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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 ت حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـا
 م2018و  م2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 عــام - 1

 اآلخرجمادى  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  - تأسس البنك السعودي الفرنسي )البنك(
 ( م1977ديسمبر  11) هـ الموافق1398محرم  1بتاريخ أعماله رسميا  ممارسة ك . بدأ البن(م1977يونيو  4الموافق )هـ 1397

بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
يونيو  30فرعا  ) 87 البالغةعه من خالل فرو (م1989سبتمبر  5الموافق )هـ 1410صفر 4الصادر بتاريخ  1010073368

 موظفا (.  3,036م: 8201يونيو  30)موظفـا   2,943  ( في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنكفرعا   68م: 8201

حت منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وت تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك
 - 11554الرياض , 56006ص. ب  - طريق الملك سعودالرئيسي للبنك هو:  المكتبعنوان  إشراف هيئة شرعية مستقلة.

 المملكة العربية السعودية.

 تقدم النشاطات المتعلقة بالوساطةو .من حقوق الملكية( ٪100تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ) ةيمتلك البنك شرك
شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وكما يمتلك البنالشركات.  وتمويل صولاألوإدارة 

٪ )ملكية 100يملك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة . حقوق الملكية٪ من 100بنسبة وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي 
الشركات التابعة في المملكة العربية  هذهتم تأسيس ٪(. 5شركتها التابعة بنسبة  ٪ وملكية غير مباشرة من خالل95مباشرة بنسبة 

 السعودية. 

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

 .الجمهورية العربية السوريةتم تأسيسه في  الذي, )"شركة زميلة"( السعودي الفرنسي –مال بنك بيمو  ٪ من رأس27 البنك يمتلك

 

 أسس اإلعداد -2

 

وفق ا لمعيار المحاسبة  م2019يونيو  30في  لفترة المنتهيةاالموجزة الموحدة للمجموعة كما في  لمرحليةتم إعداد القوائم المالية ا
المعايير و كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية )"34المعيار المحاسبي الدولي رقم "التقارير المالية األولية ) 34 الدولي رقم

 .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واإلصدارات األخرى الصادرة

, على م2018 ديسمبر 31و م2019مارس  31لسنة المنتهية في وللفترة / لة الموحدة للمجموعة كما في تم إعداد القوائم المالي
المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي , على التوالي, ولمعايير الدولية للتقرير الماليوا 34رقم  التوالي, وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي

لجنة وتفسير  "ضريبة الدخل" – 12متعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم محاسبة الزكاة وضريبة الدخل )اللالسعودي 
الشركات في  نظامونظام مراقبة البنوك و " فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(الضرائب" – 21التقارير المالية الدولية رقم معايير 

 السعودية.المملكة العربية 

الزكاة  اسبةحلمالعربي السعودي تعليمات إلى البنوك في المملكة العربية السعودية  , أصدرت مؤسسة النقدم2019يوليو  17في 
المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة رير مع المعايير الدولية للتق وذلك بالتوافق دخلوضريبة الدخل في قائمة ال

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  صدارات األخرىإلفي المملكة العربية السعودية والمعايير وا ةالمعتمدوالدولية 
 في المملكة العربية السعودية"(. ةالمالي المعتمد ريرباسم "المعايير الدولية للتق )يشار إليها مجتمعة

بما يتماشى مع معيار وفق ا لذلك, غيرت المجموعة معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل األثر بأثر رجعي 
( 5, السياسات المحاسبية, التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية )كما هو موضح في اإليضاح رقم 8الدولي رقم المحاسبة 

 (.الموجزة الموحدة مرحليةالقوائم المالية ال حول 16في اإليضاح رقم  تأثيرات هذا التغيرتم اإلفصاح عن و

 توحيدأسس ال -3

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

ودة وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والسعودي الفرنسي للصكوك المحد
 لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم إجراء تسويات, عند الضرورة, على القوائم المالية للشركات

 دة الموجزة للبنك.التابعة لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموح
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 )يتبع( توحيدأسس ال -3

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

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

 المرحلية الموحدة الموجزة إعتبارا  من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع, حسبما هو مالئم.

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

 القيمة. انخفاض ود دليل علىإلى حد عدم وجحذف األرباح غير المحققة ولكن  بها

 

 ت المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديدالسياساأثر التغيرات في  -4

 :معيار الجديدال , وفيما يلي بيان بأثر تطبيق هذام2019يناير  1اعتبارا  من  المحاسبة الجديد يارقامت المجموعة بتطبيق مع

 :)إذا انطبقت( بة عقود اإليجار التاليةكانت المجموعة تتبع محاس م2019يناير  1قبل تاريخ 

 المستأجر وه البنككون يعندما  (أ

تصنف عقود االيجار والتي لم تحول بموجبها كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية الى المجموعة. ونتيجة 
ل الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية لذلك, تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيلية. تحم

 على قائمة الدخل الموحدة بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

 المؤجر هو البنك يكونعندما  (ب

ويتم االفصاح عنها  ةعند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك, يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدين
ضمن "التمويل". يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيراد تمويل غير مكتسب. يتم اثبات دخل 

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

" عقود اإليجار" حيث يحل المعيار التوجيهات الحالية بشأن عقود اإليجار, بما  16قم مالي رللتقرير اللي ولدر المعياالبنك اعتمد ا
كانت  إذا" تحديد ما  4"عقود االيجار", والمعيار الدولي إلعداد للتقرير المالي رقم  17في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
" تقييم المعامالت بالشكل القانوني  SIC 27حوافز" و  –شغيلية " عقود إيجار ت SIC 15الترتيبات تحتوي على عقد إيجار" و

 لعقود اإليجار".

