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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 لية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم المالية المرح
 م2019و  م2020يونيو 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  1 بتاريخأعماله رسميا  ممارسة . بدأ البنك (م1977يونيو  4الموافق )هـ 1397

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

 (.موظفا   2,943: م2019يونيو 30) موظفـا  2,952  ( في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنكفرعا   87: م2019يونيو

منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك
 - 11554الرياض ، 56006ص. ب  - طريق الملك سعودللبنك هو:  الرئيسي المركزوان عنإن  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 ونكما يمتلك البالشركات.  وتمويلصول األوإدارة 

٪ )ملكية 100يملك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة . حقوق الملكية٪ من 100بنسبة وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي 
الشركات التابعة في المملكة العربية  هذهأسيس تم ت٪(. 5التابعة بنسبة  شركته٪ وملكية غير مباشرة من خالل 95مباشرة بنسبة 

 السعودية. 

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

 .الجمهورية العربية السوريةتم تأسيسه في  الذي، )"شركة زميلة"( السعودي الفرنسي –مال بنك بيمو  ٪ من رأس27البنك يمتلك  

 

 أسس اإلعداد -2

 

وفقا   ،م2019يونيو 30 م و2020يونيو 30 في وللفترة المنتهيةكما في  للمجموعة الموجزةالموحدة المرحلية تم إعداد القوائم المالية 
الهيئة  منوالمعايير واإلصدارات المعتمدة المعتمد في المملكة العربية السعودية " التقرير المالي األولي"  34لمعيارالمحاسبة الدولي 

 يف جميع المعلومات و االفصاحات المطلوبة  الموجزةالموحدة المرحلية القوائم المالية  ال تتضمنالسعودية للمحاسبين القانونيين.
 .2019ديسمبر  31للمجموعة في لموحدة ة االقوائم المالية السنويينبغي قرائتها مع و  ،السنوية القوائم المالية

 

المعتمدة في  الدولية للتقرير المالي للمعاييروفقا   2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة وللمجموعة لموحدة ا تم إعداد القوائم المالية
  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. من المعتمدةالمعايير واإلصدارات وة المملكة العربية السعودي

 

 توحيدأسس ال -3

السعودي الفرنسي كابيتال، ووكالة  وهي تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛
ي للتمويل والتأجير، وسوفينكو السعودي الفرنسي، شركة سكن للتمويل العقاري وشركة السعودي الفرنسي للتأمين، والسعودي الفرنس

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

 الموجزة للبنك.

المنشآت التي يسيطرعليها البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضا  إلى أو لديه الحق في الشركات التابعة هي تلك 
 العوائد من خالل سيطرته على تلك المنشأة . تلكة على التأثير في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة، ولديه القدر

توحيد الشركات التابعة إعتبارا  من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتبارا  من تاريخ يتم 
وجدت، في قائمة الدخل المرحلية الموحدة  عة خالل الفترة، إنانتقال السيطرة من البنك. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المبا

 إعتبارا  من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع، حسبما هو مالئم.
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 )يتبع( توحيدأسس ال -3

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

 القيمة. انخفاض وجود دليل على عدم بقدراألرباح غير المحققة ولكن  حذف بها

 

 السياسات المحاسبية الهامة -4

مع تلك  الموجزة الموحدةالمرحلية م المالية المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائ والتقديرات واالفتراضات السياسات تتماشى
 ادناه: ةموضحباستثناء السياسات ال ،م2019ديسمبر  31المنتهية في  السنوية للسنة الموحدة ماليةالمستخدمة في إعداد القوائم ال

 

 حكومية: المنح

يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط 
من الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم المتعلقة بها. تعامل المنفعة 

األدوات المالية. إن  – 9قياس معدل الربح على الوديعة بأقل من المعدالت السائدة  في السوق وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 
عدالت السائدة في السوق يتم قياسها كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة والتي يتم المنفعة من الوديعة بمعدل ربح يقل عن الم
. 20، والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 9تحديدها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

س منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أس
التي سيتم التعويض عنها. يتم اثبات الدخل من المنحة فقط عندما يكون البنك المستفيد النهائي. في الحاالت التي يكون فيها عميل 

 .ة المتعلقة بذلكالبنك هو المستفيد النهائي، يسجل البنك االرصدة  المدينة والدائن

 

:    التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة أثر                   

    م، كما يلي:2020يناير  1المعايير المحاسبية المعدلة والتي تصبح قابلة للتطبيق على الفترات السنوية ابتداءا  من                  

 والمعيار الدولي للتقرير  39ومعيار المحاسبة الدولي  9عي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي إحالل معدل الفائدة المرج

 (.7المالي 

 3( تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي.) 

  (.8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعريف األهمية النسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 .تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي 

 

ليس للتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 للبنك.

 سعر الفائدة  مؤشر هيكلة إعادة الى التحول
يقوم مجلس معايير المحاسبة  اء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية في كافة انحاء العالم. حاليا إجر يتم

  .الدولية بتعديل ارشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول الى إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة
 

 39معيار المحاسببببببببة الدولي واألدوات المالية،  9المالي  للتقريردولي على المعيار ال للتعديالتالمرحلة األولى من  - 1المرحلة 
على األمور المتعلقة بمحاسبببببببة األدوات المالية: اإلفصبببببباحات  7والقياس والمعيار الدولي للتقارير المالية  االثباتاألدوات المالية: 
 ،تغطية المخاطرمحاسببببببة ل محددة متطلبات ي عدلتوالت ،2019التعديالت النهائية، الصبببببادرة في سببببببتمبر تقدم . تغطية المخاطر

ا من  .إعفاءات من االثار المحتملة لعدم التأكد الناتج عن هيكلة مؤشببر سببعر الفائدة  تعتبرو 2020يناير ، 1تسببري التعديالت اعتبار 
 .بعملية المادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة مباشرة   تأثرتالتي  التغطيةعالقات على كافة إلزامية 
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 البنك السعودي الفرنسي          
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( -4
 

