والتوقعات الفعلية المعلومات من متنوعة مجموعة ودراسة االقتصاديين والخبراء بالبنك السوق مخاطر لجنة مشورة على بناء   

 سيناريوهات من تمثيلية مجموعة إلى باإلضافة الصلة ذات االقتصادية للمتغيرات المستقبلي لالتجاه" األساسية الحالة" نظر وجهة بصياغة البنك
 الحتمالية تقديراته لتعديل التنبؤات هذه ذلك بعد كالبن يستخدم .(التطلعية المعلومات دمج بشأن أدناه المناقشة أنظر) األخرى المحتملة التوقعات
 .السداد عن التخلف

 
 

 جوهري بشكل زادت قد االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحديد (2
 

 عن التخلف حاالت في الكمية التغييرات وتشمل المحفظة بحسب جوهري بشكل زادت قد االئتمان مخاطر كانت إذا ما تحديد معايير تختلف
  .السداد في التأخر على بناء السداد عن لتوقفا ذلك في بما النوعية، والعوامل السداد

 
 والتغييدر التصدنيف درجدات فدي اإلندزالق ،السداد المتأخرة األيام عدد الثانية، المرحلة لموجودات مطلقة عينة تقييم تحديد خالل من ذلك تقييم يتم
 فدي إدراجهدا يدتم والتدي التعدرض، فئدات مدن فئدة بكدل اصدةالخ النوعيدة والتددابير التجزئدة أصدول نشدأة مندذ السداد عن التخلف احتمالية نسبة في

 .اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة المراحل وضع سياسة
 

 مخاطر في جوهرية زيادة شهد قد التعرض أن كالبن يقرر فقد الصلة، ذات التاريخية والخبرة أمكن، حيثما للخبراء، االئتماني الحكم وباستخدام
 .المناسب الوقت في الكمي تحليله في كامل بشكل تأثيرها ينعكس ال وقد ذلك على مؤشرا   يعتبرها خاصة نوعية مؤشرات إلى استنادا   االئتمان

 
 أصل استحقاق تاريخ يتجاوز ال موعد في يحدث االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة حدوث أن البنك يرى السداد، عن التوقف حاالت من كحالة 

ا 30 من أكثر  من أليام السداد التخلف عن تحديد يتم .حدة على حالة كل أساس على فنية استثناءات على الحصول مكانيةإ من الرغم على يوم 
يتم تحديد تواريخ األستحقاق بدون األخذ في األعتبار  .السداد مبالغ استالم خاللها يتم لم مستحق تاريخ أقدم انقضاء منذ األيام عدد احتساب خالل

 رض.أية فترة سماح مقدمة للمقت
 

 :يلي مما للتأكد الدورية المراجعات خالل من االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادات لتحديد المستخدمة المعايير اعليةف البنك يراقب
 

 السداد؛ عن تخلفال حالة في التعرض قبل االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادات كانت إذا ما تحديد على قادرة المعايير ان 

 ا؛ 30 خالل أصل يستحق عندما الزمنية النقطة مع تتماشى ال المعايير ان  و يوم 

 ا 12 لمدة السداد عن التخلف بين التحويالت من الخسارة مخصص في مبرر غير تقلب يوجد ال  التخلف واحتمالية( 1 المرحلة) شهر 
 .(2 المرحلة) الدين عمر مدار على السداد عن
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 المعدلة المالية الموجودات (3
 

 بتدهور تتعلق ال أخرى وعوامل العمالء استبقاءاتو السوق ظروف تغير ذلك في بما األسباب، من لعدد للقرض التعاقدية الشروط تعديل يتم قد
 كقرض عليه التفاوض أعيد الذي رضالق إثبات ويتم شروطه تعديل تم الذي القائم القرض إثباتإلغاء  يتم قد .للعميل المحتمل أو الحالي االئتمان
 .المحاسبية للسياسة وفقا العادلة بالقيمة جديد

 
 الفائدة معدل مع الالحق التعديل وشروط مسبق ا المعدلة الشروط من لكل النقدية التدفقات باستخدام الدفترية القيمة إجمالي بحساب البنك يقوم

 وسيتم الموجودات حذف إلغاء فسيتم المحددة، البداية من أكبر الدفترية القيم إجمالي في فرقال كان إذا .سعر الفائدة الفعلي مثل كقيمة األصلي
 بالتنازل يتعلق فيما التعديل إجراء يتم أنه بافتراض) المنخفضة االئتمانية القيمة ذات المنشأة أو المشتراة الموجودات باعتباره به االعتراف إعادة
 (.المتعثر التعرض أو
 
 

 زاد قد للموجودات االئتمانية المخاطر كانت إذا ما تحديد فإن ، االعتراف إلغاء إلى التعديل يؤدي وال تعديل بنود موجودات مالية يتم عندما
 :بين المقارنة يعكس كبير بشكل

 

 مع ؛ المعدلة الشروط على بناء   تقريرال تاريخ فيمتبقي لحتمالية التخلف عن السداد ال العمر 

 األصلية التعاقدية والشروط األولي االعتراف عند للبيانات مالية التخلف عن السداد التي يتم تقديره وفقا  العمر المتبقي لحت. 
 

 مخاطر وتقليل التحصيل فرص من قصوى استفادة لتحقيق مالية صعوبات يواجهون الذين للعمالء القروض على التفاوض بإعادة البنك يقوم
 الوقت في السداد عن متخلفا المدين كان إذا انتقائي أساس على البنك سياسة بموجب القرض على اوضالتف إعادة ُتمنح .السداد عن التخلف
 الشروط بموجب للدفع المعقولة الجهود كل بذل المدين أن على دليل هناك كان إذا السداد، عن للتخلف كبير خطر هناك كان إذا أو الحالي

 .المعدلة بالشروط الوفاء من مدينال يتمكن أن المتوقع ومن األصلية، التعاقدية
 

 ُتطبق .القرض تعهدات شروط وتعديل الخاصة العموالت دخل مدفوعات توقيت وتغيير االستحقاق فترة تمديد عادة المعدلة الشروط تتضمن
 .منتظم كلبش التحمل نشاطات تقارير بمراجعة بالبنك االئتمان لجنة تقوم .والشركات األفراد قروض من كل على التحمل سياسة

 
 
 

 إلى أدى قد التعديل كان إذا ما يعكس السداد عن التخلف احتمالية تقدير فإن البنك، سياسة من كجزء تعديلها تم التي المالية للموجودات بالنسبة
 هذه من وكجزء. ثلمما تحمل إجراء في السابقة البنك وخبرة األساسي والمبلغ الخاصة العموالت دخل جمع على البنك قدرة استعادة أو تحسين
 .السلوكية المؤشرات مختلف في وينظر المعدلة التعاقدية للشروط وفق ا للمقترض الدفع أداء بتقييم البنك يقوم العملية،

 
 القيمة منخفض التعرض أن على دليال   التعديل توقع ُيشكل وقد االئتمان، مخاطر في جوهرية زيادة على كميا   مؤشرا   التعديل يكون ما عادة  

 منخفض التعرض يصبح أن قبل الوقت من فترة خالل باستمرار الجيد السداد سلوك إلثبات العميل يحتاج. السداد عن تخلف حالة في /االئتمانية
 الخسارة مخصص قياس إعادة يتم بحيث انخفضت قد السداد عن التخلف احتمالية تعتبر أن أو السداد، عن تخلف حالة وفي /االئتمانية القيمة
 .االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادة ذات الموجودات حالة في شهرا 12 مدار على المتوقعة االئتمان لخسائر مساو   لغبمب
 

 "التخلف" تعريف (4
 

 :عندما السداد عن تخلف حالة في المالي األصل أن البنك يعتبر
 

 باتخاذ عليه الرجوع حق للبنك يكون أن دون بالكامل، للبنك االئتمانية التزاماته بسداد يقوم سوف المقترض أن المرجح من يكون ال 
 أو ؛(منها بأي االحتفاظ تم إذا) المالية الورقة تحقيق مثل إجراءات

 ا 90 من ألكثر السداد متأخر المقترض يكون  المكشوف على السحوبات تعتبر عندما .للبنك جوهري ائتماني التزام أي على يوم 
 .القائم الحالي المبلغ من أقل بحدود إخطاره تم أو به الموصى الحد عميلال ينتهك أن بمجرد السداد متأخرة

 
 :يلي ما اعتباره في البنك يضع .السداد عن تخلف حالة في المقترض كان إذا ما تقييم عند 
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 التعهد؛ انتهاكات مثل- النوعية العوامل 

 و البنك؛ إلى اإلصدار جهة بنفس الخاصة اآلخر االلتزام سداد وعدم السداد عن خلفالت أوضاع مثل- الكمية العوامل 

 خارجية مصادر من عليها الحصول تم والتي داخليا تطويرها تم التي البيانات على بناء. 
 

 .الظروف في التغيرات لتعكس الوقت مرور مع السداد عن تخلف حالة في المالية األدوات إحدى كان إذا ما تقييم في المدخالتقد تتغير أهمية 
 

 .التنظيمي المال رأس ألغراض البنك يطبقه الذي التعريف مع كبير حد إلى السداد عن التخلف تعريف يتماشى
 
 

 التطلعية المعلومات دمج (5
 

 الكلي االقتصاد بيئة إلى نظرتها خالل من كبير بشكل زادت قد لألداة االئتمانية المخاطر كانت إذا ما تقييم في تطلعية معلومات بدمج البنك يقوم
 الفعلية المعلومات من متنوعة مجموعة ودراسة االقتصاديين والخبراء بالبنك السوق مخاطر لجنة مشورة على بناء   .المستقبل في المتطورة
 تمثيلية مجموعة إلى باإلضافة الصلة تذا االقتصادية للمتغيرات المستقبلي لالتجاه" األساسية الحالة" نظر وجهة بصياغة الخارجية، والتوقعات

 النسبية االحتماالت في والنظر إضافية، اقتصادية سيناريوهات تطوير على العملية هذه وتنطوي .األخرى المحتملة التوقعات سيناريوهات من
 ومجموعة المملكة في النقدية والهيئات ةالحكومي الهيئات تنشرها التي والتنبؤات االقتصادية البيانات الخارجية المعلومات وتتضمن .نتيجة لكل

 .واألكاديميين الخاص بالقطاع التنبؤ جهات من مختارة
 

ا األكثر النتيجة األساسية الحالة تمثل  ووضع االستراتيجي التخطيط مثل أخرى ألغراض البنك يستخدمها التي المعلومات مع وتتماشى ترجيح 
 تطرف ا األكثر للصدمات الضغط اختبار بإجراء منتظم بشكل البنك يقوم .تشاؤمية وأكثر تفاؤلية أكثر نتائج األخرى السيناريوهات تمثل .الموازنة
 .األخرى التمثيلية السيناريوهات لهذه تحديده لمعايرة

 
 البيانات تحليل باستخدام قام وقد المالية، األدوات من محفظة لكل االئتمان وخسائر االئتمان لمخاطر الرئيسية المحركات وتوثيق بتحديد البنك قام

 المستخدمة االقتصادية السيناريوهات وتضمنت .االئتمان وخسائر االئتمان ومخاطر الكلية االقتصادية المتغيرات بين العالقات بتقدير التاريخية
 .الرئيسية المؤشرات من التالية النطاقات 2019 ديسمبر 31 في كما

 

 اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة االستثمار 

  اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الوطنية اإلدخارات 

  التضخم 

 للحكومة اإلجمالي الدين 

 الخ... االفتراضية االئتمان فروق 
 

 على بناء   المالية للموجودات مختلفة محافظ في والخسائر السداد عن التخلف ومعدالت الرئيسية المؤشرات بين المتوقعة العالقات تطوير تم
  .سابقة سنة 15 إلى 10 مدى على التاريخية البيانات لتحلي

 
 المتوقعة االئتمان خسارة قياس (6

 
 :التالية للمتغيرات اآلجال هيكل عن عبارة هي المتوقعة االئتمان خسائر قياس في الرئيسية المدخالت

 
 السداد؛ عن التخلف احتمالية .1
 السداد؛ عن التخلف عن الناتجة الخسائر .2
 السداد؛ عن للتخلف التعرض .3

 
 عن التخلف عن الناتجة الخسائر حالة في أي) التنظيمية والمدخالت داخليا   المطورة اإلحصائية النماذج من عموما   مشتقة أعاله المتغيرات إن

 .أعاله موضح هو كما التطلعية المعلومات تعكس بحيث تعديلها ويتم  .أخرى تاريخية وبيانات( السداد
  

 باستخدام تقييمها ويتم اإلحصائية، النماذج أساس على حسابها يتم والتي معين، تاريخ في تقديرات هي السداد عن تخلفال احتمالية تقديرات ان
ا المجمعة البيانات إلى هذه التحليل نماذج تستند .والتعرضات المقابلة األطراف من مختلفة لفئات وفقا المصممة التصنيف أدوات خارجيا  و داخلي 

 السداد عن التخلف احتمالية الستخالص متاحة، كانت حيثما السوق، بيانات استخدام أيضا ويمكن. ونوعية كمية عوامل على تشتمل التيو
 . الكبيرة الشركات من المقابلة لألطراف
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يتم  .به المرتبط السداد عن التخلف احتمالية تقدير في تغيير إلى سيؤدي ذلك فإن التصنيف، فئات بين التعرض أو المقابل الطرف ترحيل تم إذا

لتعرضات التمويل الشخصي  للتعرضات و معدالت السداد المقدرعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية ب باألخذتقدير احتمال التخلف عن السداد 
 جزئة.لقطاع الت

 
 الخسائر متغيرات بتقييم البنك يقوم .السداد عن تخلف هناك كان إذا المحتملة الخسارة حجم هي السداد في التخلف عن الناتجة الخسائرإن 

 الخسائر نماذج تؤخذ .السداد عن المتخلفة المقابلة األطراف مقابل المطالبات استرداد معدالت تاريخ أساس على السداد في التخلف عن الناتجة
 تعتبر والتي ضمانات أي استرداد وتكاليف المقابل الطرف وصناعة المطالبة وعمر والضمان الهيكل االعتبار في السداد في التخلف عن الناتجة
ا  قيمة تحديد في رئيسيا مؤشرا القيمة إلى القروض نسبة تعتبر التجزئة، بملكية المضمونة للقروض بالنسبة .المالي األصل من يتجزأ ال جزء 

 .خصم كعامل الفعلي الفائدة سعر باستخدام المخصوم النقدي التدفق أساس على احتسابها ويتم .السداد في التخلف عن الناتجة الخسائر
 

 مدن السدداد عدن التخلدف عندد التعدرض مستوى الرئيسي المركز يستمد .التخلف حالة في المتوقع التعرض السداد عن التخلف عند التعرض يمثل
 للتخلدف التعدرض مسدتوى إن .اإلطفاء ذلك في بما العقد بموجب به موحالمس الحالي للمبلغ المحتملة والتغييرات المقابل للطرف الحالي التعرض

 السداد عن التخلف عند التعرض مستوى يشمل المالية، والضمانات اإلقراض لتعهدات بالنسبة .الدفترية قيمته إجمالي هو مالي ألصل السداد عن
 التاريخيدة المالحظدات علدى بنداء   تقدديرها يدتم والتدي العقدد، بموجب سحبها يمكن التي المحتملة المستقبلية المبالغ إلى باإلضافة المسحوب، المبلغ

 مدن مجموعدة نمذجدة طريدق عدن التخلدف عدن السدداد تحديدد يتم ، المالية الموجودات لبعض بالنسبة .التنظيمية التوجيهات أو التطلعية والتوقعات
 .إحصائية وتقنيات وهاتسيناري باستخدام الوقت في مختلفة نقاط في المحتملة التعرض نتائج

 
ا 12 لمددة السدداد عدن التخلدف الحتماليدة األقصدى الحدد اسدتخدام وبشدرط أعداله، ذكره تم لما وفق ا   فيهدا ترتفدع لدم التدي الماليدة للموجدودات شدهر 

 التعاقدد فتدرة اللخد السدداد عدن التخلدف مخداطر ضدوء في السداد عن التخلف عند التعرض مستوى البنك يقيس جوهري، بشكل االئتمان مخاطر
 فيده يحدق الدذي التداريخ إلدى القصدوى التعاقديدة المددة تمتد(. محدد غير استحقاق تاريخ لمنتجات للمقترض التمديد خيارات ذلك في بما) القصوى

  .الضمان أو القرض ارتباط فسخ أو سلف بسداد المطالبة للبنك
 

 غيدر االرتبداط وعنصدر القدرض مدن كدال تشدمل التدي االئتمدان بطاقدات وتسدهيالت الفرديدة المكشدوف علدى البنكيدة للسدحوبات بالنسبة ذلك، ومع
 طلدب علدى التعاقديدة البندك قددرة كاندت إذا القصدوى التعاقديدة المددة مدن أطدول فتدرة مددار علدى المتوقعة االئتمان خسائر البنك يقيس المسحوب،

 ثابت أجل لها ليس التسهيالت هذه ان .التعاقدي اإلشعار لفترة ائتمانية سائرخ إلى البنك تعرض من تحد ال المسحوب غير االرتباط وإلغاء السداد
 اليوميدة اإلدارة فدي تنفيدذه يدتم ال التعاقددي الحدق هدذا ولكدن فدوري بدأثر إلغاؤهدا للبندك ويمكدن .جمداعي أسداس علدى إدارتها ويتم سداد، هيكل أو

 بعدين األخدذ مدع األطول الفترة هذه تقدير يتم .التسهيل مستوى على االئتمان مخاطر في بالزيادة دراية على البنك يصبح عندما فقط ولكن العادية
 تقليدل هدذه وتشدمل .المتوقعدة االئتمدان خسدارة مدن التخفيدف علدى تعمدل والتدي اتخاذها البنك يتوقع التي االئتمان مخاطر إدارة إجراءات االعتبار
 الخارجيدة المرجعيدة المعلومدات تمثدل التدي المحدافظ إن .ثابتدة سدداد بشروط يتم قرض إلى مالقائ الرصيد تحويل أو /و التسهيل إلغاء إن .الحدود
ا مدخال   إليها بالنسبة  فدي التخلف عن الناتجة الخسائر تقديرات البنك استخدم حال في تجزئة محفظة ليست المتوقعة االئتمان خسائر قياس في هام 
  .بازل لتوجيهات وفقا السداد

 
 :تشمل التي المشتركة المخاطر خصائص على بناء   المالية األدوات تجميع يتم جماعي، أساس على لمؤشر نموذج وضع يتم عندما

 

 األداة؛ نوع 

 االئتمان؛ مخاطر تصنيف 

 الضمانات؛ نوع 

 العقارية؛ التجزئة لرهون نسبة القيمة إلى القروض نسبة 

 المبدئي؛ اإلثبات تاريخ 

 االستحقاق حتى المتبقية المدة: 

 و ؛طاعقال 

 للمقترض الجغرافي الموقع. 
 

 .مناسب بشكل متجانسة تظل معينة مجموعة داخل التعرضات أن من للتأكد المنتظمة للمراجعة المجموعات تخضع
 

 لتحلي باستخدام قام وقد المالية، األدوات من محفظة لكل االئتمان وخسائر االئتمان لخسائر الرئيسية المحركات وتوثيق بتحديد البنك قام
 االقتصادية الطرق تضمنت  .االئتمان وخسائر االئتمان ومخاطر الكلية االقتصادية المتغيرات بين العالقات بتقدير التاريخية البيانات

 .الرئيسية المؤشرات من التالية النطاقات 2019 ديسمبر 31 في المستخدمة
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 2018 2019 اإلقتصاد مؤشرات

 20.6 ارتفاع اإلجمالي المحلي الناتج من٪ اإلجمالي المحلي االدخار
 29.3 األساس حالة

.138 إنخاض  

 24.7 ارتفاع
 33.4 األساس حالة

342. إنخاض  

 15.9 ارتفاع اإلجمالي المحلي الناتج من٪ الجاري الحساب رصيد
 4.4 األساس حالة

-7.1 إنخاض  

 16.7 ارتفاع
 5.4 األساس حالة

-9.5 إنخاض  

 2.9- ارتفاع ٪ بنسبة تغير المستهلك سعر متوسط  -التضخم
 -1.1- األساس حالة

0.8 إنخاض  

 1.8 ارتفاع
 3.7 األساس حالة

6.5 إنخاض  

 8.3- ارتفاع ٪ بنسبة تغير والخدمات السلع استيراد حجم
 2.5 األساس حالة

  13.3 إنخاض

 -8.6 ارتفاع
 2.3 األساس حالة

2.13 إنخاض  

 29.2 ارتفاع اإلجمالي المحلي الناتج من الستثمارا إجمالي نسبة
 24.9 األساس حالة

.720 إنخاض  

 32.7 ارتفاع
 28 األساس حالة

4.23 إنخاض  

 497.5 ارتفاع إجمالي اإلقراض الحكومي بالعملة المحلية بالمليار
 677.7 األساس حالة

857.9 إنخاض  

 367.3 ارتفاع
 560.3 األساس حالة

3.753 إنخاض  

 -461.7 ارتفاع ض الحكومي الصافي/ األقتراض بالعملة المحلية بالملياراألقترا
 -178.5 األساس حالة

104.7 إنخاض  

 -481.1 ارتفاع
 -205.2 األساس حالة

70.7 إنخاض  
 

 يستخدمها تلفةمخ سيناريوهات ثالثة ضمن المحسوبة المتوقعة االئتمان لخسائر االقتصادية المؤشرات في التغيير حساسية أدناه الجدول يوضح
 .البنك

 السعودية الرياالت بآالف

 البنوك لدى أرصدة
 والمؤسسات

 األخرى المالية
 الدين أدوات
 المطفأة بالتكلفة

 الدين أدوات
 العادلة بالقيمة

 الدخل خالل من
 والسلف القروض اآلخر الشامل

 قائمة خارج
 اإلجمالي المالي المركز

2019 
       

 (يةأساس حالة)  ترجيحا أكثر
 
 

373 
 
 

10،143 11،941 3،696،055 555،669 4،274،181 

 
 (الظروف أفضل)  تفاؤال أكثر
 

373 10،143 11،941 3،680،895 555،115 4،258،467 

 4،333،103 557،119 3،753،527 11،941 10،143 373 (الظروف أسوأ) تشاؤما أكثر

 4،286،683 555،938 3،708،288 11،941 10،143 373 مخصص الختاميال

2018       

 4،809،221 577،605 4،000،889 5،346 222،529 2،852 (أساسية حالة) ترجيحا أكثر

 4،776،021 577،076 3،968،218 5،346 222،529 2،852 (الظروف أفضل) تفاؤال أكثر

 4،867،445 578،551 4،058،167 5،346 222،529 2،852 (الظروف أسوأ) تشاؤما أكثر

 4،868،811 577،730 4،060،354 5،346 222،529 2،852 ختاميمخصص الال

 