يناير  1وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  م2016في يناير  16تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم  على أن جميع عقود االيجارات 16. ينص المعيار الدولي رقم م2019

شهرا أو أقل أو عقود االيجار لألصول ذات القيمة المنخفضة. وبالتالي  12االعتراف بها في قائمة المركز المالي, ما لم تكن المدة 
ايجار تشغيلية أو مالية يتم استبعاده " عقود اإليجار" إلى عقود  17فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمستأجرين. لكل عقد ايجار, يعترف المستأجر بالمسئولية عن التزامات االيجار المستقبلية. وفي المقابل, يتم رسملة الحق في 
ة المباشرة والتي يتم التكاليف التابعضافة أااليجار المستقبلية ب استخدام االصل المؤجر. وهو ما يعادل عموما القيمة الحالية لدفعات

 الصل.ل االنتاجي العمر اطفاؤها على مدى

عند اعتماد المعيار الجديد. أثناء  16ح به المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم اختار البنك تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسم
 , تم قياس الحق في استخدام الموجوداتتشغيلي ألول مرة على عقود التأجير ال 16للتقرير المالي رقم تطبيق المعيار الدولي 
ا بمبلغ قة تتعلق بعقد إيجار معترف به تم تعديلها بمقدار أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبق ا أو مستح ,التزام التأجير المؤجرة عموم 

  األرباح على الصافي لتأثيرا كان. التطبيق بعد مرة ألول الفائدة سعر . باستخدامم2018ديسمبر  31في في قائمة المركز المالي 
 سعودي. لاير مليون 63 منخفضا بمقدار م2019 يناير 1 في المبقاه
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 ية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )يتبع(أثر التغيرات في السياسات المحاسب -4
 

 التسوية لمطلوبات اإليجار                 
 

 بآالف الرياالت السعودية
 
 

 952,870 م2018ديسمبر  31كما في )لفترة ممدة( التزامات إيجار خارج قائمة المركز المالي 

 (247) يجار منخفضة القيمةشهرا او اقل وعقود إ 12عقود اإليجار الحالية مع عقد إيجار لمدة 

  

 952,623 )إجمالي بدون خصم( م2019يناير  1التزامات عقود اإليجار التشغيلية اعتبارا من 

 (274,371) خصم القيمة الحالية

 678,252 مخصوم( ,)صافي م2019يناير  1التزامات عقود اإليجار التشغيلية اعتبارا من 

   

ح لمعدل االقتراض اإلضافي على مطلوبات عقود اإليجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ قام البنك بتطبيق المتوسط المرج

 التطبيق األولي.

 

بلغت قيمة حق استخدام الموجودات المثبت لدى البنك عقود إيجار لمقر الفرع ومقر جهاز الصراف اآللي وتحسينات اإليجار عليها. 

األرباح إن صافي األثر على . م2019يناير  1كما في ( )متضمنة االيجار المدفوع مقدما  ي مليون لاير سعود 653بواسطة البنك 

 مليون لاير سعودي. 63بمبلغ  انخفاضا  كان  م2019يناير  1المبقاة في 

 

من الممتلكات والمعدات بالصافي وتم إدراج مطلوبات عقود اإليجار ضمن المطلوبات  استخدام الموجودات كجزء حقتم عرض 

 المالي. ى في قائمة المركزاألخر

 

 السياسات المحاسبية الهامة -5
 

المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  الموجزة الموحدة المرحلية في إعداد القوائم الماليةتتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة 

التغيير و عقود اإلجار و  16 معيار الدولي للتقرير الماليلتطبيق اء , باستثنام2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنوية الموحدة

 في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل على النحو موضح أدناه:

 

 'عقود اإليجار' 16رقم  تقرير الماليلل ر الدوليايعمال

 / التزامات عقود االيجار االصلحق استخدام 

ما إذا كان العقد هو, أو يتضمن, عقد ايجار. إن كان العقد فيه الحق عند االعتراف األولي, في بداية العقد, يقوم البنك بتقييم 
الستخدام األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل أن تأخذ في االعتبار. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تكون للبنك 

   ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه الموجودات.

 الموجوداتحق استخدام 

 بسعر التكلفة نموذج التكلفة, ويقيس حق استخدام الموجودات يطبق البنك

 ;متراكمة في القيمة سائراالستهالك المتراكم وأي خ ناقصا   (أ

 تعديالت عقود االيجارألجل  ,عادة قياس التزامات عقود االيجارالمعدلة  (ب

ذا كانت هناك تكاليف اضافية مثل اعداد اللتزامات عقود االيجار. ومع ذلك إ مساويا   بشكل عام, سيكون حق استخدام الموجودات
المواقع, الودائع غير القابلة لالسترداد وغيرها من المصاريف المتعلقة بالمعامالت, يجب أن تضاف على إلى قيمة حق استخدام 

 الموجودات. 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  هر أش للستة
 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة -5

 عقود االيجار امالتز

عند االعتراف االولي, فإن التزام عقود االيجار هو القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجر. بعد تاريخ ابتداء العقد , ويقيس 
 ق: البنك التزامات عقود االيجار عن طري

 .عقود االيجار مدفترية لتعكس العائد على التزارفع القيمة ال .1

  ; و  لتعكس مدفوعات االيجار المقدم خفض القيمة الدفترية .2

   .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد ايجار .3

 

 :ة المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخلالتغيير في المحاسب

نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة  م2019يونيو  30المنتهية في  للفترة, تم تغيير أساس اإلعداد 2 رقم إيضاحذكر في كما 
االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في يتم كان . في السابق, م2019يوليو  17النقد العربي السعودي بتاريخ 

فقا و .م2017أبريل  11بتاريخ  381000074519نقد العربي السعودي رقم حقوق الملكية وفق ا لما ورد في تعميم مؤسسة ال
, يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في م2019يوليو  17من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ للتعليمات الجديدة الصادرة 