 )يتبع( التحول الى إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة
تاكد ، هناك عدم  وفي الوقت الحاضر. الفائدةبديلة خالية من  باسعار المرجعيةية باستبدال األسعار تتعلق المرحلة الثان - 2المرحلة 
إعادة هيكلة مؤشر ، يستمر استخدام  لعدم حاالت التأكد هذه. ونتيجة 2بخصوص بتوقيت وطرق التحول المتعلقة بالمرحلة  بخصوص
تواريخ استحقاقها التاريخ المتوقع لنهاية تتجاوز التي م في تقييم األدوات كمعدل مرجعي في األسواق المالية ويستخد سعر الفائدة

 كما في التغطية، تعتقد المجموعة أن هيكل السوق الحالي يدعم استمرار محاسبة  عليه. األدوات المتعلقة بإعادة مؤشر سعر الفائدة
بالمجموعة وتقوم مع أصحاب المصالح  الخاصة التحول تعمل المجموعة حاليا على مشروع يتعلق بانشطة. م2020يونيو  30

الداخلية وسيؤثر على المنتجات واألنظمة   ،يتسم المشروع باالهمية من الحجم والتعقيد  .األخرى بدعم عملية التحول بصورة منظمة
 .والعمليات

 

 عربي السعوديبرامج مؤسسة النقد ال و خسائر االئتمان المتوقعةفي  (19)كوفيد  تأثير فيروس كورونا   -5

اعتراف ا بانتشاره  وباءعلى أنه ( 19المستجد )كوفيد  تفشي فيروس كوروناعلى  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  خالل
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية . السريع في جميع أنحاء العالم وقد أثر هذا التفشي أيض 

المملكة العربية السعودية على وجه  وقد قامت. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروسوالسعودية. 
في كافة أنحاء  الحظر العام ومنع التجولوفرضت  إرشادات بخصوص التباعد االجتماعيإغالق الحدود ، وأصدرت بالخصوص 

 المملكة.
 

ا تقلبات كب  19كوفيد  ، ليس فقط بسبب مشكالت الطلب الناشئة عن 2020النصف األول من عام يرة خالل شهدت أسعار النفط أيض 
ا  شهدته والحظر الذي لقد شهدت أسعار .الذي سبق الوباء بالحجم مدفوعةمشكالت العرض بسبب االقتصادات العالمية ، ولكن أيض 

 .اج وزيادة الطلباإلنتبسبب تخفيض  2020النفط بعض التغير في الربع الثاني من عام 

على التحركات المتوقعة ألسعار النفط وتأثيرها على  الجهدقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناريوهات اختبار ت في البنك استمر
طل تعمؤشرات االئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية واألداء الرئيسية باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة 

 الذي قد يكون على عملياته وأدائه المالي. 19كوفيد  تفشي بسبب األعمال المحتمل 

على مستوى أكثر دقة مثل القطاعات  لألئتمانتركيزات التعرض  مراجعةتشمل الخطوات التي اتخذتها اإلدارة أيضا   البدء في 
 التصنيففي الوقت المناسب، وإجراءات  والمراجعةضمانات، ال وحمايةاالقتصادية والمناطق والبلد والطرف المقابل وما إلى ذلك، 

 دعم الحكومةفي االعتبار آثار برامج  ايضا  تأخذ هذه و. عند الطلبللعمالء، وإعادة هيكلة القروض على النحو المناسب،  ياالئتمان
 مؤسسة النقد العربي السعودي.و

بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة  مراجعةمن البنك  طلبتت عةمجتماالقتصادية السائدة  والظروفاألحداث الجارية  إن هذه
حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في  بشكل أساسيهذه العوامل  تتمحورلتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 95بقيمة للبنك دة في الخسائر االئتمانية المتوقعة نتج عن التسويات لعوامل االقتصاد الكلي زياتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

لمتغير االقتصاد حساسا  للبنك ال يزال نموذج خسائر االئتمان المتوقعة . م2020يونيو 30الفتره المنتهية في خالل  مليون لاير سعودي
، وبالتالي، فإن مدعمة باحكام هامة وعدم تاكدواحتمال حدوثها  التوقعاتوكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن  السناريو. الكلي وأوزان

إعادة  في البنك وسيستمرتقديري  أمرهذه البيئة االقتصادية غير المستقرة هو  إن تأثيرج الفعلية قد تختلف عن النتائج المتوقعة. النتائ
   على أساس منتظم. والتأثير المرتبط بهتقييم موقفه 

للفترة المنتهية في  ع الشركاتفيما يتعلق بقطا بشكل أساسي مليون لاير سعودي 131إضافي بقيمة مخصص  بإثباتكما قام البنك 
. سيستمر البنك في تقييم التعرضات إلى تحليل قطاعي يقوم به البنك في معرفة المحافظ المتأثرة هذاويستند . م2020يونيو  30

من الواجب اجراء أي تعديل على خسائر االئتمان الهامة بشكل فردي مع توفر بيانات أكثر موثوقية وبالتالي تحديد ما إذا كان 
 وقعة في الفترات المالية الالحقةالمت
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 البنك السعودي الفرنسي          
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 )يتبع( لنقد العربي السعوديبرامج مؤسسة ا و خسائر االئتمان المتوقعةفي  (19)كوفيد  تأثير فيروس كورونا   -5

 إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي دعم

لتقديم الدعم الالزم  2020في مارس  ، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص19كوفيد  لمواجهة
مؤسسة النقد العربي السعودي عبر التعميم رقم  وفقا  للتعريف الصادر عن لمنشات المتناهية الصغر والمتوسطة الحجمل

 :بشكل أساسي البرامج التالية البرنامج يشمل هـ.1438الثاني  ادىجم 16بتاريخ  381000064902

 االقساطتأجيل  برنامج. 

 اإلقراض برنامج تمويل. 

 و ؛ القروضضمان  برنامج 

 اإللكترونية التجارةخدمات  رسومو دعم نقاط البيع  برنامج 

لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات التي تعتبر  االقساطالبنك تأجيل  يتعين على،  تأجيل االقساطمن برنامج  كجزء
 للسيولة على المدى القصيرالدفع بمثابة دعم  عماية تأجيل. تعتبر متناهية الصغر منشآت و صغيرة ومتوسطة الحجم كمنشآتمؤهلة 

إلى  2020مارس  14األقساط المستحقة خالل الفترة من  دفع تأجيلبقام البنك  .قدي المحتملة للمقترضلمعالجة مشكالت التدفق الن
التسهيالت  في فتراتلمدة ستة أشهر دون زيادة مدة التسهيالت. لقد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات  2020سبتمبر  14

وقد نتج عن . الترتيب في فتراتكتعديل  "األدوات المالية"  9للتقرير المالي الدولي وفق ا لمتطلبات المعيار  معالجتهااالئتمانية ويتم 
، وقد تم عرضها كجزء  2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  70ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بقيمة 

زيادة كبيرة  برنامج دعم تمويل القطاع الخاصركة في من صافي دخل العموالت الخاصة. في غياب عوامل أخرى ، ال تعتبر المشا
 في مخاطر االئتمان.