 78صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة    .32

 
 

 (القيمة منخفضة وغير السداد متأخرة) والسلف القروض أعمار
 

 اإلجمالي
 قروض

 االئتمان بطاقات استهالكية

 على سحب
 المكشوف

 السعودية الرياالت بآالف تجارية وقروض

    2019 

976،751 685,677 33,110 257,964 
 يوما   30 إلى واحد يوم من

359,686 241,197 8,878 109,611 
 يوما   90 إلى يوما   31 من

149,627 - - 149,627 
 يوما   180 إلى يوما   91 من

352,502 - - 352,502 
 يوما   180 من أكثر

1,838,566 926,874 41,988 869,704 
 ، صافي المطفأة لتكلفةباالمقتناه  والسلف القروض

 
 

 اإلجمالي
 قروض
 االئتمان بطاقات استهالكية

 على سحب
 المكشوف

 السعودية الرياالت بآالف تجارية وقروض

    2018 

1,452,453 1,098,981 43,656 309,816 
 يوما   30 إلى واحد يوم من

734,717 423,323 17,147 294,247 
 يوما   90 إلى يوما   31 من

28,848 - - 28,848 
 يوما   180 إلى يوما   91 من

176,360 - - 176,360 
 يوما   180 من أكثر

2,392,378 1,522,304 60,803 809,271 
 ، صافي المطفأة بالتكلفةالمقتناه  والسلف القروض
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 :القيمة في االنخفاض خسائر ومخصص والسلف للقروض بالنسبة االقتصادي القطاع تركزات مخاطر يلي فيما ( هـ)

 

 عاملة السعودية الرياالت بآالف
 غير

 صافي عاملة،

 مخصص
 لـ

 االنخفاض خسائر
 القيمة في

 وسلف، قروض
 صافي

2019     

 5,013,531 (3,125) - 5,016,656 حكومية وشبه حكومية
 2,241,144 (14,284) - 2,255,428 األخرى المالية والمؤسسات البنوك
 1,725,684 (54,321) 56,793 1,723,212 أسماك وصيد زراعة
 20,114,586 (724,029) 602,930 20,235,685 تصنيع
 2,164,468 (14,152) - 2,178,620 وتعدين مناجم
 11,088,969 (71,563) 38,381 11,122,151 صحية وخدمات وغاز وماء كهرباء

 9,795,310 (815,621) 954,696 9,656,235 وإنشاءات بناء
 24,168,833 (974,013) 878,492 24,264,354 تجارة
 5,976,915 (40,591) 12,922 6,004,584 واتصاالت نقل

 14,376,014 (253,871) 78,197 14,551,688 خدمات
 17,866,837 (469,138) 290,646 18,045,329 االئتمان وبطاقات استهالكية قروض 

 11,192,805 (273,580) 504,440 10,961,945 أخرى

 125,725,096 (3,708,288) 3,417,497 126,015,887 اإلجمالي

2018 
    

 4,827,803 (3,750) - 4,831,553 حكومية وشبه حكومية

 2,788,039 (19,160) 3,379 2,803,820 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 2,277,452 (94,884) 72,055 2,300,281 أسماك وصيد زراعة

 20,373,744 (661,679) 685,035 20,350,388 تصنيع 

 2,353,946 (44,713) - 2,398,659 وتعدين مناجم 

 7,336,292 (47,520) 21,684 7,362,128 صحية وخدمات وغاز وماء كهرباء 

 9,081,686 (1,159,459) 1,290,298 8,950,847 وإنشاءات بناء 

 26,224,117 (1,150,270) 752,682 26,621,705 تجارة 

 6,072,728 (47,046) 16,332 6,103,442 واتصاالت نقل 

 13,300,714 (282,968) 151,784 13,431,898 خدمات 

 13,462,222 (428,548) 367,978 13,522,792 االئتمان وبطاقات استهالكية قروض

 12,532,891 (120,357) 263,939 12,389,309 أخرى

 120,631,634 (4,060,354) 3,625,166 121,066,822 الياإلجم
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 الضمانات (و)

 
 الضمانات هذه تتضمن .والسلف القروض في االئتمان مخاطر من للتخفيف کتأمين بضمانات االعتيادية اإلقراض أنشطة سياق في البنوك تحتفظ

 مدن وغيرهدا والعقدارات والدوليدة المحليدة واألسدهم الماليدة والضدمانات األخدرى النقديدة والودائدع الطلدب تحدت والودائع ألجل الودائع الغالب في
 بصدافي الصدلة ذات التعرضدات مقابدل االسدتهالكية والقدروض التجاريدة القدروض مقابدل رئيسدي بشدكل الضدمانات إدارة يدتم .الثابتة الموجودات

 كميدة معلومدات إلدى حاجدة هنداك يكدون التقريدر، فتدرة في االئتمانية القيمة منخفضة تكون التي المالية وداتللموج بالنسبة .تحقيقها الممكن قيمتها
 .االئتمان مخاطر من الضمان هذا يخفف الذي الحد إلى كتأمين به المحتفظ الضمان عن
 

 :يلي ما  سمبردي 31 في كما االئتمانية القيمة المنخفضة للقروض كتأمين المقتناة الضمانات قيمة بلغت
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 3،020،322 2،544،622 ٪50 من أقل -تغطية الضمانات 

 49،573 122،513  ٪70- 51 -تغطية الضمانات 

 555،271 750،362 ٪70 من أكثر -تغطية الضمانات 

 3،625،166 3،417،497 اإلجمالي

 

 

 السوق مخاطر .33
 

 أسعار مثل السوق متغيرات في للتغير نتيجة المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة ذبذبت مخاطر السوق مخاطر تمثل
 أو المتاجرة غير مخاطر أو المتاجرة مخاطر إلى السوق لمخاطر تعرضاته البنك يصنف .األسهم وأسعار األجنبي الصرف وأسعار الفائدة

 .الدفاتر البنكية
 
 الجهد واختبار للمخاطر المعرضة القيمة طريقة منها مؤشرات عدة باستخدام البنك ودفتر بالمتاجرة المتعلقة السوق مخاطر مراقبةو إدارة تتم

  . الحساسية وتحليل
 

 المتاجرة سجل - السوق مخاطر( أ
 

 وبشكل البنك، يطبق المتاجرة، لدفتر السوق مخاطر إدارة ولغرض .المتاجرة دفتر إدارة عند المقبول المخاطر مستوى على قيودا   المجلس وضع
 من مجموعة على بناء   المحتملة االقتصادية الخسائر ولتقدير المقتناة السوق مخاطر وضع تقييم أجل من للمخاطر المعرضة القيمة طريقة يومي،

 .السوق أوضاع في والتغير االفتراضات
 

 .معدين زمندي مددى وعلدى معدين ثقدة مسدتوى عندد مدا لمحفظدة  السدوق قيمدة فدي حتمدلالم السدلبي التغيدر للمخداطر المعرضدة القيمة طريقة تقدر
 القيمدة نمداذج تصدمم مدا عدادة .السدابقة البياندات علدى باالعتمداد المتاجرة لدفتر السوق لقيمة الممكنة التغيرات لتقييم المحاكاة نماذج البنك يستخدم

 في السابقة والتقلبات االرتباطات على تعتمد ألنها قيود للمخاطر المعرضة القيمة لطريقة يكون لذلك اعتيادية، سوقية بيئة في للمخاطر المعرضة
 .إحصائيا   توزيعا   ستتبع المستقبلية الحركات أن تفترض أنها كما السوق، أسعار

 
 ال التدي المحتملدة الخسدائر مدن٪ 99 قددره ثقدة مسدتوى باسدتخدام وذلدك تقدديرا   تمثل البنك قبل من المتبعة" للمخاطر المعرضة القيمة" طريقة إن

 بدأن يوضدح واحدد يدوم مددى علدى٪ 99 بنسدبة الثقدة مسدتوى اسدتخدام إن .واحدد يوم لمدة بالسوق السائدة الظروف ثبات حالة في تجاوزها يتوقع
 إجدراء يدومي أساس على تمي .يوم مائة كل مرة من أكثر المتوسط، في تحدث، أال يجب" للمخاطر المعرضة القيمة" مبلغ تجاوزت التي الخسائر
 .للمخاطر المعرضة للقيمة محددة اختبار عملية
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 الثقدة فتدرة خدارج تحددث ال التدي الخسدائر االعتبدار بعدين تأخدذ وال مدا، عمدل يدوم انتهداء عند المحفظة مخاطر" للمخاطر المعرضة القيمة" تمثل

 هدذه االحتسداب عمليدات وأن خاصدة للمخاطر المعرضة القيمة احتساب طرق عن تختلف أن يمكن لفعليةا المضاربة عمليات نتائج لكن المحددة،
 .المتدهورة السوق أوضاع خالل والخسائر األرباح عن إيجابيا   مؤشرا   تعطي ال
 

 علدى للوقدوف للمحفظدة الجهدد بداراتاخت بدإجراء البندك يقدوم ،"للمخداطر المعرضدة القيمدة" طريقدة باسدتخدام المتعلقدة أعداله القيود على وللتغلب
 التدي بالخسائر بانتظام بالبنك المخاطر إدارة ولجان والمطلوبات الموجودات لجنة إبالغ ويتم االعتيادية، الثقة فترات خارج تحدث التي الظروف
  .لمراجعتها الجهد الختبارات نتيجة تحدث

 
 :2018 و 2019 ديسمبر 31 في المنتهيتين للسنتين بالبنك الخاصة خاطرللم المعرضة بالقيمة المتعلقة للمعلومات تحليل يلي فيما

 

 السعودية الرياالت بآالف
 عمالت تحويل أسعار

 أجنبية
 العموالت أسعار مخاطر

 الخاصة
 الكلية المتاجرة

2019    

 1,093 1,097 11 2019 ديسمبر 31 في كما للمخاطر المعرضة القيمة
 1,451 1,454 83 2019 لسنة رللمخاط المعرضة القيمة متوسط
 2,703 2,720 552 2019 لسنة للمخاطر المعرضة للقيمة األقصى الحد
 706 733 8 2019 لسنة للمخاطر المعرضة للقيمة األدنى الحد

2018    

 2,703 2,720 29 2018 ديسمبر 31 في كما للمخاطر المعرضة القيمة

 2,963 2,961 96 2018 لسنة للمخاطر المعرضة القيمة متوسط

 5,274 5,324 419 2018 لسنة للمخاطر المعرضة للقيمة األقصى الحد

 1,450 1,454 9 2018 لسنة للمخاطر المعرضة للقيمة األدنى الحد

 
 .ةاألجنبي العمالت من المحققة والخسائر االرباح من ناتجة لمراكز تعويضي تأثير تتضمن للخطر المعرضة اإلجمالية التجارية القيمة

 
 المتاجرة غير لسجل السوق مخاطر( ب
 

 العمالت تحويل أسعار أو الخاصة العموالت أسعار في التغيرات نتيجة أساسي، بشكل المتاجرة، عمليات بغير المتعلقة السوق مخاطر تنشأ
  .األسهم أسعار أو األجنبية،