( 16 )انظر إيضاح رقم اة وضريبة الدخلهذا التغيير في محاسبة الزك بالمحاسبة بأثر رجعي عن المجموعة قامت. دخلقائمة ال
نتج عن هذا التغير انخفاض  .الموجزة الموحدةالمرحلية  لماليةالقوائم ا حول16فصاح عن آثار التغير أعاله في إيضاح رقم ويتم اإل

و  سعودي ن لايرمليو 79بمبلغ  م2018يونيو  30المنتهية في خالل فترة الثالثة أشهر والستة أشهر في الدخل المسجل للمجموعة 
يونيو  30التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  ةقائمعلى  أثر. لم يكن لهذا التغير أي  على التوالي ,مليون لاير سعودي 142

 .م2018

 

 :ضريبة الدخل

 ية,الحالضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة إن مصروف أو عكس مصروف دائن 
الضريبية المؤجلة  والمطلوبات الموجوداتمع تعديلها بالتغييرات في  في مناطق مختلفة,بناء  على معدل ضريبة الدخل المطبق 

 مستخدمة.الضريبية غير الخسائر المؤقتة وال ناتجة عن الفروقاتال

بشكل جوهري في نهاية فترة  المطبقةو أ تطبيقهاالضرائب التي تم  أنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس  مصروفيتم احتساب 
ا للضريبة. التي تعمل وإعداد التقارير في البلدان التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة و تدر دخال  خاضع 
الضريبي  نظامفيها الالتي خضع  حاالتتقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بال

 .للسلطات الضريبيةعلى أساس المبالغ المتوقع دفعها  حيثما كان ذلك مناسبا, األحكام, تحددالمطبق للتفسير. 

عكس أو  روفتسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات. إن مص
لى الفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية بناء  على معدل ضريبة الدخل ع يبةضرمصروف 

المؤقتة والخسائر الضريبية  الناتجة عن الفروقات مطلوبات الضريبية المؤجلةالو ي الموجوداتالدخل المطبق المعّدل للتغييرات ف

 .غير المستخدمة
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 ضريبة الدخل معالجةبشأن  التأكد عدم - 23لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  تفسير

الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة و تأكدالدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم  يتناول التفسير محاسبة ضرائب
وال تشمل  ,12 رقم ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي 12 رقم الدولي

الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما  بالمعالجاتمرتبطة ال والغراماتعلى وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد 
 يلي:

 نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصلالمنشأة ت تما إذا كان 

  الضريبية السلطاتحول فحص المعالجات الضريبية من قبل المنشأة ضعها تاالفتراضات التي 

 الضدريبي والخسدائر الضدريبية غيدر المسدتخدمة  (, والوعداءريبة )الخسدارة الضدريبيةكيف تحددد المنشدأة الدربح الخاضدع للضد

 .غير المستخدمة ومعدالت الضريبة والوفورات الضريبية

  في التغييرات في الحقائق والظروفالمنشأة نظر تكيف 

 

سويا  مع واحد أو أكثر من  نفصل أوتحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل مالمنشأة تعين على ت
 .التأكدحالة عدم لأفضل حل  منهالمعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع 

ا هامة في تحديد أوجه عدم   ا ألن المجموعة تعمل في بيئة معقدة  معالجاتبشأن  التأكدتطبق المجموعة أحكام  ضريبة الدخل. نظر 
 المالية الموحدة. القوائمعلى  أثرفقد قامت بتقييم ما إذا كان للتفسير  نسيات,الجمتعددة 

. األسعار حويلخاصة تلك المتعلقة بت مؤكدة,نظرت المجموعة فيما إذا كان لديها أي مراكز ضريبية غير  فسير,عند اعتماد الت
وقد  األسعار, حويلالخصومات المتعلقة بتتلفة وتشمل المناطق المختتضمن ملفات الضريبة الخاصة بالشركة والشركات التابعة في 

ا إلى االلتزام الضريبي ودراسة ت المجموعة,تلك المعالجات الضريبية. قررت  السلطات الضريبيةتتحدى  أنه  األسعار, حويلاستناد 
. لم يكن السلطات الضريبية الضريبية )بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة( من قبل معالجاتهامن المحتمل أن يتم قبول 

 المالية الموحدة للمجموعة.القوائم على  أي أثرللتفسير 

 ضريبة الدخل المؤجلة:

 والمطلوبات للموجوداتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية  تسجيليتم 
على الطريقة المتوقعة  سجلةمستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المألغراض التقارير المالية والمبالغ ال

باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ  والمطلوبات للموجوداتلتحقيق أو تسوية القيم الدفترية 
يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في التقرير. يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي 

. يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق وفورات الضريبيةالمستقبل ويمكن استخدام ال
 المزايا الضريبية ذات الصلة.

الضريبي لالستثمارات  , والوعاءالمؤقتة بين القيمة الدفتريةال يتم االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق 
في العمليات األجنبية حيث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق 

 في المستقبل المنظور.

 والمطلوبات لمقاصة الموجوداتواجب النفاذ نةني قاموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق تم مقاصة 
الضريبية والمطلوبات  الموجودات مقاصةنفسها. تم  بالسلطات الضريبيةالضريبية الحالية وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة 

أو تحقيق األصل  وتعتزم إما التسوية على أساس صاف قانوني واجب النفاذ للمقاصة عندما يكون للمنشأة حق الحالية الضريبية
 وتسوية االلتزام في وقت واحد.

