
































  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٦  

  عام ١
  

هــ (املوافـق ١٣٩٨حمـرم  ١م). وقـد بـدأ البنـك أعمالـه رمسيـاً بتـاريخ ١٩٧٧يونيـو  ٤هــ (املوافـق ١٣٩٧مجادى الثـاين  ١٧بتاريخ  ٢٣مبوجب املرسوم امللكي رقم م/ تشركة مسامهة سعودية تأسس هوالبنك السعودي الفرنسي (البنك) 
م مـن ١٩٨٩سـبتمرب  ٥هــ املوافـق ١٤١٠صـفر  ٤بتـاريخ  ١٠١٠٠٧٣٣٦٨ والسـويس يف اململكـة العربيـة السـعودية. يعمـل البنـك مبوجـب السـجل التجـاري رقـم م) بعد أن انتقلت إليه عمليـات بنـك االندوشـني١٩٧٧ديسمرب  ١١

موظفـاً). تتمثـل أهـداف البنـك يف تقـدمي كافـة أنـواع اخلـدمات املصـرفية مبـا يف  ٣،٢٣٣: ٢٠١٦موظفــاً ( ٣،٠٧٢فرعـاً) يف اململكـة العربيـة السـعودية. بلـغ عـدد مـوظفي البنـك  ٦٨: ٢٠١٦فرعـاً ( ٨٦خـالل شـبكة فروعـه وعــددها 
ـــة الســــعودية.  - ١١٥٥٤، الريــــاض ٥٦٠٠٦ص. ب.  -ذلــــك منتجــــات متوافقــــة مــــع الشــــريعة معتمــــدة وحتــــت إشــــراف هيئــــة شــــرعية مســــتقلة. العنــــوان املركــــز الرئيســــي للبنــــك هــــو كمــــا يلــــي: طريــــق امللــــك ســــعود    اململكــــة العربيـ

  
  
متويل الشركات. كما ميتلك البنك وكالة السعودي الفرنسي للتأمني (سافيا)، أعمال الوساطة وإدارة األصول و تقوم خبدمات ٪). ١٠٠تلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مملوكة من قبل البنك بنسبة مي

شركة  من% ملكية غري املباشرة من خالل شركته التابعة)  ٥و ملكية مباشرة %٩٥% (١٠٠٪ يف رؤوس أمواهلا. كما ميتلك البنك ١٠٠عودي الفرنسي بنسبة وشركة سوفينكو الس للتمويل التأجرييوشركة السعودي الفرنسي 
  سكن للتمويل العقاري. مت تأسيس هذه الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية. 

  
% من حقوق امللكية. وتتمثل األنشطة الرئيسية هلذه الشركة يف تداول املشتقات وأنشطة ١٠٠بنسبة  و ة، هي شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي احملدودة املسجلة يف جزر الكامينقام البنك بتأسيس شركة تابعباإلضافة لذلك 

  إعادة الشراء.
  

من رأس مال الشركة السعودية الفرنسية  %٣٢,٥ميتلك البنك  و ،لسعودي الفرنسي"، بنك مت تأسيسه يف اجلمهورية العربية السوريةا - % من رأس مال "بنك بيمو ٢٧يوجد لدى البنك استثمارات يف شركات زميلة، حيث ميتلك 
  للتأمني التعاوين (أليانز السعودي الفرنسي) املسجلة يف اململكة العربية السعودية.

  
وافق مسامهو شركة سوفينكو السعودي الفرنسي على تصفية  حيث للتمويل التأجرييإىل شركة السعودي الفرنسي  اخلاصة بشركة سوفينكو السعودي الفرنسي قةمت حتويل أعمال التمويل االستهالكي و صايف املوجودات ذات العال

  الشركة بعد استكمال حتويل املوجودات واملطلوبات وتسوية كافة االلتزامات القانونية. 
  
 أساس اإلعداد ٢
  

  بيان االلتزام  أ) 
    -للبنك:املوحدة مت إعداد القوائم املالية       

د مجيع املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملـس معـايري احملاسـبة الدوليـة باسـتثناء تطبيـق وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية املعدلة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي حملاسبة الزكاة وضريبة الدخل واليت تتطلب اعتما -١     
 ٢٠١٧أبريــل  ١١تــاريخ ب ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩لتعمــيم  الصــادر مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي رقــم ل املتعلقــة بالزكــاة وضــريبة الـدخل. وفقــا"الرســوم"  ٢١ائب الدخل"والتفســري الــدويل رقــم " ضــر  ١٢املعيـار احملاســيب الــدويل رقــم 

  من خالل حقوق امللكية ضمن األرباح املبقاه. ة والضريبة على أساس ربع سنويالزكا جتنب ،وضريبة الدخلوالتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات املتعلقة باحملاسبة عن الزكاة 
  . طبقاً لنظام مراقبة البنوك و نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية وعقد التأسيس اخلاص البنك -٢     

  
  .٢٠١٧يناير  ١من تاريخ ابتداًء  لقييم مؤسسة النقد العريب السعودي املذكور أعالهوفقاً  الغيةادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي البنوك التجارية والصب احلالية اخلاصةمعايري احملاسبة تعترب اضافه اىل ماسبق أعاله 

  
  السياسة احملاسبية الناجتة عن تعميم مؤسسة النقد العريب السعودي.التغري يف  فيما يتعلق بأثر  ٢٨(ش) فيما يتعلق بالسياسة احملاسبية للزكاة  وضريبة الدخل و االيضاح رقم ٣يرجى الرجوع اىل االيضاح رقم 

     
  
  
  

  القياس والعرض سأس  ب) 
  

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. باإلضافة إىل املدرجة ب للبيع واألدوات املالية املتاحة تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة/ التكلفة املطفأة، باستثناء قياس القيمه العادلة  للمشتقات و 
 عرضلى املخاطر املتحوط هلا.  مت ذلك، ويتم تعديلها  وتسجل بالقيمة العادلة العائدة ع ذلك، وكما هو مبني يف اإليضاحات ذات العالقة، تدرج املوجودات واملطلوبات املتحوط هلا بعالقة حتوط للقيمة العادلة، اليت تدرج خبالف

  وفقا لدرجة السيولة.بشكل عام قائمة املركز املايل 
  
  

  العملة الوظيفية وعملة العرض  ج) 
  

  ، ما مل يرد خالف ذلك. العملة الوظيفية للبنك. مت تقريب املعلومات املالية املعروضة بالريـال السعودي ألقرب ألف حيث ميثلتعرض القوائم املالية املوحدة بالريـال السعودي 

  
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  د)
  

  طلوبات املسجلة. ضات احملاسبية اهلامة اليت تؤثر على مبالغ املوجودات وامليتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة، طبقاً للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفرتا
  

وعوامل أخرى تشمل احلصول على املشورة  بنك التارخيية. يتم تقييم األحكام والتقديرات واالفرتاضات و بصورة مستمرة وذلك على أساس خربة اللبنككما يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام عند تطبيق السياسات احملاسبية ل
ا معقولة وفقا للظروف. فيما يلي األمور اهلامة اليت استخدمت فيها اإلدارة التق   ديرات واالفرتاضات أو مارست فيها األحكام:املهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد بأ

  
ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة  تؤدي إىل أن باملستقبل واملصادر األخرى اهلامة لتقدير غري املؤكد كما يف تاريخ التقرير واليت قدفيما يلي تفصيل باالفرتاضات الرئيسية اليت تتعلق 

ادة ائم املالية املوحدة. قد حيدث تغري يف الظروف واالفرتاضات والتقديرات املستقبلية نظرًا للتغريات يف السوق أو الظروف اخلارجة عن إر البنك يف افرتاضاته وتقديراته على املؤشرات املتاحة عند إعداد القو  استنداملالية الالحقة. 
  االفرتاضات عند حدوثها. علىتلك التغريات  ستنعكسحيث البنك. 



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٧  

  أسس اإلعداد (تابع)  ٢
 

  االئتمان على القروض والسلفمخصص خسائر ) ١(      
  

، يقوم البنك بإصدار أحكام حول ما إذا كانت هناك معلومات قابلة للمالحظة تشري إىل وجود للتعثراحملدد على أساس شهري. عند حتديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة  التعثريقوم البنك بفحص حمفظة اإلقراض اخلاصة به لتقييم 
  . ميكن أن يشمل هذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة تشري إىل وجود تغري سليب يف وضع السداد للمقرتضني يف جمموعة ما. ملقدرةااخنفاض قابل للقياس يف التدفقات النقدية املستقبلية 

  
راجعة املنهجية واالفرتاضات لقروض ذات خماطر االئتمان والدليل املوضوعي على اخنفاض القيمة مماثلة لتلك املوجودة يف احملفظة عند تقدير التدفقات النقدية. تتم ما ائرسخل التارخييةتستخدم االدارة التقديرات بناء على اخلربة 

  ة واخلسارة الفعلية.وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية لتقليل أية فروقات بني تقديرات اخلسار  مبلغاملستخدمة بانتظام  يف تقدير 
  

  يتم ختصيص جزء مجاعي من امجايل املخصصات للبنود التالية:

  جمموعة من القروض املتجانسة واليت ال تعد جوهرية بشكل فردي.   -
  جمموعة من املوجودات تعد جوهرية بشكل فردي واليت ال تعد منخفضة القيمة بشكل إفرادي (خسائر متكبدة وغري مبّلغ عنها).   -

  
 مجاعي. ولتحديد مدى احلاجة لعمل خمصص ملعرفة احتمال التخلف عن السداد للمتعهدين من غري قطاع األفراد منوذج بطاقة األداءجملموعة من القروض املتجانسة باستخدام طرق إحصائية مثل طريقة  مجاعييتم عمل خمصص 

التصنيف الداخلي باالعتماد على مقاييس نوعية (البيئة االقتصادية، وضع العميل  منوذجالتصنيف الداخلي. ويقوم  منوذجني االعتبار مثل جودة االئتمان املعتمدة من ، تقوم اإلدارة بأخذ عوامل معينة بعغري قطاع األفرادخلسائر قروض 
قرتض يف السوق، جودة القوائم املالية واإلدارة). وكذلك يقوم باالعتماد على نسب مالية مادية (نسبة الرفع، 

ُ
  الرحبية، خدمة الدين، والسيولة).  امل

  
  السداد. عنالتخلف اخلسارة يف حالة التخلف على السداد * احتمال السداد *  عنالتخلف التعرض عند إن املخصص اجلماعي هو حاصل  

  
 ن السداد املتعلقة.التخلف عيعتمد منوذج اخنفاض القيمة اجلماعية على التصنيفات املستخلصة من مناذج التصنيف الداخلي واحتمالية 

 
  ).٣٣) وإيضاح رقم (٧مت اإلفصاح عن خسائر اخنفاض على القروض والسلف مبزيد من التفصيل يف إيضاح رقم (

  
  قياس القيمة العادلة  )٢( 
  

ايم (النماذج على سبيل املثال) لتحديد القيم العادلة، يتم وعند استخدام أساليب التقي .التقييمحتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املتداولة يف سوق مايل نشط باستخدام طرق  ومراجعتها دورياً من قبل  التأكد من صحة خمرجا
ا للتحقق من أن املخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار ومستقلني عن القسم الذي قام بصنعتهامؤهلني  موظفني عملي، تستخدم النماذج ال احلدوإىل  ،السوق املقارنة. يتم اعتماد مجيع النماذج قبل استخدامها، وتتم معاير

تقديرات. على سبيل املثال، تشتمل األحكام على ال) فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء املقابلة لألطرافو  للبنكبيانات قابلة للمالحظة فقط، أما اجملاالت األخرى مثل خماطر االئتمان (خماطر االئتمان 
املدعومة باملوجودات. من املمكن أن تؤثر التغريات يف االفرتاضات السندات  واإلخفاق يف سداد  املسبقاعتبارات السيولة ومدخالت النماذج مثل التقلبات للمشتقات ومعدالت اخلصم طويلة األجل و وافرتاضات معدل الدفع 

ذه   العوامل على القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة يف التقرير.  املتعلقة 
  
  
  الدين المتاحة للبيع حقوق الملكية و أدوات  استثمارات انخفاض قيمة  )٣(
  

 و الدين املتاحة للبيع. ويشتمل ذلك على حتديد إذا كان هناك اخنفاض دائم أو جوهري يف القيمة العادلة ملا دون تكلفتها حقوق امللكيةتقرير مبمارسة األحكام عند مراجعة االخنفاض يف قيمة استثمارات  كل  يقوم البنك يف تاريخ
وملعرفة ما إذا كان االخنفاض طويل األجل، يتم تقييم االخنفاض مقابل  ،ت املبدئيعند اإلثبا صل، يتم تقييم االخنفاض يف القيمة العادلة مقابل التكلفة األصلية لألمستمر. وملعرفة ما إذا كان هذا االخنفاض املتعلقة بآداة حقوق امللكية

يف ل مثل تقييم اجلدارة االئتمانية األصلية عند اإلثبات األويل. عند تقييم فيما إذا كان االستثمار يف أدوات الدين قد اخنفضت قيمته، تأخذ اجملموعة بعني االعتبار عوام تهتكلف عن لألصلفيها القيمة العادلة  اخنفضتالفرتة اليت 
قدرة الدولة على الوصول إىل أسواق رأس املال إلصدار سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الدين وما قد يسفر عنها من خسارة  و عائدات السندات وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية من السوق كما يتبينب

  طوعي أو إلزامي. بشكل من الديون للمالكني بسبب اإلعفاء 

ذا التقدير،      جمال العمل أو أداء القطاع أو تغريات يف التقنيات والتدفقات النقدية املالية والتشغيلية. وحدوث تدهور يف املركز املايل للكيان املستثمر فيه  وأ التقلبات العادية يف سعر السهم/ الدين بنكقّيم اليعند القيام 

  
  االستحقاقتاريخ مقتناة حتى الستثمارات االتصنيف   )٤(
  

  ثابتاالعرتاف والقياس"، عند تصنيف املوجودات املالية غري املشتقة ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها، واليت هلا تاريخ استحقاق  األدوات املالية: " ٣٩ يتبع البنك إرشادات ومتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم
ذه االستثمارات حىت  ،ثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاقكـاست   االستحقاق. تاريخ ويف هذا الصدد، يقوم البنك بتقييم نيته ومقدرته على االحتفاظ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٨  

  إلعداد (تابع)أسس ا   ٢

  على الشركات المستثمر فيها السيطرةتحديد   )٥(

  يكون للمجموعة حصص يف الصناديق االستثمارية. عندما(ب) لتقديرات اإلدارة اليت من املمكن أن يكون هلا أثر جوهري  ٣املبينة يف إيضاح  السيطرةختضع مؤشرات 

  الصناديق االستثمارية

على تقييم إمجايل احلقوق االقتصادية للمجموعة يف تلك الصناديق (ويشمل ذلك أي فوائد  الرتكيزادًة ما يتم ولتقييم مدى سيطرة اجملموعة على تلك الصناديق االستثمارية، ع ،تعمل اجملموعة كمدير لعدد من الصناديق االستثمارية
ا ستعمل  كوكيل للمستثمرين يف كافة األحوال وعليه يف استبعاد مدير الصندوق. املستثمرينمستحقة وأتعاب إدارة متوقعة)، وكذلك حقوق    مل تقم بتوحيد هذه الصناديق.  نتيجة لذلك، خلصت اجملموعة إىل أ

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣   

 
الدولية إلعداد التقارير املالية  املعايريتوجيهات اجلديدة والتعديالت على  التوجيهاتباستثناء ما يتعلق بالتغريات يف السياسات احملاسبية الناجتة من  السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة أدناه مت سرد

ة املوحدة (أ) أدناه، فالسياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة تتوافق مع تلك املطبقة يف إعداد القوائم املالي ٣لتقارير املالية، كما هو مبني يف اإليضاح رقم عداد اجلنة تفسريات املعايري الدولية إل والصادرة 
  .٢٠١٦ديسمرب  ٣١السنوية للسنة املنتهية يف 

   
 المحاسبية السياسات في التغيرات  ) أ
 

تطبيق باالضافه اىل  أدناهكما هو مذكور   والضريبةالتغري يف السياسة احملاسبية للزكاة سابقة بإستثناء تتماشى السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد القوائم املالية املوحدة مع تلك املستخدمة يف إعداد القوائم املالية السنوية للسنة ال
و ال يتوقع أن يكون له أثر هام  لية أو الفرتات السابقةليس له أثر هام على القوائم املالية املوجزة (املوحدة) للمجموعة للفرتة احلا ذيوالتفسري اجلديد املذكورة أدناه وال احلاليةاملعايري اجلديدة التالية والتعديالت األخرى علي املعايري 

  يف الفرتات املستقبلية:
  

  الزكاة والضريبة
وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن الزكاة وضريبة  األرباح املبقاهالزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وحتميلها على  جتنيبقام البنك بتعديل سياسته احملاسبية املتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل وبدأت يف 

 القوائم املالية علی ريھجو تأثري له کنيمل  ةياحملاسب اسةياملذکور أعاله يف الس يريإن التغ .التاريخا كمطلوبات يف ذلك  االعرتافعند دفعها إىل املسامهني ومت  توزيعات األرباح  والضريبة منخصم الزكاة  كان يتم سابقا الدخل.
  .٢٠١٧لعام  امللكيةالتغريات يف حقوق  قائمة، يف ٢٠١٦وفقا لذلك، مت إدراج الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة بالسنة السابقة  أرقام املقارنة. ليإعادة تعد تمي، وبالتايل مل وية املعروضةنالفرتات الساملوحدة املوجزة ألي من 

  
  
  الحاليةالتعديالت على المعايير    

  م. ٢٠١٧يناير  ١، قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح: تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ٧التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم              
  

  من اجزءً  التعديل ذاھعد يُ . التمويلية األنشطة عن تنشأ اليت املطلوبات يف التغريات تقييم من املالية القوائم مستخدمي ميكن إضافيا افصاحا التعديالت ذهھتقدم            
  مبادرة إفصاح جملس معايري احملاسبة الدولية واليت تستمر يف اكتشاف كيفية حتسني اإلفصاح يف القوائم املالية.            
  .االفصاحات االضافيةبعض  غرياملالية املوحدة  القوائمجوهري على  رأثالتعديالت ذه هل ليس           
  . )٤١رقم  ىل إيضاح(يرجى الرجوع إ ٢٠١٨يناير  ١واليت مت نشرها وهي إلزامية لالمتثال من قبل البنوك للسنوات احملاسبية اليت تبدأ يف أو بعد  ةاملالي للتقاريرالدولية  ملعايريعلى ا التعديالت ذه هل التطبيق املبكراختار البنك عدم            

                
  

    س التوحيدأس  ) ب
  

الفرنسي ويب وسوفينكو السعودي التأجريي السعودي الفرنسي للتمويل لة السعودي الفرنسي للتأمني و تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له (اجملموعة) وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ووكا
. متت إعادة التصنيف، عند الضرورة، للقوائم املالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم املالية أس أف صكوك احملدودة. يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس فرتة التقرير اخلاصة بالبنك باستخدام سياسات حماسبية مماثلة

  املوحدة للبنك.
   

وائد متغرية أو لديها حقوق يف عوائد متغرية نتيجة مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها كما يكون الشركات التابعة هي الشركات املستثمر فيها اليت يسيطر عليها البنك. تسيطر اجملموعة على الشركة املستثمر فيها عندما تكون معّرضة لع
  موعة ويتم االنتهاء من توحيدها يف تاريخ توقف السيطرة. من خالل النفوذ الذي متارسه على الشركة املستثمر فيها. يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة من تاريخ حتويل السيطرة إىل اجمللديها القدرة على التأثري على هذه العوائد 

  
ا على الشركة املستثمر فيها.تتحقق السيطرة عندما تكون اجملموعة عرضة أو متتلك احلق يف عوائد متغرية من مشا   ركتها يف الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطر

  
  وعلى وجه التحديد، تسيطر اجملموعة على الشركة املستثمر فيها فقط إذا كان لدى اجملموعة:

  اجملموعة قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة املستثمر فيها)نفوذ على الشركة املستثمر فيها (أي وجود حقوق حالية متنح  -
  

  أن تكون معرضة، أو أن يكون لديها حقوق يف العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها، و-
ا.أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة املستثمر فيها للتأثري على عائد-   ا

  
  أما يف احلاالت اليت تكون فيها حقوق اجملموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما مياثلها من احلقوق يف الشركة املستثمر فيها، 

  فتقوم اجملموعة مبراعاة احلقائق والظروف ذات الصلة لتقدير مدى وجود سيطرة هلا على املنشأة، ويشمل ذلك:
  حقوق التصويت األخرين يف اجلهة املستثمر فيها؛ الرتتيبات التعاقدية مع أصحاب-
  احلقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى.-
  حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة اليت تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم.-

ا على الشركة التابعة عندما تشري الوقائع وا على حق  لظروف إىل وجود تغيريات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعةتقوم اجملموعة بإعادة تقييم مدى سيطر
أو املستبعدة خالل السنة، إن وجدت، يف قائمة الدخل املوحدة  اعتبارًا من التاريخ الفعلي  السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة. ويتم إدراج الشركات التابعة املستحوذ عليها

  لالستحواذ أو حىت التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب طبيعة كل حالة.
  

  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٩  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  تنتج أي فقدان يف السيطرة كمعامالت ملكية. يف حال فقدان اجملموعة للسيطرة على شركة تابعة، فتقوم مبا يلي:تتم احملاسبة عن التغريات يف حصة امللكّية يف شركة تابعة واليت ال 
  إلغاء االعرتاف مبوجودات (مبا فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.  -
  إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية ألي حصص غري مسيطرة.  -
  الت املرتاكمة املسجلة يف حقوق امللكية.إلغاء اإلعرتاف بفروقات املعام  -
  املقبوض. للعوضاالعرتاف بالقيمة العادلة   -
ا.  -   االعرتاف بالقيمة العادلة ألي استثمارات حمتفظ 
  االعرتاف بأي فائض أو عجز يف األرباح واخلسائر.  -
ا سابقًا ضمن الدخل الشا  - ، حيث سيكون مطلوبًا يف حال قامت اجملموعة مباشرة باستبعاد املوجودات كما هو مالئممل اآلخر كأرباح أو اخلسائر أو األرباح املبقاة  إعادة تصنيف حصة الشركة األم يف املكونات املعرتف 

  واملطلوبات ذات العالقة.
  

وعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة كأرباح غري حمققة، مت استبعاد األرصدة بني البنك والشركات التابعة مبا يف ذلك أي دخل أو مصروف ناتج عن املعامالت بني شركات اجملم
  ولكن فقط إىل احلد الذي ال يدل على اخنفاض يف القيمة.

  
  الرئيسيةقائمة بالشركات التابعة  .١

  للمجموعة الرئيسيةيبني اجلدول التايل تفاصيل الشركات التابعة 
  
  نسبة امللكية                   املركز الرئيسي للنشاط  الشركة التابعةسم إ

 ٢٠١٦                                ٢٠١٧     
        

  %١٠٠  %١٠٠  اململكة العربية السعودية  السعودي الفرنسي كابيتال
  %١٠٠  %١٠٠  اململكة العربية السعودية  وكالة السعودي الفرنسي للتأمني

  %١٠٠  %١٠٠  اململكة العربية السعودية  التاجريي تمويلللالسعودي الفرنسي 
  %١٠٠  %١٠٠  اململكة العربية السعودية  سكن للتمويل العقاري

  
يف جزر كاميان. ليس لشركة سوفينكو السعودي الفرنسي أي تأثري جوهري على ٪ يف رأمساهلا وهي منشأة تأسست ١٠٠باإلضافة للشركات التابعة السابقة، ميتلك البنك السعودي الفرنسي أيضأ شركة يب أس أف احملدودة بنسبة 

  القوائم املالية للمجموعة.
  

  القيود الهامة .٢
ا خبالف تلك الناجتة عن األطر اإلشرافية اليت تعمل ا وتسوية مطلوبا ا للوصول أو استخدام موجودا   التابعة. ضمنها الشركات البنكية ليس للمجموعة قيود هامة على قدر

  
  استثمارات في شركات زميلة   ج)
  

  ة. ييتم إثبات االستثمارات يف الشركات الزميلة بالتكلفة، وبعد ذلك يتم حماسبتها وفقاً لطريقة حقوق امللكية احملاسب
أو مشروعاً ٪ من حقوق التصويت أو اليت ميارس البنك عليها تأثريًا ملموسًا (وليس سيطرة) على السياسات املالية والتشغيلية والتعترب شركة تابعة ٥٠٪ إىل ٢٠الشركة الزميلة هي اليت هي تلك اليت ميتلك فيها البنك عادة ما بني 

  مشرتكاً. 
خنفاض يف قيمة االستثمارات الفردية. ويتم قيد حصة البنك لة يف قائمة املركز املايل بالتكلفة زائداً التغريات ما بعد االستحواذ يف حصة الشركة يف صايف موجودات الشركة الزميلة بعد خصم أي ايتم قيد االستثمارات يف الشركات الزمي

ل القيمة تغريات ما بعد االستحواذ يف الدخل الشامل اآلخر يتم قيدها يف اإلحتياطيات. يتم تعديل التغريات املرتاكمة يف ما بعد االستحواذ مقاب يف أرباح وخسائر شركاته الزميلة ما بعد االستحواذ يف قائمة الدخل، وحصة البنك يف
  الدفرتية لالستثمار. 

  
  تاريخ السداد والتداول المحاسبي  د)
  

إىل الطرف اآلخر. يقوم البنك بيع املوجودات املالية يف قائمة املركز املايل املوحدة بتاريخ التسوية أي التاريخ الذي مت فيه االستحواذ على املوجودات أو تسليمه يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء و 
ا من تاريخ التداول. العمليات االعتيادية املت علقة بشراء أو بيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب تسليم املوجودات ضمن إطار زمين تنص عليه األنظمة أو تلك باحملاسبة عن أية تغريات يف القيمة العادلة و اليت يتم إثبا

  املتعارف عليها يف السوق.

  اقدية لألداة املالية.يتم يف البداية إثبات كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى بتاريخ التداول الذي يصبح البنك فيه طرفاً يف األحكام التع
  
  

  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط   هـ)
  

يات األسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت، وخيارات أسعار العمالت يتم قياس األدوات املالية املشتقة واليت تشتمل على عقود الصرف األجنيب اآلجلة، والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت، واتفاق
.  ويتم احلصول على القيم العادلة استناداً إىل سالبةفة املشتقات بقيمتها العادلة كموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إجيابية، وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة والعموالت (املكتتبة واملشرتاة) بالقيمة العادلة. تقيد كا

  أسعار السوق املدرجة، ومناذج التدفقات النقدية املخصومة ومناذج التسعري حسب ما هو مالئم.
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

١٠  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  تتوقف معاجلة التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها ضمن الفئات التالية: 
  
  مشتقات مقتناة بغرض المتاجرة  )١
  

ح عنها ضمن دخل املتاجرة. كما تشتمل املشتقات املقتناه ألغراض املتاجرة على املشتقات غري املؤهله حملاسبة التحوط تدرج التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املقتناه ألغراض املتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة مباشرًة، ويفص
  (مبا يف ذلك املشتقات املدجمة). 

  
  
  المشتقات المدمجة  )٢
  

انت خصائصها االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بصورة وثيقة بتلك املذكورة يف العقد األصلي، وأن العقد األصلي ال يعترب حبد ذاته تعامل املشتقات املدجمة يف األدوات املالية األخرى كمشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا ك
ة عن العقد األصلي بالقيمة العادلة يف احملفظة ألغراض املتاجرة، وتدرج التغريات يف ة و املنفصلعقد مشتقات مقتناة ألغراض املتاجرة، املدرجة عند االعرتاف املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. تقيد املشتقات املدجم

  القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.
  