 
 الخاصة العموالت أسعار مخاطر (1
 

 األدوات من المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة في إما يؤثر أن يمكن والذي سعرها في للتغير نظرا   الخاصة العمولة معدل مخاطر تنشأ
ّ  المراكز البنك ويراقب .محددة لفترات الخاصة العموالت معدالت لفجوة حدود بوضع المجلس قام وقد .المالية  استراتيجيات ويستخدم يوميا
    .الفجوات لهذه المقررة الحدود ضمن المراكز ههذ على المحافظة من للتأكد التحوط

 
 بقيت التي األخرى للتغيير القابلة البنود كافة ذلك في بما الخاصة، العموالت  أسعار في المعقولة المحتملة التغيرات أثر التالية الجداول توضح
 العموالت أسعار في المفترضة التغيرات أثر الخاصة لعموالتا دخل على األثر يمثل .الملكية حقوق أو للبنك الموحدة الدخل قائمة على ثابتة،

 المالية والمطلوبات المالية الموجودات على بناء   العام خالل الخاصة العموالت دخل صافي على ٪ال شيء  عند لها مستوى بأدنى الخاصة
 على األثر احتساب تم .المخاطر تغطية أدوات أثر كذل في بما ،2019و  2018 ديسمبر 31 في كما عائم بسعر المتاجرة أغراض لغير المقتناة
 ذلك في بما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة /ثابتة بعمولة للبيع المتاحة المالية الموجودات تقويم بإعادة وذلك الملكية حقوق
 األثر تحليل يتم .الخاصة العموالت أسعار في المفترضة لتغيراتا أثر عن والناتجة 2018 ديسمبر 31 في كما بها المتعلقة المخاطر تغطية أثر
 العمالت تركزات حسب المصرفية العمليات مخاطر وتحليل مراقبة تتم .المقايضة أو الموجودات استحقاق تاريخ حسب المساهمين حقوق على
  .السعودية الريـاالت بآالف بها المتعلقة اآلثار عن اإلفصاح ويتم
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 والمشتقات والمطلوبات بالموجودات الخاصة العموالت أسعار حساسية
 

 بوضع اإلدارة مجلس يقوم .النقدية هوتدفقات المالي مركزه على السوق في السائدة الخاصة العموالت أسعار في التقلبات آثار مخاطر البنك يدير
 الخزينة إدارة قبل من يوميا   ذلك مراقبة ويتم بها، التعهد يتم التي الخاصة العموالت أسعار تجديد عند التطابق عدم أو الفجوة لمستوى حدود
  .بالبنك

 
 بحسب مصنفة للبنك المالية لألدوات الدفترية القيمة الجدول يتضمن كما الخاصة، العمولة معدل لمخاطر البنك تعّرض أدناه الجدول يلخص
 .أسبق أيهما االستحقاق، تواريخ أو األسعار تجديد تواريخ

 
 المشتقة المالية واألدوات والمطلوبات الموجودات قيم في فجوات لوجود أو التطابق لعدم نتيجة الخاصة العموالت أسعار لمخاطر البنك يتعرض 

 والمطلوبات الموجودات أسعار تجديد تواريخ بمطابقة وذلك المخاطر هذه بإدارة البنك يقوم .محددة فترة في رهااسعا تجديد سيتم أو تستحق التي
 .المخاطر إدارة استراتيجيات خالل من

 

 الرياالت بآالف
 2019 السعودية

 العملة
 نقاط في التغير

 األساس
 دخل حساسية
 الخاصة العموالت

 حقوق الملكية حساسية

 
 اإلجمالي

 أشهر 6
 أقل أو

 سنة إلى أشهر 6
 واحدة

 سنة من أكثر
 إلى واحدة

 سنوات 5
 من أكثر

 سنوات 5

 (5,102) (1) (3,066) (1,079) (956) (66,069) 100+ أمريكي دوالر

 
-100 66,038 956 1,079 3,066 1 5,102 

 (253,766) (53,580) (187,136) (4,598) (8,452) 103,436 100+ سعودي لاير

 -100 (103,477) 8,452 4,598 187,136 53,580 253,766 

 الرياالت بآالف
 2018 السعودية

 العملة
 نقاط في التغير

 األساس
 خلد حساسية
 الخاصة العموالت

 حقوق الملكية حساسية

 
 اإلجمالي

 أشهر 6
 أقل أو

 سنة إلى أشهر 6
 واحدة

 سنة من أكثر
  إلى واحدة

 سنوات 5
 من أكثر
 سنوات 5

 أمريكي دوالر
+100 (67,179) (232) (347) (5,835) (32) (6,446) 

 -100 67,175 232 347 5,835 32 6,446 

 (248,635) (206) (234,155) (5,190) (9,084) 135,951 100+ سعودي لاير

 
-100 (136,045) 9,084 5,190 234,155 206 248,635 



 83صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 

 (تابع) السوق مخاطر .33
 

             
 السعودية الرياالت بآالف

 3 خالل
 أشهر

3-12 
 شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 اتسنو

 المحملة غير
 اإلجمالي بعمولة

2019       
       الموجودات

 النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد
       السعودي العربي

 995،416 995،416 - - - - الصندوق في نقد
 العربي النقد مؤسسة لدى أرصدة

 السعودي
275،000 - - - 7،846،920 8،121،920 

 والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
 األخرى المالية

      

 2،157،217 2،157،217 - - - - جاري حساب
 1،584،873 - - - 300،000 1،284،873 المال سوق إيداعات

       صافي إستثمارات،
 خالل من العادلة بالقيمة مقتناة
 الخسارة وأ الربح

9،954 65،458 - - - 75،412 

 خالل من العادلة بالقيمة مقتناة
 اآلخر الشامل الدخل

799،634 2،852،495 5،317،506 171،574 119،706 9،260،915 

 22،117،452 - 855،519 9،923،516 6،388،055 4،950،362 المطفأة بالتكلفة مقتناة
 9،695 9،695 - - - - زميلة شركات في استثمار

       للمشتقات الموجبة العادلة القيمة
 3،195،661 124،691 - - 386،458 2،684،512 المتاجرة ألغراض مقتناة
 1،410،890 - - - 205،064 1،205،826 النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة

       صافي وسلف، قروض
 قروضو االئتمان  بطاقات

 استهالكية
414،838 570،783 9،673،945 7،185،815 21،456 17،866،837 

 المكشوف على سحوبات 
 تجارية وقروض

 
64،448،642 31،316،608 6،903،514 3،837،526 1،351،969 107،858،259 

 1،324،567 1،324،567 - - - - صافي ومعدات، ممتلكات
أخرى، ضريبة مؤجلة  موجودات
 أخرى وعقارات

- - - - 2،169،463 2،169،463 

 178،148،577 16،121،100 12،050،434 31،818،481 42،084،921 76،073،641 الموجودات إجمالي
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) السوق مخاطر .33
  

        
 السعودية الرياالت بآالف

 3 خالل
 أشهر

3-12 
 شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 المحملة غير
 اإلجمالي بعمولة

2019       
 وحقوق المطلوبات
 المساهمين

      

      
 والمؤسسات للبنوك أرصدة
 األخرى المالية

 554،416 554،416 - - - - جارية حسابات
 1،817،724 - - - 903،606 914،118 المال أسواق ودائع
       العمالء ودائع

 67،732،501 67،732،501 - - - - الطلب تحت
 591،825 - - - - 591،825 توفير
 59،478،938 - - 1،084 21،103،184 38،374،670 ألجل

 5،034،238 5،034،238 - - - - أخرى
 السالبة العادلة القيمة

 للمشتقات
      

 3،056،171 51،118 - - 268،265 2،736،788 المتاجرة ألغراض مقتناة
 التدفقات لتحوطات مقتناة
 النقدية

6،668 6،567 - - - 13،235 

 6،922،811 6،922،811 - - - - أخرى مطلوبات
 32،946،718 32،946،718 - - - - المساهمين حقوق

 اتالمطلوب إجمالي 
 المساهمين وحقوق

 
42،624،069 22،281،622 1،084 - 113،241،802 178،148،577 

 العمولة أسعار حساسية
 المالي المركز قائمة داخل -
 

33،449،572 19,803,299 31,817,397 12,050,434 (97,120,702) - 

 العمولة أسعار حساسية
 المركز قائمة خارج -

 المالي
  

(29,331,322) (137,562) 29,498,239 (29,355) - - 

 حساسية فجوة إجمالي
 العمولة أسعار

4,118,250 19,665,737 61,315,636 12,021,079 (97,120,702) - 

 ألسعار الحساسية فجوة
 التراكمية العمولة

4,118,250 23,783,987 85,099,623 97,120,702 - - 
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) السوق مخاطر .33

 

             
 السعودية االتالري بآالف

 3 خالل
  أشهر

3-12 
  شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 المحملة غير
 اإلجمالي بعمولة

2018       
       الموجودات

 النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد
       السعودي العربي

 1،004،106 1،004،106 - - - - الصندوق في نقد

 العربي النقد مؤسسة لدى أرصدة
 عوديالس

11،755،000 - - - 8،166،754 19،921،754 

 والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
 األخرى المالية

      

 6،168،616 6،168،616 - - - - جاري حساب

 9،769،913 - - - 1،249،877 8،520،036 المال سوق إيداعات

       صافي إستثمارات،

من خالل الربح  العادلة بالقيمة مقتناة 
 والخسارة

 
76،498 194،115 67،532 18،603 - 356،748 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  مقتناة
 الشامل

910،016 3،266،074 743،363 586،920 135،133 5،641،506 

 المطفأة بالتكلفة مقتناة
3،586،879 1،584،965 17،201،882 - - 22،373،726 

 9،695 9،695 - - - - زميلة شركات في استثمار

 للمشتقات الموجبة العادلة قيمةال
      

 1،473،140 143،814 - - 264،827 1،064،499 المتاجرة ألغراض مقتناة

 459،324 - - - 52،636 406،688 النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة

       صافي وسلف، قروض

 13،462،222 59،600 3،937،346 8،616،525 412،401 436،350 وقروض أستهالكية ئتمانأ بطاقات 

 وقروض المكشوف على سحوبات 
 تجارية

 
58،031،637 28،193،458 15،121،118 4،650،818 1،172،381 107،169،412 

 صافي ومعدات، ممتلكات
- - - - 690،369 690،369 

 أخرى، ضريبة مؤجلة موجودات
 أخرى وعقارات

 
- - - - 1،749،746 1،749،746 

 الموجودات إجمالي
84،787،603 35،218،353 41،750،420 9،193،687 19،300،214 190،250،277 
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 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) السوق مخاطر .33
  

        
 السعودية الرياالت بآالف

 3 خالل
 أشهر

3-12 
 شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 المحملة غير
 اإلجمالي بعمولة

2018       

 المساهمين وحقوق المطلوبات
      

      
 المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
 األخرى

 251،940 251،940 - - - - جارية حسابات
 1،893،541 - - - 531،000 1،362،541 المال أسواق ودائع
       العمالء ودائع
 67،792،228 67،792،228 - - - - الطلب تحت
 547،702 - - - - 547،702 توفير
 75،682،178 - - 6،310،453 24،424،463 44،947،262 ألجل