المعترف بها في الدخل الشامل  إال بقدر ما يتعلق األمر بالبنود الخسارة,يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو 
 .الضريبةب االعتراف أيضا   يتم الحالة,اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية. في هذه 

 
 



11 
 

 ي الفرنسي البنك السعود
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 
 :الزكاة

 
ال يتم  قائمة الدخل فيالزكاة  فرو"(. يتم احتساب مصالهيئةالدخل )"وتخضع المجموعة للزكاة وفق ا للوائح الهيئة العامة للزكاة 

 ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.وحساب الزكاة كضريبة دخل 
 

 

 االستثمارات, صافي -6
 

 تصنف االستثمارات على النحو التالي:
 

 م2018 يونيو 30

 (مراجعة)غير      

 م2018ديسمبر  31

 (مراجعة)        

 م2019 يونيو 30

 (مراجعة)غير      

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  إستثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة 26,783,761 22,596,255 21,198,671

5,768,635 5,511,719 6,707,029 
استثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 أدوات الدين –األخر 

 

130,499 135,133 110,017 
ل الدخل الشامل األخر              ادلة من خالاستثمارات في القيمة الع

 اإلستثمارات األخرى /حقوق الملكية  -

 

317,495 356,748 114,540 
  –استثمارات في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 أداوت الدين

 

  ناقصا: إنخفاض بالقيمة (20,596) (227,875) (187,500)

  جمالياإل 33,694,751 28,371,980 27,227,800

 

 قروض وسلف, صافي -7

 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (مراجعةم )غير 2019 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 

قروض تجارية 

وسحب على 

 المكشوف

 جمالياإل قروض استهالكية بطاقات ائتمان

  جمالياإل –القروض والسلف العاملة 
109,244,33

1 
463,623 15,230,505 124,938,459 

 3,410,866 268,186 62,473 3,080,207 الصافي  –القروض والسلف غير العاملة 

 إجمالي القروض والسلف 
112,324,53

8 
526,096 15,498,691 128,349,325 

 (4,116,316) (368,273) (101,256) (3,646,787) انخفاض القيمة  مخصص

 ,المطفأةلقروض والسلف المقتناة بالتكلفة ا

 صافي

108,677,75
1 

424,840 15,130,418 124,233,009 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة

 
 (يتبع) قروض وسلف, صافي -7

 
 

 )مراجعةم )2018ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية

 
قروض تجارية 
وسحب على 

 المكشوف
 جمالياإل قروض استهالكية بطاقات ائتمان

 121,066,822 13,066,013 456,779 107,544,030 جمالياإل –العاملة القروض والسلف 

 3,625,166 287,410 80,568 3,257,188 الصافي  –القروض والسلف غير العاملة 

 124,691,988 13,353,423 537,347 110,801,218 والسلف إجمالي القروض 

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

 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي, المطفأة  
107,169,412 456,572 13,005,650 120,631,634 

 

 

 (راجعةمم )غير 2018 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 

قروض تجارية 

وسحب على 

 المكشوف

 

 بطاقات ائتمان

 

 قروض استهالكية

 

 جمالياإل

 123,470,618 12,122,661 491,131 110,856,826 جمالياإل –العاملة القروض والسلف 

 2,992,749 216,316 63,422 2,713,011 الصافي  –القروض والسلف غير العاملة 

 126,463,367 12,338,977 554,553 113,569,837 إجمالي القروض والسلف 

 (3,652,443) (260,366) (68,164) (3,323,913) انخفاض القيمة  مخصص

 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي, المطفأة  
110,245,924 486,389 12,078,611 122,810,924 

 

 :م2019 يونيو 30في  ةالمنتهي قيمة القروض والسلف للفترةخفاض في االنبدل فيما يلي بيان بالحركة في مخصص              

 بآالف الرياالت السعودية
      م2019 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

م 2018 يونيو 30

 ()غير مراجعة

 4,089,084 4,060,354 م2019يناير  1الخسارة االفتتاحي كما في مخصص 

 215,925 344,486 المحمل للفترة, صافي

 (652,566) (288,524) ة مقابل المخصصشطب ديون معدوم

 3,652,443 4,116,316 الفترةالرصيد في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

 البنك السعودي الفرنسي 
 

    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 
 

 ودائع العمالء -8
 

 م2018 يونيو 30

 (مراجعة)غير      

 م2018ديسمبر  31

 (مراجعة)        

 م2019 يونيو 30

 (مراجعة)غير      

 

 بآالف الرياالت السعودية

 تحت الطلب 70,245,205 67,792,228 74,294,404

 إدخار 548,344 547,702 560,406

 ألجل 66,525,745 75,682,178 67,745,132

 رى أخ 4,907,024 4,345,896 4,104,787

 اإلجمالي 142,226,318 148,368,004 146,704,729

 
 

 المشتقات -9
 

 دوات المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة والتحوط:في سياق نشاطه المعتاد, يستخدم البنك األ 

 المقايضات أ(

موالت, عادة  ما تقوم المقايضات تمثل التزامات مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الع 
بت وسعر عائم وبعملة واحدة, دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات ثابسعر  العموالتاألطراف األخرى بتبادل دفع 

 العمالت, فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وسعر عائم مع اصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.

 العقود اآلجلة والمستقبلية ب(

ة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن هي عبار 
العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما 

ستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محدد في عقود الصرف األجنبي المستقبلية والعقود الم
 األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا .

 اتفاقيات األسعار اآلجلة ج(

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

 الخيارات د(

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية, يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق, وليس االلتزام, من المشتري )المكتتب  
يار( لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة بالخ

 الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة هـ(

ربة. تتضمن أنشطة المبيعات طرح تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات, وأخذ المراكز والمضا 
منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينهم من ضمن أمور أخرى من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر 
الحالية والمستقبلية, ويقتضي أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات 

المعدالت أو المؤشرات. أما بالنسبة للمضاربة فإنها تتضمن التحديد واالستفادة من الفروقات في  اإليجابية في األسعار أو
األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك. يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات 

 .هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر

 

 



14 
 

 

 البنك السعودي الفرنسي 
 

    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة

 

 المشتقات )يتبع( -9

 

 المشتقات المقتناة ألغراض التحوط و(

 التقلبات نتيجة البنك لها يتعرض التي المخاطر بإدارة منها جزء يتعلق والتي المخاطر وإدارة لقياس شامل نظام البنك يتبع 
 ضمن المستويات لتكون والعموالت العمالت أسعار مخاطر لتقليل وذلك العموالت, وأسعار األجنبي الصرف أسعار في