  محاسبة التحوط  ) ٣

 هاالعمالت األجنبية وخماطر االئتمان وتشمل التعرضات الناشئة من معامالت يتوقع حدوث تقوم اجملموعة بتحديد مشتقات مالية معينة كأدوات حتوط يف تأهيل عالقات التحوط إلدارة التعرضات ملخاطر أسعار العمولة وخماطر
  وط للمعامالت اليت تليب معايري حمددة. التح حماسبة بتطبيق البنك يقوم معينة، خماطر إدارة أجل ومن. مؤكدة والتزامات كبري بشكل

  
ا (أو املوجودات أو املطلوبا (أ) -ألغراض حماسبة التحوط، يصنف التحوط إىل فئتني مها: ت يف حالة التحوط للمحفظة) أو حتوطات القيمة العادلة واليت تتحوط للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات اليت مت إثبا

علقة خبطر ما والذي ميكن أن يؤثر على صايف املكاسب أو اخلسارة املعلن. و (ب) حتوطات التدفقات النقدية واليت تتحوط االلتزام املؤكد الذي مل يتم إثباته أو اجلزء احملدد من املوجودات واملطلوبات أو االلتزامات املؤكده املت
  .  املعلن اخلسارة أو ملكاسبا صايف على وتؤثر كبري بشكل اھللتغريات يف التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة خبطر حمدد مرتبط باملوجودات أو املطلوبات املغطاة أو املعامالت يتوقع حدوث

  
ة العادلة أو التدفقات النقدية اخلاصة بأداة التحوط للمخاطر بشكل فعال مع التغريات اليت ولكي تكون املشتقات مؤهلة حملاسبة التحوط، جيب التوقع بأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية، حبيث يتم تسوية التغريات يف القيم

دارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحوط والبند الذي سيتم الذي متت تغطية خماطره، وجيب أن تكون هذه التغريات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية التحوط، جيب توثيق اسرتاتيجية وأهداف إطرأت على البند 
ا البنك لتقومي مدى ل بأثر رجعي) فعالية عالقة. ويف تاريخ كل تقييم لفعالية التحوط، جيب توقع أن يكون التحوط فّعاًال على أساس مستقبلي ويظهر أنه كان فّعاًال (فّعا التحوط له وطبيعة املخاطر املغطاة والطريقة اليت يقوم 

ات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر اليت يتم التحوط هلا يف البند اليت يتم تغطيته يف كلتا للفرتة احملددة من أجل تأهيلها للتحوط احملاسيب التحوط. يتم إجراء تقييم رمسي مبقارنة فعالية حتوط األداة يف مقاصة التغري 
اية كل ربع على أساس مستمر ويتم عمل فحص مستقبلي بشكل رئيسي من خالل مقارنة الشروط اهلامة لكل من بند ا  لتحوط واألداة.احلالتني يف البداية ويف 

 
 

  
٪ وكان يتوقع احلصول ١٢٥٪ إىل ٨٠رتة اليت مت التحوط هلا من أداة التحوط مبعدل وط أن يكون فّعاًال بشكل كبري إذا متت تسوية التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املتحوطة خالل الفويتوقع للتح

م البنك بتقييم إذا ما كانت وط يف قائمة الدخل ضمن بند "صايف دخل املتاجرة". ويف احلاالت اليت يكون فيها البند الذي مت التحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقو على هذه التسوية يف فرتات مستقبلية. يتم إثبات فعالية التح
  قائمة الدخل النهائية. ى النهاية علاملعاملة حمتملة بشكل كبري وتقدم تعرضاً للتغريات يف التدفقات النقدية اليت من املمكن أن تؤثر يف 

  تحوط القيمة العادلة 
  

تها العادلة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم تسوية اجلزء املتعلق بالبند الذي مت بالنسبة لتحوط القيمة العادلة اليت تفي بشرط حماسبة حتوط املخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات التحوط بقيم
طفأة، فعندما يتوقف حتوط القيمة العادلة لألدوات املالية املرتبطة بعموالت عن الوفاء مبعايري حماسبة لتحوط له يف القيمة الدفرتية لذلك البند ويدرج يف قائمة الدخل املوحدة. وبالنسبة للبنود املتحوط هلا اليت يتم قياسها بالتكلفة املا

اؤها، فإنه يتم إطفاء إمجايل التعديل على القيمة الدفرتية للبند املتحوط إىل قائمة الدخل على مدى الفرتة املتبقية حىت تاريخ التحوط أو إذا مت بيعها أو ممارستها االستحقاق، ويتم ذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.  أو إ
  املوحدة.  يف قائمة الدخل املوحدة. إذا مت التوقف عن إثبات البند املتحوط، يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غري املطفأ مباشرة يف قائمة الدخلإّال إذا مت سابقاً التوقف عن إثبات البند املتحوط وبذلك فإنه يدرج مباشرة 

   تحوط التدفقات النقدية

ا حتوط فّعال، مباشرة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم إثبات بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية اليت تفي بشرط حماسبة التحوط، يتم إثبات اجلزء اخلاص بالربح أو اخلسا رة النامجة عن أداة التحوط، اليت مت حتديدها على أ
اخلسائر، املثبتة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر، إىل قائمة الدخل الشامل لنفس حتويل األرباح و اجلزء غري الفّعال، إن وجد، يف قائمة الدخل املوحدة. وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على املعامالت املستقبلية، يتم 

واحدة أو أكثر، فسيتم إعادة املثبتة يف يف قائمة الدخل الشامل اآلخر يف فرتة مستقبلية  الفرتة اليت تؤثر فيها معاملة التحوط على قائمة الدخل الشامل املوحدة. ولكن، إذا كان البنك يتوقع عدم اسرتداد مجيع أو بعض اخلسائر
  تصنيفها يف قائمة الدخل كتسويات إعادة تصنيف للمبلغ الذي ال ميكن إثباته.  

ا مسبقًا يف قائمة الدخل الشامل  واليتات العالقة، فيتم إدراج األرباح أو اخلسائر ذويف حال أدت املعامالت املتوقعة املتحوطة إىل إثبات موجودات غري مالية أو مطلوبات غري مالية، وعند إثبات املوجودات أو املطلوبات،  مت إثبا
  اآلخر، يف القياس املبدئي لتكلفة الشراء أو القيمة الدفرتية األخرى لتلك املوجودات أو املطلوبات.  

ائها أو تنفيذها أو عندما ال تع ود تلك األداة مؤهلة حملاسبة التحوط أو عند عدم توقع حدوث املعاملة املستقبلية أو إلغاء ختصيصها من قبل البنك يتم التوقف عن حماسبة التحوط عند انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو إ
  وبعدها يتم التوقف مستقبًال. 

ا يف  الدخل ال شامل اآلخر من فرتة سريان التحوط، من حقوق امللكية إىل قائمة الدخل املوحدة عند حدوث املعاملة ويف ذلك الوقت، يتم حتويل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة، النامجة عن أداة حتوط التدفقات النقدية اليت مت إثبا
الشامل اآلخر"  مباشرة إىل قائمة الدخل املوحدة  اخلسارة املرتاكمة املثبتة يف بند "الدخل املتوقعة. وعندما يكون حدوث معامالت التحوط أمراً مل يعد متوقعا وكان ذلك يؤثر على قائمة الدخل املوحدة، فيتم حتويل صايف الربح أو

  للسنة.



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

١١  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  
  العمالت األجنبية  و)
  

ودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي بأسعار الصرف حتّول املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعامالت. كما حتّول أرصدة املوج
  السائدة كما يف تاريخ التقرير. 

  
ولة الفعلي واملبالغ املسددة خالل السنة، والتكلفة املطفأة بالعملة األجنبية احملولة ر حتويل البنود النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بني التكلفة املطفأة بالعملة الوظيفية يف بداية السنة واملعدلة بسعر العممتثل أرباح وخسائ

اية السنة.     بسعر التحويل يف 
  

ة عن إعادة حتويل استثمارات أدوات األسهم املتاحة للبيع وحتوطات ئر حتويل عمالت أجنبية للموجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة، فيما عدا الفروقات الناجتتثبت أرباح أو خسا
  التدفقات النقدية الفّعالة يف العمالت األجنبية.  

 النقدية اسرتاتيجية حتوط فّعالة. تقيد أو حتمل األرباح أو اخلسائر احملققة وغري احملققة بنود غري النقدية املسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة على األوراق املالية املتاحة للبيع إال إذا كان للبنود غريتدرج أرباح وخسائر ال
  لتحوط فّعاًال.  و عند تأجيلها، ضمن الدخل الشامل اآلخر واخلاصة بتحوط التدفقات النقدية وصايف االستثمار املؤهلني للتحوط إىل احلد الذي يكون فيه اعن عمليات التحويل على أرباح حتويل العمالت، أ

    
  رف السائد بتاريخ حتديد القيمة العادلة. حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات غري النقدية املقومة بالعمالت األجنبية واليت يتم قياسها بالقيمة العادلة بسعر الص

  
  مقاصة األدوات المالية  ز) 
  

جودات وتسديد املطلوبات عة لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصايف، أو حتقيق املو تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق قانوين ملزم أو  نية لدى اجملمو 
  يف آن واحد.

  
  بشكل حمدد يف السياسات احملاسبية للمجموعة. ال تتم مقاصة الدخل واملصاريف يف قائمة الدخل املوحدة ما مل يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل معيار حماسيب أو تفسري وكما هو مفصح عنه

  
  إثبات اإليرادات / المصاريف  ح) 

  
ا. جيب تلبية معايري االعرت  يتم إثبات اإليرادات   اف احملددة التالية قبل إثبات اإليرادات.عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل البنك منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق 

  
  

  دخل ومصاريف العموالت الخاصة
  

ة من خالل قائمة الدخل"، يف ات املالية املرتبطة بعمولة خاصة، باستثناء تلك املصنفة كـ "استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة" أو "استثمارات مدرجة قيمتها العادليتم إثبات دخل ومصاريف العموالت اخلاصة املتعلقة بكافة األدو 
م املدفوعات واملقبوضات النقدية املستقبلية التقديرية على مدى العمر املتوقع للموجودات واملطلوبات املالية (أو قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي. ميثل معدل العمولة الفعلي املعدل الذي مت استخدامه يف خص

ستقبلية بعد األخذ بعني االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة املالية، دير التدفقات النقدية امللفرتة أقصر، حسبما هو مالئم) إىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتق
  وليس خسائر االئتمان املستقبلية.

  
ى أســاس العمولــة الفعليــة األصــلية ويــتم تســجيل التغــري يف القيمــة ب القيمــة الدفرتيــة املعدلــة علــيــتم تعــديل القيمــة الدفرتيــة للموجــودات أو املطلوبــات املاليــة إذا قــام البنــك بتعــديل تقديراتــه بشــأن املــدفوعات أو املقبوضــات. يــتم احتســا

  الدفرتية كإيرادات أو مصاريف العموالت اخلاصة.
ة من املوجودات املالية نتيجة خلسائر تتعلق باخنفاض القيمة، يستمر إثبات دخل  يقة العائد الفعلي األصـلي الـذي مت تطبيقـه علـى القيمـة الدفرتيـة العموالت اخلاصة باستخدام طر عند ختفيض القيمة املثبتة ألصل مايل أو جملموعة مشا

  اجلديدة. 
  

عـامالت املسـتلمة واخلصـومات اخل)، ويشـتمل علـى كافـة االتعـاب والنقـاط املدفوعـة أو تكـاليف امل عند احتساب العائد الفعلي، يؤخذ بعني االعتبار كافة الشـروط التعاقديـة املتعلقـة بـاألدوات املاليـة (مثـل الـدفعات املقدمـة، واخليـارات،
  املوجودات أو املطلوبات املالية. استبعادو إصدار أو والعالوات اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. تكاليف املعامالت هي تكاليف إضافية ميكن أن تنسب مباشرة إىل شراء أ

  
  الصرف األجنبي ئر/ خسا دخل

  
  / خسائر حتويل العمالت األجنبية كما هو مذكور يف سياسة العمالت األجنبية الواردة أعاله. بدخليتم االعرتاف 

  

  دخل األتعاب والعموالت

ا يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقدمي اخلدمة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات ملنح القروض اليت غالبًا ما يتم استخدامها مع التكلفة  ا كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. يتم إثبات أتعاب املباشرة املتعلقة  ويتم إثبا
خلدمات املماثلة ية وازمين، طبقًا لعقود اخلدمات املعنية. أما األتعاب املستلمة عن إدارة املوجودات واألموال وخدمات التخطيط املايل وخدمات احلفظ والوصا -احملافظ واخلدمات االستشارية واخلدمات األخرى، على أساس نسيب 

ا على مدى فرتة اخلدمة املقدمة.  ويف احلاالت اليت ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات املتعلقة بالقروض إىل استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات ملنح القروض األخرى اليت يتم تقدميها على مدى فرتة معنية، فيتم إثبا
  فرتة االرتباط. تقيد مصاريف األتعاب والعموالت األخرى، اليت تتعلق أساساً بأتعاب املعامالت واخلدمات، كمصاريف عند استالم اخلدمة. بطريقة القسط الثابت على مدى 

  

  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

١٢  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  

  دخل توزيعات األرباح

  دوات األسهم.ناصر صايف دخل املتاجرة أو صايف الدخل من األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة أو دخل التشغيل اآلخر طبقاً للتصنيف األساسي أليتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عن أحقية استالمها، وتعد من ع
  

  المتاجرة/ (خسارة) دخل 
  

موالت اخلاصة ذات عالقة، وتوزيعات األرباح اخلاصة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية تشتمل النتائج النامجة عن األنشطة التجارية على مجيع األرباح واخلسائر النامجة عن التغريات يف القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف الع
  ت األجنبية. يشتمل ذلك على عدم الفعالية املثبتة يف معامالت التحوط.  املقتناة ألغراض املتاجرة وفروقات حتويل العمال

  

  قائمة الدخل من خالل قائمةالدخل/ (الخسارة) من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 

  
قائمة الدخل وتشمل مجيع التغيريات غري احملققة يف القيمة العادلة العادلة من خالل قائمة الدخل باملوجودات واملطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة  من خالليتعلق صايف الدخل من األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة 

  والفوائد وتوزيعات األرباح وفروق حتويل العمالت األجنبية.
  

  شراءالبيع وإعادة ال اتفاقيات  ط) 
  

ملايل املوحدة، ويتم قياسها وفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يستمر البنك يف إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد (اتفاقية اعادة شراء) يف قائمة املركز ا
ا بالتكلفة قائمة الدخل (مقتناة ألغ من خالل املطفأة. يتم إظهار االلتزام جتاه الطرف اآلخر عن املبالغ راض املتاجرة) واالستثمارات املتاحة للبيع واالستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق، واالستثمارات األخرى احملتفظ 

  رى" أو ودائع العمالء"، حسبما هو مالئم. املستلمة منه مبوجب هذه االتفاقيات يف "األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخ
  

  لفعلي. ويتم اعتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فرتة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد ا
  

املدفوعة دد ( اتفاقيات إعادة بيع معكوسة) يف قائمة املركز املايل املوحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك املوجودات إىل البنك. تدرج املبالغ ال يتم إظهار املوجودات املشرتاة مع وجود التزام إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمــ
" أو" القروض والسلف"، حسبما هو مالئم . ويتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإعادة مبوجب هذه االتفاقيات يف "النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي" أو "املستحق من وإىل البنوك والؤسسات املالية األخرى

 البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق على مدى فرتة اتفاقية إعادة البيع على أساس العائد الفعلي. 
 

  
  االستثمارات  ي) 

  
ريف الشراء املتعلقة باالستثمارات. ال تضاف تكاليف املعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة يتم إثبات كافة االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة فيما عدا االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتشمل مصا

خذ قائمة الدخل. تطفأ العالوة وترتاكم اخلصومات باستخدام أساس العائد الفعلي، وتدرج يف دخل العموالت اخلاصة. حتسب التكلفة املطفأة بأالعادلة من خالل لقيمة العادلة العادلة عند اإلثبات األويل لالستثمارات املدرجة با
  اخلصم أو العالوة عند الشراء بعني االعتبار.

  
لتكاليف املعامالت. يتم حتديد القيمة العادلة ة النظامية، يتم حتديد القيمة العادلة على أساس األسعار املتداولة يف السوق عند انتهاء العمل يف تاريخ القوائم املالية دون اخلصم بالنسبة لالستثمارات اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالي

  واليت تقارب القيم العادلة. للموجودات واالستثمارات يف الصناديق االستثمارية على أساس صايف قيمة املوجودات املعلن عنها
  

ة هلا، أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة وصايف قاعدة املوجودات األساسية أما بالنسبة لألوراق املالية غري املتداولة يف السوق، فيتم إجراء تقدير مناسب لقيمتها العادلة على أساس القيمة السوقية احلالية أل دوات أخرى مشا
ج. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج احلسابية من األسواق املعتمدة ويف حال تعذر تقدير القيم العادلة لعدم وجود مرجع هلا يف سوق نشطة، فيتم حتديدها من خالل أساليب تقييم متعددة تشمل استخدام النماذ  الية.لألوراق امل

  دير.حيثما أمكن، ويف حال تعذر ذلك يتم حتديد القيمة العادلة من خالل التق
  

اية الفرتة املالية الالحقة على النحو املبني أدناه:بعد اإلثبات األويل، ال يكون إجراء أي حتويالت الحقة بني فئات االستثمارات املختلفة مسموحاً يف العادة. حتدد القيم املدرجة لفئات    االستثمار املختلفة يف 
  

  قائمة الدخل من خاللاالستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة   ) ١
  

ل" عند اإلثبات األويل هلا. يتم شـراء االسـتثمارات املصـنفة كــ "اسـتثمارات مقتنـاة ألغـراض تصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة كـ "استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة" أو كـ "استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخ
. وبعـد اإلثبـات األويل هلـا، ٣٩معيـار احملاسـبة الـدويل رقـم  و إعادة الشراء ملدة قصرية األجل، أو إذا ما مت ختصيصها حصراً عند االقتناء على هذا النحو من قبل اإلدارة طبقاً لألسـس املـذكورة يفاملتاجرة" بشكل أساسي لغرض البيع أ

إىل ، ويـتم إدراج أي تغـريات يف القيمـة العادلـة مـن خـالل قائمـة الـدخل املوحـدة للسـنة الـيت حتـدث فيهـا. ال تضـاف مصـاريف االقتنـاء، إن وجـدت، تقاس االستثمارات املدرجـة قيمتهـا العادلـة مـن خـالل قائمـة الـدخل بالقيمـة العادلـة
توزيعـات األربـاح، واألربـاح أو اخلسـائر املتكبـدة اخلاصـة بـاملوجودات املاليـة املدرجـة قيمتهـا و  قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األويل لالستثمارات املدرجة قيمتها العادلـة مـن خـالل قائمـة الـدخل. يـتم إثبـات دخـل العمـوالت اخلاصـة،

    العادلة من خالل قائمة الدخل إما كدخل أو مصاريف متاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

١٣  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  
  استثمارات متاحة للبيع  ) ٢
  

ا لتاريخ اال قائمة الدخل  واليت  من خاللستحقاق، وغري مصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة إن االستثمارات املتاحة للبيع هي األسهم غري املشتقة سندات الدين ال تندرج حتت االستثمارات وقروض وذمم مدينة حمتفظ 
ا لفرتة غري حمددة من الزمن،    هم امللكية. واليت ميكن أن يتم بيعها عند احلاجة إىل سيولة أو بسبب التغري يف معدالت العمولة اخلاصة أو التغري يف معدالت الصرف أو يف أسعار أستنوي املنشأة االحتفاظ 

  
ت املباشرة واإلضافية، ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة باستثناء أسهم حقوق امللكية غري املدرجة يف يتم االعرتاف باالستثمارات اليت يتم تصنيفها "كاستثمارات متاحة للبيع" مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا يف ذلك تكاليف املعامال

ادلة الستثمار ما  الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن إثبات يت تنشأ من التغري يف القيمة العاألسواق املالية واليت ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ويتم قياسها بالتكلفة. وتدرج األرباح أو اخلسائر غري احملققة ال
ا  ا ا يفتلك االستثمارات، فإن األرباح أو اخلسائر املرتاكمة اليت سبق إثبا   قائمة الدخل املوحدة. يفلدخل الشامل اآلخر يتم إثبا

  
قائمة الدخل املوحدة عندما يستحق البنك توزيعات األرباح. كما يتم إثبات خسائر وأرباح  يفالعادلة د الفعلي. ويتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح يتم إثبات إيرادات العموالت اخلاصة يف قائمة الدخل املوحدة على أساس العائ

  قائمة الدخل املوحدة.  يفحتويل العمالت األجنبية الستثمارات األوراق املالية املدينة املتاحة للبيع 
  

كلفة املطفأة" وإذا كان لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بذلك وراق املالية املتاحة للبيع ضمن "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة"يف حالة الوفاء بشروط تعريف "استثمارات أخرى مقتناة بالتجيوز إعادة تصنيف األ
  األصل املايل يف املستقبل املنظور أو حىت تاريخ االستحقاق.

  
  االستحقاق تاريخ حتىاستثمارات مقتناة   ) ٣
  

ا حىت تاريخ استحقاقها، عدا متثل االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق موجودات مالية غري مشتقة هلا دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت، حب يث يكون لدى البنك النية اإلجيابية والقدرة على االحتفاظ 
قائمة الدخل أو كاستثمارات متاحة للبيع. يتم إثبات االستثمارات املقتناة لتاريخ  نفة "كاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة" واملصنفة "كاستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق" وغري املدرجة قيمتها العادلة يفتلك املص

ة باألخذ باالعتبار أي خصومات أو ملعامالت املباشرة واإلضافية، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة ناقصًا خمصص اخنفاض قيمتها العادلة. يتم احتساب التكلفة املطفأاالستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا يف ذلك تكاليف ا
                 قائمة الدخل املوحدة عند استبعاد االستثمارات أو ختفيض قيمتها. يفدلة العاعالوات عند االقتناء على أساس العائد الفعلي. يتم عرض أي أرباح أو خسائر ناجتة عن هذه االستثمارات 

  
لق مبعدل عمولة خاصة أو خماطر اريخ االستحقاق" دون تتأثر قدرة البنك على استخدام استخدام هذا التصنيف، كما الميكن تصنيفها كبند متحوط فيما يتعحىت تف االستثارات املصنفة "كمقتناة ال ميكن عادة بيع أو إعادة تصني

  الدفع مقدماً، األمرالذي يعكس طبيعة هذه االستثمارارت على املدى البعيد. 
  
  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  )٤
  

فأة". وتظهر "االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة"، واليت مل يتحوط لتكلفتها يتم تصنيف االستثمارات اليت تكون هلا دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غري املدرجة يف سوق نشط "كاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املط
  ا. ائد الفعلي ناقصاً خمصص اخنفاض القيمة. يتم عرض أي أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل املوحدة عند استبعاد االستثمارات أو ختفيض قيمتهالعادلة، بالتكلفة املطفأة باستخدام على أساس الع

  
  

  قروض وسلف  ك) 
  

والسلف عند دفع املبالغ للمقرتضني. ويتم إلغاء اإلثبات سواًء عندما يقوم املقرتض بالسداد، أو عند القروض والسلف هي موجودات مالية غري مشتقة مصدرة أو مقتناة من قبل البنك بدفعات ثابتة أو حمددة. يتم اثبات القروض 
ا بشكل جوهري.   بيعها أو شطبها أو يتم انتقال كافة املخاطر واملكاسب املتعلقة 

  
قائمة الدخل أو عندما  من خاللالعادلة للمعاملة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستثناء عندما يقرر البنك إدراج القروض بالقيمة العادلة مبدئياً بالقيمة العادلة، زائداً التكلفة اإلضافية املباشرة  باقروض والسلفيتم االعرتاف 

  ينوي البنك البيع مباشرة أو على املدى القريب.
  

اية الفرتة املالية الالحقة على النحو املبني يف الفقرات التاليال يتم إجراء أي حتويالت الحقة بني فئات القروض والسلف  بعد اإلثبات األويل،   ة:املختلفة. حتدد القيم املدرجة لكل فئة من فئات القروض والسلف يف 
  
  
  استثمارات متاحة للبيع  ) ١(
  

إثبات األرباح واخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة مباشرة ضمن بند اإلحتياطيات األخرى يف حقوق املسامهني حىت يتم تقاس القروض والسلف املتاحة للبيع واليت ال تعترب جزءاً من عالقة التحوط الحقاً بالقيمة العادلة ويتم 
ا مسبقاً    قائمة الدخل املوحدة للسنة.ياطيات أخرى يف ضمن بند احت إلغاء االعرتاف أو ختفيض قيمة القروض والسلف، يف الوقت الذي يكون فيه قد مت إدراج األرباح واخلسائر املرتاكمة واملعرتف 

  
  القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة    ) ٢(         

  
  التحوط عليها بالتكلفة املطفأة.يتم إدراج القروض والسلف، املنتجة أو املشرتاة بواسطة البنك واليت مل يتم 

  
  اجلزء املتعلق بالقيمة العادلة اليت مت التحوط عليها مقابل القيمة الدفرتية. بالنسبة للقروض والسلف اليت مت التحوط عليها، يتم تعديل

  
  اخنفاض قيمة االئتمان كمخصص من القروض والسلف. خسائرويتم، ألغراض العرض، خصم 

  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

١٤  

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ل) 
  

ات ثابتـة، و هـي غـري مدرجـة يف سـوق مـايل نشـط. ال يـتم الـدخول يف إيـداعات أسـواق متثل أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى موجودات مالية تتضمن إيداعات أموال ذات مدفوعات ثابتـة أو قابلـة للتحديـد و اسـتحقاق
  املدفوع. للعوضاسها مبدئيًا بالتكلفة، واليت متثل القيمة العادلة املال بنية إعادة البيع مباشرة أو على املدى القريب. ويتم قي

  
  وبعد اإلثبات األويل هلا، تظهر هذه األرصدة بالتكلفة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة وخمصصات اخنفاض القيمة، إن وجدت.

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   م)
  

ن حلدث (أحداث) اخلسارة أثر على اوجود دليل موضوعي على حدوث اخنفاض يف القيمة نتيجًة حلدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر بعد اإلثبات األويل لألصل املايل و  يصنف األصل املايل كأصل مايل منخفض القيمة عند
   التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل أو جملموعة املوجودات املالية واليت ميكن قياسها بشكل موثوق به.

  
مؤشرات على أن املقرتض يواجه صعوبات قد يتضمن الدليل املوضوعي تقرير لتحديد ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على كون أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية قد تعرضت لالخنفاض يف القيمة.  كليتم إجراء تقييم يف  

س يف التدفقات النقدية املستقبلية إلدارة أو الدفعات الرئيسية أو احتمال تعرضه لإلفالس أو إعادة هيكلة التمويل وعندما تشري البيانات امللحوظة إىل اخنفاض قابل للقيامالية جوهرية أو عجزًا عن السداد أو تأخريات يف أتعاب ا
قيمة املقّدرة القابلة لالسرتداد لذلك األصل. إن أية خسارة هبوط مبنية على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة مثل التغريات يف الظروف االقتصادية املرتبطة بالتعثر. يف حال وجود تلك املؤشرات، يتم حتديد ال

ا تغري يف القيم الدفرتية كما يلي: ا على أ   املستقبلية املتوقعة يتم إثبا
  

  االستحقاق على مستوى األصل احملدد واجلماعي. لتاريخقتناة يأخذ البنك بعني االعتبار دليل االخنفاض للقروض والسلف واالستثمارات امل
  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع أ)
  

وجودات استناداً إىل نفس املعايري املتبعة بشأن املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة. ويف حالة أدوات الدين املصنفة كمتاحة للبيع، يقوم البنك على أساس فردي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اخنفاض قيمة تلك امل
ا الفرق بني التكلفة املطفأة والقيمة العادلة احلالية، ناقصا أي خسائر اخنفاض يف ومع ذلك، فإن املبلغ املثبت لالخنفاض يف  ا يف قائمة الدخل القيمة ميثل اخلسارة الرتاكمية اليت تقاس على أ قيمة االستثمارات سبق االعرتاف 

  املوحدة. 
  

ئمة الدخل لزيادة موضوعيًا حبدث ائتماين يقع بعد إثبات خسارة االخنفاض يف قائمة الدخل املوحدة، يتم عكس خسارة االخنفاض يف القيمة من خالل قاإذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين، يف فرتة الحقة، حبيث ميكن ربط تلك ا
  املوحدة.

  
  

قائمـة الـدخل املوحـدة د خسـارة االخنفـاض مـن خـالل ، ميثل االخنفاض اجلوهري أو املستمر يف القيمة العادلة إىل ما دون تكلفتها دلـيًال موضـوعياً علـى االخنفـاض يف القيمـة. ال يـتم عكـس قيـاملتاحة للبيع بالنسبة الستثمارات األسهم
. وعند التوقف عن إثبات تلك املوجـودات، يـتم إدراج مجيـع األربـاح أو اخلسـائر الدخل الشامل اآلخرد إثبات االخنفاض يف القيمة إال ضمن طاملا استمر إثبات األصل بالدفاتر، أي ال يتم إثبات أي زيادة يف القيمة العادلة الحقاً بع

ا يف الدخل الشامل اآلخر ضمن قائمة الدخل املوحدة                                                                                                                                                                                   سنة.للاملرتاكمة اليت سبق إثبا
  
  لمطفأةموجودات مالية المقتناة بالتكلفة ا )ب
  دراج التعديل يف قائمة الدخل املوحدة.بالنسبة للموجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة، فيتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات من خالل استخدام حساب خمصصات، ويتم إ 
  

  الدرجة اليت ال يوجد عندها تأكيد معقول حول حتصيل كامل املبلغ األساسي وإيرادات العموالت اخلاصة. يتم تصنيف القرض كمنخفض القيمة عندما يكون هنالك، برأي اإلدارة، تدهور جودة االئتمان إىل
  

ة إىل الظروف االقتصادية وإمكانية حتصيل مبالغ القروض خلسائر االئتمان على أحكام اإلدارة فيما يتعلق بكفاية املخصصات. يأخذ هذا التقييم بعني االعتبار تكوين وحجم القروض والسلف باإلضاف تعتمد نفقات اخنفاض القيمة
. وميكن أن عدة بعوامل تتعلق افرتاضات على بالضرورة التقديرات تبىن هذه. املطلوبة املخصصات مستوى حتديد عند املستقبلية النقدية دفقاتالت وتوقيت املبالغ تقدير عند احلرص هىوالسلف القائمة. يتطلب من اإلدارة توخى منت

  . املستقبل يف املخصصات هذهختتلف النتائج الفعلية مما يرتتب على ذلك إجراء تغريات على 
  

خلسائر االئتمان عندما يوجد  وض والسلف بشكل فردي، بينما يتم تقييم املخصصات اإلضافية بناًء على اخنفاض القيمة اجلماعي للقروض والسلف. ويتم تكوين تلك املخصصاتيتم تقييم املخصصات اخلاصة ملختلف أنواع القر 
الدفرتية والقيمة املقدرة للمبلغ القابل لالسرتداد. يُبىن املخصص اجلماعي على تراجع التصنيفات االئتمانية دليل موضوعي على ظهور خسائر متوقعة غري معروفة يف تاريخ التقرير. ميثل مبلغ املخصص اخلاص الفرق بني القيمة 

تدهور يف املخاطر املتعلقة ببلد أو قطاع معني أوالضعف ليت ينشط فيها املقرتضون، وأي الداخلية املخصصة للمقرتض أو جمموعة املقرتضني. تأخذ هذه التصنيفات الداخلية بعني االعتبار عوامل مثل الظروف االقتصادية احلالية ا
  املنتظم احملدد أو تدهور التدفقات النقدية. 