 
قام البنك  ،2020وخالل الربع الثاني من عام  2020تنفيذا لالرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خالل شهر ابريل 

ويعفى العمالء  2الحجم المصنفين ضمن المرحلة من المنشات المتناهية الصغر والمتوسطة أيضا بتاجيل سداد األقساط للعمالء 
اللذين قامو بالوفاء بتعريف المنشات المتناهية الصغر والمتوسطة الحجم خالل الربع الثاني من  1االخرين المصنفين ضمن المرحلة 

ر موجود على القوائم وقد كان لخسارة التعديل اإلضافية اثر غي .سبتمبر 14مارس حتى  14أي من  ،وذلك لنفس الفترة 2020عام 
ال تعتبر  ،تم عرض خسائر التعديل كجزء من صافي دخل التحويل ال يزال يعتقد البنك بانه نظرا لغياب عوامل اخرى .المالية للبنك

مليون لاير سعودي على قائمة الدخل كزيادة  21حمل مبلغ قدرة  .في برنامج تأجيل سداد األقساط زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
 .2020يونيو  30خالل فترة الستة اشهر المنتهية في  المتعلق بخسائر التعديلفي الخصم 

 
استلم  ،مؤسسة النقد العربي السعودي والسلفات الحكومية االخرى ولتعويض كافة التكاليف المتوقع ان يتكبدها البنك بموجب برنامج
وقد  .2020مليار لاير سعودي خالل الربع األول من من عام  1البنك وديعة بدون ربح من مؤسسة النقد العربي السعودي بقية 

حددت اإلدارة بناءا على المراسالت مع مؤسسة النقد العربي السعودي بان المنحة الحكومية تتعلق بالتعويض عن الخسارة المعدلة 
اشهر اال انه مؤسسة  6ي األصل لمدة القرض كان ف حددت اإلدارة بانه فترة ،إضافة الى ذلك  .عند تأجيل سداد األقساط المتكبدة

شهرا  36وتم التعديل الى  ،الفترة كانت لتعويض عن خسارة التعديل  أنب 2020مارس  31النقد العربي السعودي أوضحت بعد 
مية وقد وفقا لمتطلبات المحاسبة عن االعانة الحكوبصورة منتظمة اعانة وقد تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل 

وقد  2020مارس  31مليون لاير سعودي وتم اثباتها كما في  70تغطي اجمالي خسارة التعديل  ، االولنتج عن ذلك مكاسب اليوم 
خالل الربع الثاني من  الناشئ من مكاسب اليوم االولمليون لاير سعودي على قائمة الدخل كزيادة في الخصم  6حمل مبلغ قدره 

2020.  
 

وقد تمت المحاسبة  .شهر 36لاير سعودي لمدة  654,1استلم البنك وديعة إضافية بدون ربح بقيمة  2020ثاني من عام خالل الربع ال
وقد نتج عن ذلك اجمالي  .عن المنفعة عن التمويل المقدم على شكل اعانة بصورة منتظمة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية

باثبات وقياس دخل  االفتراضات فيما يتعلقبعض قامت اإلدارة باجراء  .وتم تاجيلة بالكامل ،مليون لاير سعودي  114دخل قدره 
 .المنحة هذه

 
وبرنامج ضمان القروض المقدم من مؤسسة النقد العربي  ،لم يشترك البنك في برنامج لتمويل اإلقراض  ، 2020يونيو  30كما في 
 .السعودي

، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك أنه سيتم سداد رسوم خدمة نقاط  2020عام  عالوة على ذلك ، خالل الربع الثاني من
ا ألن المستفيدين النهائيين في هذه الحالة هم  38البيع والتجارة اإللكترونية البالغة  مليون لاير سعودي إلى البنك. ومع ذلك ، نظر 

 .20منحة للبنك بموجب معيار المحاسبة الدولي  العمالء ، وبالتالي ، ال يتم التعامل معهم على أنهم دخل
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 

 )يتبع( نقد العربي السعوديبرامج مؤسسة ال و خسائر االئتمان المتوقعةفي  (19)كوفيد  تأثير فيروس كورونا   -5
 

 السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من سعودي لايرمليار  50 ب السعوديسيولة القطاع المصرفي  تعزيز

 50مبلغا قدره  السعودي قدمت مؤسسة النقد العربي ،واستنادا لدورها في تطبيق السياسة النقدية ودعما لالستقرار النظام النقدي 
 لك لـ:لاير سعودي وذ مليار

 تحسين السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من استمراره في دوره لتقديم التسهيالت االئتمانية للشركات من القطاع الخاص; 

 إعادة هيكلة التسهيالت الالئتمانية الحالية بدون أي اتعاب اضافية; 

 و ;دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص  

 ءر العديد من االتعاب البنكية التي تم التنازل عنها للعمالتقديم الدعم نظي. 

مليون لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة . وقد حددت اإلدارة بناء على  4,612هذا الصدد استلم البنك وديعة بدون ربح قدرها 
لسيولة وقد تمت المحاسبة عن هذه المنفعة المراسالت مع مؤسسة النقد العربي السعودي بانه هذه المنحة الحكومية تتعلق أساسا بدعم ا

من التمويل المقدم على شكل امانة حكومية بصورة منتظمة ، وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية . وقد نتج عن ذلك اجمالي 
 المبلغوتم تأجيل  2020يونيو  30مليون لاير سعودي تم اثباته في قائمة الدخل كما في  28مليون لاير سعودي ، منه  90دخل قدره 
 المتبقي.