 4،345،896 4،345،896 - - - - أخرى
 2،003،340 - - - - 2،003،340 وصكوك دين سندات

       للمشتقات السالبة العادلة القيمة
 1،303،204 28،050 - - 166،920 1،108،234 المتاجرة ألغراض مقتناة
 110،924 - - - 27،289 83،635 النقدية التدفقات لتحوطات مقتناة

 5،457،374 3،946،705 - 966،828 241،707 302،134 أخرى مطلوبات
 30،861،950 30،861،950 - - - - المساهمين حقوق

 وحقوق المطلوبات إجمالي 
 المساهمين

50،354،848 25،391،379 7،277،281 - 107،226،769 190،250،277 

 العمولة أسعار حساسية
 لماليا المركز قائمة داخل -
 

34,432,755 9,826,974 34,473,139 9,193,687 (87,926,555) - 

 العمولة أسعار حساسية
  المالي المركز قائمة خارج -

(40,198,066) 1,614,153 39,171,272 (587,359) - - 

 أسعار حساسية فجوة إجمالي
 العمولة

(5,765,311) 11,441,127 73,644,411 8,606,328 (87,926,555) - 

 العمولة ألسعار الحساسية فجوة
 التراكمية

(5,765,311) 5,675,816 79,320,227 87,926,555 - - 

 

 
 والتي المالية، األدوات لتلك اإلسمية القيم صافي المشتقة المالية األدوات بين)الفرق(  الفجوة صافي يمثل المالي المركز الفجدوة خارج قائمة

 .الخاصة التالعمو أسعار مخاطر إدارة في تستخدم

 
 عند وذلك المالية، لألداة الدفترية القيمة بموجبه تحسب الذي السعر هو النقدية المالية لألداة( الفعلي)العائد  الفعلي الخاصة العمولة سعر إن

لمسجلة بالتكلفة المطفأة، وسعر إن هذا السعر يعتبر السعر التاريخي لألداة المالية بعمولة ثابتة ا .األداة لهذه الحالية القيمة حساب في استخدامه
 .السوق الحالي لألداة بعمولة عائمة أو األداة المسجلة بالقيمة العادلة

 
 العملة مخاطر (2
 

 حدودا   المجلس وضع .األجنبي الصرف أسعار في للتقلبات نتيجة المالية األدوات قيمة تذبذب عن الناتجة بالمخاطر العمالت مخاطر تتمثل
 تلك ضمن بها االحتفاظ تم أنه من للتأكد أيضا   التحوط استراتيجيات تستخدم كما يومية، بصورة مراقبتها تتم والتي مالتالع مراكز لمستوى
  .الحدود

 
 النقدية ومطلوبات موجوداته على 2018 و 2019 ديسمبر 31 في كما هامة لمخاطر بشأنها البنك يتعرض التي العمالت التالي الجدول يوضح
 الريـال مقابل العمالت أسعار في المعقولة المحتملة التغيرات أثر التحليل يحسب .المتوقعة النقدية وتدفقاته المتاجرة، أغراض لغير المقتناة

 لغير المقتناة النقدية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة بسبب) الموحدة الدخل قائمة في ثابتة، األخرى المتغيرات كافة بقاء مع السعودي
  للتحوط المستخدمة العموالت أسعار لمقايضات العادلة القيمة في التغير بسبب) المساهمين حقوق وفي ،(بالعملة تأثرت التي المتاجرة أغراض



 87صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 

 (تابع) السوق مخاطر .33
 
 

 االنخفاض صافي السلبي األثر هريظ بينما المساهمين، حقوق أو الموحدة الدخل قائمة في المحتملة الزيادة اإليجابي األثر يظهر .(النقدية للتدفقات
 .لكية الموحدةالم حقوق أو الموحدة الدخل قائمة في المحتمل
 

 الرياالت بآالف
 2018 2019 السعودية

 العملة تعرضات
 في التغير نسبة
 (%) العملة سعر

 صافي على األثر
 الدخل

 حقوق على األثر
 الملكية

 سعر في التغير نسبة
 (%) العملة

 صافي على األثر
 لدخلا

 حقوق على األثر
 الملكية

 (213) 1،450 5+ 543 17،136 5+ أمريكي دوالر

 - (368) 3- - (12) 3- يورو

 
 .األخرى األجنبية العمالت في التغير نتيجة الدخل وصافي الملكية حقوق على جوهري أثر يوجد ال
 
 العملة مركز (3
 

 حددود بوضدع اإلدارة مجلدس ويقدوم النقديدة، وتدفقاتده المدالي مركدزه علدى بالسدوق ائدةالسد الصرف أسعار في التقلبات آلثار التعرض البنك يدير
 نهايدة فدي .يدومي بشدكل مراقبتهدا تدتم حيدث الواحدد، اليدوم وخالل الواحدة الليلة فترة لمراكز إجمالي وبشكل عملة لكل المقبولة المخاطر لمستوى
 :يلي كما البنك لدى األجنبية بالعمالت الجوهرية المخاطر صافي كان السنة،

 

 السعودية الرياالت بآالف
2019 

 قصيرة /طويلة
2018 

 قصيرة /طويلة

 299,152 362,816 األمريكي بالدوالر

 12,262 397 يورو

 1,265 596 استرليني جنيه

 13,304 15,680 أخرى

 325,983 379,489 اإلجمالي

 
 
 حقوق الملكية أسعار مخاطر( 4 

 
 المتاجرة أغراض لغير المقتناة ستثماراتاإل محفظة في حقوق الملكيةل العادلة القيمة انخفاض مخاطر إلى وق الملكيةحق أسعار مخاطر تشير

  .الفردية األسهم وقيمة األسهم أسعار مؤشرات مستويات في المعقولة المحتملة للتغيرات نتيجة بالبنك الخاصة
 

 الملكية حقوق على اآلخر ملاالش الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة إستثماراتك تناةالمق حقوق الملكية إستثمارات ألثر تحليل يلي فيما
 : ثابتة األخرى المتغيرات جميع إبقاء مع حقوق الملكية أسعار مؤشرات في المعقولة المحتملة للتغيرات نتيجة بالبنك

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 السوق مؤشرات
 رسع في التغير نسبة

 ٪ حقوق الملكية
 القيمة على األثر

 السوقية
حقوق  سعر في التغير

 السوقية القيمة على األثر (٪)الملكية 

 4،207 5+ 3،906 5+ تداول

 (4،207) 5- (3،906) 5- تداول

 

 .المدرجة الدولية المالية األوراق أسعار في التغير بسبب السوقية القيمة على جوهري أثر يوجد ال



 88صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 

 السيولة مخاطر .34
 
 في اضطراب وجود عند السيولة مخاطر تحدث أن ويمكن .به الخاصة التمويل متطلبات صافى تلبية على البنك مقدرة عدم السيولة مخاطر تمثل

 قامدت المخداطر، هدذه مدن وللتقليدل .التمويدل مصادر بعض في مفاجئ شح إلى يؤدي مما االئتماني التصنيف درجات مستوى انخفاض أو السوق
 يعادلدده ومددا النقددد مددن كدداف   رصدديد علددى والحفدداظ السدديولة، تددوفر االعتبددار بعددين األخددذ بعددد الموجددودات وإدارة التمويددل، مصددادر بتنويددع دارةاإل

 .داولللت القابلة المالية واألوراق
 
 االعتياديدة الظدروف تغطدي متعدددة سديناريوهات باسدتخدام السديولة بشدأن منتظمدة جهدد اختبدارات إجدراء ويدتم يوميدا ، السيولة مركز مراقبة تتم 

 والمطلوبدات الموجدودات لجندة قبدل مدن والموافقدة للمراجعدة بالسديولة المتعلقدة واإلجدراءات السياسدات كافدة تخضدع .السوق في االعتيادية وغير
 والمطلوبدات الموجدودات لجندة إلدى زمدوج تقريدر يقدم كما .العاملة التابعة والشركات للبنك السيولة مركز تغطي يومية تقارير إصدار يتم .بالبنك

  .المتخذة التصحيحية واإلجراءات االستثناءات كافة يشمل حيث بانتظام،
 

 من٪ 7 تساوي نظامية بوديعة النقد مؤسسة لدى البنك يحتفظ السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة واألنظمة البنوك مراقبة لنظام وطبقا  
 السعودي العربي النقد لمؤسسة األرصدة عدا فيما) األخرى المالية والمؤسسات للبنوك األرصدة من٪ 4 و لبالط تحت العمالء ودائع إجمالي
 ويتم المستندية، واالعتمادات الضمان خطابات وهوامش ألجل والودائع االدخـار وودائع( األجنبية بالعمالت والمسجلة المقيمة غير والودائع
 من٪ 20 عن تقل ال سائلة نقدية باحتياطيات البنك يحتفظ النظامية، الوديعة إلى إضافة .الشراء إعادة فاقياتبات الخاصة الودائع كافة استبعاد

 كما .يوما   30 عن تزيد ال فترة خالل نقد إلى تحويلها يمكن التي الموجودات أو السعودية الحكومة سندات أو نقد صورة في ودائعه، التزامات
   .السعودية الحكومة سندات مقابل السعودي العربي النقد مؤسسة لدى الشراء إعادة تسهيالت خالل من إضافية بمبالغ االحتفاظ للبنك يمكن

 
 والمطلوبات الموجودات استحقاقات تحليل( أ
 
 تحديدها تم اتوالمطلوب للموجودات المتوقعة االستحقاقات إن .للبنك المالية وللمطلوبات للموجودات االستحقاقات محفظة أدناه الجدول يلخص
 المتوقع الفعلي االستحقاق تاريخ االعتبار بعين تأخذ وال النهائية التعاقدية االستحقاقات تاريخ حتى التقرير تاريخ من المتبقية الفترة أساس على

 أرصدة جميع إدراج تم ،العرض ولغرض .الكافية السيولة توفر لضمان االستحقاقات محفظة بمراقبة اإلدارة تقوم .البنك قبل من إليه والمشار
  ."ثابت استحقاق تاريخ بدون" بند ضمن األخرى واإليداعات لالدخار الطلب، تحت الودائع

 
 
 
 



 89صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) السيولة مخاطر .34
 

 الرياالت بآالف
 السعودية

 3 خالل
  أشهر

3-12 
  شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 تاريخ بدون
 اإلجمالي ثابت استحقاق

2019       

       الموجودات
 لدى وأرصدة نقد

 العربي النقد مؤسسة
       السعودي

 995،416 995،416 - - - - الصندوق في نقد

 مؤسسة لدى أرصدة
 السعودي العربي النقد

275،000 - - - 7،846،920 8،121،920 

 البنوك لدى أرصدة
 المالية والمؤسسات

 األخرى
      

 2،157،217 2،157،217 - - - - جاري حساب

 1،584،873 - - - 300،000 1،284،873 المال سوق إيداعات

       صافي إستثمارات،

 من العادلة بالقيمة مقتناة
 الخسارة أو الربح خالل

7،944 12،599 54،869 - - 75،412 

 من العادلة بالقيمة مقتناة
 الشامل الدخل خالل
 اآلخر

125،333 257،754 7،973،582 784،540 119،706 9،260،915 

 22،117،452 - 3،625،519 10،623،517 6،388،055 1،480،361 المطفأة بالتكلفة مقتناة

 شركات في استثمار
 زميلة

- - - - 9،695 9،695 

 الموجبة العادلة القيمة
 للمشتقات

      