  
املقّدرة، يتم عندئذ إثبات إيرادات العموالت اخلاصة بناًء ايل إىل قيمته القابلة لالسرتداد يتم شطب املوجودات املالية فقط يف حالة استنفاد كافة سبل االسرتداد املمكنة، ويتم حتديد قيمة اخلسارة. عندما يتم ختفيض قيمة أصل م

عندما يكون األصل املايل غري ممكن حتصيله، فإنه يتم شطبه مقابل خمصص اخنفاض القيمة من خالل خمصص  قياس القيمة القابلة لالسرتداد. على معّدل العمولة اخلاصة املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض
  االخنفاض.  حساب

  
ا سابقاً إذا ما حدث الحقًا اخنفاض يف مبلغ اخلسارة وكان هذا االخنفاض يتعلق، بصورة موضوعية، بوقوع حدث بعد إثبات االخنفاض (مثل حتسن درجة  التصنيف االئتماين للمدين)، يتم عكس قيد خسارة االخنفاض اليت مت إثبا

  لقيد يف قائمة الدخل املوحدة ضمن نفقات اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان.وذلك بتعديل حساب املخصص، ويتم إثبات عكس ا
  

ا قروض جديدة. تستند سياسات وممارسات إع ا متأخرة السداد بعد اآلن، بل ُتعامل على أ لى األرجح. ستستمر ادة اهليكلة إىل مؤشرات أو معايري تشري إىل أن الدفعات ستستمر عال تعترب القروض اليت متت إعادة مناقشة فرتا
  القروض باخلضوع للتقييم اخنفاض القيمة الفردي أو اجلماعي.

  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

١٥  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  العقارات األخرى  ن) 
  

القيمة العادلة  و ةللبيع، وتظهر مبدئيًا بصايف القيمة املمكن حتقيقها للقروض والسلف املستحقتؤول للبنك، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك مقابل تسوية القروض السلف. تعترب هذه العقارات موجودات متاحة 
  رى قي قائمة الدخل املوحدة.يتم االعرتاف بااليرادات من التأجري من العقارات األخ . ال يتم احتساب أي استهالك هلذه العقارات.( اذا كانت جوهرية) ناقصاً تكاليف البيع احلالية للعقارات املعنية أيهما أقل،

  
احلد الذي ال  یإلا يف قائمة الدخل املوحدة.أي اعادة تقييم الحق يف مكاسب القيمة العادلة ناقص تكاليف بيع هذه املوجودات  عيبال فيناقصا تکالأي اخنفاض الحق يف القيمة العادلة يتم االعرتاف ب بعد اإلثبات املبدئي،

ا يف قائمة الدخل. يتم االعرتاف باالخنفاض الرت  يهف تجاوزي   يف قائمة الدخل . األرباح واخلسائر من االستبعاداكمي يتم االعرتاف 
  

  ممتلكات ومعدات  س) 
  

املمتلكات واملعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى  طفاء تكلفةتقاس املمتلكات واملعدات بالتكلفة وتعرض صافية من االستهالك املرتاكم واإلطفاء. ال يتم استهالك األراضي اململوكة، ويتم استهالك وإ
  األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات على النحو اآليت:

  
  سنة ٣٣  املباين

  فرتة اإلجيار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصرعلى   حتسينات املباين املستأجرة
  سنوات ١٠إىل  ٤  أثاث ومعدات وسيارات

  سنوات ٥إىل  ٢  ومشاريع التشغيل اآليلبرامج حاسب آيل 
  

  ويتم تعديلها إذا كان مناسباً، كما يف تاريخ كل تقرير.والقيمة املتبقية للموجودات يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية 
  

  ب أو اخلسائر يف قائمة الدخل املوحدة.يتم حتديد املكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفرتية. تدرج هذه املكاس
  

  مالية ال المطلوبات  ع) 
  

  تلم، ناقصاً تكاليف املعامالت.يتم إثبات كافة ودائع وإيداعات أسواق املال وودائع العمالء والقروض ألجل مبدئياً بالتكلفة واليت متثل القيمة العادلة للمقابل املس
  

قيمة العادلة، بالتكلفة املطفأة. يتم احتساب التكلفة املطفأة باألخذ باالعتبار أي خصومات أو الحقاً، تقاس مجيع املطلوبات املالية اليت حتمل عمولة، خبالف تلك املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل، أو عندما يتم التحوط لل
  ة على أساس العائد الفعلي لالستحقاق وتنتقل إىل مصاريف العمولة اخلاصة. عالوات. يتم إطفاء العالوات واخلصومات جمتمع

   
  

احململة بالعمولة املسجلة بالتكلفة املطفأة،  بدرجة املخاطر اليت يتم التحوط هلا واألرباح واخلسائر الناجتة يف قائمة الدخل املوحدة. وبالنسبة للمطلوبات املالية  يتم تعديل املطلوبات املالية، اليت يكون لديها عالقة حتوط للقيمة العادلة
ا.   فيتم إثبات أي أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل املوحدة عند إلغاء االعرتاف 

  
املالية املوحدة بالقيمة العادلة يف مطلوبات أخرى عند تسليم قيمة القسط.  يف القوائميف دورة األعمال العادية يقدم البنك ضمانات مالية تتكون من خطابات ائتمان وخطاب ضمان وخطاب قبول. ُتقيد الضمانات املالية مبدئيًا 
  ام مايل ينشأ نتيجة للضمان.بعد اإلثبات املبدئي تقاس مطلوبات البنك حسب كل ضمان بالقسط املطفأ أو أفضل تقدير للمصروفات املطلوبة، أيهما أكرب، لتسوية أي التز 

  
  ئمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان. يتم إثبات األتعاب املستلمة يف قا

  
  المخصصات     ف) 

  
  يمة االلتزام بشكٍل موثوق به.موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان قياس أو تقدير ق يتم إثبات املخصصات عندما يرتتب على اجملموعة التزام قانوين أو ضمين حايل نتيجة حلدث سابق ويكون من احملتمل أن يستدعي األمر تكّبد

  
  المحاسبة عن عقود اإليجار  ص) 

  
  عندما يكون البنك هو المستأجر   -١
  

ـاء عقـد اإلجيـار قبـل انتهـاء فـرتة ملوحدة على أساس القسط الثابت على مدى تعترب عقود اإلجيار اليت يربمها البنك عقود إجيار تشغيلية ُحتمل الدفعات اليت تتم مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية ضمن قائمة الدخل ا فرتة العقد. وعنـد إ
اء العقد.   عقد اإلجيار، فإن أي دفعة تقدم للمؤجر كغرامة، تُقيد كمصروف يف الفرتة اليت يتم فيها إ

  
  عندما يكون البنك هو المؤجر   -٢
  

الفرق  تناة مبوجب ترتيبات إجاره إسالمية، يتم إثبات القيمة احلالية لدفعات اإلجيار كـذمم مدينة ويفصح عنها ضمن القروض والسلف. يتم إثباتيف حالة بيع املوجودات مبوجب عقود اإلجيار التمويلية، مبا يف ذلك املوجودات املق
   االستثمار واليت تظهر معدل عائد ثابت خالل الفرتة.بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية هلا كعائد متويلي. يتم إثبات دخل اإلجيار على مدى فرتة عقد اإلجيار باستخدام طريقة صايف

  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

١٦  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  في حكمهقد وما الن  ق) 
  

النظامية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت  ةعيبأنه تلك املبالغ املدرجة يف النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي باستثناء الود عادلهألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، يعرف النقد وما ي
  تستحق خالل تسعني يوماً من تاريخ االقتناء.

  
  إلغاء إثبات األدوات المالية  ر) 
  

ة عند انتهاء احلقوق التعاقدية  ذا األصل املايل أو يف حال قيام البنك بنقل مجيع املخاطر يتم التوقف عن إثبات املوجودات املالية،أو أي جزء منها أو من جمموعة من املوجودات املالية املتشا املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلاصة 
ة ختلي البنك عن السيطرة على املوجودات احلاالت اليت ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على مجيع املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط يف حالواملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات. ويف 

مات الناجتة عن هذه العمليات. يتم التوقف عن إثبات املطلوبات املالية أو جزء منها وذلك فقط عند استنفاذها، أي عندما املالية. يقوم البنك بتسجيل املوجودات واملطلوبات بشكل منفصل يف حالة احلصول على احلقوق وااللتزا
  يتم تنفيذ اإللتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.  

  
  الزكاة وضريبة دخل  ش) 

  
  يف صايف دخل السنة. األجانب/أو صايف الدخل وفقاً لألسس املنصوص عليها يف األنظمة الزكوية. حتسب ضريبة الدخل على حصة املسامهني حتسب الزكاة على حصة املسامهني السعوديني يف حقوق امللكية و

  
سابقا من توزيعات األرباح   خصم الزكاة والضريبةالزكاة وضريبة الدخل. كان يتم  ساببشأن حمؤسسة النقد العريب السعودي  لتعليماتوفقا  ةاألرباح املبقاحتميلها على يتم  الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي و  جتنب

ا كمطلوبات يف ذلك التاريخ.يعند دفعها إىل املسامهني و    تم االعرتاف 
  

  
  خدمات إدارة االستثمار والوساطة وخدمات تمويل الشركات  ت) 

  
تدرج حصة البنك يف هذه الصناديق  .تشتمل على إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتعاون مع مستشاري إستثمار متخصصني وخدمات الوساطه اتاالستثمار  إدارة من خالل الشركات التابعة له، خدمات هيقدم البنك لعمالئ

  .يف االستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
  

ا كأمانة لعمالء الوساطة احمللية والدولية، كموجودات للشركات التابعة   وبالتايل ال يتم إدراجها ضمن القوائم املالية املوحدة. ،ال تعامل املوجودات احملتفظ 
  

  
  المنتجات البنكية التي ال تحمل عمولة  )ض
  

  املنتجات البنكية غري احلاملة لعمولة، واملعتمدة من قبل اهليئة الشرعية للبنك، وهي كما يلي:إضافة إىل املنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض 
  تعريفات عالية المستوى للمنتجات البنكية التي ال تحمل عمولة

  
  بل البنك بناء على وعد بشرائه من العميل. يتكون سعر البيع من التكلفة زائدا هامش الربح املتفق عليه.هي عبارة عن اتفاقية تبيع مبوجبها البنك إىل العميل سلعة أو أصل مت شراؤه أو حيازته يف األساس من ق المرابحة  )١(
  
العميل الذي يسمى بـ "املضارب". يتم                   وليةؤ والعمل من مسعبارة عن اتفاقية بني البنك والعميل ومبوجبها يقوم البنك باالستثمار يف معاملة حمددة. يسمى البنك "رب املال"، بينما تكون اإلدارة  المضاربة  )٢(

  تقاسم الربح طبقاً لشروط وأحكام االتفاقية. أما اخلسارة فيتحملها البنك. 
  
جر) بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإجيار متفق عليه ملدة معينة. هي عبارة عن اتفاق يكون فيه البنك مؤجرًا ألصل ميلكه حيث يقوم بشراء أو إنشاء األصل املؤجر طبقًا لطلب ومواصفات العميل (املستأ اإلجارة  )٣(

  ميكن أن تنتهي اإلجارة إما بنقل ملكية األصل إىل املستأجر بقيمة متفق عليها أو بإلغاء عقد اإلجارة واستعادة حيازة األصل.
  

  متلك عقار حمدد ينتهي بنقل ملكية كامل االستثمار أو العقار إىل العميل، ويتم تقاسم األرباح أو اخلسائر طبقاً لشروط االتفاق.هي اتفاق بني البنك والعميل للمشاركة يف بعض االستثمارات أو  المشاركة  ) ٤(
  
  دة من متحصالت البيع يف الوفاء مبتطلبات التمويل اخلاصة به.وهو شكل من أشكال املراحبة يقوم مبوجبه البنك بشراء البضاعة وبيعها للعميل الذي يقوم بدوره ببيع البضاعة املعنية فوراً، واإلستفا التورق  )٥(
  

اجل كافة املنتجات البنكية اليت ال حتمل عمولة حماسبيًا باستخدام املعايري الدولية إلعداد تدرج كافة املنتجات البنكية اليت ال حتمل عمولة، غري املضاربة، ضمن "القروض والسلف" بينما يتم إدراج املضاربة ضمن "استثمارات". تع
  بية املبينة يف هذه القوائم املالية املوحدة. التقارير املالية، وتتماشى مع السياسات احملاس

  
  منافع الموظفين قصيرة األجل  ظ)
  

  يتم قياس مزايا املوظفني قصرية األجل على أساس عدم اخلصم ويتم تسجيلها كمصاريف عند تقدمي اخلدمة. 
  
اركة الربح يف حال وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على اجملموعة لدفع تلك املبالغ مقابل خدمات سبق تقدميها للموظف مع وجود يتم االعرتاف بااللتزامات املتوقع دفعها مقابل احلوافز النقدية قصرية األجل أو خطط مش 

  إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على حنو موثوق به.
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

١٧  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  
  

  مكافأة نهاية الخدمة  غ)
  

م املكافآت  اية خدما ا بناء على تقييم اكتواري  املستحقة ملوظفي البنك يف  ا خبري اكتواري مستقليتم احتسا   .العمل يف اململكة العربية السعودية لنظاموفقا  اليت يقوم 
  
  برنامج الحوافز طويلة األجل  )ف

  
ؤهلني ضمن الفرنسي متنح ملوظفيه املؤهلني وفقاً لربنامج احلوافز طويلة األجل املعتمد من جملس اإلدارة. سيتم حتديد ضوابط اختيار املوظفني امل خطة احلوافز طويلة األجل هي جائزة تقديرية من عوائد أسهم البنك السعودي 

  ألسهم يف البنك السعودي الفرنسي على مدى فرتة املنح. دليل املوارد البشرية اخلاص باحلوافز طويلة األجل. سيستفيد املوظفون املؤهلون من هذا احلافز من خالل قيمة ا وإجراءات  سياسات
  د البشرية.  وط األهلية احملددة يف وثيقة سياسة خطة احلوافز طويلة األجل ضمن دليل املوار حيق للموظفني احلصول على الفرق اإلجيايب أو الربح املتحقق من أي زيادة يف سعر األسهم ما بني تاريخ املنح وتاريخ اإلجراء وفقاً لشر       

  
  السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد  ٤

  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

       ٢٠١٧  
  

     ٢٠١٦  
  

  ٩٣١،١٤٤  ٩٧٥،٧٧٦  نقد يف الصندوق
  ٨،٥٤٥،٩٥٠  ٨،٦٣٥،٦١٢  وديعة نظامية

  ١٤  ٨،٨٤٩  حساب جاري
  ١٠،٨٦٧،٠٠٠  ١٢،٧٧٣،٠٠٠  لدى مؤسسة النقد العريب السعودي إيداعات سوق املال

  
  ٢٠،٣٤٤،١٠٨  ٢٢،٣٩٣،٢٣٧  اإلجمالي

  
النقد العريب السعودي بنسب مئوية حمددة من ودائع عند الطلب واالدخار والودائع ألجل وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة 
اية كل شهر. إن الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية  عادله.من النقد وما ي اءً للبنك، لذا فهي ال تعد جز  وغريها من الودائع حتتسب يف 

  
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ٥

  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

        ٢٠١٧  
  
        ٢٠١٦  

  
  ١،١٢٠،٥٣٠  ١،٢٥٩،٣٤٦  حسابات جارية

  ٢٤،٢١٨،١٠٢  ١٧،٤٩٨،٩٤٩  إيداعات سوق املال
  

  ٢٥،٣٣٨،٦٣٢  ١٨،٧٥٨،٢٩٥  اإلجمالي
  

  .حسنة السمعةتتم إدارة جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى من قبل وكاالت تصنيف ائتماين خارجية 
  

  اجلدول التايل جودة االئتمان وفقاً للفئةيبني 
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

        ٢٠١٧  
  
        ٢٠١٦  

  
  ٢٥،١٤٨،٤٣٢  ١٨،٥٦٨،٥٥٥         )BBBإىل  AAA(تصنيف ائتماين من  ياالستثمار  من املستوى

  ١٨٩،٤٨٢  ١٨٩،٠١٨              )BBB(تصنيف ائتماين أقل من  ياالستثمار  ستوىاملدون 
  ٧١٨  ٧٢٢                     غري مصنفة

  
  ٢٥،٣٣٨،٦٣٢  ١٨،٧٥٨،٢٩٥  اإلجمالي

  .BBBإىل  AAA تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز  من ينئتمااال هاالبنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت يعادل تعرض األرصدة لدى ياالستثمار  االستثمارات من املستوىتتضمن 
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

١٨  

  استثمارات، بالصافي  ٦
  تتكون هذه االستثمارات مما يلي:  أ) 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  اإلمجايل  دولية  حملية  اإلجمالي  دولية  محلية  بآالف الريـاالت السعودية
  
  قائمة الدخل من خالل) مدرجة بالقيمة العادلة ١
  

  سندات بعمولة ثابتة

  
  
  
-  

  
  
  

١١٢،٤٣٤  

  
  
  

١١٢،٤٣٤  

  
  
  

٤٤،٦٩٠  

  
  
  

١٢٦،٨٦٠  

  
  
  

١٧١،٥٥٠  
  ٦،٠٠٦  -  ٦،٠٠٦  ١٨،٢٥٦  ١٥،٢٢٠  ٣،٠٣٦  عائمةسندات بعمولة 

  ١٧٧،٥٥٦  ١٢٦،٨٦٠  ٥٠،٦٩٦  ١٣٠،٦٩٠  ١٢٧،٦٥٤  ٣،٠٣٦  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة     

  ) متاحة للبيع٢
  

  سندات بعمولة ثابتة

  
  
  

٦٢٥،٨٦٠  

  
  
  

٤١١،٣٥٧  

  
  
  

١،٠٣٧،٢١٧  

  
  
  

١٥٨،٣٢٠  

  
  
  

١،٢١٤،٩٥٨  

  
  
  

١،٣٧٣،٢٧٨  
  ٢،٤٤٦،٣٠٣  ٥٦،٥٠١  ٢،٣٨٩،٨٠٢  ٤،٥٩٤،٦٠٤  -  ٤،٥٩٤،٦٠٤  عائمةسندات بعمولة 

  ٢٢٦،٦٥٠  ٣١،٧٧٣  ١٩٤،٨٧٧  ٤٠،٤٢٥  ٣٤،٥٤٠  ٥،٨٨٥  أسهم
  ٣،٥٣٠،٤٠٦  ٣٧٥،٠٨٣  ٣،١٥٥،٣٢٣  ٢،٥٤١،٨٣٩  -  ٢،٥٤١،٨٣٩  أخرى

  
  ٨،٢١٤،٠٨٥  ٤٤٥،٨٩٧  ٧،٧٦٨،١٨٨  متاحة للبيع

  
٥،٨٩٨،٣٢٢  

  
١،٦٧٨،٣١٥  

  
٧،٥٧٦،٦٣٧  

   
  االستحقاق تاريخ حتى) مقتناة ٣
  

  ٧٥،٨٢١  -  ٧٥،٨٢١  -  -  -  سندات بعمولة ثابتة
  -  -  -  -  -  -  أخرى

  
  ٧٥،٨٢١  -  ٧٥،٨٢١  -  -  -  االستحقاق تاريخ حتىمقتناة   

                ) استثمارات أخرى مقتناة٤
  بالتكلفة المطفأة، صافي

  سندات بعمولة ثابتة

  
  
  
  

١٣،٥٠٣،٢٧٣  

  
  
  
  
-  

  
  
  
  

١٣،٥٠٣،٢٧٣  

  
  
  
  

١١،٩٥٧،٢٥٠  

  
  
  
  
-  

  
  
  
  

١١،٩٥٧،٢٥٠  
  ٤،٤٧٤،٦١٥  ١٨٧،٥٠٠  ٤،٢٨٧،١١٥  ٣،٦٦٤،٣٤٧  ١٨٧،٥٠٠  ٣،٤٧٦،٨٤٧  عائمةبعمولة  سندات

  
  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة، إجمالي

  
  

١٦،٩٨٠،١٢٠  

  
  

١٨٧،٥٠٠  

  
  

١٧،١٦٧،٦٢٠  

  
  

١٦،٢٤٤،٣٦٥  

  
  

١٨٧،٥٠٠  

  
  

١٦،٤٣١،٨٦٥  
  

  )١٨٧،٥٠٠(  )١٨٧،٥٠٠(  -  )١٨٧،٥٠٠(  )١٨٧،٥٠٠(  -   االخنفاض يف القيمةخمصص 
   ١٦،٢٤٤،٣٦٥       ١٦،٩٨٠،١٢٠  -  ١٦،٩٨٠،١٢٠  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

         
               -   ١٦،٢٤٤،٣٦٥   

  ٢٤،٠٧٤،٣٧٩  ١،٨٠٥،١٧٥  ٢٢،٢٦٩،٢٠٤  ٢٥،٣٢٤،٨٩٥  ٥٧٣،٥٥١  ٢٤،٧٥١،٣٤٤  استثمارات، صافي
  

  
  مليون ريـال سعودي).    ٧٢: ٢٠١٦مليــون ريـال ســعودي ( ٩٠ألغراض املتاجرة، وتشتمل على سندات إسالمية (صكوك) مببلغ قدره  ةقائمة الدخل استثمارات مقتنا من خالل تعد االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة

  
  مليون ريـال سعودي).   ٢،٨٠٠: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (  ٥،٠٠٩تشتمل االستثمارات املتاحة للبيع على سندات إسالمية (صكوك) مببلغ قدره 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

١٩  

  
  استثمارات، صافي (تابع)  ٦
  

  االستثمارات: لمكوناتفيما يلي تحليل   ب) 
    

٢٠١٧  
  
٢٠١٦  

  اإلمجايل  غري متداولة  متداولة  اإلجمالي  متداولةغير   متداولة  بآالف الريـاالت السعودية
  

  سندات بعمولة ثابتة
  

١،٩٩٢،٣٥٠  
  

١٢،٦٦٠،٥٧٤  
  

١٤،٦٥٢،٩٢٤  
        
١،٥٤٤،٨٢٩   

           
١٢،٠٣٣،٠٧٠   

      
١٣،٥٧٧،٨٩٩   

  ٦،٩٢٦،٩٢٤  ٦،٦٥٨،٠٠٨  ٢٦٨،٩١٦  ٨،٢٧٧،٢٠٧  ٧،٧٤٠،٢١٣  ٥٣٦،٩٩٤  عائمةعمولة /أوراق مالية ب سندات
  ٢٢٦،٦٥٠  ٣٥،٩٨٨  ١٩٠،٦٦٢  ٤٠،٤٢٥  ٧،١٨٢  ٣٣،٢٤٣  أسهم
   ٣،٥٣٠،٤٠٦     ٣،٥٢١،٢١٨     ٩،١٨٨           ٢،٥٤١،٨٣٩  ٢،٥٣٤،٧٨٣  ٧،٠٥٦  أخرى

  ٢٤،٢٦١،٨٧٩  ٢٢،٢٤٨،٢٨٤  ٢،٠١٣،٥٩٥  ٢٥،٥١٢،٣٩٥  ٢٢،٩٤٢،٧٥٢  ٢،٥٦٩،٦٤٣  
  

  )١٨٧،٥٠٠(  )١٨٧،٥٠٠(  -  )١٨٧،٥٠٠(  )١٨٧،٥٠٠(  -  االخنفاض يف القيمةخمصص 
  

  ٢٥،٣٢٤،٨٩٥  ٢٢،٧٥٥،٢٥٢  ٢،٥٦٩،٦٤٣  استثمارات، صافي
  

٢،٠١٣،٥٩٥  
  

٢٢،٠٦٠،٧٨٤  
  

٢٤،٠٧٤،٣٧٩  
  

  مليون ريـال سعودي).   ٣،١٤٦: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (   ٢،٥٣٥مببلغ  مضاربةتتضمن االستثمارات األخرى 
     مليون ريـال سعودي). ١١،٧٩٣: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (  ١٢،٤٢٠تشتمل االستثمارات غري املتداولة على سندات احلكومة السعودية مببلغ 

 ضمن األسهم املتاحة للبيع.على حنو موثوق  لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة مليون ريـال سعودي) واملسجلة بالتكلفة ٣٦: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٧مت إدراج األسهم غري املتداولة البالغ قدرها 
  
  

  االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة: حتى تاريخيل األرباح والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات المقتناة فيما يلي تحل  ج) 
  

    
٢٠١٧  

  
٢٠١٦  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  القيمة الدفترية
  إجمالي األرباح

  غير المحققةال 
  إجمالي الخسائر

  غير المحققةال 

  
  القيمة
  العادلة

  
  القيمة الدفرتية

  إمجايل األرباح
  غري احملققةال 

  إمجايل اخلسائر
  غري احملققةال 

  
  القيمة
  العادلة

  تاريخ االستحقاقحتى ) مقتناة ١
  

  سندات بعمولة ثابتة

- - - -  ٧٥،٩٠٧  -  ٨٦  ٧٥،٨٢١  

  
  اإلجمالي

- - - -  ٧٥،٩٠٧  -  ٨٦  ٧٥،٨٢١  

  
بالتكلفة ) استثمارات أخرى مقتناة ٢

  المطفأة
  

  ١١،٨٣٤،٧٧٢ )١٢٢،٤٧٨( -  ١١،٩٥٧،٢٥٠  ١٣،٣٠٧،٧٥١ )١٩٦،٨٧٠( ١،٣٤٨  ١٣،٥٠٣،٢٧٣  سندات بعمولة ثابتة

 ٤،٤٦٢،٩٢٨ )١٢،٤٣٧( ٧٥٠  ٤،٤٧٤،٦١٥ ٣،٦٦٥،٥٠٦ )٥،٣٦٢( ٦،٥٢١  ٣،٦٦٤،٣٤٧  عائمةبعمولة  مالية أوراق
 )١٨٧،٥٠٠( - -  )١٨٧،٥٠٠( )١٨٧،٥٠٠( - -  )١٨٧،٥٠٠(  االخنفاض يف القيمةخمصص 

  
  ١٦،١١٠،٢٠٠  )١٣٤،٩١٥(  ٧٥٠  ١٦،٢٤٤،٣٦٥  ١٦،٧٨٥،٧٥٧  )٢٠٢،٢٣٢(  ٧،٨٦٩  ١٦،٩٨٠،١٢٠  اإلمجايل

                 
  غرض اإلفصاح عن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة.وذلك ل ٢عنها أعاله من املستوى  املفصحالقيمة العادلة للسندات بعمولة ثابتة  مت اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٢٠  

  
  
 

  استثمارات، صافي (تابع)  ٦
  

    فيما يلي تحليل االستثمارات من قبل األطراف األخرى:  د) 
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

               ٢٠١٧  
  
              ٢٠١٦  

  
  ١٦،٠١٥،٧٨٧  ١٩،٥٨٧،٥٦٩  حكومية وشبه حكومية 

  ٦،٠٥٨،٠٥٠  ٥،٠٥٦،٤٢١  شركات 
  ١،٩٩١،٣٥٤  ٦٧٢،٩٥٣  املالية األخرىالبنوك واملؤسسات 

  ٩،١٨٨  ٧،٩٥٢  أخرى
  
  ٢٤،٠٧٤،٣٧٩  ٢٥،٣٢٤،٨٩٥  جمالياإل

 
  

  
  مخاطر االئتمان المتعلقة باالستثمارات)  التعرض ل١  ( هـ) 

  
        بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ١٥،٥٣٧،٧٦٨  ١٧،٥٢٢،٩٤٤  وسندات مضمونة  سندات احلكومة السعودية 

  ١،٩٠٧،٧٤٤  ٩٥١،٨٧٥  من الدرجة  اإلستثماريةمصنفة  

  ٦،٦٢٨،٨٦٧  ٦،٨٥٠،٠٧٦  غري مصنفة 
  ٢٤،٠٧٤،٣٧٩  ٢٥،٣٢٤،٨٩٥  جمالياإل
  

تلك املوضوعة من قبل وكالة ستاندرد آند  ئتمايناال تعرضهاادل يع على استثماراتمن الدرجة  اإلستثمارية تشتمل سندات احلكومة السعودية على سندات تنمية احلكومية السعودية وسندات مضمونة. تشتمل االستثمارات املصنفة 
مليون   ٣،٧٥٧: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (   ٢،٥٨٢ ". تشتمل االستثمارات غري املصنفة على أسهم حملية وأسهم أجنبية واستثمارات يف صناديق وعقود مضاربة بقيمة BBB" إىل "  AAA"  تصنيف بورز وذلك من

  ريـال سعودي).  
  