  دعم قطاع الرعاية الصحية -مبادرات البنك 

تقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين نتيجة تفشي كوفيد 
اية الصحية في القطاعي العام والخاص الذين لديهم تسهيالت تأجيل سداد االقساط لجميع العاملين في الرع طواعية قرر البنك  ، 19

مليون لاير سعودي كما  23 قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بقيمةائتمانية مع البنك لمدة ثالثة أشهر. وقد نتج عن ذلك 
الدخل من قائمة ن لاير سعودي مليو 1. تم خصم ، وقد تم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة 2020مارس  31في 

 .  2020الربع الثاني من عام  خالل الخصم على التمويل  كزيادة في
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 ة النقد العربي السعوديرصدة لدى مؤسساألو نقدال -6
 

 م2019يونيو 30

 )غير مراجعة(     

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(        

 م2020يونيو 30

 )غير مراجعة(     

 

 بآالف الرياالت السعودية

 نقد في الصندوق 1,124,759 995,416 1,197,193

 وديعة نظامية 8,338,567 7,846,920 8,068,560

 مؤسسة النقد العربي السعوديلدى إيداعات أسواق المال  56,000 275,000 4,753,000

 اإلجمالي 9,519,326 9,117,336 14,018,753

 

 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىاأل -7
 

 م2019يونيو 30

 )غير مراجعة(     

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(        

 م2020يونيو 30

 )غير مراجعة(     

 

 ت السعوديةبآالف الرياال

 حسابات جارية 3,090,898 2,157,485 1,628,610

 إيداعات أسواق المال 4,085,639 1,584,978 5,947,756

 في القيمة ناقصا: إنخفاض  (373( (373( (3,322(

 اإلجمالي 7,176,164 3,742,090 7,573,044

 

 :ى حسب المراحليوضح الجدول التالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخر .أ

 بآالف الرياالت السعودية

 خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

  منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض 
 7,176,537 - 40,681 7,135,856 م )غير مراجعة(2020 يونيو  30

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

 7,576,366 - 105,359 7,471,007 م )غير مراجعة(2019 يونيو 30

 
 :البنوك والمؤسسات المالية األخرى لدى خسائر االئتمان المتوقعةفي الالمستحقة  ةمرحلللفيما يلي بيان بالحركة  .ب

 )غير مراجعة( م2020يونيو 30 سعوديةبآالف الرياالت ال

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا       مستوى ائتماني منخفض

 373 - 40 333 يناير 1الرصيد في 

 - - 99 (99( المحمل للفترة، صافي

 373 - 139 234 الرصيد في نهاية الفترة
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 البنك السعودي الفرنسي          
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 )يتبع( رىرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخاأل -7

 
 م )مراجعة(2019ديسمبر   31 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا       مستوى ائتماني منخفض

 2,852 - 2,027 825 يناير 1د في الرصي

 (2,479( - (1,987( (492( المحمل للفترة، صافي

 373 - 40 333 سنةالرصيد في نهاية ال

 
 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية ة القيمةمنخفض

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا       مستوى ائتماني منخفض

 2,852 - 2,027 825 يناير 1الرصيد في 

 470 - (1,236( 1,706 المحمل للفترة، صافي

 3,322 - 791 2,531 الرصيد في نهاية الفترة

 
 

 االستثمارات، صافي -8
 

 ارات على النحو التالي:تصنف االستثم
 

 م2019يونيو 30  

 )غير مراجعة(     

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(        

 م2020يونيو 30  

 )غير مراجعة(     

 

 بآالف الرياالت السعودية

 إستثمارات بالتكلفة المطفاة 23,981,118 22,127,595 26,783,761

6,707,029 9,153,150 12,425,960 
 –قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات ال

 أدوات الدين

110,017 119,706 192,945 
أدوات  -استثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر              

 إستثمارات أخرى /حقوق الملكية 

114,540 75,412 331,749 
  –استثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 اوت الدينأد

 القيمة في نخفاضاإلناقصا:  (15,738( (22,084( (20,596(

 اإلجمالي 36,916,034 31,453,779 33,694,751
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 

 )يتبع( رات، صافياالستثما -8

 : يوضح الجدول التالي أدوات الدين بالتكلفة المطفاة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حسب المرحلة .أ

 بآالف الرياالت السعودية
 خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة ائر االئتمانخس

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض
 36,407,078 - - 36,407,078 م )غير مراجعة(2020 يونيو  30

 31,280,745 - - 31,280,745 م )مراجعة(2019ديسمبر   31

 33,490,790 - - 33,490,790 م )غير مراجعة(2019 يونيو 30

 :حسب المرحلة ألدوات الدين خسائر االئتمان المتوقعةال الي الحركة في مخصصيوضح الجدول الت .ب

 )غير مراجعة( م2020يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

 22,084 - - 22,084 يناير 1الرصيد في 

 (6,346( - - (6,346( المحمل للفترة، صافي

 15,738 - - 15,738 الرصيد في نهاية الفترة

 

 م )مراجعة(2019ديسمبر   31 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 ةلمد المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

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

 (18,291( - - (18,291( المحمل للفترة، صافي

 (187,500( (187,500( - - عدومة مقابل المخصصشطب ديون م

 22,084 - - 22,084 لسنةالرصيد في نهاية ا

 
 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة ئتمانخسائر اال

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

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

 (19,779( - - (19,779( المحمل للفترة، صافي

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

 20,596 - - 20,596 الرصيد في نهاية الفترة
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 بنك السعودي الفرنسي ال
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 صافي ،سلفالقروض وال -9

 يتم تصنيفها على النحو التالي: القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة .أ

 (مراجعة)غير  م2020يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 
 المكشوف على سحب

 تجارية وقروض
 جمالياإل شخصية  قروض ائتمان بطاقات

 135,813,884 19,880,417 408,573 115,524,894  إجمالي – قروض وسلف عاملة

 4,121,505 288,001 58,623 3,774,881  صافي – قروض وسلف غير عاملة

 139,935,389 20,168,418 467,196 119,299,775 إجمالي القروض والسلف 
 )4,186,244( )370,761( )85,955( )3,729,528( القيمة  في نخفاضاالمخصص 

، القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة

 صافي
115,570,247 381,241 19,797,657 135,749,145 

 
 (مراجعةم )2019ديسمبر  31  بآالف الرياالت السعودية

 
سحب على المكشوف 

 قروض تجاريةو
 جمالياإل قروض  شخصية بطاقات ائتمان

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

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

 129,433,384 17,821,890 514,085 111,097,409 إجمالي القروض والسلف 
 (3,708,288( (372,309( (96,829( (3,239,150( نخفاض في القيمةمخصص اال