 .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التعليمات على بناء   اإلدارة مجلس يقررها التي المقبولة

 األخرى ولمخاطر األطراف مع للمعامالت حدودا   بوضع وذلك العمالت لمخاطر معينة مستويات اإلدارة مجلس وضع وقد         
 ضمن العمالت مراكز بقاء لضمان المخاطر تغطية استراتيجيات وتستخدم يوميا   العمالت مراكز تراقب .العمالت مراكز
 أسعار في حدودا  للفجوات بوضع وذلك العموالت أسعار لمخاطر معينا   مستوى اإلدارة مجلس وضع كما .المقررة الحدود

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

 

 لمخاطر تعرضه لتقليل وذلك المخاطر تغطية ألغراض المشتقات البنك يستخدم ومطلوباته, موجوداته إدارة من وكجزء         
 تغطية المخاطر إستراتيجية باستخدام وكذلك محددة معامالت تحوط خالل من عادة ذلك ويتم .والعموالت العمالت أسعار
 وتقيد الخاصة, التحوط لمحاسبة يخضع ال للمخاطر االستراتيجية التحوط إن .ككل الموحدة المالي المركز بقائمة المتعلقة

  .المتاجرة ألغراض مقتناة كمشتقات العالقة ذات المشتقات

 مقايضات البنك يستخدم كما .محددة عمالت تحوط في العمالت ومقايضات اآلجلة األجنبي الصرف عقود البنك يستخدم         
 أسعار التعرض لمخاطر عن ناشئة محددة لمخاطر طللتحو العموالت بأسعار الخاصة المستقبلية والعقود العموالت أسعار

 مخاطر بعض عن الناشئة النقدية التدفقات مخاطر لتغطية العموالت أسعار مقايضات أيضا   البنك ويستخدم .ثابتة عموالت
 لتفاصي ذلك في رسميا , بما وأهدافها المخاطر تغطية طبيعة توثيق يجب الحاالت, هذه مثل وفي .عائم بسعر العموالت

 مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.تحوط المعامالت على أنها  هذه وتقيد التحوط, وأداة المتحوطة البنود

  تحوط التدفقات النقدية ز(

يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أغراض  
مل عمولة خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك عادة  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات المتاجرة والتي تح

النقدية على مخاطر أسعار العموالت هذه. كذلك ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية مثل الديون المصدرة 
عار العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار بعمالت أجنبية, يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اس

 .العموالت بعمالت مختلفة
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 
 المشتقات )يتبع( -9

 )يتبع( تحوط التدفقات النقدية ز(

مية التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة, ال تعكس الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة المقتناة, باإلضافة إلى مبالغها اإلسمية. إن المبالغ اإلس يبين 
لمشتقات( وال وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك )والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية لبالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. 

 تعكس مخاطر السوق.

 

 (مراجعة)غير  م2018 يونيو 30 (مراجعة) م2018 ديسمبر 31 (مراجعة)غير  م2019 يونيو 30 

 

 السعوديةبآالف الرياالت 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي القيمة 

 االسمية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي القيمة 

 االسمية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي القيمة 

 االسمية

          مقتناة لغرض المتاجرة

 ات أسعار العموالتمقايض
2,017,07

8 
1,994,39

3 
161,397,53

6 
1,087,606 1,033,434 154,889,392 1,000,006 876,932 155,990,416 

 55,915,282 317,738 317,738 55,743,725 241,720 241,720 53,500,025 545,801 545,801 خيارات وعقود مستقبلية بأسعار العموالت

 26,900,114 8,098 201,719 28,146,685 18,682 134,446 34,043,826 26,803 132,422 لةعقود الصرف األجنبي اآلج

 1,423,998 8,842 8,842 694,355 1,577 1,577 231,765 1,484 1,484 خيارات العمالت

 545,091 4,116 4,116 709,920 7,791 7,791 524,818 22,892 22,892 أخرى

          

          ر القيمة العادلةمقتناة لتغطية مخاط

 264,000 - 211 - - - - - - مقايضات أسعار العموالت

          

          مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 مقايضات أسعار العموالت
1,135,50

5 
27,118 54,512,188 459,324 110,924 60,041,236 297,554 296,098 63,882,784 

 اإلجمالي
3,855,18

2 
2,618,49

1 
304,210,15

8 
1,932,46

4 

1,414,12

8 

300,225,31

3 

1,830,18
6 

1,511,82
4 

304,921,68
5 
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 لبنك السعودي الفرنسي ا
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم ال
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
  

 تملة المح والمطلوباتالتعهدات  -10

  المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي: والمطلوباتتتكون التعهدات 

 

 م2018 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 م2018ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2019 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  خطابات اعتماد 7,850,111 7,918,102 7,549,999

  خطابات ضمان 39,426,152 41,289,519 44,048,631

  قبوالت 2,068,358 1,872,827 2,103,499

  التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان 4,025,781 2,815,479 3,456,358

  اإلجمالي 53,370,402 53,895,927 57,158,487

 

مقابل االلتزامات  سعودي( مليون لاير 577 ,م2018ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 555 مخصص انخفاض يبلغبعمل قام البنك 

تخضع المجموعة لإلجراءات القانونية في سياق العمل العادي. لم يكن المتعلقة باإلئتمان والمطلوبات التي تم تصنيفها الى مطلوبات أخرى. 