  )  التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة باالستثمارات٢(

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  بآالف الريـاالت السعودية

    
  غري مصنفة  مصنفة من الدرجة اإلستثمارية

  -  -  ١٧٧،٥٥٦  ١٣٠،٦٩٠  مدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل
  ٥،٨٢٠،٥٠٦  ٦،٨٥٠،٠٧٦  ١،٧٥٦،١٣١  ١،٣٦٤،٠٠٩  متاحة للبيع

  -  -  ٧٥،٨٢١  -  االستحقاقتاريخ  حىتمقتناة 
  ٨٠٨،٣٦١  -  ١٥،٤٣٦،٠٠٤  ١٦،٩٨٠،١٢٠  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

  ٦،٦٢٨،٨٦٧  ٦،٨٥٠،٠٧٦  ١٧،٤٤٥،٥١٢  ١٨،٤٧٤،٨١٩  جمالياإل
  

  حركة مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات والموجودات األخرى:  و) 
  

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
             ٢٠١٧  

  
            ٢٠١٦  

      
  ٤٤٩،١٤٧  ٣٤١،٣٣٨  الرصيد يف بداية السنة

  -  ٣،٥٠٠  خصص خالل السنةامل
  )٣٤،٨٥١(  -  املسرتد خالل العام

  )٧٢،٩٥٨(  -  العامب خالل و شطامل
  ٣٤١،٣٣٨  ٣٤٤،٨٣٨  الرصيد في نهاية السنة

 



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٢١  

  قروض وسلف، بالصافي ٧  
  
  يلي:تصنف القروض والسلف كما   ) أ

  
 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة

  بآالف الريـاالت السعودية
٢٠١٧  

السحب على المكشوف والقروض 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  التجارية

  
  اإلجمالي

  

  ١٢١،٩٤٢،٧٩٢  ١١،٦٢١،٦٦٧  ٤٩٤،٠٥٠  ١٠٩،٨٢٧،٠٧٥  إمجايل - قروض وسلف عاملة 

 ٣،٤٢٢،٠٤١ ١٦٧،٤٧٣ ٥٥،٩٥٥ ٣،١٩٨،٦١٣  قروض وسلف غري عاملة، صايف

 ١٢٥،٣٦٤،٨٣٣ ١١،٧٨٩،١٤٠ ٥٥٠،٠٠٥ ١١٣،٠٢٥،٦٨٨  إجمالي القروض والسلف

 )٣،٤٢٤،٤٣٩( )٢٦٤،٧٣٢( )٧١،٠٢٢( )٣،٠٨٨،٦٨٥(  االخنفاض يف القيمةخمصص 

     القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 
 ١٢١،٩٤٠،٣٩٤ ١١،٥٢٤،٤٠٨ ٤٧٨،٩٨٣ ١٠٩،٩٣٧،٠٠٣  المطفأة، صافي

 
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
٢٠١٦  

السحب على المكشوف والقروض 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  التجارية

  
  اإلجمالي

  

  ١٣٠،٧٥٥،٧٢٣  ١٠،٩٨٧،٣٢٤  ٥١٥،٣٧٢  ١١٩،٢٥٣،٠٢٧  إمجايل - قروض وسلف عاملة 

 ١،٧٠٦،٨٩٧ ١٤٥،٩٣١ ٥١،٣٢١ ١،٥٠٩،٦٤٥  قروض وسلف غري عاملة، صايف

 ١٣٢،٤٦٢،٦٢٠ ١١،١٣٣،٢٥٥ ٥٦٦،٦٩٣ ١٢٠،٧٦٢،٦٧٢  إجمالي القروض والسلف

 )٣،٠٠٤،٧٥١( )٢٥٦،٤١٧( )٧٤،٢١٦( )٢،٦٧٤،١١٨(  االخنفاض يف القيمةخمصص 

     القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 
 ١٢٩،٤٥٧،٨٦٩ ١٠،٨٧٦،٨٣٨ ٤٩٢،٤٧٧ ١١٨،٠٨٨،٥٥٤  المطفأة، صافي

 
 
 
 
  
  
 
 
 



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٢٢  

  صافي (تابع)قروض وسلف،   ٧   
  

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

  ) الحركة في مخصص انخفاض قيمة خسائر االئتمان١  
  

  بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٧  

السحب على المكشوف 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  والقروض التجارية

  
  اإلجمالي
  

 ٣،٠٠٤،٧٥١ ٢٥٦،٤١٧ ٧٤،٢١٦ ٢،٦٧٤،١١٨ الرصيد يف بداية السنة
 ٦٠٩،٣٦٠ ١٠٠،٠٣١ ٣٤،٣٠٠ ٤٧٥،٠٢٩ خصص خالل السنةامل

 )٧٨،٢٧٢( )٤٩،١٧٦( )٢٧،٠٠٥( )٢،٠٩١( خالل السنة املشطوب

 )١١١،٤٠٠( )٤٢،٥٤٠( )١٠،٤٨٩( )٥٨،٣٧١( ختصيصها مسبقاً مت اسرتداد مبالغ 
 ٣،٤٢٤،٤٣٩ ٢٦٤،٧٣٢ ٧١،٠٢٢ ٣،٠٨٨،٦٨٥  الرصيد في نهاية السنة

  
  

  بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٦  

السحب على المكشوف 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  والقروض التجارية

  
  اإلجمالي
  

 ٢،٣٣٨،٩٤٦ ٢٩٧،٤٥٧ ٣٤،٨١٣ ٢،٠٠٦،٦٧٦ الرصيد يف بداية السنة

 ٨٩٤،٧٦٧ ٨٣،٤١٧ ٧٦،١٧٢ ٧٣٥،١٧٨ خصص خالل السنةامل

 )١٠٢،٥٦٩( )٧٣،٣٩٤( )٢٧،٦٧٣( )١،٥٠٢( ب خالل السنةو شطامل

 )١٢٦،٣٩٣( )٥١،٠٦٣( )٩،٠٩٦( )٦٦،٢٣٤( مسبقاً  ختصيصهامت اسرتداد مبالغ 

 ٣،٠٠٤،٧٥١ ٢٥٦،٤١٧ ٧٤،٢١٦ ٢،٦٧٤،١١٨  الرصيد في نهاية السنة
  
  

  :مخصص خسائر االئتمان   )٢
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

٢٠١٧  
  
٢٠١٦  

      
  ٨٩٤،٧٦٧  ٦٠٩،٣٦٠  احململ خالل السنة على القروض والسلف 

  -  ١٦٣،١٥٣  خارج قائمة املركز املايل   أرصدة احململ خالل السنة على
  )١٢٦،٣٩٣(  )١١١،٤٠٠(  مسبقاً  ختصيصهاً اسرتداد مبالغ مت 

  ٧٦٨،٣٧٤  ٦٦١،١١٣  مخصص خسائر االئتمان 
  

  اخنفاض قيمة مجاعي. كمخصصمليون لایر )   ١،٤١٣: ٢٠١٦مليون لایر (  ١،٤١٨  اخنفاض خسائر االئتمان تضمن
  مليون ريـال سعودي). ٢٤٥: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٤٠١العموالت اخلاصة املرتاكمة املعلقه وقدرها صايف مت اإلفصاح عن القروض والسلف غري العاملة بعد خصم 

  
  الجماعي: التعثرالحركة في مخصص   )٣

  
  

  الريـاالت السعوديةبآالف 
  

٢٠١٧  
  
٢٠١٦  

      
  ١،٣١٢،٦٠٩  ١،٤١٣،٤٧٥  الرصيد يف بداية السنة

  ١٠٠،٨٦٦  ٤،٤٦٦  خمصص خالل السنة، صايف

  ١،٤١٣،٤٧٥  ١،٤١٧،٩٤١  الرصيد في نهاية السنة



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٢٣  

  قروض وسلف، صافي (تابع)  ٧
  

  للقروض والسلف يةئتمانلجودة االا  ج)
  

  منخفضة القيمة غيرال و السداد متأخرة غير األرصدة   )١
  

  ٢٠١٧  بآالف الريـاالت السعودية

          

السحب على المكشوف والقروض   
  التجارية

  اإلجمالي  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان

        

  قوية جداً تشتمل على جهات سيادية 
)A إىل +B ( 

 

        

٢٠،٠٢٩،١٤٧  ١٧٤  ٤،٩٣٠  ٢٠،٠٢٤،٠٤٣  
 )C+ إىل Cجيدة (

٣٧،٥٩٠،٤٢٩  ٣،٣٠٦  ١٧،٢٢٠  ٣٧،٥٦٩،٩٠٣  
 ) Eإىل+   C - مقبولة (

٥٢،٧٦٦،٩١٣  ١٠،٧٣٥،٣٧٤  ٣٩٨،١١٣  ٤١،٦٣٣،٤٢٦  
 ) E  - إىل Eحتت املالحظة (

 
 

 اإلجمالي

٩،٨٥٩،٩٦٩  ٤٤،٣٩١  ١،٩٢٠  ٩،٨١٣،٦٥٨  

١٢٠،٢٤٦،٤٥٨  ١٠،٧٨٣،٢٤٥  ٤٢٢،١٨٣  ١٠٩،٠٤١،٠٣٠  

  بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٦  

  
  والقروض التجاريةالسحب على املكشوف 

  
  بطاقات االئتمان

  
  قروض استهالكية

  
  اإلمجايل
  

          

 
  قوية جداً تشتمل على جهات سيادية 

)A إىل +B ( 
 ٢٩،٢٥٩،٢٠٨  ٢٤٩  ١٠،٦٦٢  ٢٩،٢٤٨،٢٩٧  

  )C+ إىل Cجيدة (
٤١،٠٣٣،٩٧٢  ٣،٧١٥  ١٦،٠٩٠  ٤١،٠١٤،١٦٧  

  ) Eإىل+   C - مقبولة (
٥٣،٠٨٨،٦٢١  ١٠،١٩٥،٦١٧  ٤١٦،٨٤١  ٤٢،٤٧٦،١٦٣  

  ) E  - إىل Eحتت املالحظة (
  
  

  اإلجمالي

٦،٠٩٠،٤٢٤  ٤٥،٠٦٨  ١،٩٩٢  ٦،٠٤٣،٣٦٤  

١٢٩،٤٧٢،٢٢٥  ١٠،٢٤٤،٦٤٩  ٤٤٥،٥٨٥  ١١٨،٧٨١،٩٩١  
  

  قاعدة رأمسالية وأرباح قوية ومركز مايل قوي وسيولة عالية وإدارة ومسعة يف السوق والقدرة على السداد ممتازة. جودة قوية جدا:
  

  قاعدة رأمسالية وأرباح قوية ومركز مايل قوي وسيولة عالية وإدارة ومسعة يف السوق والقدرة على السداد جيدة. جيدة:جودة 
  

  تتطلب التسهيالت مراقبة منتظمة نظراً لوجود عوامل خماطر مالية. تظل القدرة على السداد يف مستوى مرٍض. جودة مقبولة:
  

  تتطلب التسهيالت االهتمام الشديد من اإلدارة بسبب اخنفاض الوضع املايل للجهة املقرتضة، لكن السداد يف الوقت احلاضر يعترب مضموناً. تحت المالحظة:
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٢٤  

  
  قروض وسلف، صافي (تابع)  ٧

  
  )منخفضة القيمةغير ال أعمار القروض والسلف (متأخرة السداد و  )٢
  

  بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٧  

السحب على المكشوف والقروض 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  التجارية

  
  اإلجمالي
  

 يوماً  ٣٠يوماً إىل  ١من 
١،٠٣٧،٠٧١  ٦٦٣،٦٢٥  ٥١،٨٠١  ٣٢١،٦٤٥  

 يوماً  ٩٠يوماً إىل  ٣١من 
٦٠٦،٢٠٧  ١٧٤،٧٩٧  ٢٠،٠٦٦  ٤١١،٣٤٤  

 يوماً  ١٨٠يوماً إىل  ٩١من 
٥٠،٠٩٦  -  -  ٥٠،٠٩٦  

  يوماً  ١٨٠أكثر من 
٢،٩٦٠  -  -  ٢،٩٦٠  

  ١،٦٩٦،٣٣٤  ٨٣٨،٤٢٢  ٧١،٨٦٧  ٧٨٦،٠٤٥  اإلجمالي
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية

٢٠١٦  

السحب على المكشوف والقروض 
  استهالكيةقروض   بطاقات االئتمان  التجارية

  
  اإلجمالي
  

 يوماً  ٣٠يوماً إىل  ١من 

٨٦٥،٠٥٣  ٥٧٦،٨٩٢  ٥٣،٣١٢  ٢٣٤،٨٤٩  
 يوماً  ٩٠يوماً إىل  ٣١من 

٣٠٣،٥٥٣  ١٦٥،٧٨٣  ١٦،٤٧٥  ١٢١،٢٩٥  
 يوماً  ١٨٠يوماً إىل  ٩١من 

١٥،٣٢٨  -  -  ١٥،٣٢٨  
  يوماً  ١٨٠أكثر من 

٩٩،٥٦٤  -  -  ٩٩،٥٦٤  

  ١،٢٨٣،٤٩٨  ٧٤٢،٦٧٥  ٦٩،٧٨٧  ٤٧١،٠٣٦  اإلجمالي
  

  
  
  

    



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٢٥  

  قروض وسلف، صافي (تابع)  ٧
  
  فيما يلي مخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر انخفاض االئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية:   ) ٣
  

  
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  
  عاملة

  
  غير

  عاملة، صافي

  مخصص
  التعثرخسائر 

  
  قروض وسلف، صافي

  
٢٠١٧  

  
  ٤،٦٦٨،٤٩٨  -  -  ٤،٦٦٨،٤٩٨  كوميةاحلكومية وشبه احل

  ٣،٨٤٠،٩٣٥  )٢٧،٥٦٦(  ٣،٣٨٩  ٣،٨٦٥،١١٢  املالية األخرىالبنوك واملؤسسات 
   ١،٧٩٧،٤١٨  )١٥،٦٠٩(   ٢١،٥٩٤  ١،٧٩١،٤٣٣  الزراعة وصيد األمساك

   ٢٠،٥٣٨،٨٢٤  )٤٦٥،١٧٧(   ٥٢٠،٩٧٤  ٢٠،٤٨٣،٠٢٧  تصنيعال
   ٢،٧٨٨،٩٢٥  )٢٠،٣٢٥(   ٠  ٢،٨٠٩،٢٥٠  تعدينالناجم و امل
   ٩،٨٧٥،٤٢٨  )٢٠،٦٠٨(   ٢١،٦٨٤  ٩،٨٧٤،٣٥٢  صحيةالدمات اخلغاز و الو  ءااملكهرباء و ال

   ١١،٢١١،٨٧٧  )١،١٨٧،٩٤٧(   ٩٣١،٨٩٩  ١١،٤٦٧،٩٢٥  البناء واإلنشاءات
   ٢٦،٩٥٥،٧٥٥  )٧٥٩،٩٦٥(   ٧٩١،٥٤٣  ٢٦،٩٢٤،١٧٧  تجارةال
   ٤،٣٧٢،٩٣٩  )٧٤،٤٥٩(   ١٨،١٩٨  ٤،٤٢٩،٢٠٠  تصاالتاالنقل و ال
  ١٢،٥٤٣،٦٤٨  )٣٦٠،١٠٨(  ٣٦٠،٨٩٤  ١٢،٥٤٢،٨٦٢  دمات اخل

  ١٢،٠٠٣،٣٩١  )٣٣٥،٧٥٤(  ٢٢٣،٤٢٨  ١٢،١١٥،٧١٧  وبطاقات ائتمانية استهالكيةقروض 
  ١١،٣٤٢،٧٥٦  )١٥٦،٩٢١(  ٥٢٨،٤٣٨ ١٠،٩٧١،٢٣٩  أخرى

  ١٢١،٩٤٠،٣٩٤  )٣،٤٢٤،٤٣٩(  ٣،٤٢٢،٠٤١ ١٢١،٩٤٢،٧٩٢  اإلجمالي

  
٢٠١٦  

  
  ٤،٥٩٦،٣٤٧  -  -  ٤،٥٩٦،٣٤٧  كوميةاحلكومية وشبه احل

  ٣،٩٨٥،٠٩١  )٤١،١٧٥(  -  ٤،٠٢٦،٢٦٦  واملؤسسات املالية األخرىالبنوك 
  ١،٧٣٦،٦٠٦  )١٤،٣٧٤(  ١٧،٢٢٦  ١،٧٣٣،٧٥٤  الزراعة وصيد األمساك

  ٢١،٧٦٠،٧٧٥  )٤٠٧،٣٨٨(  ٨١،٦٤٦  ٢٢،٠٨٦،٥١٧  تصنيعال
  ٤،٠٧٥،٠١٧  )٥،٦٦٩(  -  ٤،٠٨٠،٦٨٦  تعدينالناجم و امل
  ٨،٧٧٢،٢٣٩  )٢٩،٤١٥(  ٤،٩٤٩  ٨،٧٩٦،٧٠٥  صحيةالدمات اخلغاز و الو  واملاءكهرباء ال

  ١٢،٤٦٠،٤٢٨  )١،٠٣٩،٨١٦(  ٦٩٤،٩٣٤  ١٢،٨٠٥،٣١٠  البناء واإلنشاءات
  ٢٦،٨٧٣،٣١٠  )٤٧٣،٥٩٤(  ٣٧٥،٥٩٠  ٢٦،٩٧١،٣١٤  تجارةال
  ٧،١٢٥،٥٠٣  )٨٦،١١١(  ١٢،٠٣٦  ٧،١٩٩،٥٧٨  تصاالتاالنقل و ال
  ١٣،٢٨٣،٠٢٢  )٣٢٤،٧٩٠(  ٢٨٦،٩٠٧  ١٣،٣٢٠،٩٠٥  دمات اخل

  ١١،٣٦٩،٣١٥  )٣٣٠،٦٣٣(  ١٩٧،٢٥٢  ١١،٥٠٢،٦٩٦  وبطاقات ائتمانية استهالكيةقروض 
  ١٣،٤٢٠،٢١٦  )٢٥١،٧٨٦(  ٣٦،٣٥٧ ١٣،٦٣٥،٦٤٥  أخرى

  ١٢٩،٤٥٧،٨٦٩  )٣،٠٠٤،٧٥١(  ١،٧٠٦،٨٩٧ ١٣٠،٧٥٥،٧٢٣  اإلجمالي
  

  مليون ريـال سعودي). ٧٦،١٨٦: ٢٠١٦سعودي (مليون ريـال  ٧٠،٥٧٤االسالمية تبلغ تشتمل القروض والسلف على منتجات متوافقة مع الشريعة 
  
  

  الضمانات   د) 
  

الغالب من ودائع ألجل وحتت الطلب و ودائع نقدية اخرى، وضمانات مالية، وأسهم حملية ودولية، حيتفظ البنك أثناء قيامه بعمليات االقراض العادية بضمانات لتقليل خماطر االئتمان املتعلقة بالقروض والسلف. تتكون هذه الضمانات يف 
ا بصايف القيمة القابلة للتحقيق هلا. وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم االحتفاظ    ذه الضمانات بشكل أساسي مقابل القروض الشخصية والتجارية، و تظهر مقابل املخاطر املتعلقة 

  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٢٦  

  قروض وسلف، صافي (تابع)  ٧
  

  وقد تم تفصيلها كما يلي: مدينة، تشتمل القروض والسلف على عقود إيجارات تمويلية  هـ)
  

  السعوديةبآالف الريـاالت 
  

       ٢٠١٧  
  

      ٢٠١٦  
  

  إجمالي الذمم المدينة من التأجير التمويلي
  

    

  ٩٩٢،٠١٩  ٨٣٧،٦٤٥  أقل من سنة واحدة
  ٢،٦١٤،١١٨  ٢،٨٤٠،٣٠٢  سنة واحدة إىل مخس سنوات

  ٧،٧٣٣،٠٠١  ٧،٤٦٨،٤٤١  أكثر من مخس سنوات
  )٦٧٦،٨٦١(  )٧٥٦،٢٢٨(  العائد املستقبلي غري املكتسب من التأجري التمويلي

      

  
  ١٠،٦٦٢،٢٧٧  ١٠،٣٩٠،١٦٠  صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي

  
  

  استثمار في شركات زميلة  ٨
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

       ٢٠١٧  
  

     ٢٠١٦  
      

  ١٠٦،٤٣٠  ١١٣،٢٢٠  رصيد افتتاحي
  ٦،٧٩٠  ٧،٥٦٨  احلصة يف األرباح 

  -  )٤٤،٧٣٩(  لغرض البيع و أخرى املتاحةاالستثمارات حمول اىل 

  ١١٣،٢٢٠  ٧٦،٠٤٩  رصيد ختامي
  

 ٪)،٣٢,٥ :٢٠١٦٪ يف الشـركة السـعودية الفرنسـية للتـأمني التعـاوين (اليـانز السـعودي الفرنسـي) (٣٢,٥٪)،  و ٢٧: ٢٠١٦السعودي الفرنسي ( -٪ من احلصص يف رأس مال بنك بيمو ٢٧متثل االستثمارات يف شركات زميلة ما نسبته 
  وهي شركة مت تأسيسها يف اململكة العربية السعودية. 

  
% ١٨،٥متثل من األسهم اليت ميلكها البنك السعودي الفرنسي يف شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمني التعاوين واليت  مليون سهم ٣،٧لبيع  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٥ بتاريخيب يف  يوروب اتفاقية بيع وشراء أسهم أليانزوقد وقع البنك 

مببلغ إمجايل و لایر سعودي لكل سهم  ٢٢% من األسهم اليت ميلكها البنك السعودي الفرنسي يف شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمني التعاوين) بسعر ٥٧مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمني التعاوين (واليت تشكل  من رأس
  .تنظيمية معينة اتموافق بانتظار احلصول علىالعام  خاللالصفقة  فيذتنمل يتم  .سعوديمليون لایر  ٨١,٤ قدره 

  
  أليانز السعودي الفرنسي: وفيما يلي بيان حصة البنك يف القوائم املالية للشركات الزميلة بنك بيمو السعودي الفرنسي 

  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  يأليانز السعودي الفرنس  سوريا -بنك بيمو السعودي الفرنسي 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ٦٤٨،٢٧٦  ٦٥٢،٦٦١  ٤٥٩،٤٤٤  ٥٨٢،٩٥١  املوجوداتإمجايل 

  ٥٧٠،٨٧٧  ٥٦٣،٧٣٩  ٤٠٣،٨٣١  ٥١٨،٦٥٥  املطلوباتإمجايل 

  ٧٧،٣٩٩  ٨٨،٩٢٢  ٥٥،٦١٣  ٦٤،٢٩٦  حقوق امللكيةإمجايل 

  ١٧٤،٨٦٠  ٢٢٣،٦٩٦  ١٥،٥٢٧  ٢٠،٠٦٤  الدخلإمجايل 

  ١٦٦،٩٢٠  ٢١٢،٣٤٨  ١١،٤١٧  ١٤،١٧٧  فارياملصإمجايل 
  
  
  

   



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٢٧  

  ممتلكات ومعدات، صافي  ٩ 
  
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  ضٍ اأر 
  يومبان

  
تحسينات المباني 

  المستأجرة
  أثاث

  مركبات معدات و و
حاسب آلي 
  وبرامج

  
٢٠١٧  
  اإلجمالي

  
٢٠١٦  
  اإلمجايل

  
  التكلفة

  
  الرصيد يف بداية السنة 

               
٦٨٩،٨٨٢   

                
٩٠،٠٥٠   

               
٥٠٥،٨٦٦   

             
١،٥٩٣،٨١٦  ١،٦٨٣،٤٦٤   ٣٩٧،٦٦٦  

  ١٦٣،٤٧١  ١٧١،٥٣٧   ٨٣،٣٦١    ٣٣،٣٢٠    ٢١،٥٢٢    ٣٣،٣٣٤   خالل السنة إضافات

  خالل السنة االستبعادات واالستغناءات  
               

)٨٣٢(  
                

)٢٨،٨٨١(  
               

)٩،٣٥٢(  
             

)٧٣،٨٢٣(  )٩٩،٢٤٧(  )٦٠،١٨٢(  
  

  ١،٦٨٣،٤٦٤  ١،٧٥٥،٧٥٤  ٤٢٠،٨٤٥  ٥٢٩،٨٣٤  ٨٢،٦٩١  ٧٢٢،٣٨٤  الرصيد في نهاية السنة 
  

  االستهالك واإلطفاء المتراكم 
        

  

    

  الرصيد يف بداية السنة 
               

٢٨٩،٤٩٦   
                

١٤،٥٢٤   
               

٤١٧،٨٥٢   
             

٩٠٢،٦٨٧  ٩٦٦،٨٠٨   ٢٤٤،٩٣٦  

  احملمَّل للسنةاالستهالك واإلطفاء 
               

٢٢،٩١٠   
                

٢٨،٩٠٦   
               

٢٥،٣٦٨   
             

١٣٧،٧٠٦  ١٥١،١٢٣   ٧٣،٩٣٩  

  االستبعادات واالستغناءات
               

)٨٣٢(  
                

)٢٧،٧٣٨(  
               

)٩،١٦٤(  
             

)٧٣،٥٨٥(  )٩٩،١٠٤(  )٦١،٣٧٠(  
  

  ٩٦٦،٨٠٨  ١،٠١٨،٨٢٧  ٢٥٧،٥٠٥  ٤٣٤،٠٥٦  ١٥،٦٩٢  ٣١١،٥٧٤  الرصيد في نهاية السنة 
  

    ٧٣٦،٩٢٧  ١٦٣،٣٤٠  ٩٥،٧٧٨  ٦٦،٩٩٩  ٤١٠،٨١٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
  

  ٨٨،٠١٤  ٧٥،٥٢٦  ٤٠٠،٣٨٦  ٢٠١٦ديسمرب  ٣١القيمة الدفرتية كما يف صايف 
  

٧١٦،٦٥٦    ١٥٢،٧٣٠  
  

  مليون ريـال سعودي).   ٢٨: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي كما فـي  ١٠تشتمل حتسينات املبانـي املستأجرة على أعمال حتت التنفيذ قـدرها 
  

   موجودات أخرى  ١٠ 
  

  السعوديةبآالف الريـاالت 
  

      ٢٠١٧  
  

      ٢٠١٦  

  ٦٠٥،١٥٦  ٥٠٦،٣٥٥  ذمم مدينة 

  ٤٦٤،٨٣٠  ٥٠٤،٨٣٠  عقارات أخرى
  -  ٤٤،٧٣٦  مصنفة كمتاحة للبيع ت يف شركات زميلةاستثمارا
  ٥٧٢،١٦٤  ٦١٠،٣٤٠  أخرى

  
  اإلجمالي

١،٦٤٢،١٥٠  ١،٦٦٦،٢٦١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٢٨  

  
  

   المشتقات  ١١ 
  

  البنك األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط: يف سياق نشاطه املعتاد يستخدم
  

  المقايضات  أ) 
  

تبادل أصل املبلغ. أما  دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دونومتثل التزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل 
  مقايضات العمالت، فيتم مبوجبها تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم مع أصل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة.  

  
  العقود اآلجلة والمستقبلية  ب) 

  
ا خارج األسواق املالية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ حمددين  يف املستقبل. إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصًا لتلبية إحتياجات حمددة والتعامل 

ا وفق أسعار حمددة يف األ   مية ويتم تسديد التغريات يف قيمة العقود املستقبلية يومياً.سواق املالية النظاالنظامية. أما عقود الصرف األجنيب املستقبلية والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل 
  

  
  اتفاقيات األسعار اآلجلة  ج) 

  املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.ر السوق يف تاريخ مستقبلي حمدد وذلك عن أصل وهي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداوهلا بصورة فردية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بني سعر العمولة املتعاقد عليه وسع
  

  الخيارات  د) 
أي وقت  راء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر حمدد سلفًا يف تاريخ مستقبلي حمدد أو يفوهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ، مينح مبوجبها البائع (مصدر اخليار) احلق، وليس االلتزام، من املشرتي (املكتتب باخليار) لبيع أو ش

  خالل الفرتة الزمنية املنتهية يف ذلك التاريخ.
  