 ألغراض مقتناة
 المتاجرة

71،163 411،825 2،047،420 665،253 - 3،195،661 

 لتحوطات اةمقتن
 النقدية التدفقات

57،972 105،553 1،247،365 - - 1،410،890 

       صافي وسلف، قروض

و  االئتمان بطاقات
 قروض استهالكية

 
106،769 570،783 9،741،170 7،185،815 262،300 17،866،837 

 على سحوبات
 وقروض المكشوف
 تجارية

 

14،232،457 24،533،682 27،708،454 38،435،340 2،948،326 107،858،259 

 ومعدات، ممتلكات
 صافي

 
- - - - 1،324،567 1،324،567 

 أخرى و موجودات
 ضريبة مؤجلة

 أخرى وعقارات
 

- - - - 2،169،463 2،169،463 

 178،148،577 17،833،610 50،696،467 59،396،377 32،580،251 17،641،872 الموجودات إجمالي

 



 90صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (عتاب) السيولة مخاطر .34
 

 الرياالت بآالف
 السعودية

 3 خالل
  أشهر

3-12 
 شهرا

 5- واحدة سنة
 سنوات

 5 من أكثر
 سنوات

 تاريخ بدون
 اإلجمالي ثابت استحقاق

2019       
 المطلوبات

 وحقوق
 المساهمين

 
 للبنوك أرصدة

 والمؤسسات
       األخرى المالية

 554،416 554،416 - - - - جارية حسابات

 
 أسواق ودائع

 لمالا
914،118 903،606 - - - 1،817،724 

 العمالء ودائع
      

 67،732،501 67،732،501 - - - - الطلب تحت

 توفير
- - - - 591،825 591،825 

 59،478،938 124،144 - 12،597،826 11،955،428 34،801،540 ألجل

 أخرى
- - - - 5،034،238 5،034،238 

 العادلة القيمة
 للمشتقات السالبة

      

 ألغراض مقتناة
 المتاجرة

 
50،122 398،735 2،005،851 601،463 - 3،056،171 

 لتحوطات مقتناة
 النقدية التدفقات

- 1،640 11،595 - - 13،235 

 أخرى مطلوبات
- 290،344 938،973 449،399 5،244،095 6،922،811 

 حقوق
 المساهمين

 
- - - - 32،946،718 32،946،718 

 إجمالي
 وباتالمطل

 وحقوق
 المساهمين

35،765،780 13،549،753 15،554،245 1،050،862 112،227،937 178،148،577 

 



 91صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) السيولة مخاطر .34
 
 

 السعودية الرياالت بآالف
 3 خالل

  أشهر
3-12 

  شهرا
 5- واحدة سنة

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 تاريخ بدون

 اإلجمالي ثابت استحقاق

2018       

       تالموجودا
 مؤسسة لدى وأرصدة نقد

       السعودي العربي النقد

 1،004،106 1،004،106 - - - - الصندوق في نقد

 النقد مؤسسة لدى أرصدة
 السعودي العربي

11،755،000 - - - 8،166،754 19،921،754 

 البنوك لدى أرصدة
 األخرى المالية والمؤسسات

      

 6،168،616 6،168،616 - - - - جاري حساب

 9،769،913 - - - 1،249،877 8،520،036 المال سوق إيداعات

 صافي إستثمارات،
      

 من العادلة بالقيمة مقتناة
 الخسارة أو الربح خالل

59،415 206،156 72،574 18،603 - 356،748 

 من العادلة بالقيمة مقتناة
 اآلخر الشامل الدخل خالل

41،661 436،622 1،720،940 3،307،150 135،133 5،641،506 

 22،373،726 - 2،769،958 17،181،637 1،206،323 1،215،808 المطفأة بالتكلفة مقتناة

 9،695 9،695 - - - - زميلة شركات في استثمار

 الموجبة العادلة القيمة
 للمشتقات

      

 1،473،140 - 184،878 1،081،438 138،840 67،984 المتاجرة ألغراض مقتناة

 التدفقات لتحوطات قتناةم
 النقدية

137،947 34،246 287،131 - - 459،324 

 صافي وسلف، قروض
      

 قروضو  االئتمان بطاقات
 استهالكية

89 412،401 8،616،525 3،937،346 495،861 13،462،222 

 المكشوف على سحوبات
 تجارية وقروض

14،237،291 22،855،962 37،762،706 26،800،419 5،513،034 107،169،412 

 690،369 690،369 - - - - صافي ومعدات، ممتلكات

ضريبة  أخرى و موجودات
 أخرى وعقارات مؤجلة

- - - - 1،749،746 1،749،746 

 الموجودات إجمالي
36،035،231 26،540،427 66،722،951 37،018،354 23،933،314 190،250،277 

 



 92صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 (تابع) السيولة مخاطر .34
 
 

 السعودية ياالتالر بآالف
 3 خالل

  أشهر
3-12 

 شهرا
 5- واحدة سنة

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 تاريخ بدون

 اإلجمالي ثابت استحقاق

2018       

 وحقوق المطلوبات
 المساهمين

 والمؤسسات للبنوك أرصدة
       األخرى المالية

 251،940 251،940 - - - - جارية حسابات

 1،893،541 - - - 531،000 1،362،541 المال أسواق ودائع

 العمالء ودائع
      

 67،792،228 67،792،228 - - - - الطلب تحت

 توفير
- - - - 547،702 547،702 

 75،682،178 145،879 - 11،967،914 20،089،283 43،479،102 ألجل

 أخرى
- - - - 4،345،896 4،345،896 

 السالبة العادلة القيمة
 للمشتقات

      

 1،303،204  156،608 988،656 82،583 75،357 المتاجرة ألغراض ةمقتنا

 التدفقات لتحوطات مقتناة
 النقدية

- 20،434 90،490 - - 110،924 

 وصكوك دين سندات
3،340 - - 2،000،000 - 2،003،340 

 أخرى مطلوبات
302،134 241،707 966،828 - 3،946،705 5،457،374 

 المساهمين حقوق
- - - - 30،861،950 30،861،950 

 وحقوق المطلوبات إجمالي
 المساهمين

45،222،474 20،965،007 14،013،888 2،156،608 107،892،300 190،250،277 

 
 
 

 العربددي النقدد مؤسسددة لددى واألرصددة النقددد القائمدة القروضبد عهددات المتعلقددةالت ولتغطيدة المطلوبددات بكافدة للوفداء المتاحددة الموجدودات تتضدمن

 اإليضاح في مبينة المتراكمة المحتملة وااللتزامات التعهدات ان .للعمالء وسلف وقروض للبنوك وسلف وقروض التحصيل قيد والبنود ديالسعو

 .المالية القوائم حول( 1)19 رقم

 
 



 93صفحة  البنك السعودي الفرنسي
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 (تابع) السيولة مخاطر .34

 
  تعاقديةال لالستحقاقات المتبقية المخصومة غير الفترة حسب المالية المطلوبات تحليل( ب
 

 التزامات أساس على 2018 و 2019 ديسمبر 31 في كما بالبنك الخاصة المالية بالمطلوبات المتعلقة االستحقاق آجال أدناه الجدول يلخص
 لكت إجمالي ولكن التالي، الجدول في التعاقدي االستحقاق تاريخ حتى الخاصة العمولة مدفوعات إدراج يتم .المخصومة غير التعاقدية السداد
 حتى التقرير تاريخ من المتبقية الفترة أساس على للمطلوبات التعاقدية االستحقاقات تحديد تم .الموحدة المالي المركز قائمة مع يتطابق ال المبالغ
 أقرب أساس على دادالس العمالء من العديد طلب عدم البنك يتوقع .الفعلي االستحقاق تاريخ االعتبار بعين تأخذ وال التعاقدية االستحقاقات تاريخ
 لدى بالودائع لالحتفاظ التاريخية الوقائع تظهره حسبما المتوقعة النقدية التدفقات الجدول يعكس وال .بالسداد فيه مطالبا   البنك يكون أن يمكن تاريخ
 .البنك

 

 السعودية الرياالت بآالف
 3 خالل

  أشهر
3-12 

  شهرا
 5- واحدة سنة

 سنوات
 5 من أكثر

 سنوات
 ريختا بدون

 اإلجمالي ثابت استحقاق

2019       

 والمؤسسات للبنوك أرصدة
       األخرى المالية

 554،416 554،416 - - - - جارية حسابات

 1،829،358 - - - 916،645 912،713 المال أسواق ودائع

       العمالء ودائع

 67،732،501 67،732،501 - - - - الطلب تحت

 591،825 591،825 - - - - توفير

 59،607،494 124،144 - 12،740،299 12،232،529 34،510،522 ألجل

 5،034،238 5،034،238 - - - - أخرى

 - - - - - - والصكوك الدين سندات

 135,349,832 74,037,124 - 12,740,299 13,149,174 35,423,235 اإلجمالي

 2018       

 والمؤسسات للبنوك أرصدة
       األخرى المالية

 251,940 251,940 - - - - جارية حسابات

 1,908,194 - - - 546,063 1,362,131 المال أسواق ودائع

       العمالء ودائع
 67,792,228 67,792,228 - - - - الطلب تحت

 547,702 539,565 - 8,137 - - توفير

 76,194,300 145,879 - 12,500,057 20,359,361 43,189,003 ألجل

 4,345,896 4,345,896 - - - - خرىأ

 2,021,468 - 2,000,000 - - 21,468 والصكوك الدين سندات

 153,061,728 73,075,508 2,000,000 12,508,194 20,905,424 44,572,602 اإلجمالي

 



 94صفحة  فرنسيالبنك السعودي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 
  المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم .35

 
 يستند .القياس بتاريخ السوق في المشاركين بين اعتيادية معاملة التزام لتحويل يدفع أو أصل بيع مقابل يستلم قد الذي السعر هي العادلة القيمة
 :في تتم التزام تحويل أو األصل بيع معاملة أن افتراض على العادلة القيمة قياس

 
  أو االلتزام؛ أو لألصل المتاح الرئيسي السوق في -
 .االلتزام أو لألصل مةمالئ األسواق أكثر في رئيسية، سوق غياب ظل في -

 
 
 .الموحدة المالية القوائم في المدرجة الدفترية قيمتها عن كبير بشكل قائمة المركز المالي في المدرجة المالية لألدوات العادلة القيم تختلف ال
 

أقل موضوعية و تحتاج إلى درجات متغيرة  بالنسبة لألدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر و ذات سعر قليل الشفافية, تكون القيمة العادلة

 و عدم التأكد لعوامل السوق و افتراضات التسعير و مخاطر أخرى تؤثر األداة المحددة. من الحكم تعتند على السيولة و التركيز

 

 نماذج التقيم

أدوات مماثلة التي توجد لها أسعار سوق قابلة  أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، مقارنة مع نفس تتضمن
ان للمالحظة. تشمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم أسعار الفائدة الخالية من المخاطر وأسعار الفائدة، وفروق االئتم

 العمالت األجنبية.وغيرها من العالوات المستخدمة في تقدير الخصم وأسعار السندات وأسعار األسهم وأسعار صرف 
 

م في الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصول أو دفعها لنقل االلتزاإن 
تحديد القيمة العادلة ألدوات معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستخدم البنك نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع ل

 مالية مشتركة وبسيطة.
 