 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي، المطفأة  
107,858,259 417,256 17,449,581 125,725,096 

 

 (مراجعة)غير  م2019يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 
سحب على المكشوف 

 وقروض تجارية

 

 بطاقات ائتمان

 

 شخصية  قروض

 

 جمالياإل

 124,938,459 15,230,505 463,623 109,244,331 إجمالي  –قروض وسلف عاملة 

 3,410,866 268,186 62,473 3,080,207 صافي  –قروض وسلف غير عاملة 

 128,349,325 15,498,691 526,096 112,324,538 إجمالي القروض والسلف 

 (4,116,316( (368,273( (101,256( (3,646,787( مخصص االنخفاض في القيمة
 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي، المطفأة  
108,677,751 424,840 15,130,418 124,233,009 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 )يتبع( صافي سلف،القروض وال -9

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للفترة: .ب

 بآالف الرياالت السعودية
      م2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

م 2019ديسمبر  31

 ()مراجعة

 م2019يونيو 30

 ()غير مراجعة

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

 344,486 1,008,567 1,031,883 المحمل للفترة، صافي

 (288,524( (1,360,633( )553,927( شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 4,116,316 3,708,288 4,186,244 / السنة الرصيد في نهاية الفترة

 :حسب المرحلة والسلف القروض بشاناالئتمان المتوقعة  في مخصص فيما يلي بيان بالحركة .ت

 )غير مراجعة( م2020يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 اليإلجما      مستوى ائتماني منخفض

 3,708,288 2,045,900 981,444 680,944 يناير 1الرصيد في 

 1,031,883 883,563 97,355 50,965 المحمل للفترة، صافي

 (553,927( (553,927( - - شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 4,186,244 2,375,536 1,078,799 731,909 الرصيد في نهاية الفترة

 

 م )مراجعة(2019ديسمبر   31 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

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

 1,008,567 1,013,348 (28,210( 23,429 المحمل للفترة، صافي

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

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

 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

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

 344,486 196,114 108,777 39,595 المحمل للفترة، صافي

 (288,524( (288,524( - - شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 4,116,316 2,300,775 1,118,431 697,110 الرصيد في نهاية الفترة
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 )يتبع( صافي سلف،القروض وال -9
 

 :بالقروض والسلف حسب المرحلةفيما يلي بيان  .ث

 )غير مراجعة( م2020يونيو 30 السعودية الرياالت بآالف

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

 شهًرا 12

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة االئتمانخسائر 

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

 سحب على المكشوف وقروض تجارية
102,040,7

51 
13,269,687 3,989,337 

119,299,77

5 

 467,196 65,758 32,841 368,597 بطاقات ائتمان

 قروض  شخصية
19,556,95

0 
290,605 320,863 20,168,418 

 اية الفترةالرصيد في نه
121,966,2

98 
13,593,133 4,375,958 

139,935,38

9 

 

 م )مراجعة(2019ديسمبر   31 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

 111,097,409 3,126,851 11,447,398 96,523,160 سحب على المكشوف وقروض تجارية

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

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

 سنةالرصيد في نهاية ال
113,985,69

6 
12,005,667 3,442,021 129,433,384 

 
 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 
  خسائر االئتمان

 لمدة المتوقعة

ا 12  شهر 

 المتوقعة خسائر االئتمان

  غير– مدى العمرعلى 

 االئتمانية منخفضة القيمة

 المتوقعة خسائر االئتمان

 ذات – مدى العمرعلى 

 إلجماليا      مستوى ائتماني منخفض

 112,324,538 3,080,207 12,567,257 96,677,074 سحب على المكشوف وقروض تجارية

 526,096 62,473 107,742 355,881 بطاقات ائتمان

 15,498,691 268,186 1,669,009 13,561,496 قروض  شخصية

 الرصيد في نهاية الفترة
110,594,45

1 
14,344,008 3,410,866 128,349,325 
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 نك السعودي الفرنسي الب
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 

 ودائع العمالء -10
 

 م2019يونيو 30 

 (مراجعة)غير      

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)        

 م2020يونيو 30 

 (مراجعة)غير      

 

 ياالت السعوديةبآالف الر

 تحت الطلب 77,549,260 67,732,501 70,245,205

 إدخار 683,570 591,825 548,344

 ألجل 53,721,663 59,478,938 66,525,745

 أخرى  6,091,041 5,034,238 4,907,024

 اإلجمالي 138,045,534 132,837,502 142,226,318

 

 
 المشتقات  -11 

 :تغطية المخاطردوات المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة وتخدم البنك األفي سياق نشاطه المعتاد، يس

 المقايضات أ(

مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة  ما تقوم األطراف  تمثل المقايضات التزامات لتبادل 
العمالت، فيتم  مقايضات أسعارعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وسعر عائم وب

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

 العقود اآلجلة والمستقبلية ب(

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

اق المالية النظامية ي األسوف محددةاألجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار 
 ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا .

 اتفاقيات األسعار اآلجلة ج(

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

 الخيارات د( 

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، من المشتري )المكتتب بالخيار( لبيع  
ي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبل

 ذلك التاريخ.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة هـ(

تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز والمضاربة. تتضمن أنشطة المبيعات طرح منتجات  
م من ضمن أمور أخرى من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية، للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينه

ويقتضي أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت 
الفروقات في األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة  أو المؤشرات. أما بالنسبة للمضاربة فإنها تتضمن التحديد واالستفادة من

بغرض الحصول على أرباح من ذلك. يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة 
 المخاطر.
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 
 )يتبع( المشتقات -11

 تغطية المخاطرالمشتقات المقتناة ألغراض  و(

 أسعار في التقلبات نتيجة البنك لها يتعرض التي المخاطر بإدارة منها جزء يتعلق والتي المخاطر وإدارة لقياس شامل نظام البنك يتبع 
 يقررها التي المقبولة ضمن المستويات لتكون والعموالت العمالت أسعار مخاطر لتقليل وذلك العموالت، وأسعار بياألجن الصرف
 .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التعليمات على بناء   اإلدارة مجلس