  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
رى على حتويل أو تعديل أو ختفيض ومؤسسات مالية اخرى لتمكينهم من ضمن أمور أخ تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة باملبيعات، وأخذ املراكز واملضاربة. تتضمن أنشطة املبيعات طرح منتجات للعمالء وبنوك
ا تتضمن التحديد واالستفادة من املخاطر احلالية واملستقبلية. ويقتضي أخذ املراكز بإدارة خماطر مراكز السوق مع توقع احلصول على أرباح من التغريات اإلجيابية يف األ سعار أو املعدالت أو املؤشرات. أما بالنسبة للمضاربة فإ

  مبوجب اسرتاتيجية البنك إلدارة املخاطر.سعار بني األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض احلصول على أرباح من ذلك. يقوم البنك كذلك باالحتفاظ مبشتقات هيكلية واليت هي مغطاة الفروقات يف األ
  

  المشتقات المقتناة ألغراض التحوط
ت والعموالت لتكون ضمن نها بإدارة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك نتيجة التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب وأسعار العموالت، وذلك لتقليل خماطر أسعار العماليتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر واليت يتعلق جزء م

ضع جملس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدودًا للمعامالت مع األطراف األخرى املستويات املقبولة اليت يقررها جملس اإلدارة بناءًا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي. وقد و 
اطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدوداً رة. كما وضع جملس اإلدارة مستوى معيناً ملخوملخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يومياً وتستخدم اسرتاتيجيات تغطية املخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن احلدود املقر 
  لفجوة بني أسعار العموالت ضمن احلدود املقررة.للفجوات يف أسعار العموالت للفرتات املقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بني أسعار العموالت وتستخدم اسرتاتيجيات التحوط يف تقليل ا

  
باستخدام إسرتاتيجية تغطية  ملشتقات ألغراض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعرضه ملخاطر أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك عادة من خالل حتوط معامالت حمددة وكذلكوكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك ا

  اخلاصة، وتقيد املشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض املتاجرة. املخاطر املتعلقة بقائمة املركز املايل املوحدة ككل. إن التحوط االسرتاتيجية للمخاطر ال خيضع حملاسبة التحوط
  

التعرض  املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت للتحوط ملخاطر حمددة ناشئة عنيستخدم البنك عقود الصرف األجنيب اآلجلة ومقايضات العمالت يف حتوط عمالت حمددة. كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت والعقود 
والت بسعر عائم. ويف مثل هذه احلاالت، جيب توثيق طبيعة تغطية املخاطر وأهدافها رمسياً، ملخاطر أسعار عموالت ثابتة. ويستخدم البنك أيضاً مقايضات أسعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض خماطر العم

ا تغطية خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية. مبا يف ذلك تفاصيل البنود املتحوطة وأداة   التحوط، وتقيد هذه املعامالت على أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٢٩  

  المشتقات (تابع)  ١١
  

  تحوط التدفقات النقدية
املتاجرة واليت حتمل عمولة خاصة بسعر متغري. يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات يتعرض البنك ملخاطر التغريات يف التدفقات النقدية املستقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناة لغري أغراض 

جنبية وخماطر أسعار العموالت اخلاصة املغطاه مبقايضات أسعار ض البنك ملخاطر العمالت األالنقدية على خماطر أسعار العموالت هذه. كذلك ونتيجة لاللتزامات املؤكدة بالعمالت األجنبية مثل الديون املصدرة بعمالت أجنبية، يتعر 
  ديسمرب، الفرتات اليت يتوقع أن حتدث خالهلا التدفقات النقدية املغطاه والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه على الربح أو اخلسارة: ٣١العموالت بعمالت خمتلفة. يبني اجلدول أدناه كما يف 

  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-٣  سنوات ٣-١  خالل سنة  السعوديةبآالف الريـاالت 

٢٠١٧          

  ٨،٩٨٨  ١،٠١٥،١٢١  ٢،٣٧٨،١٧٨  ١،٧٢٧،٣٢٥  التدفقات النقدية الواردة (موجودات)

  )٣،٠٠٢(  )٨٦٩،٦٠٨(  )٢،٢٤٠،٥٣٩(  )١،٤٥٨،٧٦٤(  التدفقات النقدية الصادرة (مطلوبات)

  ٥،٩٨٦  ١٤٥،٥١٣  ١٣٧،٦٣٩  ٢٦٨،٥٦١  /(الصادرة)صايف التدفقات النقدية الواردة

٢٠١٦          

  ٢٨،١٤١  ٦٠٦،٠٦٠  ٢،١٣٣،٤٩٩  ١،٤٩٧،٣٤٢  التدفقات النقدية الواردة (موجودات)

  )٣٣،٦٤٩(  )٥٥٠،٥٩٣(  )٢،٤٠٢،٩٢٧(  )١،٤٤٣،٩٦٠(  التدفقات النقدية الصادرة (مطلوبات)

  )٥،٥٠٨(  ٥٥،٤٦٧  )٢٦٩،٤٢٨(  ٥٣،٣٨٢  صايف التدفقات النقدية الواردة / (الصادرة)
   
  

  فيما يلي حتليًال بصايف األرباح على عمليات التحوط للتدفقات النقدية احملولة لقائمة الدخل املوحدة خالل السنة:

  ٢٠١٦     ٢٠١٧      بآالف الريـاالت السعودية

  ١،٥٩٤،٩٧١  ١،٦٧٠،٨٤٣  خاصة عموالتدخل 

  )١،٥٨٢،٦٣٦(  )١،٤٥٦،٧١٩(  عموالت خاصة مصاريف

  ١٢،٣٣٥  ٢١٤،١٢٤  لتدفقات النقدية احملولة لقائمة الدخل املوحدةا تغطية خماطر مكاسبصايف 
  

   



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٣٠  

  المشتقات (تابع) ١١
  
  

اية لألدوات املالية املشتقة املقتناة جنباً إىل جنب مع قيمها االمسية اليت مت حتليلها بالفرتة إىل االستحقاق واملتوسط الشهري. القيم  السالبةيبني اجلدول أدناه القيم العادلة اإلجيابية و  االمسية، واليت تقدم مؤشراً حلجم املعامالت القائمة يف 
  للمشتقات، وال خماطر السوق. املوجبةايل، القيم االمسية ليست مؤشراً على تعرض البنك ملخاطر االئتمان، واليت تقتصر عادة على القيمة العادلة السنة ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة. بالت

       
  القيمة االسمية حسب فترة االستحقاق

  األدوات المالية المشتقة
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  القيمة العادلة
  الموجبة

  
  العادلةالقيمة 

  السالبة

  
  القيمة االسمية
  إجمالي

  
  

  أشهر ٣خالل 
١٢-٣  

  شهراً 

  
  
٥-١  

  سنوات

  
  

  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  المتوسط الشهري

  
٢٠١٧  

  
  مقتناة لغرض المتاجرة

  

                

  مقايضات أسعار العموالت

  
١،٠٩٦،٠٤٤  

  
٩٦٣،٣٠٢  

١٨١،٦٨٠،٦٩
٣٠،٣٠١،٠٦٦  ١٨،٠٩٠،٦٧٠  ١  

١٠٦،٣٣٦،١١
١٧٤،٢٤٢،٥٤٢  ٢٦،٩٥٢،٨٤٠  ٥  

  ٧٤،٢١١،٤١٩  ١٥،٤٠١،١٧٥  ٤٨،٦٦٥،١١٥  ٩،٠٢٠،٧٥٠  ٢،٦٢٥،٠٠٠  ٧٥،٧١٢،٠٤٠  ٤٧،٤٥٤  ٥٦،٦١٣  بأسعار العموالت خيارات وعقود مستقبلية

  ١،١٢٥،٠٠٠  -  -  -  ٧٥٠،٠٠٠  ٧٥٠،٠٠٠  -  -  جلةاآل األسعار اتفاقيات

  ٥١،٤٠٦،٣٦٢  -  ١٢،٢١٤،٦٧٨  ١٣،٦٥٣،٥٤٩  ٢٤،١٣١،١١٠  ٤٩،٩٩٩،٣٣٧  ٥٠،٩٠٨  ٢٠٧،٣٢٦  اآلجلة الصرف األجنيبعقود 

  ٩٥٧٩،٣١٥  -  ٦٦٠،٠٠٠  ٧٢٥،٩٢٦  ١،٢٥٠،١٥٨  ٢،٦٣٦،٠٨٤  ٦،١٥٨  ٦،١٥٨  العمالتخيارات 

  ٩٣٦،١٧٣  -  ٥٢٥،٣٥٠  ٨،١٥٨  ١٠٦،٥١٣  ٦٤٠،٠٢١  ١٥،٨٨٩  ١٥،٨٨٩  أخرى
  

  لقيمة العادلةا لتغطية مخاطرمقتناة 
                  

  ٩٦٧،١٢٥  -  -  ٢٦٤،٠٠٠  -  ٢٦٤،٠٠٠  ١،٦٠٨  -  مقايضات أسعار العموالت
  

                  التدفقات النقدية لتغطية مخاطرمقتناة 

  ٧٢،٩٠٧،٤٩٣  ٣٠٠،٠٠٠  ٥٥،٤٨٩،٣٣٢  ١٣،٣٩٣،٧٥٠  ٣،٨٧٥،٠٠٠  ٧٣،٠٥٨،٠٨٢  ١١٢،١٥٦  ٦٥٠،٧٩٣  مقايضات أسعار العموالت
  

   ١،١٩٧،٤٧٥   ٢،٠٣٢،٨٢٣  اإلجمالي
٣٨٤،٧٤٠،٢٥

٦٧،٣٦٧،١٩٩   ٥٠،٨٢٨،٤٥١   ٥   
٢٢٣،٨٩٠،٥٩

٣٨٥،٣٧٥،٤٢٩   ٤٢،٦٥٤،٠١٥   ٠   

  

     
  القيمة االسمية حسب فترة االستحقاق

  األدوات المالية المشتقة
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  القيمة العادلة
  الموجبة

  القيمة العادلة
  السالبة

  القيمة االسمية
  إجمالي

  
  أشهر ٣خالل 

  
  شهراً  ١٢ - أشهر  ٣

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  الشهريالمتوسط 

  
٢٠١٦  

  
  مقتناة ألغراض المتاجرة

  

                

  ١٥٩،٣٤٣،٣٤٢  ١٧،٠١٢،٨٦٧  ١١٣،٦٤٣،٢٢١  ١٨،٨٤١،٨٢٩  ١٠،٢٤٦،٩١٥  ١٥٩،٧٤٤،٨٣٢  ٧٧٤،٥٧١  ٩٦٨،٧٨٧  مقايضات أسعار العموالت

  ٧٤،٥١٥،٩٢٥  ٢،٩٣٧،٠٧٥  ٥٩،٠٠٠،٧٧٠  ٧،٠٧٨،٣٠٧  ١،١٨٩،٩٤٧  ٧٠،٢٠٦،٠٩٩  ٢٥،٠٩٨  ١١،٥٧٤  بأسعار العموالت خيارات وعقود مستقبلية

  ٨٣،٨٣٣  -  -  -  -  -  -  -  جلةاآل األسعار اتفاقيات

  ٥٦،٧٢٢،٦٤٥  -  ١٠،٧٤٩،٠٥٥  ٢٠،٩٨٢،٢٩٢  ٢٠،٦٩٣،٢١٧  ٥٢،٤٢٤،٥٦٤  ٢٦١،٥٢٦  ٣٣٤،٠٨٧  اآلجلة الصرف األجنيبعقود 
  

  ٣٥،٠٢٦،٨٤٧  -  ٢،٢٧٩،٦٦٣  ١١،٩٧٤،٨٦٦  ٥،٩١٢،١٠٤  ٢٠،١٦٦،٦٣٣  ٩٣،١٣٣  ٩٣،١٣٣  العمالتخيارات 
  

  ١،٨٢٠،٠٨٦  -  ٥٧٠،٣٥٠  ٢١٩،٢٥٠  ٥٢٦،٩٥٧  ١،٣١٦،٥٥٧  ٤٢،٣٥٨  ٤٢،٣٥٨  أخرى
  

  لقيمة العادلةلتغطية مخاطر امقتناة 
                  

  ٣،٠٧٦،٥٠٠  -  ٢٦٤،٠٠٠  ٢،٨١٢،٥٠٠  -  ٣،٠٧٦،٥٠٠  ٤،٧١٩  ٧٨٦  مقايضات أسعار العموالت
  

                  لتغطية مخاطر التدفقات النقديةمقتناة 

  ٧٦،٨٢٦،٨٠٤  ٨٤٢،٠٠٠  ٥٧،٣٢٨،١٧٨  ١٤،٠٣٧،٥٠٠  ٢،٤٠٠،٠٠٠  ٧٤،٦٠٧،٦٧٨  ٤٧٦،٧٠٠  ٢٩٠،٩٧٠  العموالتمقايضات أسعار 
  

  ٤٠٧،٤١٥،٩٨٢  ٢٠،٧٩١،٩٤٢  ٢٤٣،٨٣٥،٢٣٧  ٧٥،٩٤٦،٥٤٤  ٤٠،٩٦٩،١٤٠  ٣٨١،٥٤٢،٨٦٣  ١،٦٧٨،١٠٥  ١،٧٤١،٦٩٥  اإلمجايل
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٣١  

 
  المشتقات (تابع)  ١١

  
  

  وأداة التحوط وقيمتها العادلة.  هلا وطبيعة املخاطر املتحوطيبني اجلدول أدناه ملخصاً بالبنود املتحوط هلا 
   

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  وصف البنود المتحوط لها
  

  التكلفة  القيمة العادلة
  

  المخاطر
  

  أداة التحوط

  
القيمة العادلة 
  الموجبة

  القيمة العادلة
  السالبة

  
٢٠١٧  

            

  ١،٦٠٨  -  مقايضات أسعار العموالت  القيمة العادلة  ٢٦٤،٠٠٠  ٢٦٢،٣١٦  قروض بأسعار عمولة ثابتة

  ٣،٦٤٤  ٧٧،٠٣٨  مقايضات أسعار العموالت  التدفقات النقدية  ٥،٣٨٠،٨٣٢  ٥،٤٥٤،٢٢٦  استثمارات بأسعار عمولة متغرية

  ١٠٨،٥١٢  ٥٧٣،٧٥٥  مقايضات أسعار العموالت  التدفقات النقدية  ٦٧،٦٧٧،٢٥٠  ٦٨،١٤٢،٢٤٧  قروض بأسعار عمولة متغرية
  

٢٠١٦  
            

  ٤،٧١٩  -  مقايضات أسعار العموالت  القيمة العادلة  ٢٦٤،٠٠٠  ٢٦٧،٣٩٦  قروض بأسعار عمولة ثابتة

  -  ٧٨٦  مقايضات أسعار العموالت  القيمة العادلة  ٢،٨١٢،٥٠٠  ٢،٨١٢،٦٩٠  سندات دين وصكوك بأسعار عمولة ثابتة

  ٢٤،٠٢٠  ٢٤،٦٨٠  مقايضات أسعار العموالت  التدفقات النقدية  ٥،٣٨٨،٩٢٨  ٥،٣٨٩،٥٨٨  استثمارات بأسعار عمولة متغرية

  ٤٥٢،٦٨٠  ٢٦٦،٢٩٠  مقايضات أسعار العموالت  التدفقات النقدية  ٦٩،٢١٨،٧٥٠  ٦٩،٢٤٥،١١٣  قروض بأسعار عمولة متغرية
  

 ٤: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٢-املتحوط هلا خاطر املللبنود املتحوط هلا العائد على (اخلسائر)/ األرباح مليون ريـال سعودي) وبلغ صايف  ٤-: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٢-بلغ صايف (اخلسائر)/ األرباح ألدوات حتوط القيمة العادلة 
  مليون ريـال سعودي).  

   
أطراف جمموعة كما يف  أيمع  املوجبة%) من صايف القيمة العادلة ١٧: ٢٠١٦% (١١للمشتقات اخلاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما مت إبرام أقل من  املوجبةتقريبًا من صايف القيمة العادلة  )%٧٢: ٢٠١٦% (٧٤مت إبرام ما نسبته 

مليون ريـال   ٧: ٢٠١٦(مليون لایر سعودي  ٤٥٥وحصل على  مليون ريـال سعودي) ١٠٦: ٢٠١٦ي (مليون ريـال سعود ١٤٢من قبل قطاع اخلزينة بالبنك. قدم البنك  املالية. يتم التعامل باملشتقات بشكل رئيسي تاريخ إعداد القوائم
  ".EMIRوربية "و تنظيم البنية التحتية للسوق األ "CSA"ضمن اتفاقيات مرفق دعم اإلئتمان قيمة ضمانات  سعودي)

  
  
  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  ١٢

  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

       ٢٠١٧  
  

        ٢٠١٦  
  

  ٢٦١،٤٩٦  ٣٩٥،٨٣٧  حسابات جارية
  ٤،٠٢٧،٠٣٦  ٢،٥٦٧،٤٣٦  ودائع سوق املال

  
  ٤،٢٨٨،٥٣٢  ٢،٩٦٣،٢٧٣  اإلجمالي

  
  

  ودائع العمالء      ١٣
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  
          ٢٠١٧  

  
         ٢٠١٦  

  
  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  حتت الطلب

  ٦١٨،٨٨٣  ٥١٨،٩٢٨  اإلدخار
  ٦٥،٦٧٢،٤٠٨  ٦٤،٦٢٧،٦٠٥  ألجل
  ٣،٦٤١،٣٠٩   ٤،٣٣٣،٥٧٥  أخرى

  
  اإلجمالي

  
١٥٨،٤٥٨،٤٧٢  ١٥٠،٩٥٤،١٨٧  

  
وامش مقتناة لتعهدات غري قابلة للنقض. وتتضمن الودائع ألجل  ٢،٠٢٧: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (  ٢،٥٧٦تتضمن ودائع العمالء األخرى مبلغ    ٢٤،٤٠٥منتجات متوافقة مع الشريعة مببلغ مليون ريـال سعودي) تتعلق 

  مليون ريـال سعودي).  ١٨،٩٣٤: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٣٢  

 
 )تابع(ودائع العمالء  ١٣

  
  تشمل ودائع العمالء على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي:

  

  بآالف الريـاالت السعودية
  
          ٢٠١٧  

  
          ٢٠١٦  

  
 ٩،٤٢٣،٥٢٤ ٨،٢٨٣،٠٠٣  حتت الطلب

  ٢٥،١٣٧ ١٧،٩٥٨  اإلدخار
 ١٢،٥٧٦،٧٤٦ ١٤،٥٨٠،٥٩٢  ألجل
 ٦٢٨،٦٥٢ ١،٣٥٨،٢٧٣  أخرى

  
 ٢٢،٦٥٤،٠٥٩ ٢٤،٢٣٩،٨٢٦  اإلجمالي

  
  

  صكوكالو  الدينسندات   ١٤
  

   
  .بالكامل خالل السنة ٢٠١٢املصدرة يف مايو  و أمريكي مليون دوالر ٧٥٠بقيمة  الصكوك متوسطة االجل املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية وسدادمت استحقاق 

  
مبوافقة مسبقة و سنوات،  ٥بعد   للصكوك الثانوية غري املضمونة املبكر لسداداخليار قا وقد مت ذلك وف ٢٠١٢ديسمرب  يفمت اصدارها  مليون ريـال سعودي ١،٩٠٠صكوك ثانوية غري مضمونة بقيمة  بسدادقام البنك لذلك باالضافة 

  .االتفاقيةشروط وأحكام وفقاً ل النقد العريب السعودي ومن مؤسسة 
  
  

 "سايبور" معدل العرض بني البنوك السعودية لي ميثلهذه الصكوك دخل عموالت خاصة فع حتمل. ٢٠١٤يف شهر يونيو  سنوات ١٠مليون ريـال سعودي وملدة  ٢،٠٠٠، قام البنك بإصدار صكوك ثانوية غري مضمونة بقيمة أيضاً 
سنوات بشرط احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب  ٥حيق للبنك سداد هذه الصكوك الثانوية غري املضمونة بعد  و يتم سداد الصكوك من خالل نظام اإليداع اخلاص بتداول. أساس ةنقط ١٤٠شهر باالضافة اىل لثالثة أ

  حكام وشروط االتفاقية.ووفقاً ألالسعودي 
  

  مطلوبات أخرى   ١٥
  

  ٢٠١٧             الريـاالت السعوديةبآالف 
  
           ٢٠١٦  

 ١،٦٧٠،٤٢٧ ٢،٦٠٨،٤٦٤  مستحقة  اريفذمم دائنة ومص
 ٩٠٨،٠٥٨ ١،٥٤١،٥٣٦  أخرى

 ٢،٥٧٨،٤٨٥ ٤،١٥٠،٠٠٠  اإلجمالي
  

  رأس المال  ١٦
  

ريـال سعودي للسهم  ١٠مليون سهم بقيمة امسية  ١،٢٠٥: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١ريـال سعودي للسهم الواحد ( ١٠قدرها مليون سهم بقيمة امسية  ١،٢٠٥يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 
  الواحد). 

  :بنكفيما يلي بياناً مبلكية رأس مال ال
  

  ٢٠١٦(%)    ٢٠١٧)  %(  بآالف الريـاالت السعودية   
  

٢٠١٧  
  

٢٠١٦  
  

  ٨،٣٠٣،٥٧٢  ١٠،٢٥٦،٢٥١  ٦٨,٩  ٨٥,١  مسامهون سعوديون 

  ٣،٧٥٠،٠٠٠  ١،٧٩٧،٣٢١  ٣١,١  ١٤,٩  كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت بنك  
  

  اإلجمالي
١٢،٠٥٣،٥٧٢  ١٢،٠٥٣،٥٧٢  ١٠٠  ١٠٠  

% من ١٦,٢ مبقدار  بنك كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت ، مت بيع حصة)م٢٠/٩/٢٠١٧وافق ( ما ي خالل السنة
  .رأس مال البنك السعودي الفرنسي إىل شركة اململكة القابضة



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٣٣  

  االحتياطي النظامي والعام  ١٧
  

  ٪ من صايف دخل السنة إىل االحتياطي النظامي إىل أن يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس مال البنك املدفوع.  ٢٥طبقاً لنظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك، يتطلب حتويل ما ال يقل عن 
  

    ن ريـال سعودي) من األرباح املبقاة إىل االحتياطي النظامي خالل السنة، وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع. مليو   ٨٧٨: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٢٤٨ مت حتويل مبلغ قدره
  

  السابقة. السنواتمليون ريـال سعودي من األرباح املبقاة إىل االحتياطي العام يف  ٩٨٣قام البنك بتخصيص مبلغ 
  

  احتياطيات أخرى  ١٨
  

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  اإلجمالي  استثمارات متاحة للبيع  التدفقات النقدية ية مخاطرتغط

        
٢٠١٧        

        
  )٨٦٣،٥٨٤(  ٣١،٣٤٣  )٨٩٤،٩٢٧(  الرصيد في بداية السنة

        
  ٨٢٠،٢٢٠  ٦،٤٥٩  ٨١٣،٧٦١  صايف التغري يف القيمة العادلة

  )٢٤١،٨٠٨(  )٢٧،٦٨٤(  )٢١٤،١٢٤(  احملول إىل قائمة الدخل املوحدة

  ٥٧٨،٤١٢  )٢١،٢٢٥(  ٥٩٩،٦٣٧  احلركة خالل السنةصايف 
  )٢٨٥،١٧٢(  ١٠،١١٨  )٢٩٥،٢٩٠(  الرصيد في نهاية السنة

        
٢٠١٦        

        
  )١،٠٩٤،٧٩٩(  ٦٧،٦٦٩  )١،١٦٢،٤٦٨(  الرصيد في بداية السنة

        
  ٢٩٤،٠٣٣  ١٤،١٥٧  ٢٧٩،٨٧٦  صايف التغري يف القيمة العادلة

  )٦٢،٨١٨(  )٥٠،٤٨٣(  )١٢،٣٣٥(  احملول إىل قائمة الدخل املوحدة
  ٢٣١،٢١٥  )٣٦،٣٢٦(  ٢٦٧،٥٤١  صايف احلركة خالل السنة

  )٨٦٣،٥٨٤(  ٣١،٣٤٣  )٨٩٤،٩٢٧(  الرصيد في نهاية السنة

  
  هذه االحتياطيات غري قابلة للتوزيع. . إعادة تقييم حتوطات التدفقات النقدية واالستثمارات املتاحة للبيععن (خسائر) غري حمققة ناجتة / متثل االحتياطيات األخرى صايف أرباح 

  
  مليون ريـال سعودي).  ٥٠: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٢٨ميثل احملول لقائمة الدخل املوحدة من احتياطي املتاح للبيع األرباح واخلسائر من استبعاد استثمارات متاحة للبيع قدرها 

  
  التعهدات وااللتزامات المحتملة  ١٩

  
  القضائيةالدعاوى   أ)

  
  أية خسائر جوهرية.  تنتجالقانونية املهنية إىل أنه من غري املرجح أن  اتحيث تشري االستشار  ذو أمهية. مل يتم تكوين خمصص )٣٧: ٢٠١٦(  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١دعوى قضائية قائمة ضد البنك كما يف  ٤٨ توجد
  التزامات رأسمالية  ب) 

  
  مليون ريـال سعودي) تتعلق بشراء املباين واملعدات. ١٧٤: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٦٥عهدات رأمسالية قدرها ، يوجد لدى البنك ت٢٠١٧ديسمرب  ٣١كما يف 

  
  التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ج)
  

  إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفري األموال للعمالء عند طلبها. 
  