المشتقات المتداولة في ن المدرجة وأسهم األوراق المالية والسوق للديو عادة ما تكون األسعار أو مدخالت النماذج القابلة للمالحظة متاحة في
سعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج يقلل من البورصة والمشتقات البسيطة خارج البورصة مثل مقايضات أسعار الفائدة. إن توفر أ

حظة تختلف الحاجة إلى أحكام وتقديرات اإلدارة ويقلل من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. إن توافر أسعار ومدخالت السوق القابلة للمال
 ة وظروف عامة في األسواق المالية.باختالف المنتجات واألسواق، وهو عرضة للتغييرات القائمة على أحداث محدد

 
ة ما تتلطب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير قابلة للمالحظة درجة أعلى من حكم اإلدارة وتقديرها في تحديد القيمة العادلة. عاد

النقدية المستقبلية المتوقعة على األدوات المالية  يكون مطلوبا  الحكم والتقدير اإلداري الختيار نموذج التقييم المناسب الستخدامه، وتحديد التدفقات
قديرات التي يجري تقييمها، وتحديد احتمالية التعثر من جانب الطرف المقابل والمدفوعات المسبقة، واختيار أسعار الخصم المناسبة. يتم تعديل ت

إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك  نموذج عدم التأكدلسيولىة أو مخاطر ا القيمة العادلة التي يتم الحصول عليها من النماذج ألي عوامل أخرى، مثل
مانية أن طرفا  ثالثا  مشاركا  في السوق سيأخذها في االعتبار عند تسعير إحدى المعامالت. تهدف القيم العادلة أيضا  إلى عكس المخاطر االئت

 ند الحاجة.لألداة وتتضمن تعديالت لمراعاة مخاطر االئتمان للبنك والطرف المقابل ع
 

 إطار التقييم

 سيلدى البنك إطار رقابي ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق، وهي مستقلة عن إدارة المكتب الرئي
اجرة واالستثمار وكافة وتتحمل المسؤولية الشاملة عن التحقق بشكل مستقل من نتائج عمليات المت وتقدم تقارير إلى رئيس إدارة المخاطر،

 قياسات القيمة العادلة الهامة. ضوابط محددة تشمل ما يلي: 

 التحقق من التسعير القابل للمالحظة؛ -
 إعادة أداء التقييمات النموذجة؛ -
 عملية مراجعة واعتماد للنماذج الجديدة والتغييرات في النماذج التي تشمل قسم المخاطر -
 امالت السوق القابلة للمالحظة والتحليل والتحقيق في حركات التقييم اليومية الجوهريةاالختيار الرجعي لنماذج مقابل مع -
 

األدلة عند استخدام معلومات طرف ثالث، مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير، لقياس القيمة العادلة، تقوم إدارة مخاطر السوق بتقييم وتوثيق 
 ستنتاج أن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا يشمل:التي تم الحصول عليها من أطراف ثالثة لدعم ا

 
 التحقق من أن الوسيط أو خدمة التسعير معتمدة من البنك الستخدامها في تسعير النوع المناسب من األدوات المالية؛  - 

 الفعلية؛ فهم كيفية الوصول إلى القيمة العادلة ومدى تمثيلها لمعامالت السوق- 

 و ؛عندما تستخدم أسعار أدوات مماثلة لقياس القيمة العادلة، وكيف تم تعديل هذه األسعار لتعكس خصائص األداة الخاضعة للقياس -



 95صفحة  البنك السعودي الفرنسي
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 )تابع( المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم      .35

 
 ديد القيمة العادلة باستخدام تلك األسعار.إذا تم الحصول على عدد من عروض األسعار لألداة المالية نفسها، فكيف تم تح -

ذ يتم اإلبالغ عن أي قضية تقييم هامة على أساس منتظم )باإلضافة إلى كلما اقتضت الضرورة ذلك( إلى لجنة مخاطر السوق للبنك من أجل اتخا
 اإلجراءات المناسبة وفقا  لذلك.

 

 
 العادلة القيمة وتسلسل العادلة القيمة تحديد

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة لتحديد التالي التسلسل البنك يستخدم
 

 الوصول كيان ألي يمكن مماثلة أداة أو (.تصنيف إعادة أو تعديل بدون) األداة لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار: األول المستوى
 ؛ القياس تاريخ في إليها

 
 الهامة مدخالتها كافة تحديد يتم أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في لمتداولةا األسعار: الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق
 

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات على الهامة مدخالتها من أي تستند ال تقييم طرق: الثالث المستوى
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 )تابع( المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم.  35
 

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى السعودية الرياالت بآالف

2019     
     المالية الموجودات

 4,606,551 - 4,606,551 - المشتقة المالية األدوات
الربح أو  خالل من العادلة قيمتها مدرجة مالية إستثمارات
  الخسارة

    

 20,218 - - 20,218 ثابتة بمعدالت سندات - 
 55,194 - 55,194 - متغيرة بمعدالت سندات - 

 75,412 - 55,194 20,218 اإلجمالي
 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية إستثمارات

 اآلخر
    

 5,620,995 - - 5,620,995 ةثابت بمعدالت سندات -
 3,520,214 - 3,520,214 - متغيرة بمعدالت سندات -
 119,706 6,984 34,602 78,120  حقوق ملكية -
 - - - - أخرى -

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

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

     المالية المطلوبات
 3,069,406 - 3,069,406 - المشتقة المالية لألدوات السالبة العادلة القيمة

 3,069,406 - 3,069,406 - اإلجمالي

2018     
     المالية الموجودات

 1,932,464 - 1,932,464 - المشتقة المالية األدوات
الربح أو  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية إستثمارات
 الخسارة

    

 336,521 - - 336,521 ثابتة بمعدالت سندات - 
 20,227 - 20,227 - متغيرة بمعدالت سندات - 

 356,748 - 20,227 336,521 اإلجمالي
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مالية إستثمارات

 األخر
    

 1,459,626 - 75,455 1,384,171 ثابتة بمعدالت سندات -
 4,046,747 - 4,046,747 - متغيرة التبمعد سندات -
 128,172 6,303 37,729 84,140 حقوق ملكية -
 6,961 681 6,280  أخرى -

 5,641,506 6,984 4,166,211 1,468,311 اإلجمالي

     

 7،930،718 6،984 6،118،902 1،804،832 اإلجمالي
     مالية مطلوباتال

 1,414,128 - 1,414,128 - المشتقة اليةالم لألدوات السالبة العادلة القيمة
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 .3 والمستوى 2 والمستوى 1 المستوى بين تحويل عمليات هناك تكن لم السنة، خالل
 

 :العادلة القيمة تسلسل من الثالث بالمستوى العادلة القيم لقياسات الختامية األرصدة إلى االفتتاحية األرصدة من التسوية التالي الجدول يوضح
 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية ستثماراتاإل
 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 2،575،208 6,984 السنة بداية في الرصيد

 (2،534،783) - المطفأة للتكلفة تصنيفه معاد

 (33،243) - 3 توىالمس خارج المحول

 (161) - السنة خالل استبعاد

 (37) - العادلة القيمة في التغير

 6،984 6,984 السنة نهاية في الرصيد

 
 القيم عن كبير بشكل المطفأة بالتكلفة المقتناة األخرى المالية األدوات عدا المالي، المركز قائمة داخل المالية لألدوات العادلة القيم تختلف ال

 البنوك وإلى لدى واألرصدة الدين وسندات بالعمولة المحملة العمالء ودائعل العادلة القيم تختلف وال .الموحدة المالية القوائم في المدرجة تريةالدف
 السوق يف المتداولة العمولة أسعار أن حيث الموحدة المالية القوائم في المدرجة الدفترية هاقيم عن جوهري بشكل المطفأة بالتكلفة المدرجة
األدوات  ذههال يتوفر ل .البنوك وإلى من للمستحق القصيرة المدة وبسبب عليها المتعاقد األسعار عن كبير بشكل تختلف ال المماثلة المالية لألدوات

 .قاتها الخاصة بهااألدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف المقابل في تاريخ استحقالهذه سوق نشط و ينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية 
 

 بالنسبة التسعير طرق أو توفرها، عند بالسوق المتداولة األسعار أساس على المطفأة، بالتكلفة المقتناة ستثماراتلإل المقدرة العادلة القيمة تحدد
 أساس على للمشتقات العادلة القيمة تحدد .المقدرة العادلة والقيمة الدفترية القيمة بين فروقات تنتج أن يمكن وبالتالي .ثابتة بعمولة السندات لبعض
 .المالئمة التقييم طرق باستخدام أو توفرها عند السوق في المتداولة األسعار

 

 رئيسي بشكل تمثل السوق في للمالحظة القابلة البيانات باستخدام بمدخالت معين تقييم أسلوب خالل من عليها الحصول تم التي القيم إن
 المؤجل التسعير استخداما   األكثر التقييم أساليب وتشمل .المؤجلة األجنبي الصرف وعقود العملة ومقايضات والخيارات العمولة أسعار مقايضات
 األسعار ومنحنيات األجنبي الصرف نقطة وتشمل متنوعة مدخالت النماذج هذه وتؤسس .الحالية القيمة حسابات باستخدام المقايضة ونماذج
 الوسيط أسعار ذلك في بما للمالحظة القابلة البيانات إلى استنادا   الثاني المستوى في األخرى ستثماراتاإل تقييم مويت .العمولة وأسعار اآلجلة
 .وغيره

 

 قيمة مقابل سعودي ريـال مليون 22،085: 2018) سعودي ريـال مليون  22,154المطفأة بالتكلفة المقتناة ستثماراتلإل العادلة القيمة بلغت

  .(سعودي ريـال مليون 22،374: 2018) سعودي ريـال مليون  22,117 قدرها دفترية
 

 3 المستوى) والسلف للقروض العادلة القيمة إلى للتوصل الحالي العائد منحنى مستخدما   المخصومة النقدية التدفقات طريقة البنك يستخدم
 لتلك الدفترية القيمة بلغت .(سعودي ريـال مليون 122،432: 2018) سعودي ريـال مليون 129,161 البالغ االئتمان فرق تعديل بعد( األدوات

 .(سعودي ريـال مليون  120،632 :2018) سعودي ريـال مليون 125,725  والسلف القروض
 
 والقيمة المعاملة سعر بين الفرقإن . المالية لألداة المعاملة سعر مع ، الصلة ذي التقييم نموذج من عليها الحصول تم التي القيمة تختلف قد

 تحديد يمكن حتى تأجيله أو ، المعاملة عمر مدى على إما إطفاؤه يتم". األول اليوم في والخسارة الربح" باسم عادة   إليها يشار التي النموذجية
 على العادلة القيمة في قةالالح التغيرات إدراج يتم. األستبعاد خالل من تتحقق أو ،القابلة للمالحظة السوق بيانات باستخدام لألداة العادلة القيمة
 .األول اليوم في المؤجلة والخسائر األرباح عكس دون الدخل قائمة في الفور
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 العالقة ذوي االطراف وأرصدة معامالت  .36
 

 تمت العالقة يذو األطراف مع المعامالت بأن اإلدارة ومجلس اإلدارة وترى .عالقة ذوي أطراف مع العادية، أعماله دورة خالل البنك، يتعامل
 البنوك مراقبة نظام في عليها المنصوص للنسب العالقة ذوي األطراف مع المعامالت تخضع .األخرى األطراف مع التعامل شروط بنفس