 .العمالت مراكز األخرى ولمخاطر األطراف مع للمعامالت حدودا   بوضع وذلك العمالت لمخاطر معينة مستويات اإلدارة مجلس وضع         
 وضع كما .المقررة الحدود ضمن العمالت مراكز بقاء لضمان المخاطر تغطية استراتيجيات وتستخدم يوميا   العمالت مراكز راقبت  

 دوريا   يتم .المقررة للفترات العموالت أسعار في حدودا  للفجوات بوضع وذلك العموالت أسعار لمخاطر معينا   مستوى اإلدارة مجلس
 .المقررة الحدود ضمن العموالت أسعار بين الفجوة تقليل في التحوط استراتيجيات وتستخدم العموالت أسعار بين الفجوات مراجعة

 

 لعمالتا أسعار لمخاطر تعرضه لتقليل وذلك المخاطر تغطية ألغراض المشتقات البنك يستخدم ومطلوباته، موجوداته إدارة من وكجزء         
 المالي المركز بقائمة المتعلقة تغطية المخاطر إستراتيجية باستخدام وكذلك محددة معامالت تغطية خالل من عادة ذلك ويتم .والعموالت
 مقتناة كمشتقات العالقة ذات المشتقات وتقيد الخاصة، التحوط لمحاسبة تخضع ال للمخاطر االستراتيجية التغطية إن .ككل الموحدة
  .لمتاجرةا ألغراض

 مقايضات البنك يستخدم كما .محددة عمالت تغطية مخاطر في العمالت ومقايضات أسعار اآلجلة األجنبي الصرف عقود البنك يستخدم         
 عموالت أسعار التعرض لمخاطر عن ناشئة محددة مخاطر لتغطية العموالت بأسعار الخاصة المستقبلية والعقود العموالت أسعار
 .عائم بسعر العموالت مخاطر بعض عن الناشئة النقدية التدفقات مخاطر لتغطية العموالت أسعار مقايضات أيضا   البنك تخدمويس .ثابتة
 وتقيد التغطية، وأداة المغطاه البنود تفاصيل ذلك في رسميا ، بما وأهدافها المخاطر تغطية طبيعة توثيق يجب الحاالت، هذه مثل وفي
 تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.المعامالت على أنها  هذه

 التدفقات النقدية تغطية مخاطر ز(

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

هذه. كذلك ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية، يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية 
 .مالت مختلفةومخاطر اسعار العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بع
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 المشتقات )يتبع( -11

إلى مبالغها اإلسمية. إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة  لألدوات المالية المشتقة المقتناة، باإلضافة والسالبة الموجبةيبين الجدول أدناه القيم العادلة  
 وال تعكس مخاطر السوق. لمشتقات،ل الموجبةعادة على القيمة العادلة  والتي تقتصريتعرض لها البنك، مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي 

 

 (مراجعة)غير  م2019يونيو 30 (مراجعة) م2019 ديسمبر 31 (مراجعة)غير  م2020يونيو 30 

 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية 

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية 

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية

          مقتناة لغرض المتاجرة

 مقايضات أسعار العموالت
5,190,48

4 
5,078,03

6 
183,357,99

5 
2,441,78

9 
2,375,87

2 
174,362,94

2 
2,017,07

8 
1,994,39

3 
161,397,53

6 

قود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت الع

 والخيارات
892,845 892,845 47,487,968 629,181 629,181 51,141,161 545,801 545,801 

53,500,025 

 34,043,826 26,803 132,422 24,160,021 23,392 96,965 28,258,407 47,318 127,428 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 231,765 1,484 1,484 8,784 427 427 24,910 174 174 خيارات العمالت

 524,818 22,892 22,892 164,619 27,299 27,299 33,649 4,118 4,118 أخرى

          التدفقات النقديةتغطية مخاطر

 مقايضات أسعار العموالت
1,603,79

8 
- 33,517,092 

1,410,89

0 
13,235 51,800,640 

1,135,50

5 
27,118 

54,512,188 

 جمالياإل
7,818,84

7 
6,022,49

1 
292,680,02

1 
4,606,55

1 
3,069,40

6 
301,638,16

7 
3,855,18

2 
2,618,49

1 
304,210,15

8 
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 لبنك السعودي الفرنسي ا
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم ال
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
  

 المحتملة  تزاماتلواإلالتعهدات  -12

  من اآلتي:الخاص بالبنك المحتملة المتعلقة باإلئتمان  تزاماتواإلتتكون التعهدات 

 

 م2019يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2020يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  اعتمادات مستندية 7,394,374 8,833,017 7,850,111

  خطابات ضمان 39,062,551 37,928,814 39,426,152

  قبوالت 1,890,585 2,246,099 2,068,358

  غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان تعهدات 6,237,293 4,616,766 4,025,781

  اإلجمالي 54,584,803 53,624,696 53,370,402

 

م: 2019يونيو  30و  مليون لاير سعودي 556 ،م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 572البنك بتجنيب مخصص انخفاض قدره قام 

( مقابل التعهدات المتعلقة باإلئتمان واإللتزامات المحتملة التي تم تصنيفها الى مطلوبات أخرى. يوجد عدد من القضايا سعودي مليون لاير 555

حالة هذه القضايا المرفوعة ضد المجموعة كما  في يجوهر رالقانونية المرفوعة ضد المجموعة في سياق العمل العادي. لم يكن هناك أي تغيي

 م.2019ديسمبر  31تم اإلفصاح عنها في 

 
  حكمه ما فيالنقد و -31

 من اآلتي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرجحكمه في  وماالنقد تكون ي
 

 م2019يونيو 30
 (مراجعة)غير 

 م2019ديسمبر  31
 (مراجعة)

 م2020يويون 30
 (مراجعة)غير 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

5,950,193 1,270,416 1,180,759 
السعودي ما عدا وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي نقد 

 (6)إيضاح  الوديعة النظامية
 
 

5,524,523 2,392,090 4,276,164 
تستحق  البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى 

 اريخ اإلقتناءخالل ثالثة أشهر من ت
 

  اإلجمالي         5,456,923 3,662,506 11,474,716

 

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -14

لقياس. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ ا

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

 غياب السوق الرئيسية، تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
 

، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة  أقل شفافيةبسعر  تتسممايتم تداولها أو  بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا  

 السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية. ويتوقف ذلك علىمن التقدير 

 

 نماذج التقييم

تشتمل . التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج

 األخرى العالواتواالئتمان  وهوامش المخاطراالفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من 