  فاء بالتزاماته جتاه الطرف الثالث، حتمل نفس خماطر االئتمان اليت حتملها القروض والسلف. إن خطابات الضمان واالعتمادات املستندية، اليت تعترب ضمانات غري قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد يف حالة عدم متكن العميل من الو 
  

ا غالباً  ائع اليت ختصها، وبالتايلهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت على البنك وفق شروط وأحكام حمددة، مضمونة عادة بشحنات البضإن االعتمادات املستندية اليت تعترب مبثابة تع فإ
   بشكل جوهري. ما حتمل خماطر أقل

  
  املستندية فتقل كثرياً عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال مبوجب االتفاقية.أما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات الضمان واالعتمادات 

  ء.متثل القبوالت تعهدات البنك بسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمال
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٣٤  

  
  )تابعامات المحتملة (التعهدات وااللتز   ١٩

  
ادات مستندية. فيما يتعلق مبخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان، قد تتعرض متثل االلتزامات ملنح االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت االئتمانية املعتمدة بشكل رئيسي على شكل قروض وسلف و ضمانات واعتم

امات غري املستخدمة ألن معظم االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء بالغ غري املستخدمة. ومع ذلك، فإن قيمة اخلسارة احملتملة، واليت ال ميكن حتديدها حالياً، يتوقع أن تكون أقل بكثري من جمموع االلتز الشركة ملخاطر تساوي امل
 ئتمان ال ميثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية وميكن أن ينتهي سريان التعهدات بدون متويلها.احلفاظ على معايري ائتمان حمددة. إن إمجايل االلتزامات ملنح اال

  
  
  لتعهدات وااللتزامات المحتملة:لفيما يلي االستحقاقات التعاقدية ) ١

  
  

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
  أشهر ٣خالل 

  
  شهراً  ١٢ - أشهر ٣

٥-١  
  سنوات

  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  اإلجمالي

٢٠١٧  
  ٨،٢٦٠،٧٣١  -  ٦٧٢،٣٨٥  ٣،٤٣٣،٨٥٣  ٤،١٥٤،٤٩٣  اعتمادات مستندية
  ٤٤،٧٧٤،٧٥٤  ٣٦٥،٨٢١  ١٠،٣٤٦،٤٤٦  ٢٤،١١٦،٨٤١  ٩،٩٤٥،٦٤٦  خطابات ضمان

  ٢،٥٤١،١١٠  -  ٥٨،٢٤١  ٧٠٤،٣٧٠  ١،٧٧٨،٤٩٩  قبوالت
  ٢،٧٥٨،٩٦٢  ١٩٥،٦٠٣  ١،٣٠٦،٠٦٧  ١،٢٢٢،٤٤٢  ٣٤،٨٥٠  مبنح االئتمان نقضالتزامات غري قابلة لل

            

  ٥٨،٣٣٥،٥٥٧  ٥٦١،٤٢٤  ١٢،٣٨٣،١٣٩  ٢٩،٤٧٧،٥٠٦  ١٥،٩١٣،٤٨٨  إجمالي 

٢٠١٦  

  ٧،٥١١،٤٨٢  -  ١،١١٤،٣٠٠  ٢،٤٢٤،٩٧٤  ٣،٩٧٢،٢٠٨  اعتمادات مستندية
  ٤٧،٨٧٤،١٨٦  ٣٤٠،٥١٣  ١٢،٧٠٩،٧٠١  ٢٤،٧١٥،٥٨٢  ١٠،١٠٨،٣٩٠  خطابات ضمان

  ٢،٦٩١،١٢٢  -  ٧٣،٩٦٢  ١،٠٥٠،٣١٢  ١،٥٦٦،٨٤٨  قبوالت
  ٤،٣٤٠،٥٠٢  ٢٧١،٦٧٠  ١،١٤٣،٨٣٠  ٢،٠٧٧،٥٩٠  ٨٤٧،٤١٢  مبنح االئتمان نقضغري قابلة للالتزامات 

            
  ٦٢،٤١٧،٢٩٢  ٦١٢،١٨٣  ١٥،٠٤١،٧٩٣  ٣٠،٢٦٨،٤٥٨  ١٦،٤٩٤،٨٥٨  اإلجمالي

  مليون ريـال سعودي).  ١٢٧،٨٣٤: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ١٢٨،١٤٣ مبلغ ٢٠١٧ديسمرب  ٣١بلغ اجلزء غري املستخدم القائم من االلتزامات غري املؤكدة واليت ميكن أن تلغى من قبل البنك يف أي وقت كما يف 

  
  فيما يلي تحليل التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:  ) ٢
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  
          ٢٠١٧  

  
         ٢٠١٦  

  
  ٩٤،٣٢١  ٣٦،٨٠٥  حكومية وشبه حكومية 

  ٥٥،١٤٩،٩٤١  ٥٢،٠٩٣،٠٢٢  شركات 
  ٧،٠٣٠،٢٥٧  ٦،٠٤٢،٤٢٣  البنوك واملؤسسات املالية األخرى

  ١٤٢،٧٧٣  ١٦٣،٣٠٧  أخرى
  

    اإلجمالي
٦٢،٤١٧،٢٩٢  ٥٨،٣٣٥،٥٥٧  

  
  

  التزامات اإليجارات التشغيلية  د)
  

  فيما يلي احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود االجيار التشغيلية غري القابلة لإللغاء اليت أبرمها البنك كمستأجر: 

  بآالف الريـاالت السعودية
  
         ٢٠١٧  

  
        ٢٠١٦  

  
  ٢١،٢٠١  ٢١،٥٧٥  أقل من سنة واحدة

  ١١٩،٨٨٩  ١٣١،٠٠٧  سنوات ٥إىل  ١
  ٢٣٥،٨٠٣  ٢٠٣،٠١٣  سنوات ٥أكثر من 

  
  ٣٧٦،٨٩٣  ٣٥٥،٥٩٥  اإلجمالي

  
   



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٣٥  

  دخل ومصاريف العموالت الخاصة  ٢٠

  بآالف الريـاالت السعودية
  
          ٢٠١٧  

  
          ٢٠١٦  

  
  دخل العموالت الخاصة

      
      استثمارات  

  ٢١٦،٩٦٢  ٢٧٤،٧٩٥  متاحة للبيع -                     
  ٣،٨٩٦  ١،١٠١  االستحقاقتاريخ  حىتمقتناة  -                     
  ٣٦٦،٠١٤  ٣٩٩،٨٧٢  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة -                     

  ٥٨٦،٨٧٢  ٦٧٥،٧٦٨  

  ٣٠١،٠٧٧  ٥٦٦،٥٨٤  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
  ٥،٠٨٢،٦٧٣  ٥،٣٦٢،١٥٤  قروض وسلف 

  ٥،٩٧٠،٦٢٢  ٦،٦٠٤،٥٠٦  اإلجمالي

  مصاريف العموالت الخاصة

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
٣٤،٧٠٣  ٣٣،٤٩٨  

  ١،٤٧٥،١٤٦  ١،٧١٧،٤٧٢  ودائع العمالء
  ٢٠٤،٥٨٦  ١٥٣،٨٦٦   و صكوك سندات دين

  
  اإلجمالي

١،٧١٤،٤٣٥  ١،٩٠٤،٨٣٦  

  
  

  عموالت، صافيال دخل األتعاب و  ٢١
  

  الريـاالت السعوديةبآالف 
  
           ٢٠١٧  

  
            ٢٠١٦  

  
    عموالتالو  دخل األتعاب

  

  ٢٧٨،٣٠٠  ٢٦٧،٢٦١  تداول األسهم والوساطة وإدارة الصناديق ومتويل شركات -
  ٤٧١،٦٨٧  ٣٩٥،٥٣٣  متويل جتاري -
  ٤٤٦،١٥١  ٣٢٥،٣٧٧  متويل مشاريع واستشارات وقروض شركات -
  ٢٦٨،١٤٠  ٢٦٨،٣٦٧  منتجات بطاقات -
  ١٥٩،٢٩٥  ١٦٥،٦٢٥  خدمات بنكية أخرى -

  
  ١،٦٢٣،٥٧٣  ١،٤٢٢،١٦٣  عموالتالو  دخل األتعابإجمالي 

  
      عموالتالو  األتعابمصاريف 
  ٣٩،٣٠٠  ٥٢،١٦١  تداول األسهم والوساطة -
  ٢١٢،٨٧٠  ٢٢٨،٤٦٢  منتجات بطاقات -
  ٧،٤١٣  ٢٢،٢٢٢  خدمات بنكية أخرى -

  
  ٢٥٩،٥٨٣  ٣٠٢،٨٤٥  عموالتالو  األتعابإجمالي 

  
  ١،٣٦٣،٩٩٠  ١،١١٩،٣١٨  ، صافيعموالتالو  دخل األتعاب

  
  

  دخل المتاجرة، صافي ٢٢

  بآالف الريـاالت السعودية
  

             ٢٠١٧  
  
            ٢٠١٦  

  
  ٦،٩١٦  ٩،٩٥٨  قائمة الدخل (ألغراض املتاجرة)، صايف من خالل بالقيمة العادلةمقتناة  -استثمارات 

  ١٩٣،٤٧٨  ٢٦٠،٨٧٩  مشتقات، صايف
  

  ٢٠٠،٣٩٤  ٢٧٠،٨٣٧  اإلجمالي



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٣٦  

  
  دخل توزيعات األرباح  ٢٣

  

  بآالف الريـاالت السعودية
  
              ٢٠١٧  

  
               ٢٠١٦  

  
  ١٦،٠٢٤  ٨،٠٧٨  أسهم  -االستثمارات املتاحة للبيع 

  
  

  متاجرة، صافيمقتناة لغير أغراض الاستثمارات  مكاسب  ٢٤ 

  بآالف الريـاالت السعودية
  
             ٢٠١٧  

  
            ٢٠١٦  

  
  ٥٠،٤٨٣    ٢٧،٦٨٤   مكاسب حمققة – متاحة للبيع

      
  

  ىخر دخل العمليات األ  ٢٥

  بآالف الريـاالت السعودية
  
              ٢٠١٧  

  
             ٢٠١٦  

  
  ١٥٩  ٣٦٨  مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات

  ١٣،٨٧١  -  املوجودات األخرى على عكس خمصص
  ٩٢،٧١٤  ٩٢،٨٦٧  املشطوبةاملبالغ املسرتدة من القروض 

  ١٠،٠٣٠  ١،٢٥٤  أخرى
  

  ١١٦،٧٧٤  ٩٤،٤٨٩  اإلجمالي
  
  

  األخرى لعملياتامصاريف   ٢٦

  بآالف الريـاالت السعودية
  
            ٢٠١٧  

  
             ٢٠١٦  

  
  ٨٨  ١١٢  استبعاد ممتلكات ومعدات ئرخسا

  -  ٩٢،٢٨٠  اعادة تصنيف مطلوبات العمالء
  ١١،١٨٢  ١٩،٧١٣  أخرى

  
  ١١،٢٧٠  ١١٢،١٠٥  اإلجمالي

  
  

  الربح األساسي والمخفض للسهم  ٢٧
  

مليون سهم بعد استثناء أسهم اخلزينة واليت تتكون من  ١،٢٠٠على أساس املتوسط املرجح  وذلك بقسمة صايف دخل السنة على   ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمرب  ٣١مت احتساب الربح األساسي واملخفض للسهم للسنتني املنتهتني يف 
  ).سهم مليون ٣,١ : ٢٠١٦ديسمرب  ٣١( ٢٠١٧ديسمرب  ٣١مليون سهم كما يف   ٦,٠

  
 

  إجمالي توزيعات األرباح، والزكاة وضريبة الدخل    ٢٨
ائية للسنة بلغت  ريـال سعودي) بالصايف للسنة. وختضع   ٠,٥٠: ٢٠١٦ريـال سعودي للسهم (  ٠,٣٥مليون ريـال سعودي)، ما ميثل  ٥٣٠: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٣٥٥أوصى جملس اإلدارة بإمجايل توزيعات أرباح 

مليون ريـال  ٧٣١: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ١،١٤١باإلضافة إىل املؤسسات الرقابية. وقد أعلن جملس اإلدارة عن توزيعات أرباح مرحلية مببلغ إمجايل قدره هذه التوزيعات ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي 
مليون ريـال سعودي) وبلغ جمموع   ٩٥٠: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ١،٣١٢عوديني ريـال سعودي) بالصايف للسهم. بلغ جمموع توزيعات األرباح للمسامهني الس ٠,٥٥: ٢٠١٦ريـال سعودي (  ١,٠٥سعودي)، ما ميثل 

  مليون ريـال سعودي). ٤٢٩: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٤٨٣توزيعات أرباح للمسامهني غري السعوديني 

  إجمالي توزيعات األرباح

  بآالف الريـاالت السعودية
  
             ٢٠١٧  

  
            ٢٠١٦  

  
  ٧٣١،٢٩٥  ١،٣٢٤،٤٦٤  توزيعات أرباح مرحلية

ائية مقرتحة   ٦٤٧،٩٩٥  ٤٧٠،٢٤٧  توزيعات أرباح إمجالية 
  

  ١،٣٧٩،٢٩٠  ١،٧٩٤،٧١١  اإلجمالي



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٣٧  

  )تابعإجمالي توزيعات األرباح، والزكاة وضريبة الدخل (  ٢٨
 

  : على التوايل  الدخل على املسامهني السعوديني وغري السعودينيضريبة فيما يلي الزكاة و 
  
  ) الزكاة١
  

  مليون ريـال سعودي) و سيتم خصمها من حصتهم يف توزيعات األرباح.  ٨٠: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٩١بلغت الزكاة على املسامهني السعوديني للسنة حنو 
  

 ٢٠١٣). وقد حصل البنك على ربوط الزكاة للسنوات حىت عام ٢٠١٦(مبا فيها العام  ٢٠١٦للزكاة وضريبة الدخل للسنوات املالية حىت عام  قام البنك بدفع الزكاة وضريبة الدخل و تقدمي إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لدى اهليئة العامة
االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل  عدم السماح خبصمعلى  بناءاً سعودي مليون لایر  ١،٥٩٥ تشمل هذه املطالب االضافية. ٢٠١٣ عام حىتسعودي مليون لایر    ١،٧١٢شاملة مطالب إضافية، يقدر جمموعها بنحو 

سيقوم البنك ف ٢٠١٣اىل  ٢٠١٠أما للسنوات من  ،ديوان املظاملأمام  ٢٠٠٩اىل  ٢٠٠٥للسنوات من  اإلضافية املطالباتاالعرتاض على أساس هذه بالبنك  قامالدخل.  واألجل إىل الوعاء الزكوي من قبل اهليئة العامة للزكاة 
 ثقة بأن نتيجة هذا اإلعرتاض ستكون اجيابية، وعليه، مل تقم بوضع خمصصات هلذا الشأن. البنكإدارة  لدى ، حيث أنعرتاض االبتدائيةجلنة االباالعرتاض أمام 

 
اضافة التمويل طويل األجل إىل الوعاء الزكوي، متاشيا مع الربوط النهائية الصادرة من اهليئة عن السنوات  فرضمن قبل اهليئة، ولكن إذا مت استثناء االستثمارات طويلة األجل و  ٢٠١٦إىل  ٢٠١٤مل يتم االنتهاء من ربوط الزكاة لألعوام من 

  شكلة واسعة على مستوى القطاع املصريف، وقد يؤثر اإلفصاح عنها على مركز البنك يف هذا الشأن.ما يزال ميثل م وهواملذكورة أعاله، سوف يؤدي ذلك إىل تعرض زكاة إضايف ذو تأثري جوهري، 
  

  ضريبة الدخل) ٢
ــون ريـال سعودي ( ٢٠٨كوربرت اند انفستمنت بنك تقريبًا - اجريكول يشركة كريد األجنيببلغت ضريبة الدخل املستحقة على حصة املساهم  يف توزيعات  ميتم خصمها من حصتهوس) تقريباً  مليون ريـال سعودي ٢١٨: ٢٠١٦مليـ

  األرباح.
  :أ) تأثريات على بنود قائمة املركز املايل وقائمة التغري يف حقوق امللكية٣اإليضاح  يف مبني هوكما نتج عن التغري يف السياسه احملاسبية للزكاة وضرية الدخل (

  

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١ بآالف الرياالت السعودية

 الموحدةقائمة المركز المالي  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  

 مطلوبات أخرى توزيعات أرباح مقترحة أرباح مبقاة 

  ١٢٣،٨٣٨  ٣٢،٧٩١  ٩١،٠٤٧ للسنةالزكاة 

  ٢٩٢،٦٣٣  ٨٤،٨٣٨  ٢٠٧،٧٩٥ للسنةالضريبة 

  ٤١٦،٤٧١  ١١٧،٦٢٩  ٢٩٨،٨٤٢ اإلجمالي
  

  
  نقد وما يعادله  ٢٩

  المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي: عادلهيتكون النقد وما ي  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  
         ٢٠١٧  

  
         ٢٠١٦  

  
  ١١،٧٩٨،١٥٨  ١٣،٧٥٧،٦٢٥  )٤النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي عدا الوديعة النظامية (إيضاح 

  ١٢،٨٧٦،٦٣٢  ١٣،٩٥٨،٢٩٥  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل تسعني يوماً من تاريخ االقتناء 
  

  ٢٤،٦٧٤،٧٩٠  ٢٧،٧١٥،٩٢٠  اإلجمالي
  

  ريـال سعودي) ١٢،٤٦٢،٠٠٠: ٢٠١٦ريـال سعودي ( ٤،٨٠٠،٠٠٠بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، واليت تستحق بعد تسعني يوماً من تاريخ االقتناء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٣٨  

  
  تعويضات الموظفين  ٣٠

  

  ٢٠١٧  بآالف الريـاالت السعودية
  
  

  فئات الموظفين 
  

  عدد الموظفين
  

  التعويض الثابت
  

  التعويض المتغير
  

  إجمالي التعويضات
  

  أشكال الدفع

  ينقد  ٦٠،٢٠٥  ٢١،٢٣٥  ٣٨،٩٧٠  ١٩  التنفيذيني  املدراءكبار 
  ينقد  ٢٨٣،٢٨٨  ٧١،٤٢٩  ٢١١،٨٥٩  ٣٨٥  موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على خماطر

  ينقد  ١٥٩،٩٢١  ٢٤،٨١٩  ١٣٥،١٠٢  ٤١٨  موظفون يقومون مبهام رقابية 
  ينقد  ٥٠٣،٨٩٥  ٤٩،٨٩١  ٤٥٤،٠٠٤  ٢،٢٥٠  موظفون آخرون

            

    ١،٠٠٧،٣٠٩  ١٦٧،٣٧٤  ٨٣٩،٩٣٥  ٣،٠٧٢  اإلجمالي
  

  ٢٠١٦  السعوديةبآالف الريـاالت 
  
  

  فئات املوظفني 
  

  عدد املوظفني
  

  التعويض الثابت
  

  التعويض املتغري
  

  إمجايل التعويضات
  

  أشكال الدفع

  ينقد  ٩٨،٨٣٢  ٥٨،٤٧٨  ٤٠،٣٥٤  ٢٠  التنفيذيني  املدراءكبار 
  ينقد  ٣٠٠،٧٠٤  ٨٧،٤٩٤  ٢١٣،٢١٠  ٣٨٥  موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على خماطر

  ينقد  ١٦٧،٧٩٥  ٣٦،٩٥٣  ١٣٠،٨٤٢  ٣٨٩  موظفون يقومون مبهام رقابية 
  ينقد  ٥٢٤،٢٧٥  ٦١،٤٨٧  ٤٦٢،٧٨٨  ٢،٤٣٩  موظفون آخرون

            

    ١،٠٩١،٦٠٦  ٢٤٤،٤١٢  ٨٤٧،١٩٤  ٣،٢٣٣  اإلجمالي
  ميثل عدد املوظفني الرصيد اخلتامي فقط.  
  
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  بآالف الريـاالت السعودية
  ١،٠٩١،٦٠٦  ١،٠٠٧،٣٠٩  املدفوعةامجايل التعويضات 

  -  ٢٠،٥٧٥  التعويض املتغري املستحق
  ٣٠٠،٨٠٢  ٣٥٦،٦٥٩  املوظفني أخرى متعلقة ب تكاليف

   رواتب ومصاريف املوظفنيإمجايل 
  

١،٣٨٤،٥٤٣  
  

١،٣٩٢،٤٠٨  
 

  . اخلاصة واالتعابمصاريف العموالت خمتلفة يتم تسجيلها حتت بند  مبوجب برامجهناك بعض املزايا املدفوعة للموظفني 
  

  كبار المديرين التنفيذيين:
  

  ا يف ذلك العضو املنتدب. ويشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون باملسؤولية والصالحية إلعداد االسرتاتيجيات والقيام بتوجيه ومراقبة نشاطات البنك مب
  
  

  موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على مخاطر:
  

عن البنك. ويشمل ذلك أولئك الذين يقومون بتقييم وتقدمي التوصيات خبصوص  ةيابخطوط األعمال (الشركات، واألفراد، واخلزينة، وخدمات البنك االستثمارية والوساطة ) املسؤولني عن تنفيذ وتطبيق اسرتاتيجية األعمال نويشمل ذلك مدراء 
  اطة.حدود االئتمان واملالئمة االئتمانية، وتسعري القروض، والقيام بتنفيذ العروض، وأعمال معامالت اخلزينة وخدمات إدارة االستثمار والوس

  
  موظفون يقومون بمهام رقابية:

  
ملراجعة الداخلية، واملالية واحملاسبة). تعترب كافة هذه األقسام مستقلة ذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على خماطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على املراجعة (إدارة املخاطر، االلتزام، احلوكمة، القانونية، اويقصد بذلك موظفي األقسام ال

  بالكامل عن الوحدات اليت تقوم بنشاطات تشتمل على خماطر.
  

  آخرون:موظفون 
  

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



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٣٩  

  تعويضات الموظفين(تابع)  ٣٠
  

  حوكمة التعويضات 
  

  ضات واألداء.  إن جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي، ومن خالل جلنة التعيينات والتعويضات مسؤول عن التصميم العام واإلشراف على نظام إدارة التعوي
  

  لجنة التعيينات والتعويضات: االختصاصات
  

  اإلشراف على تصميم وعمل نظام التعويضات نيابة عن جملس اإلدارة.  ) أ
  عويضات وعرضها على اجمللس للموافقة عليها.إعداد سياسة الت  ) ب
  .مراجعة دورية لسياسة التعويضات، بشكل فردي أو مبوجب توصية من قبل جملس اإلدارة، وتقدمي توصيات إىل اجمللس لتعديل / حتديث السياسات  ) ت
  تقييم دوري ملدى كفاية وفعالية سياسة التعويضات لضمان حتقيق أهدافها املعلنة.   ) ث
  د اليت تدفع مبوجبها تعويضات يف مقابل إيرادات مستقبلية حمتملة واليت توقيت واحتمال حدوثها غري مؤكدة.تقييم القواع  ) ج
خيضع تعيينهم ألي اعرتاض من  يع املسؤولني التنفيذيني الذين التقدمي توصيات إىل اجمللس على مستوى وتكوين مكافأة كبار املسؤولني التنفيذيني للبنك. يشمل كبار املسؤولني التنفيذيني هلذا الغرض مج  ) ح

  قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.
  حتديد حجم املكافآت على أساس األرباح املعدلة حسب املخاطر للبنك عن دفع مكافأة األداء.  ) خ
  .جملس االستقرار املايلاستعراض امتثال سياسة التعويضات مع القواعد ومبادئ ومعايري   ) د
  متثال للمتطلبات التنظيمية.أداء أي مهام أخرى ذات عالقة، لال  ) ذ
  النظر يف مدى مالءمة املرشحني لعضوية اجمللس وفقا لعقد التأسيس والسياسات واملعايري املعتمدة.  ) ر
  إجراء مراجعة سنوية ملتطلبات املهارات واملؤهالت املناسبة لعضوية اجمللس.  ) ز
  واستقاللية أعضائه.التوصية مبعايري تكوين اجمللس وجلانه، مبا يف ذلك عدد أعضاء اجمللس،   ) س
  إجراء تقييم سنوي حلالة كل مرشح مستقل لالنتخابات املقرتحة يف اجتماع اجلمعية العامة واإلبالغ عن نتائج هذا التقييم إىل اجمللس.   ) ش
  التأكد والتأكيد، حسب االقتضاء، من امتثال اجمللس وجلانه جلميع املتطلبات التنظيمية، مبا يف ذلك التكوين.  ) ص
  لس يف مراجعة مدى كفاية وجناح عملية التخطيط واإلشراف على تنفيذها.مساعدة اجمل  ) ض
  مراجعة األداء وتقدمي توصيات اىل اجمللس بشأن تعويضات اإلدارة العليا يف البنك السعودي الفرنسي.  ) ط

  
  للموافقة عليها. استعراض وتقييم مدى كفاية هذا امليثاق كل ثالث سنوات، وتقدمي هذا امليثاق، وأية تعديالت على اجمللس   ) ظ

  
ا وتقدميها إىل اجمللس كل ثالث سنوات.  ) ع   إجراء التقييم الذايت لتقييم مسامهة اللجنة وفعاليتها يف الوفاء بواجبا

  
  السمات األساسية لسياسة التعويضات في البنك السعودي الفرنسي 

  
ثقافة لة الوحيدة يف منطقة الشرق األوسط العضو يف جمموعة العشرين، تعمل إدارة البنك السعودي الفرنسي بشكل وثيق مع جملس اإلدارة، ولديها بصفته أحد البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية، اليت تعترب الدو   

ضات صارمة. وقد مت وضع نظم التعويضات اخلاص بالبنك السعودي الفرنسي من أجل متأصلة وسجل حافل من احلكمة يف تشغيل سياسة التعويضات يف فرتات االزدهار واألزمات املالية. يتبع البنك السعودي الفرنسي قواعد تعوي
مع نظام احلوكمة املتعلق بالتعويضات  جلنة التعيينات والتعويضات واليت مت اعتمادها من جملس اإلدارةتعزيز مبدأ اجلدارة ومراقبة اإلفراط يف اجملازفة والتأكد من فعالية إدارة املخاطر. تتماشى السياسة اليت مت تعديلها مؤخرًا من قبل 

م وحتفيزهم وذلك اعرتافًا بأن:  وذلك طبقاً لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي وتوجيهات جملس االستقرار املايل. وقد مت إعداد هذه السياسة ملواجهة الت   حديات مثل استقطاب الكفاءات من املوظفني واالحتفاظ 
  يعتمد بشكل كبري على الكفاءات وجهود املوظفني املهرة املؤهلة. جناح البنك    ) أ

     املنافسة على استقطاب املوظفني املؤهلني يف جمال اخلدمات املالية يف اململكة ودول اخلليج العريب تعترب هائلة.     ) ب
  

  
د التعويضات ات ثابتة ومتغرية. حتدد التعويضات الثابتة على أساس حجم الوظيفة واملسؤولية والتوريد والقيمة النسبية للوظيفة يف السوق، بينما حتدوطبقًا للممارسات املتبعة يف جمال الصناعة البنكية السعودية، يقوم البنك مبنح تعويض

  املتغرية على أساس األداء وبالتايل يتوقف مبلغ التعويض على حتقيق األهداف املتفق عليها مسبقاً.  
  

دد التعويضات الثابتة على أساس الراتب األساسي الذي يتم مقارنته بانتظام مع الرواتب السائدة يف تشتمل حزمة التعويضات الثابتة على الراتب األساسي والبدالت واملزايا العينية. وطبقًا للعرف املتبع يف اململكة العربية السعودية، حت
  السوق وذلك لضمان املنافسة.  

  
املكافآت من قبل اإلدارة وجلنة التعيينات والتعويضات بالتعاون مع رئيس قسم املخاطر، لممارسات املتبعة يف جمال الصناعة البنكية السعودية، يدفع البنك مكافأة أداء واليت تعترب تعويضات متغرية. وكنوع من التحفيز، حتدد وطبقًا ل

  س األداء السنوي أو صايف الدخل املعدل بكافة املخاطر القابلة للتحديد. واملدير املايل، ومدير املوارد البشرية وذلك على أسا
  

م وحتفيزهم ومشاركتهم. وقد كان امليدان دائيهدف البنك السعودي الفرنسي، كجزء من فلسفته ملكافئة األداء، إىل إجياد مزيج مثايل من املزايا للموظفني واليت تعترب منافسة بشدة و  ما عامال هاما يف اسرتاتيجية متكنه من االحتفاظ 
ع االلتزام طويل األجل. لكن القيام بذلك عندما يكون معظم البنوك، سواء يف البلد ويف مكافأتنا. صمم البنك السعودي الفرنسي هيكل التعويضات بتعقل. ويعترب تأجيل الدفع املتغري، على سبيل املثال، عادة طريقة سليمة لتشجي

  ملرة واحدة نقداً، يتطلب شيئا من احلذر.  املنطقة، ال تزال تدفع 
  

ظفني حسب أدائهم الذي يتم مراجعته من قبل املشرفني املعنيني وذلك يف حالة حتقيق األهداف يتم توزيع املكافآت على اجملموعات واألقسام حبسب األهداف احملققة املذكورة يف مؤشر األداء األساسي، بينما يتم توزيع املكافآت للمو 
  كورة يف مؤشر األداء األساسي. املذ 
  

عرتاض من قبل مؤسسة النقد العريب عيني فيها عدم االتيف مناصب يتطلب العلى املوظفني ، وتنطبق هذه السياسة يالسنو  اآلداءمكافأة بفيما يتعلق بعلى شكل نقدي  املؤجلة آتكافاملبتطبيق سياسة  ٢٠١٧ يف عامقام البنك 
م قيمة م تتجاوزلئك الذين باإلضافة لؤ  السعودي ا ثالث سنوات..معيناً  حداً كافة األداء اخلاصة    ستخضع مكافآت مجيع هؤالء املوظفني للتأجيل على مدى فرتة مد



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٤٠  

  الموظفين منافعالتزامات  ٣١      
  وصف عام         

ا خبري اكتواري مستقل وفقا لقوانني العمل يف اململكة العربية ا الدفع املستحقة املنافعيتم احتساب  م بناء على تقييم اكتواري اليت يقوم  اية خدما  ٣١إن املكاسب / اخلسائر االكتوارية للسنة املنتهية يف  لسعودية.ملوظفي البنك يف 
  .املالية املوحدة ككل للقوائم، ليست جوهرية بالنسبة ٢٠١٧ديسمرب 

    
  :ةالسنة على أساس قيمتها الحالي خالل اتااللتزامالحركة في ما يلي في 

  ٢٠١٧  بآالف الرياالت السعودية
  ٤٢٧،١١٣  التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

  ٤٠،٦٤٣  تكلفة اخلدمة احلالية
  ١٤،٩٧٣  الفوائدتكلفة 

  )٢٢،٥٧٦(  املنافع املدفوعة
  )٩،٥٥٩(  خسائر/(مكاسب) اكتوارية غري حمققة

  ٤٥٠،٥٩٤  السنة نهايةالتزامات المنافع المحددة في 
  

  ٢٠١٧  بآالف الرياالت السعودية

    المحمل/(المعكوس) للسنة

  ٤٠،٦٤٣  تكلفة اخلدمة احلالية

  ١٤،٩٧٣  العمولةتكلفة 
  ٥٥،٦١٦  اإلجمالي

  
  الموظفين) منافعاالفتراضات االكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق بنظام       

  ٢٠١٧  
  للسنة % ٣,٦  خصماملعدل م

  للسنة% ٥  املعدل املتوقع من زيادة الرواتب
  سنة ٦٠  العمر الطبيعي للتقاعد

    
 لوفيات يف املستقبل استنادا إىل املشورة االكتوارية وفقا لإلحصاءات واخلربات املنشورة يف املنطقة.مبعدل احتدد االفرتاضات املتعلقة 

  
  االكتواريةحساسية االفتراضات 

  الوفيات. التافرتاضات السحب ومعد و) %٥( ومعدل تصاعد الرواتب و )%٣,٦( إىل معدل اخلصم ٢٠١٧ديسمرب  ٣١احملددة كما يف  املنافع التزاماتيوضح اجلدول أدناه حساسية تقييم  
  

  ٢٠١٧  بآالف الرياالت السعودية
  ٤٦٩،٩٩٢  %٠,٥اخنفاض بنسبة  - العائد على االستثمارات

  ٤٦٩،٦٣٠  %٠,٥زيادة بنسبة  - املعدل املتوقع من زيادة الرواتب
  ٤٥٤،١٩٤  زيادة سنة واحدة -عمر التقاعد

  
 
  

  القطاعات التشغيلية   ٣٢
  فته كمتخذ القرار الرئيسي من أجل توزيع املوارد على القطاعات وتقييم أدائها. يتم حتديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات البنك اليت تتم مراجعتها بانتظام من قبل جملس إدارة البنك بص

  
ا وفقًا لسياساة البنك الداخلية املتعلقة بأسعار التحويل. تتماشى هذه الشر تتم املوافقة على املعامالت بني القطاعات التشغيلية من قب وط مع األحكام وشروط التجارة ل اإلدارة طبقًا للشروط املتفق عليها ويتم التقرير بشأ

  حدة.السائدة. يتم قياس الدخل من تقرير األطراف اخلارجية إىل اجمللس بطريقة متسقة مع ما ورد يف قائمة الدخل املو 
  

  . ميارس البنك نشاطه بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية. ٢٠١٦ديسمرب  ٣١ال يوجد تغيريات على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
  

  : ٨وفيما يلي القطاعات المدرجة في تقارير البنك وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ) أ
  

دائع، والبطاقات االئتمانية الدائنة واملدينة، والقروض يشمل حسابات العمالء حتت الطلب وحسابات الشركات اخلاصة واملؤسسات الصغرية، والسحوبات على املكشوف، والقروض، وحسابات التوفري، والو  - قطاع األفراد
  الشخصية، والتعامل ببعض العمالت األجنبية وتأجري السيارات.