 .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة والتعليمات
 
 :كاآلتي الموحدة المالية القوائم في ةوالمدرج 2018و 2019 ديسمبر 31 في كما المعامالت هذه عن الناتجة األرصدة كانت 
 
 

السعودية الرياالت بآالف 2019 2018  

 شركات زميلة  

 استثمارات 9,695 9,695
 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 7,983

  
أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات واإلدارة العليا وكبار المساهمين 

 والشركات الشقيقة

 قروض وسلف  11,975,396 7,347,118
 استثمارات 430,870 178,140

 مستحقات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 500,000 1,421,019
 موجودات أخرى 7 -

 ودائع العمالء 8,416,294 10,715,976
 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 8,017 22,883

 مطلوبات أخرى 9,096 -
 مشتقات بالقيمة العادلة, صافي 47,457 80,129

2,408,784 3,998,308 
  المحتملة وااللتزامات التعهدات

 

 صناديق االستثمار للبنك  

 مشتقات بالقيمة العادلة, صافي (833) -
 ودائع العمالء 6,042,214 5,741,676
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 (تابع) العالقة ذوي األطراف وأرصدة معامالت .36

 
 :الموحدة المالية القوائم في والمدرجة العالقة ذوي األطراف مع المعامالت ومصاريف دخل بيان يلي فيما

 

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

   خاصة عمولة دخل

 اآلخرين الرئيسيين والمساهمين العليا واإلدارة الحسابات ومراجعي اإلدارة مجلس أعضاء -
 شقيقةال والشركات

617,739 297,656 

 12 4 استثمارية ديقصنا -

 297,668 617,743 الخاصة العموالت دخل إجمالي

 خاصة عمولة مصروف
  

 الرئيسيين والمساهمين العليا واإلدارة الحسابات ومراجعي اإلدارة مجلس أعضاء -
 شقيقةال والشركات اآلخرين

360,012 278,755 

 100 187 زميلة شركات -

 5,403 1,569 االستثمارية البنك صناديق -

 284,258 361,768 الخاصة العموالت مصاريف إجمالي

 (71,395) (52,718) صافي وأخرى، عموالت ودخل أتعاب

 5,174 9,141 اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 أخرى وإدارية عمومية مصاريف
93,438 84,619 

 
 :كاآلتي العليا اإلدارة موظفي إلى الموظفين ومزايا رواتب إجمالي بلغ

 

 2018 2019 السعودية الرياالت فبآال

 58,376 62,971 األجل قصيرة مكافآت

 9,846 9,786 (مؤجلة مكافآت) األجل طويلة مكافآت

 14,893 16,376 األجل طويلة الحوافز برنامج

 7,845 1,031 الخدمة نهاية مكافأة

 90,960 90,164 اإلجمالي

 
 غيدر أو مباشدر بشدكل إمدا البندك أنشدطة علدى والمراقبدة والتوجيده للتخطديط والمسدؤولية السدلطة هملددي الدذين األفدراد هدم العليا اإلدارة موظفوإن 

 .مباشر
 
 الخزينة أسهم .37
 
 بموجبه ُيمنح والذي األجل طويلة الحوافز برنامج ضمن اإلدارة مجلس قبل من عليها الموافقة تمت والتي خزينة أسهم لشراء خطة البنك بدأ

 البنك أسهم قيمة في االرتفاع من المؤهلون الموظفون ويستفيد .المؤهلين للموظفين الفرنسي السعودي البنك أسهم أداء على بناءا   تحفيزية مكافآت
قدم البنك للموظفين المؤهلين خيار فرص  .المنح تاريخ في األجل طويلة الحوافز برنامج في العمل بدأ .ستحقاقاال فترة خالل الفرنسي السعودي

 كية.أمتالك حقوق مل
 

 فيما يلي المالمح الجوهرية لهذة الخطط:
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 (تابع) الخزينة أسهم .37
 

 

 األجل طويلة الحوافز برنامج األجل طويلة الحوافز برنامج  البرنامج طبيعة
 األجل طويلة الحوافز برنامج

 1 1 1  القائمة البرامج عدد

2019مارس  31 2018 مايو 15 2017 يوليو 2 المنح تاريخ  

2022ابريل  01 2021 يناير 1 2019 يناير 1 االستحقاق تاريخ  

 35.95 23.096 23.096 سعودي لاير- المنح سعر

سنوات 3 سنة 2.6 سنة 1.5 االستحقاق فترة  

 االستحقاق شروط
 العمل رأس على الموظفين بقاء

 المطلوبة الخدمة معايير واستيفاء

 العمل رأس على الموظفين بقاء

 المطلوبة دمةالخ معايير واستيفاء

 العمل رأس على الموظفين بقاء

المطلوبة الخدمة معايير واستيفاء  

سهمأ األسهم ثمن ارتفاع األسهم ثمن ارتفاع السداد طريقة  

شولز بالك شولز بالك شولز بالك التقييم نماذج  

 في للسهم العادلة القيمة
  سعودي لاير - المنح تاريخ

31.836 33.906 42.37 

 
 المصاريف إجمالي إن .الصلة ذات بالسوق السائدة الظروف باالعتبار األخذ مع العمل رأس على البقاء شرط تحقق عند سهماأل منح يتم

 مليون 16.4  هي للسنة أعاله والمذكورة المساهمين حقوق إلى المستندة السداد بخطط يتعلق فيما الموحدة المالية القوائم هذه في بها المعترف
  .(سعودي لاير مليون 14.9: 2018) سعودي لاير

 

2019 

السنة بداية في التقدير لحساب المخصصة األسهم عدد 4,130,000  

العام خالل المكتسبة (3,130,000)  
صافي , العام خالل خصصت 1,151,655  

السنة نهاية في التقدير لحساب المخصصة األسهم عدد 2,151,655  

 
 

 المال رأس كفاية  .38
 
 علدى والحفداظ السدعودي؛ العربدي النقدد مؤسسدة قبدل مدن الموضدوعة المدال رأس بمتطلبدات االلتزام في المال رأس إدارة عند كالبن أهداف تتمثل
 .قوية رأسمالية بقاعدة واالحتفاظ عاملة؛ كمنشأة االستمرار على البنك مقدرة

 
 السدعودي العربدي النقدد مؤسسدة عدن الصدادرة التعليمدات تتطلب .البنك إدارة قبل من النظامي المال رأس واستخدام المال رأس كفاية مراقبة تتم 

 عدن تزيدد أو عندد المخداطر المرجحدة الموجدودات إلدى النظدامي المدال رأس إجمالي نسبة تكون وأن النظامي، المال رأس من أدنى بحد االحتفاظ
 .ةعلي المتفق األدنى الحد

 
 رأس كفايدة مددى قيداس يتم وبموجبها السعودي، العربي النقد مؤسسة قبل من المحددة دالتالمع باستخدام وذلك رأسماله كفاية بمراقبة البنك يقوم
 باسدتخدام للمشدتقات اإلسدمية والمبدالغ والتعهددات المدالي المركدز قائمدة فدي المدرجة الموجودات مع المؤهل المال رأس بنود بمقارنة وذلك المال

  .النسبية مخاطرها إلظهار المرجحة األرصدة
 

 ،2013 ينداير 1 مدن المفعدول والسارية 3 بازل بموجب المال رأس بتطبيق المتعلقة والتوجيهات اإلطار السعودي العربي النقد مؤسسة تأصدر
 إطدار تحدت للمجموعدة موحدد أسداس علدى العالقدة ذات نسدبوال المدال رأس وإجمدالي الموحددة المخداطر المرجحة الموجودات حساب يتم وعليه
  .3 بازل
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 (تابع) المال رأس كفاية.      38

 
 اإلطدار باسدتخدام 2018 و 2019 ديسدمبر 31 فدي كمدا العالقدة ذات نسدبوال المدال رأس وإجمدالي المخداطر المرجحدة الموجودات  حساب تم 

  .3 بازل إطار ضمن المحددة والمنهجية
 
 

 

 2018 2019 السعودية الرياالت بآالف

 165,236,811 163,698,148  االئتمان بمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات

 12,481,250 12,701,788  العمليات بمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات

 1,863,538 2,164,647    السوق بمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات

 179,581,599 178,564,583     المخاطر المرجحة الموجودات إجمالي

 31,811,197 32,720,359 (1 الشريحة) األساسي المال رأس

 3,685,383 1,568,513 (2 الشريحة) المساند المال رأس

 35,496,580 34,288,872 (2 والشريحة 1 الشريحة) والمساند األساسي المال رأس إجمالي

   (٪) المال رأس كفاية نسبة

 ٪17.71      ٪18.32 (1 الشريحة) األساسي المال رأس نسبة            

 ٪19.77 ٪19.20 (2 الشريحة+  1 الشريحة) والمساند األساسي المال رأس نسبة            

   
 
 الشركات وتمويل الوساطة وخدمات االستثمار إدارة خدمات .39

 
 استثمار مستشاري مع بالتعاون االستثمار صناديق بعض إدارة ذلك ويشمل له التابعة الشركة خالل من لعمالئه االستثمار خدمات البنك يقدم

 حديدولت ."صافي والعموالت، األتعاب دخل" ضمن الموحدة الدخل قائمة في التابعة الشركات من الدخل يدرج .وساطة وخدمات متخصصين
 ويشمل) الصناديق تلك يف للبنك االقتصادية الحقوق إجمالي تقييم على عادة   البنك يعتمد االستثمارية الصناديق تلك مثل على البنك سيطرة مدى
 .الصندوق مدير استبعاد في المستثمر حقوق وكذلك ،(متوقعة إدارة وأتعاب مستحقة أرباح وأي ستثماراتاإل ذلك

 
 يقم لم ذلك على وبناء   الحاالت جميع في المستثمرين جميع عن وكيال   بصفته يتصرف البنك فإن أعاله، المذكور التقييم نتائج ضوء وعلى 

 الشامل الدخل خالل من العادلة بقيمتها مدرجة بند ضمن ستثماراتاإل هذه في البنك حصة تدرج ذلك، مع .الصناديق لتلك المالية لقوائما بتوحيد
  .العالقة ذوي األطراف معامالت ضمن المتحققة الرسوم عن اإلفصاح ويتم ،اآلخر

 
 ريـال مليون 914,2 التابعة الشركة بواسطة البنك بواسطة المدارة ألخرىا الخاصة ستثماراتاإل ومحفظة االستثمارية الصناديق قيمة بلغت 

 الشريعة مع متوافقة إستثمارات إدارة خدمات التابعة شركته خالل من لعمالئه البنك يقدم كما .(سعودي ريـال مليون 3،522: 2018) سعودي
 مبلغ موجوداتال قيمة صافي بلغي والتي .متخصصين استثمار ريمستشا مع بالتعاون االستثمارية الصناديق بعض إدارة على تشتملوالتي 
  .(سعودي ريـال مليون 2،358: 2018) سعودي ريـال مليون2 , 028قدره إجمالي
 

 
 المقارنة أرقام .40

 
 .الحالية الفترة عرض مع لتتماشى السابقة الفترات أرقام تصنيف إعادة تم

 
 اإلدارة مجلس موافقة .41

 
  .هـ1441 خراأل جمادى 6 الموافق ،2020 يناير 31 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من الموحدة المالية مالقوائ هذه اعتماد  تم
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