 .األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبيةالمستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات و
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 لبنك السعودي الفرنسيا   

 

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 )يتبع( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -14
 

لى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إ

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

 .المالية الشائعة البسيطة
 

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

إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج . مثل مقايضات أسعار العموالت التي تتم خارج االسواق النظامية والمشتقات المتداولة

يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة . من الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضا  من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلةتقلل 

 .والمدخالت وفقا  للمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استنادا  إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية
 

ذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد تتطلب نما

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

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

د فيه البنك عدم التأكد إلى الحد الذي يعتق حاالتعوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو بالمن النماذج  عليهاتعديل القيمة العادلة التي تم الحصول 

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

 .حيثما كان مالئما   ، الطرف المقابلوالبنك الخاصة بالتعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان 
 

 إطار التقييم

يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي ويرفع . القيمة العادلةلقياس ك إطار عمل رقابي البن وضع

عمليات لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة  اتقاريره

 .العادلة الجوهريةالقيمة  قياس
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

 (.تحديد األسعاربدون تعديل أو أي )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  : 2توى المس

 .الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و

 .للمالحظة في السوق بيانات قابلة وفقمدخالتها الهامة  اليتم تحديدطرق تقييم  : 3المستوى 

 

 

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

ونماذج المقايضات  اآلجلتشتمل طرق التقييم األكثر تكرارا  نماذج التسعير . وعقود الصرف األجنبي توالخيارات ومقايضات العمال  تالعموال

اآلجلة الفورية منحنيات أسعار الصرف األجنبي  بما في ذلكمدخالت متنوعة  على هذه النماذج تشملو. احتساب القيمة الحالية لياتعم باستخدام

 .غيرها ة وطايتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناء  على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار الوس. 
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 الفرنسي لبنك السعوديا

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 (يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )  -14
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     (مراجعة)غير  م2020يونيو 30
     الموجودات المالية

 7,818,847 - 7,818,847 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة
 331,749 - 55,217 276,532 قائمة الدخلمن خالل  العادلة بالقيمة مالية استثمارات
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات

 اآلخر الشامل
9,211,679 3,383,245 15,984 12,610,908 

 20,761,504 15,984 11,257,309 9,488,211 اإلجمالي

     
     المطلوبات المالية

 6,022,491 - 6,022,491 - القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

 6,022,491 - 6,022,491 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3لمستوى ا 2المستوى  1المستوى  بأالف الرياالت السعودية

     م )مراجعة(9201ديسمبر  31

     الموجودات المالية
 4,606,551 - 4,606,551 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

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

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

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

     
     المطلوبات المالية

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

 3,069,406 - 3,069,406 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  رياالت السعوديةبأالف ال

 )غير مراجعة( م2019يونيو 30

 الموجودات المالية
    

 3,855,182 - 3,855,182 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة
 114,540 - 5,139 109,401 قائمة الدخلمن خالل  العادلة بالقيمة مالية استثمارات

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ستثماراتا

 اآلخر الشامل
2,934,724 3,867,866 6,966 6,809,556 

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

     المطلوبات المالية
 2,618,491 - 2,618,491 - القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

 2,618,491 - 2,618,491 - اإلجمالي

 

 .3والمستوى  2والمستوى  1بين المستوى  أي تحويالتخالل هذه الفترة لم تكن هناك 
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 البنك السعودي الفرنسي
   

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة

 

 (يتبعات والمطلوبات المالية )القيم العادلة للموجود  -14
 

مليون لاير سعودي و  22,154: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 24,475القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  تبلغ

  22,117: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 23,973 مليون ريـال سعودي( مقابل القيمة الدفترية البالغة 26,888: م2019يونيو 30

وسندات ال تختلف القيمة العادلة لودائع العمالء التي تحمل عمولة (. مليون ريـال سعودي 26,771 : م2019يونيو 30مليون ريـال سعودي و 

جة في القوائم المالية المرحلية بالتكلفة المطفأة جوهريا  عن القيم الدفترية المدرالمسجلة  خرىاألمالية المؤسسات الوواألرصدة لدى وللبنوك الدين 

ن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهريا  عن المعدالت المتعاقد عليها. ال يتوفر االموحدة الموجزة، 

 استحقاقها. بتواريخالطرف اآلخر  سوق نشط لهذه األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل التسوية مع

 

عند  أو على نماذج التسعير عند توفرهاأسعار السوق المتداولة  اساس القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة على تحدد

القيم العادلة للمشتقات على  تحددمة العادلة المقدرة. والقي، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية  استخدامها بالنسبة للسندات بعمولة ثابتة. وبالتالي

يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى أو باستخدام طرق تقييم مناسبة.  عند توفرهاأسعار السوق المتداولة أساس 

ديسمبر  31لاير سعودي )مليون 139,280  ن الداخلي البالغاالئتما هامشالعائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل 

القيم الدفترية لتلك القروض والسلف  تبلغ (.مليون لاير سعودي 126,831 : م2019يونيو 30و  مليون ريـال سعودي  129,161: م2019

 (.مليون لاير سعودي 124,233 :م2019يونيو 30مليون لاير سعودي و   125,725: م2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  135,749

 

 المعلومات القطاعية -15

رئيس  بصفتهيتم تحديد القطاعات التشغيلية بناء  على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة البنك 

 صنع القرار وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. 

وفقا  لسياسة أسعار التحويل الداخلي للبنك.  عنهااإلدارة وفقا  للشروط المتفق عليها ويتم اإلعالن من قبل لمعامالت بين القطاعات التشغيلية ا تعتمد

طريقة مجلس اإلدارة بالمسؤولة أمام  هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية تتفق

 تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة.

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

 

 الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات اليتألف البنك من 

مؤسسات الصغيرة، السحب على المكشوف بال الخاصةالشخصية وتلك يشمل الحسابات الجارية    قطاع األفراد:

والقروض وحسابات التوفير والودائع والبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية 

 وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات

والسحب على ، والودائع، توسطة الحجمللشركات والمؤسسات م يشمل الحسابات تحت الطلب  قطاع الشركات:

 ، والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.المكشوف

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

 ، والمنتجات المشتقة.للبنك التمويل

والترتيب، والمشورة، وحفظ  المتعلقة بالتعامل واإلدارة، األصولإدارة  يشمل خدمات وأنشطة :لوساطةاالستثمار واخدمات قطاع 

الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم المحلية منتجات االواألوراق المالية 

  والدولية والتأمين.