 .م2018ديسمبر  31عنها في هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم الكشف 

 
 

  مهحك ما فيالنقد و -11

 من اآلتي:الموجزة الموحدة المرحلية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية في حكمه  وماالنقد تكون ي
 

 م2018 يونيو 30
 (مراجعة)غير 

 م2018ديسمبر  31
 (مراجعة)

 م2019 يونيو 30
 (مراجعة)غير 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

4,190,907 12,775,498 5,950,193 
 ـة النقد العربي نقد وأرصدة لدى مؤسس

 السعودي ما عدا الوديعة النظامية  
 
 

16,250,303 11,214,381 5,524,523 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء   
 

  اإلجمالي         11,474,716 23,989,879 20,441,210

 

 –مليون لاير سعودي( مع مجموعة سي أي  1,419: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 125 على مبلغيشمل النقد ومافي حكمه 

  .( ين الرئيسيينمساهمأحد سي أي بي )

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -12

ة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامي

, وفي يتم قياس القيمة العادلة استنادا  إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام

 حال غياب السوق الرئيسية, تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
 

وات المالية التي يتم المتاجرة بها نادرا  ولها شفافية سعر قليلة, فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة بالنسبة لألد

 ر أخرى تؤثر على األداة المعنية.من التقدير الذي يعتمد على السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاط
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 لبنك السعودي الفرنسيا

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 

 )يتبع( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -12
 

 نماذج التقييم

تشتمل . لنقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظةتتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج التدفقات ا

ونطاق االئتمان واألدوات األخرى  االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر

 .صرف العمالت األجنبية المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار
 

لة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معام

د القيمة العادلة لألدوات يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحدي. اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس

 .المالية الشائعة البسيطة
 

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

قابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة إن توفر أسعار السوق ال. والمشتقات البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت المتداولة

يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقا  . ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضا  من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة

 .لعامة في األسواق الماليةللمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استنادا  إلى األحداث المحددة والظروف ا
 

يد تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحد

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم استخدامه, وتحديد . القيمة العادلة

يتم تعديل . في األدوات المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة

عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك  من النماذج ألي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عليهاالقيمة العادلة التي تم الحصول 

تهدف القيمة العادلة أيضا  لعكس مخاطر ائتمان لألداة . تسعير معاملة ما أن الطرف الثالث المشارك في السوق بأخذها في االعتبار عند

 .ا  وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك ومخاطر الطرف المقابل حيثما كان مالئم
 

 إطار التقييم

يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي . أسس البنك إطار عمل رقابي يتعلق بقياس القيمة العادلة

مارية وكافة ويرفع تقاريره لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستث

 .قياسات القيمة العادلة الجوهرية
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

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

األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم فيها تحديد كافة مدخالتها  : 2المستوى 

 .الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و

 .الحظة في السوقطرق تقييم تكون مدخالتها الهامة غير مبنية على بيانات قابلة للم : 3المستوى 

 

ات متفاوتة بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا  ما يتم المتاجرة بها ولها شفافية سعر قليلة, فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درج

 .تؤثر على األداة المعنية من التقدير تعتمد على السيولة والتركز, وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي

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

ونماذج  اآلجلير تشتمل طرق التقييم األكثر تكرارا  نماذج التسع. العمولة  والخيارات ومقايضات العملة وعقود مقايضة الصرف األجنبي

وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنيات أسعار الصرف األجنبي المتاحة . المقايضات باستخدام احتساب القيمة الحالية

في ذلك أسعار يتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناء  على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما . واألسعار اآلجلة وسعر العمولة

 .الخ .... الوسيط
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 لبنك السعودي الفرنسيا

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
 

 (يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )  -12
 

 

 اإلجمالي 3المستوى  2ستوى الم 1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     (مراجعةم )غير 2019 يونيو 30

     الموجودات المالية

 3,855,182 - 3,855,182 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

 األرباحمن خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات

 والخسائر
109,401 5,139 - 114,540.00 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية ماراتاستث

 اآلخر الشامل
2,934,724 3,867,866 6,966 6,809,556.00 

 10,779,278 6,966 7,728,187 3,044,125 اإلجمالي

     

     المطلوبات المالية

 2,618,491 - 2,618,491 - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة

 2,618,491 - 2,618,491 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بأالف الرياالت السعودية

     (مراجعةم )2018ديسمبر  31

     الموجودات المالية

 1,932,464 - 1,932,464 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

 األرباحمن خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات

 والخسائر
 

336,521 
 

20,227 
- 

 
356,748 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية استثمارات

 اآلخر الشامل
1,468,311 4,166,211 6,984 5,641,506 

 7,930,718 6,984 6,118,902 1,804,832 اإلجمالي

     

     المطلوبات المالية

 1,414,128 - 1,414,128 - ة العادلة السلبيةأدوات مالية مشتقة بالقيم

 1,414,128 - 1,414,128 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بأالف الرياالت السعودية

 (مراجعةم )غير 2018 يونيو 30

 الموجودات المالية
    

 1,830,186 - 1,830,186 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

 األرباحمن خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات

 والخسائر
160,343 157,152 - 317,495 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية استثمارات

 اآلخر الشامل
1,639,359 4,253,666 6,109 5,899,134 

 8,046,815 6,109 6,241,004 1,799,702 اإلجمالي

     

     المطلوبات المالية

 1,511,824 - 1,511,824 - أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية

 1,511,824 - 1,511,824 - اإلجمالي

 

مليون لاير  22,085: م2018ديسمبر  31يون ريـال سعودي )مل 26,888إن القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة تبلغ 

ديسمبر  31يون ريـال سعودي )مل 26,771 ( مقابل القيمة الدفترية البالغةمليون ريـال سعودي 20,851: م2018 يونيو 30سعودي و 

ال تختلف القيمة العادلة لودائع العمالء التي (. مليون ريـال سعودي21,011 : م2018 يونيو 30مليون ريـال سعودي و  22,374: م2018

لدين والمطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدها بالتكلفة المطفأة جوهريا  عن القيم الدفترية تحمل عمولة وسندات ا

 المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة, حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف

عاقد عليها وبسبب قصر مدة استحقاق المطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى. ال يتوفر سوق نشط لهذه جوهريا  عن المعدالت المت

 األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقها.
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 البنك السعودي الفرنسي
   

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة

 

 (يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )  -12
 

فأة على أسعار السوق تستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المط

لقيمة المتداولة عندما تكون متاحة أو على نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات ذات العمولة الثابتة. وعليه, قد تنتج فروقات بين ا

أو باستخدام طرق تقييم مناسبة.  المتداولة عندما تكون متاحةالدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تستند القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق 

طاق يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل ن

 : م2018 يونيو 30و  مليون ريـال سعودي 122,432: م2018ديسمبر  31سعودي ) لايرمليون  126,831 االئتمان الداخلي البالغ

: م2018ديسمبر  31)مليون لاير سعودي   124,233 إن القيم الدفترية لتلك القروض والسلف تبلغ (.مليون لاير سعودي124,723

 (.مليون لاير سعودي 122,811: م2018 يونيو 30مليون لاير سعودي و  120,632

 

 

 المعلومات القطاعية -13

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

 وتقييم أدائها. للقطاعات من أجل توزيع الموارد  وذلككرئيس لصنع القرار 

 لسياسة أسعار التحويل عالن عن المعامالت وفقا  عليها ويتم اإل المتفقبموافقة اإلدارة وفقا  للشروط  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية

يتم قياس اإليرادات من تقرير األطراف الخارجية إلى مجلس  التجارية االعتيادية.واألحكام هذه الشروط مع الشروط  تتفق لبنك.الداخلي ل

 .اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة

 .م2018ديسمبر  31منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدت على ليست هناك أي تغيرا

 

 يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

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

 والقروض الشخصيةالبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة و والودائع روحسابات التوفي والقروض

 .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب وبعض منتجات التعامل

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

 ى والمنتجات المشتقة., والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرالمكشوف

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

 , والمنتجات المشتقة.للبنك التمويل

المشورة, وحفظ والترتيب, و المتعلقة بالتعامل واإلدارة, األصولإدارة  يشمل خدمات وأنشطة :االستثمار والوساطةخدمات قطاع 

الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم منتجات االواألوراق المالية 

  المحلية والدولية والتأمين.
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة
  

 )يتبع( المعلومات القطاعية -13

المنتهية في  للستة أشهربإجمالي موجودات ومطلوبات البنك وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي الدخل  فيما يلي بيان

 :التشغيليةقطاعات الذلك التاريخ لكل قطاع من 
 

 اإلجمالي

      قطاع خدمات

         االستثمار

 والوساطة

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات اع الخزينةقط

 

  (مراجعة)غير  م2019 يونيو 30     
       

  إجمالي الموجودات 21,834,981 104,338,799 59,164,121 1,240,789 186,578,690

  إجمالي المطلوبات 71,546,880 72,190,572 9,058,277 1,181,083 153,976,812

  إجمالي دخل العمليات 939,854 1,518,818 815,616 154,824 3,429,112

  إجمالي مصاريف العمليات 606,983 513,902 136,669 90,004 1,347,558

  قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل الفترة 332,871 1,004,916 678,947 64,820 2,081,554

  ين القطاعاتاإليرادات ب 546,177 102,579 (648,756) - -

  استهالك وإطفاء 65,187 27,157 10,917 1,936 105,197

302,581 - 4,393 227,649 70,539 
         للموجودات مخصص خسائر اإلئتمان

 صافي ,المالية 

 

  م )مدققه(2018ديسمبر  31     

  إجمالي الموجودات 19,763,892 102,522,524 66,629,360 1,334,501 190,250,277

 المطلوباتإجمالي  70,767,490 78,633,093 8,734,008 1,253,736 159,388,327

  (مراجعةم )غير 2018 يونيو 30     

  إجمالي الموجودات 18,608,292 108,708,328 60,101,236 1,543,181 188,961,037

 إجمالي المطلوبات 68,645,456 79,331,356 7,388,993 1,448,960 156,814,765
 

  إجمالي دخل العمليات 814,855 1,509,827 943,473 141,460 3,409,615

  إجمالي مصاريف العمليات 619,713 485,882 184,644 89,129 1,379,368

  صافي ,الزميلة الحصة في أرباح الشركات - - 2,529 - 2,529

  زكاة وضريبة الدخلقبل ال صافي دخل الفترة 195,142 1,023,945 761,358 52,331 2,032,776

  اإليرادات بين القطاعات 437,709 92,383 (530,092) - -

  استهالك وإطفاء 44,277 21,173 9,135 2,393 76,978

201,318 - (3,369) 153,680 51,007 
         للموجودات مخصص خسائر اإلئتمان

 صافي ,المالية 
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةت حول القوائم الإيضاحا
   

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  لستة أشهر ل
 
 رأس المال وربح السهم -41

 

: م2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم, قيمة كل سهم  1,205رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون 

 لاير سعودي(.  10مليون سهم قيمة كل سهم   1,205: م2018 يونيو 30لاير سعودي و  10, قيمة كل سهم مليون سهم  1,205
 

 1,205وذلك بقسمة صافي دخل الفترة على  م2018و  م2019 يونيو 30تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 

مليون  6: م2018ديسمبر   31) م2019 يونيو 30مليون سهم كما في  5,7تي تتكون من الخزينة وال مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم 

 (. مليون سهم 6: م2018 يونيو 30سهم و 
 

م من قبل المساهمين خالل 2018ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.80تم اعتماد صافي توزيعات نهائية بقيمة 

 .م2019 مايو 1المنعقد في اجتماع الجمعية العامة 

 

 
 توزيعات أرباح مرحلية    -15 

 

لاير  0.90:  م8201يونيو  30لاير سعودي للسهم  ) 1.00بتوزيعات صافي أرباح مرحلية  م9201يوليو  3أوصى مجلس االدارة في 