  
  ى واملنتجات املشتقة.يشمل حسابات حتت الطلب لعمالء الشركات الكبرية واملتوسطة ، والودائع، والسحوبات على املكشوف، والقروض والتسهيالت االئتمانية األخر  - الشركاتقطاع 

  
  ، وعمليات التمويل البنكي، واملنتجات املشتقة.يشمل خدمات اخلزينة، واألنشطة التجارية، واالستثمارات يف األوراق املالية، وأسواق املال -  قطاع الخزينة

  
نتجات االستثمارية لألفراد ومتويل الشركات، و خدمات الوساطة ويقوم بإدارة االستثمارات وإدارة املوجودات املتعلقة بعمليات التعامل، وإدارة، وترتيب، واملشورة، وحفظ األوراق املالية وإدارة امل -قطاع الوساطة واالستثمار 

  لألسهم احمللية والدولية، والتأمني.



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٤١  

  القطاعات التشغيلية (تابع)  ٣٢
  

داء حيث تعتقد اإلدارة أن مراجعتها من قبل صانع القرار الرئيسي. وتستخدم أرباح القطاع لقياس األنورد أدناه املعلومات اخلاصة بكل قطاع. يتم قياس األداء استناداً إىل أرباح القطاع املدرجة يف تقارير اإلدارة الداخلية واليت يتم 
  هذه املعلومات هي األكثر صلة بتقييم نتائج قطاعات معينة متعلقة بشركات أخرى تعمل ضمن هذه الصناعات.

  
ركات الزميلة، وصايف الدخل العائد على مسامهي البنك للسنتني ، وإمجايل دخل ومصاريف العمليات واحلصة يف أرباح / (خسائر) الش٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١فيما يلي حتليل إمجايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف 

  قطاع من القطاعات التشغيلية:    املنتهيتني يف هذين التارخيني لكل 
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  قطاع األفراد
  

  قطاع الشركات

  
  

  الخزينةقطاع 
قطاع الوساطة 
  واالستثمار

  
  

  اإلجمالي
  

٢٠١٧  
  

  ١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١،٢٠٨،٣٠٠  ٦٦،٨٣٦،٠٨٨  ١٠٧،٠٩٣،٤٥٨  ١٧،٧٩١،٠٣٥  املوجودات إمجايل
  ٧٦،٠٤٩  -  ٧٦،٠٤٩  -  -  استثمار يف شركات زميلة

  ١٦١،٢٦٧،٥٠٠  ١،٠٨٦،٠٦٥  ٧،٨٤٤،١٧٣      ٨٠،٣٤١،٠٩٠      ٧١،٩٩٦،١٧٢  املطلوبات إمجايل
            

  ٦،٥٧٦،٢٠٧  ٢٦٣،٧٧٦  ١،٧٥٩،٠٤١  ٣،٠٠٠،٥٨٠  ١،٥٥٢،٨١٠  إمجايل دخل العمليات
  ٧،٥٦٨  -  ٧،٥٦٨  -  -  احلصة يف أرباح الشركات الزميلة، صايف

  ٣،٠٥١،٨٩١  ١٦٧،٤٧٤  ٤٧٣،٦٩٦  ١،١٠٧،٠٥٨  ١،٣٠٣،٦٦٣  إمجايل مصاريف العمليات
  ٣،٥٣١،٨٨٤  ٩٦،٣٠٢  ١،٢٩٢،٩١٣  ١،٨٩٣،٥٢٢  ٢٤٩،١٤٧  صايف دخل السنة

            
            النتائج

  ٤،٦٩٩،٦٧٠  ٤٧،٢٢٧  ١،١٥٣،٦٨٦  ٢،٢٧٢،١٦٨  ١،٢٢٦،٥٨٩  صايف دخل العموالت اخلاصة
  ١،١١٩،٣١٨  ٢١٦،٥٤٩  )٦،٩٠٢(  ٧٢٥،٥١٣  ١٨٤،١٥٨  عموالت، صايفدخل األتعاب وال

  ٣٥٦،١٣١  -  ٣٠٤،٠٧٩  ٢،٨١٢  ٤٩،٢٤٠  ، صايفأجنيىة حتويل عمالت دخل
  ٢٧٠،٨٣٧  -  ٢٧٠،٨٣٧  -  -  دخل املتاجرة، صايف

  -  -  )١،٠٠٢،٣٢٨(  ١٤٥،٧٥٥  ٨٥٦،٥٧٣  بني القطاعات االيرادات
  ٦٦١،١١٣  -  -  ٥٢٧،٠٣٣  ١٣٤،٠٨٠  االئتمان، صايفخمصص خسائر 
  ١٥١،١٢٣  ٤،٨٠٧  ١٨،٦٥٣  ٤٥،٤٤٣  ٨٢،٢٢٠  استهالك وإطفاء

  
٢٠١٦  

  
  ٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ١،٠٧٧،٠٧١  ٦٩،٣٤٦،٤٨٥  ١١٦،٥٠٤،٦٨٥  ١٦،٥٠٠،٤٦٨  املوجودات إمجايل

  ١١٣،٢٢٠  -  ١١٣،٢٢٠  -  -  استثمار يف شركات زميلة
  ١٧٣،٧٢٩،٧٠٦  ٩٤٤،٦٦٢  ١٣،٤٤٩،٦٩٨  ٧٦،٤٦٠،٠١٥  ٨٢،٨٧٥،٣٣١  املطلوبات إمجايل

            
  ٦،٣٩٩،٧١٤  ٢٧٥،٠٦٢  ١،٥٣٠،٧٣٤  ٣،١٠٢،٨٥٤  ١،٤٩١،٠٦٤  إمجايل دخل العمليات

  ٦،٧٩٠   -  ٦،٧٩٠   -   -  صايف احلصة يف أرباح الشركات الزميلة،
  ٢،٨٩٦،٢٧٠  ١٧٤،٠١٢  ٢٤٦،٣٠٧  ١،٢٨٦،٦٤٥  ١،١٨٩،٣٠٦  إمجايل مصاريف العمليات

  ٣،٥١٠،٢٣٤  ١٠١،٠٥٠  ١،٢٩١،٢١٧  ١،٨١٦،٢٠٩  ٣٠١،٧٥٨  صايف دخل السنة
            

            النتائج
  ٤،٢٥٦،١٨٧  ٣٦،٢٩٨  ٨٨٣،٣١٧  ٢،١٦٠،٩٨٥  ١،١٧٥،٥٨٧  صايف دخل العموالت اخلاصة

  ١،٣٦٣،٩٩٠  ٢٣٨،٧٦٣  ١٤،٢٤٢  ٩٣٧،٧٣٤  ١٧٣،٢٥١  ، صايفدخل األتعاب والعموالت
  ٣٩٥،٨٦٢  -  ٣٤٢،٢٤٠  ١،٣٩٠  ٥٢،٢٣٢  ، صايفاجنبية حتويل عمالت دخل

  ٢٠٠،٣٩٤  -  ٢٠٠،٣٩٤  -  -  دخل املتاجرة، صايف
  -  -  )٨٩٠،١٨٩(  ٧٢،٤٤٧  ٨١٧،٧٤٢  بني القطاعات االيرادات
  ٧٦٨،٣٧٤  -  -  ٦٨٨،٨٦٠  ٧٩،٥١٤  ، صايفاالئتمانخسائر خمصص 

  ١٣٧،٧٠٦  ٥،٧٥١  ١٦،٧٠٩  ٣٧،٤٩٩  ٧٧،٧٤٧  استهالك وإطفاء
            

    
  
  
  
  

  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٤٢  

  القطاعات التشغيلية (تابع)  ٣٢
  

  فيما يلي مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك بحسب القطاعات التشغيلية:   ) ب
  

  
  قطاع الشركات  قطاع األفراد  بآالف الريـاالت السعودية

  
  قطاع الوساطة واالستثمار  الخزينةقطاع 

  
  اإلجمالي

  
٢٠١٧  
  

  ١٨٧،٥١٧،٠٩٤  ١،١٣٩،٦١٥  ٦٢،٩١٨،٥٣٨  ١٠٦،٩٤١،٩٨٨  ١٦،٥١٦،٩٥٣  وجودات قائمة املركز املايلم

  ٣٢،٥٢٦،٤٢٥  -  -  ٣٢،٢٨٦،٢٩٥  ٢٤٠،١٣٠  التعهدات وااللتزامات احملتملة

  ٨،١٢٧،٥٥٢  -  ٨،١٢٧،٥٥٢  -  -  املشتقات
  
٢٠١٦  

  
  ١٩٨،٣٩٧،٠٦٤  ١،٠٠٢،٥٨٦  ٦٥،٧١٢،٣١٦  ١١٦،٣٦٠،١٥٣  ١٥،٣٢٢،٠٠٩  قائمة املركز املايلوجودات م

  ٣٤،٣٠١،٦٥٦  -  -  ٣٤،١٣٢،٦٩٦  ١٦٨،٩٦٠  وااللتزامات احملتملةالتعهدات 

  ٤،٠٤٩،٣٧٧  -  ٤،٠٤٩،٣٧٧  -  -  املشتقات
  

االئتمان على املعادل االئتماين لقيمة التعهدات وااللتزامات ملوجودات األخرى، كما تشتمل خماطر تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة فيما عدا النقد، واملمتلكات واملعدات، وا
  احملتملة واملشتقات، الذي مت احتسابه وفقاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.

  
  مخاطراالئتمان  ٣٣
 

إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. تنشأ خماطر االئتمان بصورة أساسية عن عمليات اإلقراض اليت تنتج عنها القروض والسلف، وعن  متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي
  األنشطة االستثمارية. كما تنشأ خماطر االئتمان عن التعهدات وااللتزامات احملتملة واملشتقات.

  
دارة املخاطر اخلاصة للبنك من أجل خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى احملددة، وتقييم مالئة هذه األطراف. لقد مت تصميم سياسات إ يسعى البنك للسيطرة على خماطر االئتمان وذلك من

  حتديد ووضع قيود مناسبة للمخاطر ومراقبة املخاطر وااللتزام بالقيود.
  

ا، وملراقبة مستوى خممتثل خماطر االئتمان اخلاصة بال اطر االئتمان، يقوم البنك بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس بنك واملتعلقة باملشتقات التكلفة احملتملة الستبدال عقود املشتقات يف حالة عدم وفاء األطراف األخرى بالتزاما
  الطرق املتبعة بشأن حمفظة اإلقراض اخلاص به. 

  
م التعاقدية ن عند اشرتاك عدد من العمالء يف أنشطة جتارية مماثلة، أو أنشطة يف نفس املوقع اجلغرايف، أو ملن يكون لديهم نفس السِّمات االقتصاديتنشأ تركزات خماطر االئتما ة مما يؤدي إىل تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاما

  ني.األخرى . تشري تركزات خماطر االئتمان إىل احلساسية النسبية ألداء البنك جتاه التطورات اليت تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرايف مع بشكل متشابه بفعل التغريات االقتصادية أو السياسية أو الظروف
  

ماكن أو أنشطة معينة، كما يقوم البنك أيضًا بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. ويقوم البنك يسعى البنك إلدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع حمفظة اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أ
  باحلصول على ضمانات إضافية من الطرف اآلخر يف حالة وجود مؤشرات هامة تدل على اخنفاض يف قيمة القروض والسلف املمنوحة لألفراد.   

  
  ر االخنفاض يف القيمة. وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقيات ذات العالقة، ومراقبة القيمة السوقية للضمانات املقتناة خالل مراجعتها ملدى كفاية خمصص خسائتقوم اإلدارة مبراقبة القيمة السوقية للضمانات، 

  
  سات. يقوم البنك مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغريات يف منتجات السوق وأفضل املمار 

  
 للنهج املتبع من جلنة االئتمان. وهناك عدة جلان لالئتمان مع تفويض سلطة املوافقة على يقوم البنك، بصورة مستمرة، بتطوير أنظمته وموارده للتمكن من ادارة خماطره بطريقة متحفظة، وشاملة، وفّعالة. ويتم منح االئتمان وفقاً 

. إجراءات الفحص النايف للجهالة ملنح نفيذية للمجلس. تفويض جلان القروض يتم من خالل مقياس خماطر يعتمد على الكم املطلوب من التسهيالت االئتمانية، وحدود خماطر االئتماناالئتمان مع اللجنة العليا وهي اللجنة الت
  رة. االئتمان حتكمها املوجهات يف السياسة االئتمانية املعتمدة بواسطة جلنة املخاطر التابعة جمللس اإلدا

  
كجزء من منح   االئتمانإىل جلان  األعمال الواردة من خطوط  االئتمانهي مسؤولة عن تقدمي آراء املخاطر بشأن طلبات و  األعمال قطاعاتتدار إدارة خماطر االئتمان من قبل رئيس قسم املخاطر وتعمل بطريقة مستقلة عن 

  .االئتمانواملراقبة املستمرة حملفظة  االئتمان
طر تعتمدها جلنة خماطر اجمللس. وتتوافق املعايري بدورها مع بيان املخاطر املعتمد من سياسة االئتمان معايري اكتتاب االئتمان من خالل معايري قبول املخاطر لقطاعات خمتلفة من األعمال املصرفية للبنك. معايري قبول املخاتوضح 

  يق تنويع حمفظة القروض. وتوضح السياسة االئتمانية القطاع االقتصادي للقطاعات. يتم مراجعة ومراقبة التعرض على فرتات منتظمة.البنك، ألجل جتنب الرتكزات االئتمانية القطاعية وحتق
  

م خماطر االئتمان للشركات. مجيع تصنيفات املخاطر خاضعة للمراجعة درجات غري استثمارية وثالث افرتاضيات لنظام تقيي ٦درجات استثمارية و  ٧يتم إجراء تقييم خماطر االئتمان من خالل نظام تصنيف خماطر داخلي. هناك 
لألعمال  من جلنة االئتمان املفوضة. هناك منهجيات تصنيف خمتلفة للقطاعات املختلفةالسنوية ويتم حتديث تصنيفات املخاطر اإلئتمانية على فرتات سنوية. تصنيفات خماطر االئتمان النهائية هي املصممة ملقرتض وهو املعتمد 

  دارة.املصرفية. يراقب البنك عن كثب آلية مراجعة جودة االئتمان والدرجات والتقارير الدورية اليت تقدم إىل جلنة املخاطر التابعة جمللس اإل
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٤٣  

  مخاطر االئتمان (تابع)   ٣٣  
  

رئيسياً ملنح االئتمان بينما يتم الضمانات يتم اعتبارها وسيلة ثانوية للسداد للضعف امللحوظ يف نوعية  يويل البنك أمهية كبرية ملقدرة امللتزمني خلدمة الدين من أنشطتهم األساسية املنتجة للتدفقات النقدية. ال يكون الضمان قطعًا مربراً 
  بولة على فرتات دورية ومراجعتها للتسويق وإنفاذ األنظمة. االئتمان. يتم تقييم الضمانات املق

  
  السرتداد.  ادها على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية للقروض والقيمة التقديرية القابلة ليقوم البنك مبراجعة حمفظة القروض لتقييم أحكام حمددة لالئتمانات املنخفضة بصورة ربع سنوية. النواحي الكمية لألحكام احملددة مت إعد

  
)، على ٧) و (٦فاصيل مكونات االستثمارات والقروض والسلف يف االيضاحني رقم (تتعلق سندات الديون املدرجة يف احملفظة االستثمارية، بشكل أساسي، مبخاطر سيادية. مت بيان حتليل االستثمارات حسب األطراف األخرى وت

  ).١٩)، واملعلومات املتعلقة بالتعهدات وااللتزامات احملتملة يف اإليضاح (١١ئتمان اخلاصة باألدوات املشتقة يف اإليضاح (التوايل. مت بيان املعلومات املتعلقة مبخاطر اال
  
  
  التركزات الجغرافية  

  
  االئتمان على النحو التالي:التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة والتعرض لمخاطر أ ) 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  

    بآالف الريـاالت السعودية
  المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون 
  و الخليجي
  الشرق
  األوسط

  
  
  أوروبا

  
  شمال
  أمريكا

  
  دول أخرى

  
  اإلجمالي

٢٠١٧  
  الموجودات

  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

        

  

  

  ٩٧٥،٧٧٦  -  ٢٨،٦٥١  ٢٧،٠٥١  ٦،٤٥١  ٩١٣،٦٢٣  نقد يف الصندوق
  ٢١،٤١٧،٤٦١  -  -  -  -  ٢١،٤١٧،٤٦١  األرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ١،٢٥٩،٣٤٦  ١٦،٨٠٣  ٦٦٨،٢٥٠  ٣٢٥،٦١٣  ٢٤٨،٦٨٠  -  حساب جاري

  ١٧،٤٩٨،٩٤٩  ٤٨٧،٦٢٣  -  ٢،٩٠٦،٩٤٥  ٤،٩٢٤،٠٣٨  ٩،١٨٠،٣٤٣  املال سوقإيداعات 
              صافي  ،استثمارات

  ١٣٠،٦٩٠  -  -  -  ١٢٧،٦٥٣  ٣،٠٣٧  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
  ٨،٢١٤،٠٨٥  -  -  ٦٢،١٩٤  ٣٨٣،٧٠٣  ٧،٧٦٨،١٨٨  متاحة للبيع

  -  -  -  -  -  -  االستحقاقتاريخ  حىتمقتناة 
  ١٦،٩٨٠،١٢٠  -  -  -  -  ١٦،٩٨٠،١٢٠  املطفأةاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 

              االستثمار في شركات زميلة
  ٧٦،٠٤٩  -  -  -  ٤٢،١٩٥  ٣٣،٨٥٤  للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١،٣٨٢،٠٣٠  ٤١،٣٤٩  ٤،٢٢٠  ٨٧٠،٣٤٩  ١٧٣،٣١٢  ٢٩٢،٨٠٠  مقتناة ألغراض املتاجرة
  -  -  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٦٥٠،٧٩٣  ١٣،٩٥٧  -  ٤٩٤،٢٢٧  ٦٠،٢٧٠  ٨٢،٣٣٩  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة 

              قروض وسلف، صافي
  ١٠٩،٩٣٧،٠٠٣  ٤٩٣،٩٢٧  -  ٥٣٠،١٥٦  ٥٤٣،٨٠٣  ١٠٨،٣٦٩،١١٧  سحوبات على املكشوف وقروض جتارية

  ٤٧٨،٩٨٣  ٣١  -  -  -  ٤٧٨،٩٥٢  بطاقات االئتمان
  ١١،٥٢٤،٤٠٨  -  -  -  -  ١١،٥٢٤،٤٠٨  استهالكيةقروض 

  ٧٣٦،٩٢٧  -  -  -  -  ٧٣٦،٩٢٧  ممتلكات ومعدات، بالصافي
  ١،٦٦٦،٢٦١  -  -  ١٣٠،٠٢٦  -  ١،٥٣٦،٢٣٥  موجودات أخرى

              
  

  ١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١،٠٥٣،٦٩٠  ٧٠١،١٢١  ٥،٣٤٦،٥٦١  ٦،٥١٠،١٠٥  ١٧٩،٣١٧،٤٠٤  الموجودات اإلجمالي



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٤٤  

  
   مخاطر االئتمان (تابع)   ٣٣

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

              
  

    بآالف الريـاالت السعودية
  المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون 
  و الخليجي
  الشرق
  األوسط

  
  
  أوروبا

  
  شمال
  أمريكا

  
  دول أخرى

  
  اإلجمالي

٢٠١٧  
  

        
  

  

              المطلوبات 
              أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٣٩٥،٨٣٧  ٢،٨٣٢  ٢٣،٤٤٨  ١٠٧،٦٢٨  ٢٦١،٩٢٤  ٥  حسابات جارية
  ٢،٥٦٧،٤٣٦  -  -  -  ٩٩١،١٤٧  ١،٥٧٦،٢٨٩  ودائع أسواق املال
              ودائع العمالء
  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  ١٠١،٢٦١  ٣،٤٦٥  ١٢،٦٢٤  ١٢٠،١١٥  ٨١،٢٣٦،٦١٤  حتت الطلب

  ٦٤،٦٢٧،٦٠٥  -  -  ٧٥،٢١١  ٢،١٦٠،٩١٠  ٦٢،٣٩١،٤٨٤  ألجل
  ٥١٨،٩٢٨  -  -  -  -  ٥١٨،٩٢٨  اإلدخار
  ٤،٣٣٣،٥٧٥  ٢،٢٥٢  -  ١،٣١٤  ٤،٢٣٧  ٤،٣٢٥،٧٧٢  أخرى

              للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 
  ١،٠٨٣،٧١١  ٤،٥٩٨  -  ٥١٥،٧٤٠  ١٠٠،٥٩٩  ٤٦٢،٧٧٤  مقتناة ألغراض املتاجرة

  ١،٦٠٨  -  -  ١،٦٠٨  -  -  لقيمة العادلةلتغطية خماطر امقتناة 
  ١١٢،١٥٦  ٥٩٢  -  ٨٨،٥٥١  ١٣،٧٧٣  ٩،٢٤٠  خماطر التدفقات النقدية لتغطيةمقتناة 

  ٢،٠٠٢،٥٦٥  -  -  -  -  ٢،٠٠٢،٥٦٥  دين وصكوكسندات 
  ٤،١٥٠،٠٠٠  ٤٢،٦٠١  ١٤١،٤١٣  ٢٢٠،٨١٢  ٣٥،٣٧٠  ٣،٧٠٩،٨٠٤  مطلوبات أخرى

  ١٦١،٢٦٧،٥٠٠  ١٥٤،١٣٦  ١٦٨،٣٢٦  ١،٠٢٣،٤٨٨  ٣،٦٨٨،٠٧٥  ١٥٦،٢٣٣،٤٧٥  اإلجمالي
              

              التعهدات وااللتزامات المحتملة
  ٨،٢٦٠،٧٣١  ٤٨،٥٢٧  -  ٩٥،٤٥٦  ١٩٩،٨٩٣  ٧،٩١٦،٨٥٥  اعتمادات مستندية
  ٤٤،٧٧٤،٧٥٤  ٦١٧،٢٦٣  ٣٤٦،٨١٦  ٣،٩٣٩،٦٨٣  ٧٧٠،٩٢١  ٣٩،١٠٠،٠٧١  خطابات ضمان

  ٢،٥٤١،١١٠  ٧٦،٤٣٤  -  ٢٥،٩٦٥  ٦٢٠٤  ٢،٤٣٢،٥٠٧  قبوالت
  ٢،٧٥٨،٩٦٢  -  -  ٨١،٠٠٠  -  ٢،٦٧٧،٩٦٢  نح ائتمان مل للنقضغري قابلة  التزامات
  ٥٨،٣٣٥،٥٥٧  ٧٤٢،٢٢٤  ٣٤٦،٨١٦  ٤،١٤٢،١٠٤  ٩٧٧،٠١٨  ٥٢،١٢٧،٣٩٥  اإلجمالي

  
(مدرج بقيم االئتمان  ياالئتمان للتعرضالحد األقصى 

  )المعادلة
        

  
  

              المشتقات
   ٦،٨٤٢،٦٥٠  ٣٤٠،٨٦٢  ١،٠١٢،٩٩٧  ٢،٤١٢،٩٢٧  ٥٨٠،٨٠٣   ٢،٤٩٥،٠٦١  مقتناة ألغراض املتاجرة 
  ٤٥٥   -   -                     ٤٥٥  -                 -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة  
  خماطر التدفقات النقدية لتغطيةمقتناة  

  اإلجمالي
  التعهدات وااللتزامات المحتملة

١،٢٨٤،٤٤٧  -  ٢٤٤،٦٢٤  ٧٣٥،٦٧٧  ١٠٤،٥٠٦   ١٩٩،٦٤٠  
٨،١٢٧،٥٥٢  ٣٤٠،٨٦٢  ١،٢٥٧،٦٢١  ٣،١٤٩،٠٥٩  ٦٨٥،٣٠٩  ٢،٦٩٤،٧٠١  

            
  ٣،٣٤٥،٤٥٢  ٩،٧٠٥  -  ١٩،٠٩١  ٣٩،٩٧٩  ٣،٢٧٦،٦٧٧  اعتمادات مستندية 
  ٢٥،٦٦٨،٣٢٠  ٣٢٦،٩١٥  ١٧٩،٩٣٨  ٢،٠٠٠،٢٣٤  ٤١٢،٦٣٦  ٢٢،٧٤٨،٥٩٧  خطابات ضمان 
  ٢،٥٤١،١١٠  ٧٦،٤٣٤  -  ٢٥،٩٦٤  ٦،٢٠٥  ٢،٤٣٢،٥٠٧  قبوالت 

  ٩٧١،٥٤٣  -  -  ٤٠،٥٠٠  -  ٩٣١،٠٤٣  نح ائتمانمل للنقضغري قابلة  التزامات

  اإلجمالي
            

٣٢،٥٢٦،٤٢٥  ٤١٣،٠٥٤  ١٧٩،٩٣٨  ٢،٠٨٥،٧٨٩  ٤٥٨،٨٢٠  ٢٩،٣٨٨،٨٢٤  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٤٥  

  مخاطر االئتمان (تابع)   ٣٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

              
  

    بآالف الريـاالت السعودية
  المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون 
  و الخليجي
  الشرق
  األوسط

  
  
  أوروبا

  
  شمال
  أمريكا

  
  دول أخرى

  
  اإلجمالي

٢٠١٦  
  الموجودات

  
  مؤسسة النقد العربي السعودينقد وأرصدة لدى 

        

  

  

  ٩٣١،١٤٤  -  ١٩،١٤٩  ٣٠،٠٧٧  ٢،٧٣٧  ٨٧٩،١٨١  نقد يف الصندوق
  ١٩،٤١٢،٩٦٤  -  -  -  -  ١٩،٤١٢،٩٦٤  األرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

  
              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ١،١٢٠،٥٣٠  ٤٣،٧٥٦  ٧٧٩،٤٩٨  ١٥٠،٢٥٢  ١٤٧،٠٢٤  -  حساب جاري
  ٢٤،٢١٨،١٠٢  -  -  ٢،٩٢١،٤١٢  ٤،٣٩٥،٢٢٨  ١٦،٩٠١،٤٦٢  إيداعات سوق املال
              استثمارات، صافي 

  ١٧٧،٥٥٦  -  -  -  ١٢٦،٨٦٠  ٥٠،٦٩٦  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
  ٧،٥٧٦،٦٣٧  -    ٤١٧،٦١٢  ١،٢٦٠،٧٠٣  ٥،٨٩٨،٣٢٢  متاحة للبيع

  ٧٥،٨٢١  -  -  -  -  ٧٥،٨٢١  االستحقاق تاريخ حىتمقتناة 
  ١٦،٢٤٤،٣٦٥  -  -  -  -  ١٦،٢٤٤،٣٦٥  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

  ١١٣،٢٢٠  -  -  -  ٤٢،١٩٥  ٧١،٠٢٥  في شركات زميلة اتاالستثمار 
              للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١،٤٤٩،٩٣٩  -  -  ٧٧٣،٦٠٩  ٢٤٦،٧٤٧  ٤٢٩،٥٨٣  مقتناة ألغراض املتاجرة
  ٧٨٦  -  -  ٧٨٦  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٢٩٠،٩٧٠  -  -  ٢٢٨،٥١٥  ٢٢،٢٤٨  ٤٠،٢٠٧  لتغطية خماطر التدفقات النقديةمقتناة 

              قروض وسلف، صافي
  ١١٨،٠٨٨،٥٥٤  ٥٤٤،٦١٧  -  ٥٥٥،٧٧٥  ٦٠١،٠٨٢  ١١٦،٣٨٧،٠٨٠  يةر سحوبات على املكشوف وقروض جتا

  ٤٩٢،٤٧٧  ١٦٤  -  -  ٢٠  ٤٩٢،٢٩٣  بطاقات االئتمان
  ١٠،٨٧٦،٨٣٨  -  -  -  -  ١٠،٨٧٦،٨٣٨  استهالكيةقروض 

  ٧١٦،٦٥٦  -  -  -  ١،١٤١  ٧١٥،٥١٥  ممتلكات ومعدات، بالصافي
  ١،٦٤٢،١٥٠  -  ٢٧،٠٠١  ٦٧،٤٢٥  ١١،٧٣٨  ١،٥٣٥،٩٨٦  موجودات أخرى