 

ضريبة قبل الزكاة و وصافي الدخل التشغيليةمصاريف الوإجمالي  التشغيليدخل ال بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك وإجماليفيما يلي 

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: للستة الدخل
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
  

 )يتبع( المعلومات القطاعية -15
 

 اإلجمالي

      قطاع خدمات

         االستثمار

 والوساطة

  بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة

  (مراجعة)غير  م2020يونيو 30     

  الموجودات إجمالي 26,309,718 111,580,576 63,030,051 1,032,584 201,952,929

  المطلوبات إجمالي 74,042,068 66,024,265 27,192,346 1,017,650 168,276,329

   التشغيلي الدخل إجمالي 880,982 1,513,814 964,753 157,416 3,516,965

1,116,088 89,947 131,155 319,032 575,954 
 قبل مخصص التشغيلية المصاريف إجمالي

 لقيمةا في نخفاضالا 
 

  األنخفاض للموجودات المالية، صافي مخصص 67,600 978,644 (3,953( 5,302 1,047,593

  قبل الزكاة وضريبة الدخل دخل الفترة صافي 237,428 216,138 837,551 62,167 1,353,284

  النتائج     

   الخاصة العموالت دخل صافي 763,915 1,180,996 611,982 27,168 2,584,061

  صافي والعموالت، األتعاب دخل 82,887 300,379 (5,624( 130,248 507,890

  صافي ،الصرف االجنبي أرباح 13,319 1,273 197,137 - 211,729

  دخل المتاجرة، صافي - - 80,738 - 80,738

  القطاعات بين اإليرادات 486,662 226,281 (712,943( - -

  إطفاء و استهالك 71,193 19,690 9,420 1,437 101,740

  (مراجعةم )9201ديسمبر  31     

  إجمالي الموجودات 23,704,697 103,245,226 49,633,429 1,565,225 178,148,577
 

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

  (غير مراجعةم )9201يونيو 30     

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

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

   التشغيلي الدخل إجمالي  939,854  1,518,818  815,616  154,824  3,429,112

1,044,977 90,004 132,276 286,253 536,444 
 قبل مخصص التشغيلية المصاريف يإجمال

 القيمة في نخفاضالا 
 

  موجودات المالية، صافيال في األنخفاض مخصص  70,539  227,649 4,393                     -  302,581

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

  النتائج     

   الخاصة العموالت دخل صافي 777,302 1,163,112 598,316 31,735 2,570,465

  صافي والعموالت، األتعاب دخل 114,053 352,020 (2,273( 123,089 586,889

  صافي أجنبية، عمالت تحويل أرباح 21,784 1,987 141,515 - 165,286

  دخل المتاجرة، صافي - - 69,795 - 69,795

  القطاعات بين اإليرادات  546,177 102,579 (648,756( - -

  إطفاء و استهالك 65,187 27,157 10,917 1,936 105,197
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

  م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 وربح السهممال رأس ال -16

: م2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,205ن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكو

 لاير سعودي(.  10قيمة كل سهم  /مليون سهم  1,205: م2019يونيو 30لاير سعودي و  10مليون سهم، قيمة كل سهم   1,205
 

وذلك بقسمة صافي على أساس المتوسط المرجح  م2019و  م2020يونيو 30للفترتين المنتهيتين في تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 

 ديسمبر 31) م2020يونيو 30مليون سهم كما في  5.7مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  1,205دخل الفترة على 

 (. سهممليون  5.7: م2019يونيو 30مليون سهم و  5.7  :م2019

 

الجمعية  اجتماع خاللم من قبل المساهمين 2019سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  لاير 1.00 توزيعات نهائية بقيمة تم اعتماد صافي

 .م2020مايو  13العامة المنعقد في 

 

 كفاية رأس المال -71

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على مقدرة  تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال

امي البنك على االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظ

 يوميا  من قبل إدارة البنك.
 

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي يتم بموجبها قياس مدى كفاية كفاية رأس ماله وذلك با بمراقبةيقوم البنك 

مية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والموجودات والتعهدات، والمبالغ االس

 ظهار مخاطرها النسبية.للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إل
 

 

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

 .تزيد عن الحد األدنى المتفق عليهالمرجحة المخاطر عند أو  الموجوداتالنظامي إلى 
 
 

هـ، والذي يتعلق بالمنهجية المرحلية 15/3/1439بتاريخ  391000029731ودي ومن خالل تعميمها رقم إن مؤسسة النقد العربي السع

، وجهت البنوك بأن يتم توزيع األثر األولي على معدل كفاية 9والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .دولي للتقرير المالي على مدى خمس سنواترأس المال نتيجة تطبيق المعيار ال

 

 رأس المال األساسي ورأس المال المساند كما يلي: البنك وإجماليب الخاصالمخاطر إن إجمالي الموجودات المرجحة 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2019يونيو 30

 )غير مراجعة(

 169,050,175 163,698,148 178,206,434 ت المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمانالموجودا

 12,559,400 12,701,788 12,777,225 المخاطر التشغيليةالموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة 

 2,016,665 2,164,647 3,531,171 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق

 183,626,240 178,564,583 194,514,830 وجودات المرجحة المخاطرإجمالي الم

 32,452,103 32,720,359 33,152,162 رأس المال األساسي

 1,705,761 1,568,513 1,725,995 راس المال المساند

 34,157,864 34,288,872 34,878,157 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    مال٪نسبة كفاية رأس ال

 %17.67 %18.32 %17.04 نسبة رأس المال األساسي

 %18.60 %19.20 %17.93 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 م2019و  م2020يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 المقارنةأرقام  -81
 

 ، والتي ليست جوهرية في طبيعتها.الفترة الحالية الحسابات مع عرض ماشىتم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتت

 

 

  موافقة مجلس اإلدارة -19
 

 ذو الحجة 2 الموافق,  م2020 يوليو 23اإلدارة بتاريخ  مجلس المرفقة من قبل  المرحلية الموحدة الموجزة إصدار هذه القوائم المالية عتمادإتم 

 .ـه1441
 