 30للستة أشهر المنتهية في  ودي (سع مليون لاير 1,028: م8201يونيو , 30مليون لاير سعودي )   1,155بمبلغ وذلك  سعودي للسهم(

 .م9201يونيو

 

 الزكاة و ضريبة الدخل -61
 

 قائمة( له األثر التالي على البنود المدرجة في  5 اإليضاح رقمالمحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في  المعالجةالتغير في إن 

 :ةلكيالتغيرات في حقوق المقائمة المركز المالي و وقائمةالدخل 

 

 

 :م2018 ويوني 30المنتهية في أشهر الستة فترة و لفي كما 

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

قبل التعديل لفترة 
الستة أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
 :م2018

 أثر التعديل

بعد التعديل كما في و 
لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 
 :م2018

 يةالملك قائمة التغيرات في حقوق
مخصص الزكاة وضريبة الدخل  

 ))االرباح المبقاه
117,471 

(117,471
) 

- 

 141,519 141,519 - الزكاة وضريبة الدخل للفترة قائمة الدخل

 1.58 (0.11) 1.69 ربحية السهم قائمة الدخل

 42,746 42,746 - الضريبة المؤجلة قائمة المركز المالي

 7,724,139 42,746 7,681,393 االرباح المبقاة قائمة المركز المالي

 

 :م2018 ويوني 30أشهر المنتهية في الثالثة فترة و لفي كما 

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة
 ثالثقبل التعديل لفترة ال
 30أشهر المنتهية في 

 :م2018يونيو 
 أثر التعديل

بعد التعديل كما في و 
أشهر  ثالثلفترة ال

يونيو  30المنتهية في 
 :م2018

 79,347 79,347 - الزكاة وضريبة الدخل للفترة قائمة الدخل

 0.70 (0.07) 0.77 ربحية السهم قائمة الدخل
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر  للستة

 

 يتبع() الزكاة و ضريبة الدخل -61

 

 

 :م2018ديسمبر  31في كما 
 

 31بعد التعديل كما في 
 م2018 ديسمبر

 التعديلأثر 
 31في  كما التعديلقبل 

 م2018 ديسمبر
 المتأثرة القوائم المالية الحساب

 قائمة المركز المالي الضريبة المؤجلةأصل /  - 49,571 49,571

 المركز الماليقائمة  رباح المبقاةاأل 5,200,042 49,571 5,249,613

 

 :م2018يناير  1في كما 

 

 يناير 01 بعد التعديل كما في
 م2018

 التعديلأثر 

 01في  كمالتعديل قبل ا
م بعد تنفيذ 2018يناير 

المعيار الدولي للتقرير 
 9  المالي رقم

 المتأثرة القوائم المالية الحساب

 قائمة المركز المالي الضريبة المؤجلةأصل /  - 66,794 66,794

 قائمة المركز المالي رباح المبقاةاأل 5,766,088 66,794 5,832,882

66,794 66,794 - 
أثر تطبيق معيار المحاسبة 

 12الدولي 
 قائمة التغيرات في حقوق

 الملكية

 

 الضريبة المؤجلة 
 

 بها , إلخ تنشأ الضريبة المؤجلة على مزايا نهاية الخدمة , ومخصص انخفاض القيمة , والخسائر غير المعترف

 

 م2018يونيو  30 م2018 ديسمبر 31 م2019يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 66,794 66,794 49,571 رصيد أصل ضريبة مؤجلة

 9,286 21,432 (5,348) المؤقتة الفروقاتأو عكس  اءنشإ

 (33,334) (38,655) (1,956) الملكية تأثير التغير في

 (24,048) (17,223) (7,304) )مصروف( الضريبة المؤجلة

 42,746 49,571 42,267 الرصيد الختامي
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 م2018م و 2019 يونيو 30المنتهية في  لستة أشهر 
 
 

 كفاية رأس المال -17

 

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

, والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي وفقا  لمبدأ االستمراريةالبنك على االستمرار 

 يوميا  من قبل إدارة البنك.
 

قياس مدى  نقد العربي السعودي, والتي يتم بموجبهاكفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال بمراقبةالبنك يقوم 

والتعهدات, والمبالغ والموجودات كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي, 

 للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  االسمية
 

تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي, وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال 

 ٪. 8ق عليه وهي المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتف الموجوداتالنظامي إلى 
 

لمرحلية هـ, والذي يتعلق بالمنهجية ا15/3/1439بتاريخ  391000029731إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خالل تعميمها رقم 

أس المال معدل كفاية رالبنوك بأن األثر األولي على  , وجهت9 للتقرير المالي للمعيار الدولي للتوزيعات المحاسبية وفقا   االنتقاليةوترتيبات 

 خمس سنوات. يتطلب التحول خالل مدة 9 رقم نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 

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

 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2019 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 م2018 ديسمبر 31

 (مراجعة)

 م2018 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 169,923,672 165,236,811 169,050,175 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان

 12,325,051 12,481,250 12,559,400 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

 2,523,959 1,863,538 2,016,665 اطر السوقالموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخ

 184,772,682 179,581,599 183,626,240 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 33,323,135 31,811,197 32,452,103 رأس المال األساسي

 3,898,558 3,685,383 1,705,761 راس المال المساند

 37,221,693 35,496,580 34,157,864 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال٪

 %18.03 ٪17.71 %17.67 نسبة رأس المال األساسي

 %20.14 ٪19.77 %18.60 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

 
 

 أرقام المقارنة -81
 

 حالية.تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة ال
 
 

  موافقة مجلس اإلدارة -19
 

  لموافقا  ,م2019يوليو  31 مجلس اإلدارة بتاريخالمرفقة من قبل  المرحلية الموحدة الموجزة إصدار هذه القوائم المالية عتمادإتم 

 .هـ1440 القعدة ذو 28 
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