              
  

  ٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ٥٨٨،٥٣٧  ٨٢٥،٦٤٨  ٥،١٤٥،٤٦٣  ٦،٨٥٧،٧٢٣  ١٩٠،٠١١،٣٣٨  الموجودات إجمالي



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٤٦  

  
  

  مخاطر االئتمان (تابع)   ٣٣

  
  
 
 
 
  
  

 

  
  

    بآالف الريـاالت السعودية
  المملكة العربية السعودية

دول مجلس 
 التعاون الخليجي

  و
  الشرق
  األوسط

  
  
  أوروبا

  
  شمال
  أمريكا

  
  دول أخرى

  
  اإلجمالي

٢٠١٦  
  

        
  

  

              المطلوبات 
              المالية األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات 

  ٢٦١،٤٩٦  ٢،٩٦٦  ٢٨،٩٧٨  ٥٠،٧٦٠  ١٧٨،٧٩٢  -  حسابات جارية
  ٤،٠٢٧،٠٣٦  -  -  -  ٢،٩٦٤،٣٣٠  ١،٠٦٢،٧٠٦  ودائع سوق املال
              ودائع العمالء
  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  ٨٢،٥٨٢  -  ٨،٨٧٩  ٥٦،٠٨٨  ٨٨،٣٧٨،٣٢٣  حتت الطلب

  ٦٥،٦٧٢،٤٠٨  ٥٦٦  -  ٨٩  ٢،٠٢٩،٢١٣  ٦٣،٦٤٢،٥٤٠  ألجل
  ٦١٨،٨٨٣  -  -  -  ١٥  ٦١٨،٨٦٨  اإلدخار
  ٣،٦٤١،٣٠٩  ٩،٤٠٠  -  ١،٣٦١  ٢٢٠  ٣،٦٣٠،٣٢٨  أخرى

              للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 
  ١،١٩٦،٦٨٦  -  ١٩٠  ٦٢٤،٧٦٥  ١٢٦،١٥٦  ٤٤٥،٥٧٥  مقتناة ألغراض املتاجرة

  ٤،٧١٩  -  -  ٤،٧١٩  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٤٧٦،٧٠٠  -  -  ٣٧٦،١٨٣  ٦١،١١٠  ٣٩،٤٠٧  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة 

  ٦،٧٢٦،١١٢  -  -  ٢،٨٢٠،٩٤٩  -  ٣،٩٠٥،١٦٣  سندات دين وصكوك
  ٢،٥٧٨،٤٨٥  -  -  -  -  ٢،٥٧٨،٤٨٥  مطلوبات أخرى

  ١٧٣،٧٢٩،٧٠٦  ٩٥،٥١٤  ٢٩،١٦٨  ٣،٨٨٧،٧٠٥  ٥،٤١٥،٩٢٤  ١٦٤،٣٠١،٣٩٥  اإلجمالي
              

              التعهدات وااللتزامات المحتملة
  ٧،٥١١،٤٨٢  ٥٧،٧٢٥  ١١،٧٦٥  ٢١،٩١٣  ٢٣١،٤٦٣  ٧،١٨٨،٦١٦  اعتمادات مستندية
  ٤٧،٨٧٤،١٨٦  ٩١٣،٥٢٣  ٤٢٨،٨٤١  ٤،٢٤٧،٨٦٧  ١،١٤٢،٨٩٢  ٤١،١٤١،٠٦٣  خطابات ضمان

  ٢،٦٩١،١٢٢  ٣٨،٤٩٥  -  ٦٢٦  ٣٧،٦٦٢  ٢،٦١٤،٣٣٩  قبوالت
  ٤،٣٤٠،٥٠٢  -  -  ٧٩،٥٠٠  -  ٤،٢٦١،٠٠٢  ئتمان ا نحمل للنقضغري قابلة  التزامات
  ٦٢،٤١٧،٢٩٢  ١،٠٠٩،٧٤٣  ٤٤٠،٦٠٦  ٤،٣٤٩،٩٠٦  ١،٤١٢،٠١٧  ٥٥،٢٠٥،٠٢٠  اإلجمالي

  
(مدرج بقيم االئتمان  ياالئتمان لتعرضالحد األقصى ل

  )المعادلة
        

  
  

              المشتقات
  ٣،٤٥٩،٠٣١  ٢،٦٦٨  ٣٦٧،٠٥٤  ١،١٩٣،٦١٥  ٦٢٣،٣١٢  ١،٢٧٢،٣٨٢  مقتناة ألغراض املتاجرة 
  ٢،١٠٦  -  -  ٢،١٠٦  -  -  لقيمة العادلةا خماطرلتغطية مقتناة  
  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة  

  اإلجمالي
  التعهدات وااللتزامات المحتملة

٥٨٨،٢٤٠  -  ١١٢،٦٥٢  ٣٥٦،١٢٦  ٥١،٧٣٠  ٦٧،٧٣٢  
٤،٠٤٩،٣٧٧  ٢،٦٦٨  ٤٧٩،٧٠٦  ١،٥٥١،٨٤٧  ٦٧٥،٠٤٢  ١،٣٤٠،١١٤  

            
  ٣،٠٨٣،٩٨٥  ١١،٥٤٥  ٢،٤٣١  ٤،٣٠٥  ٤٦،٢٩٣  ٣،٠١٩،٤١١  اعتمادات مستندية 
  ٢٧،٢٨٠،٤٩٨  ٣٦٢،٧٠٠  ١٩٤،٢٥٤  ٢،٠٨٤،٠٧٥  ٨٠٩،٤٤٤  ٢٣،٨٣٠،٠٢٥  خطابات ضمان 
  ٢،٦٩١،١٢١  ٧٠،٤٠٥  -  ٦٢٦  ٥،٧٥١  ٢،٦١٤،٣٣٩  قبوالت 

  ١،٢٤٦،٠٥٢  -  -  ١٥،٩٠٠  -  ١،٢٣٠،١٥٢  ئتمانا نحمل للنقضغري قابلة  التزامات
              

  ٣٤،٣٠١،٦٥٦  ٤٤٤،٦٥٠  ١٩٦،٦٨٥  ٢،١٠٤،٩٠٦  ٨٦١،٤٨٨  ٣٠،٦٩٣،٩٢٧  اإلجمالي

              



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٤٧  

  
  مخاطر االئتمان (تابع)   ٣٣ 
  

تخدام معامل حتويل االئتمان احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي. إن الغرض من معامل تعكس قيم االئتمان املعادلة القيم الناجتة من حتويل التعهدات وااللتزامات احملتملة والتزامات املشتقات إىل معامل خماطر القروض باس
  تملة املتعلقة بتنفيذ االلتزامات. حتويل االئتمان هو حتديد خماطر االئتمان احمل

  
  فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر االئتمان:  ب)
  

    
٢٠١٧  

  
٢٠١٦  

  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  ئتماناالخسائر مخصص   عاملة، صافي غير
  

  ئتمانخسائر االمخصص   غري عاملة، صايف
  

  ٣،٠٠٤،٧٥١  ١،٧٠٦،٨٩٧  ٣،٤٢١،٠٥٠  ٣،٤١٨،٦٥٢  اململكة العربية السعودية
  -  -  ٣،٣٨٩  ٣،٣٨٩  أخرى

  
  ٣،٠٠٤،٧٥١  ١،٧٠٦،٨٩٧  ٣،٤٢٤،٤٣٩  ٣،٤٢٢،٠٤١  اإلجمالي

  
  يتضمن خمصص اخنفاض قيمة خسائر االئتمان خمصصات خاصة ومجاعية.  

   
  
  مخاطر السوق  ٣٤ 
  

لبنك تعرضاته ملخاطر السوق إىل النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف متغريات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف األجنيب وأسعار األسهم. يصنف امتثل خماطر السوق خماطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات 
  خماطر املتاجرة أو خماطر غري املتاجرة أو دفرت البنك.

  
  ودفرت البنك باستخدام عدة مؤشرات منها طريقة القيمة املعرضة للمخاطر، واختبار اجلهد وحتليل احلساسية .  تتم إدارة ومراقبة خماطر السوق املتعلقة باملتاجرة

  
  دفتر المتاجرة -مخاطر السوق   أ) 
  

وبشــكل يــومي، طريقــة القيمــة املعرضــة للمخــاطر مــن أجــل تقيــيم وضــع خمــاطر الســوق املقتنــاة ولتقــدير وضــع اجمللــس قيــوداً علــى مســتوى املخــاطر املقبــول عنــد إدارة دفــرت املتــاجرة. ولغــرض إدارة خمــاطر الســوق لــدفرت املتــاجرة، يطبــق البنــك، 
  اخلسائر االقتصادية احملتملة بناًء على جمموعة من االفرتاضات والتغري يف أوضاع السوق.

  
لـى مسـتوى ثقـة معـني وعلـى مـدى زمـين معـني. يسـتخدم البنـك منـاذج احملاكـاة لتقيـيم التغـريات املمكنـة لقيمـة السـوق لـدفرت املتـاجرة باالعتمـاد عتقدر طريقة القيمة املعرضة للمخاطر التغري السليب احملتمل يف قيمـة السـوق  حملفظـة مـا عنـد 

ــا تفــرتض أن  يــودالبيانــات الســابقة. عــادة مــا تصــمم منــاذج القيمــة املعرضــة للمخــاطر يف بيئــة ســوقية اعتياديــة، لــذلك يكــون لطريقــة القيمــة املعرضــة للمخــاطر ق ــا تعتمــد علــى االرتباطــات والتقلبــات الســابقة يف أســعار الســوق، كمــا أ أل
  احلركات املستقبلية ستتبع توزيعاً إحصائياً.

  
٪ مـن اخلسـائر احملتملـة الـيت ال يتوقـع جتاوزهـا يف حالـة ثبـات الظـروف السـائدة بالسـوق ملـدة يـوم واحـد. ان اسـتخدام مسـتوى ٩٩إن طريقة "القيمة املعرضه للمخاطر" املتبعة من قبل البنك متثل تقديراً وذلك باستخدام مستوى ثقـة قـدره 

يـتم علـى أســاس يـومي إجـراء عمليـة اختبــار حمـددة للقيمـة املعرضــة ائر الـيت جتـاوزت مبلــغ "القيمـة املعرضـه للمخـاطر" جيــب أال حتـدث، يف املتوسـط، أكثــر مـن مـره كـل مائــة يـوم. ٪ علـى مــدى يـوم واحـد يوضـح بــأن اخلسـ٩٩الثقـة بنسـبة 
  للمخاطر.

  
خلسائر الـيت ال حتـدث خـارج فـرتة الثقـه احملـددة، لكـن نتـائج عمليـات املضـاربة الفعليـة ميكـن أن ختتلـف عـن طـرق احتسـاب القيمـة املعرضـه متثل "القيمة املعرضة للمخاطر" خماطر احملفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعني االعتبار ا

  للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشراً إجيابياً عن األرباح أو اخلسائر خالل أوضاع السوق املتدهورة. 
  

رج فـرتات الثقـة االعتياديـة، ويـتم إبـالغ جلنـة املوجـودات واملطلوبـات  اله املتعلقة باستخدام طريقة "القيمة املعرضـة للمخـاطر"، يقـوم البنـك بـإجراء اختبـارات اجلهـد للمحفظـة للوقـوف علـى الظـروف الـيت حتـدث خـاوللتغلب على القيود أع
  رات اجلهد ملراجعتها. وجلان إدارة املخاطر بالبنك بانتظام باخلسائر اليت حتدث نتيجة الختبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٤٨  

  
  
  مخاطر السوق (تابع)  ٣٤  

  
  

  :٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١فيما يلي حتليل للمعلومات املتعلقة بالقيمة املعرضة للمخاطر اخلاصة بالبنك للسنتني املنتهيتني يف 
  

  المتاجرة الكلية  مخاطر أسعار العموالت الخاصة  أسعار تحويل عمالت أجنبية  بآالف الريـاالت السعودية
        

٢٠١٧        
        

  ٥،٢٩١  ٥،٣٤٥  ١٧٤  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١القيمة املعرضة للمخاطر كما يف 
  ٤،٣٥٥  ٤،٣٥٧  ١٠٨                               ٢٠١٧متوسط القيمة املعرضة للمخاطر لسنة 

  ٦،٩٠٧  ٦،٨٧٨  ٥٨٣                          ٢٠١٧احلد األقصى للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة 
  ١،٩٠٧  ١،٩٠٣  ٩                         ٢٠١٧احلد األدىن للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة 

        
٢٠١٦        

        
  ٤،٦٥١  ٤،٦٦٦  ٣٧  ٢٠١٦ديسمرب  ٣١القيمة املعرضة للمخاطر كما يف 

  ٥،٣٦٧  ٥،٣٦٤  ١٦٤                                ٢٠١٦متوسط القيمة املعرضة للمخاطر لسنة 
  ٧،٧٣١  ٧،٧٣٥  ١،٠٢٤                          ٢٠١٦احلد األقصى للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة 
  ٣،٠٤٣  ٣،٠١٩  ٦                           ٢٠١٦احلد األدىن للقيمة املعرضة للمخاطر لسنة 

        
  

  ناجتة من االرباح واخلسائر احملققة من العمالت األجنبية. ملراكز يالقيمة التجارية اإلمجالية املعرضة للخطر تتضمن تاثري تعويض
  
  

  غير المتاجرة لسجلب) مخاطر السوق 
  

  جنبية، أو أسعار األسهم. تنشأ خماطر السوق املتعلقة بغري عمليات املتاجرة، بشكل أساسي، نتيجة التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة أو أسعار حتويل العمالت األ
  

  مخاطر أسعار العموالت الخاصة       ١) 
  

مـن األدوات املاليـة. وقـد قـام اجمللـس بوضـع حـدود لفجـوة معـدالت العمـوالت اخلاصـة لفـرتات حمـددة. تنشأ خماطر معدل العمولة اخلاصة نظراً للتغري يف سعرها والذي ميكن أن يؤثر إما يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية 
  جيات التحوط للتأكد من احملافظة على هذه املراكز ضمن احلدود املقررة هلذه الفجوات.  ويراقب البنك املراكز يومياّ ويستخدم اسرتاتي

  
و حقوق امللكية. ميثل األثر على دخل العموالت اليت بقيت ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للبنك أتوضح اجلداول التالية أثر التغريات احملتملة املعقولة يف أسعار  العموالت اخلاصة، مبا يف ذلك كافة البنود القابلة للتغيري األخرى 

 ٣١كما يف   على صايف دخل العموالت اخلاصة خالل العام بناًء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة لغري أغراض املتاجرة بسعر عائم% ٠اخلاصة أثر التغريات املفرتضة يف أسعار العموالت اخلاصة بأدىن مستوى هلا عند 
ا كما يف ، مبا يف ذلك أثر أدوات تغطية املخاطر. مت احتساب األثر على حقوق امللكية وذلك بإعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمو ٢٠١٧ديسمرب   ٢٠١٧ديسمرب  ٣١لة ثابتة مبا يف ذلك أثر تغطية املخاطر املتعلقة 

صرفية حسب تركزات العمالت ويتم موالت اخلاصة. يتم حتليل األثر على حقوق املسامهني حسب تاريخ إستحقاق املوجودات أو املقايضة. تتم مراقبة وحتليل خماطر العمليات املوالناجتة عن أثر التغريات املفرتضة يف أسعار الع
ا بآالف الريـاالت السعودية.    اإلفصاح عن اآلثار املتعلقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٤٩  

  
  

  مخاطر السوق (تابع)  ٣٤

  
  

    الريـاالت السعوديةبآالف 
٢٠١٦  

  
  العملة

  
 نقاطالتغري يف 
  األساس

حساسية دخل العموالت 
  اخلاصة

  
  حساسية األسهم

  
  اإلجمالي

  أشهر ٦      
  أو أقل

أشهر إىل  ٦ أكثر من
  سنة

  سنة إىل أكثر من
  سنوات ٥

  أكثر من
  سنوات ٥

  

                
  )١،٥٤٠(  -  )٥٤٢(  )٥٢٨(  )٤٧٠(  ٣٨،٧١٠  ١٠٠+  دوالر أمريكي

  -١،٥٤٠  -  ٥٤٢  ٥٢٨  ٤٧٠  )٤٩،٨٥١(  ١٠٠  
                

  )٢٥٨،٧٠١(  )٨٩،٩٢١(  )١٥٩،٠٨٣(  )٥،٢٠٤(  )٤،٤٩٣(  ٧٢،٦٩٩  ١٠٠+  ريـال سعودي
  -٢٥٨،٧٠١  ٨٩،٩٢١  ١٥٩،٠٨٣  ٥،٢٠٤  ٤،٤٩٣  )٥٦،١٣٥(  ١٠٠  

                
                

  
  

  حساسية أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والمشتقات 
  

ا،  يدير البنك خماطر آثار التقلبات يف أسعار العموالت اخلاصة السائدة يف السوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود ملستوى الفجوه أو عدم التطابق عند جتديد أسعار العموالت اخلاصة اليت يتم التعهد 
  زينة بالبنك. ويتم مراقبة ذلك يومياً من قبل إدارة اخل

  
  واريخ جتديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما أسبق. يلخص اجلدول أدناه تعّرض البنك ملخاطر معدل العمولة اخلاصة، كما يتضمن اجلدول القيمة الدفرتية لألدوات املالية للبنك مصنفة حبسب ت

  
ك بإدارة هذه املخاطر وذلك أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية املشتقة اليت تستحق أو سيتم جتديد اسعارها يف فرتة حمددة. يقوم البنيتعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت اخلاصة نتيجة لعدم التطابق 

  مبطابقة تواريخ جتديد أسعار املوجودات واملطلوبات من خالل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر.
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
بآالف الريـاالت 

  السعودية

                               
                             ٢٠١٧  

  
  العملة

  
 اطالتغير في نق
  األساس

ت عموالالحساسية دخل 
  خاصةال

  
  حساسية األسهم

  
  اإلجمالي

  أشهر ٦      
  أو أقل

أشهر إلى  ٦ أكثر من
  سنة

  سنة إلى أكثر من
  سنوات ٥

  أكثر من
  سنوات ٥

  

                
  )٦،٤١٥(  -  )٥،٨٥١(  )٣٨١(  )١٨٣(  ١٧،٧٣٢  ١٠٠+  دوالر أمريكي

  -٦،٤١٥  -  ٥،٨٥١  ٣٨١  ١٨٣  )١٩،٦٣٦(  ١٠٠  
                

  )٢٤١،٥٠٧(  )٣٠،٨٢٢(  )١٩٣،٨٩٩(  )٧،١٥٨(  )٩،٦٢٨(  ٤١،٢٥٢  ١٠٠+  ريـال سعودي
  -٢٤١،٥٠٧  ٣٠،٨٢٢  ١٩٣،٨٩٩  ٧،١٥٨  ٩،٦٢٨  )٤٢،٢٤٢(  ١٠٠  

                



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٥٠  

  
  سوق (تابع)مخاطر ال  ٣٤

  
              

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  غير المحملة بعمولة

  
  اإلجمالي

٢٠١٧  

  
  الموجودات

  
  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

        

  
  
  
  
  
  
  

  

  ٩٧٥،٧٧٦  ٩٧٥،٧٧٦  -  -  -  -  نقد يف الصندوق
  ٢١،٤١٧،٤٦١  ٨،٦٤٤،٤٦١  -  -  -  ١٢،٧٧٣،٠٠٠  لدى مؤسسة النقد العريب السعودياألرصدة 

              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ١،٢٥٩،٣٤٦  ١،٢٥٩،٣٤٦  -  -  -  -  حساب جاري

  ١٧،٤٩٨،٩٤٩  -  -  -  ٨٠٠،٠٠٠  ١٦،٦٩٨،٩٤٩  إيداعات سوق املال

  استثمارات، صافي
  
  

          

  ١٣٠،٦٩٠  -  -  ٧،٥٦٠  ٦٠،١٥٠  ٦٢،٩٨٠  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
  ٨،٢١٤،٠٨٥  ٤٧،٤٨٠  ٥٩،٦٩٤  ٣،١٢٩،٨٣٨  ٣،٨٥٦،٠٢٤  ١،١٢١،٠٤٩  متاحة للبيع

  -  -  -  -  -  -  االستحقاق تاريخ حىتمقتناة 
  ١٦،٩٨٠،١٢٠  -  ٢،٠٨٧،٧٥٠  ١١،٣٣١،٧٥١  -  ٣،٥٦٠،٦١٩  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

  ٧٦،٠٤٩  ٧٦،٠٤٩  -  -  -  -  في شركات زميلة اتاستثمار 

              للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 
  ١،٣٨٢،٠٣٠  ١،٣٨٢،٠٣٠  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة

  -  -  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٦٥٠،٧٩٣  ٦٥٠،٧٩٣  -  -  -  -  خماطر التدفقات النقدية لتغطيةمقتناة 

              قروض وسلف، صافي
  ٤٧٨،٩٨٣  ٢٣،٢٦٧  -  -  -  ٤٥٥،٧١٦  بطاقات االئتمان 
  ١١،٥٢٤،٤٠٨  ٧٣،٤٤٢  ٢،٣٣١،٨٣٩  ٨،٤٧٣،٣١٢  ٥١٣،٨٥٥  ١٣١،٩٦٠  استهالكيةقروض  
  ١٠٩،٩٣٧،٠٠٣  ١،٣١٨،٨٣٤  ١٥،٣٢٧،١٨٩  ١٣،٦٢٦،٥٠٣  ٢١،٣٩١،٥٢٧  ٥٨،٢٧٢،٩٥٠  سحوبات على املكشوف وقروض جتارية 

              
  ٧٣٦،٩٢٧  ٧٣٦،٩٢٧  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات، الصافي

  ١،٦٦٦،٢٦١  ١،٦٦٦،٢٦١  -  -  -  -  موجودات أخرى
  

  ١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١٦،٨٥٤،٦٦٦  ١٩،٨٠٦،٤٧٢  ٣٦،٥٦٨،٩٦٤  ٢٦،٦٢١،٥٥٦  ٩٣،٠٧٧،٢٢٣  الموجودات إجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٥١  

  
  مخاطر السوق (تابع)  ٣٤ 
  
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  ٣خالل 
  أشهر

١٢-٣  
  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات
  ٥أكثر من 
  اإلجمالي  غير المحملة بعمولة  سنوات

              
              لمساهميناالمطلوبات وحقوق 

              أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ٣٩٥،٨٣٧  ٣٩٥،٨٣٧  -  -  -  -  حسابات جارية
  ٢،٥٦٧،٤٣٦  -  -  -  -  ٢،٥٦٧،٤٣٦  ودائع سوق املال
              ودائع العمالء
  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  ٧٣،٢١١،٨٩٤  -  -  -  ٨،٢٦٢،١٨٥  حتت الطلب

  ٥١٨،٩٢٨  ٥١٨،٩٢٨  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٤،٦٢٧،٦٠٥  ١٥٢،٥٦٤  -  ٢٥٢،٨٠٠  ٢١،٢٣٥،٢٠٢  ٤٢،٩٨٧،٠٣٩  ألجل
  ٤،٣٣٣،٥٧٥  ٤،٣٣٣،٥٧٥  -  -  -  -  أخرى

  ٢،٠٠٢،٥٦٥  -  -  -  -  ٢،٠٠٢،٥٦٥  سندات دين وصكوك
              للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

  ١،٠٨٣،٧١١  ١،٠٨٣،٧١١  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة
  ١،٦٠٨  ١،٦٠٨  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ١١٢،١٥٦  ١١٢،١٥٦  -  -  -  -  لتغطية خماطر التدفقات النقديةمقتناة 

  ٤،١٥٠،٠٠٠  ٤،١٥٠،٠٠٠  -  -  -  -  مطلوبات أخرى
  ٣١،٦٦١،٣٨١  ٣١،٦٦١،٣٨١  -  -  -  -  حقوق المساهمين

  
  المساهمينالمطلوبات وحقوق  إجمالي

  
١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١١٥،٦٢١،٦٥٤  -  ٢٥٢،٨٠٠  ٢١،٢٣٥،٢٠٢  ٥٥،٨١٩،٢٢٥  

  
  حساسية معدل العمولة

  )٩٨،٧٦٦،٩٨٨(  ١٩،٨٠٦،٤٧٢  ٣٦،٣١٦،١٦٤  ٥،٣٨٦،٣٥٤  ٣٧،٢٥٧،٩٩٨  داخل قائمة املركز املايل -

  
  
-  

  حساسية معدل العمولة
  قائمة املركز املايل خارج -
  

)٣٧٧،٨٤٢  ٥٠،٩٠٠،٣٩٧  ٧،٥١٢،٢٥٠  )٥٨،٧٩٠،٤٨٩  -  -  

  -  )٩٨،٧٦٦،٩٨٨(  ٢٠،١٨٤،٣١٤  ٨٧،٢١٦،٥٦١  ١٢،٨٩٨،٦٠٤  )٢١،٥٣٢،٤٩١(  اإلمجايل  عدل العمولةملساسية احلفجوة 

  الرتاكمي  عدل العمولةملساسية احلفجوة 
)٩٨،٧٦٦،٩٨٨  ٧٨،٥٨٢،٦٧٤  )٨،٦٣٣،٨٨٧(  )٢١،٥٣٢،٤٩١  -  

  
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٥٢  

 
  مخاطر السوق (تابع)  ٣٤

  
              

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  غير المحملة بعمولة

  
  اإلجمالي

٢٠١٦  
  

  الموجودات
  

  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

            

  ٩٣١،١٤٤  ٩٣١،١٤٤  -  -  -  -  نقد يف الصندوق
  ١٩،٤١٢،٩٦٤  ٨،٥٤٥،٩٦٤  -  -  -  ١٠،٨٦٧،٠٠٠  األرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ١،١٢٠،٥٣٠  ١،١٢٠،٥٣٠  -  -  -  -  حساب جاري

  ٢٤،٢١٨،١٠٢  -  -  -  ١١،٠٦٢،٠٠٠  ١٣،١٥٦،١٠٢  إيداعات سوق املال
              استثمارات، صافي 

  ١٧٧،٥٥٦  -  ٣،٧١٦  ٥٤،٦٩٦  ٧٨،١٠٩  ٤١،٠٣٥  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
  ٧،٥٧٦،٦٣٧  ٦١٠،٩٢١  -  ٣،٧١٨،٤١٩  ٢،٠٢٠،٠٠١  ١،٢٢٧،٢٩٦  متاحة للبيع

  ٧٥،٨٢١  -  -  -  ٧٤،٩٩٧  ٨٢٤  االستحقاقتاريخ حىت مقتناة 
  ١٦،٢٤٤،٣٦٥  -  ٥،٨٣٢،٦٥٩  ٦،٠٥٠،٠٠٠  ٥١٢،٧٤٤  ٣،٨٤٨،٩٦٢  املطفأةاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 

  ١١٣،٢٢٠  ١١٣،٢٢٠  -  -  -  -  استثمار في شركة زميلة

              للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١،٤٤٩،٩٣٩  ١،٤٤٩،٩٣٩  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة
  ٧٨٦  ٧٨٦  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٢٩٠،٩٧٠  ٢٩٠،٩٧٠  -  -  -  -  التدفقات النقدية تغطية خماطرل مقتناة

              قروض وسلف، صافي
  ٤٩٢،٤٧٧  ٢١،٧٢١  -  -  -  ٤٧٠،٧٥٦  بطاقات االئتمان 
  ١٠،٨٧٦،٨٣٨  ٥٥،٨٩٢  ٣،٥٢٨،٢٤٠  ٦،٦٤٢،٤٥٢  ٤٣٦،٤٣٦  ٢١٣،٨١٨  استهالكيةقروض  
  ١١٨،٠٨٨،٥٥٤  ٣٨،٠٠٨  ٢١،٥٥٧،١٤٥  ١٧،٤١٤،٣٢٧  ٢٠،١٣٧،١٨٦  ٥٨،٩٤١،٨٨٨  سحوبات على املكشوف وقروض جتارية 

  ٧١٦،٦٥٦  ٧١٦،٦٥٦  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات، بالصافي
  ١،٦٤٢،١٥٠  ١،٦٤٢،١٥٠  -  -  -  -  موجودات أخرى

  
  الموجودات إجمالي

٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ١٥،٥٣٧،٩٠١  ٣٠،٩٢١،٧٦٠  ٣٣،٨٧٩،٨٩٤  ٣٤،٣٢١،٤٧٣  ٨٨،٧٦٧،٦٨١  

    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٥٣  

  

  
  

  ار العموالت اخلاصة.ميثل صايف الفجوة (الفرق) بني األدوات املالية املشتقة صايف القيم االمسية لتلك األدوات املالية، واليت تستخدم يف إدارة خماطر أسع
  

ه األداة. إن هــذا الســعر يعتــرب الســعر التــارخيي لــألداة املاليــة النقديــة هــو الســعر الــذي حتســب مبوجبــه القيمــة الدفرتيــة لــألداة املاليــة، وذلــك عنــد اســتخدامه يف حســاب القيمــة احلاليــة هلــذإن ســعر العمولــة اخلاصــة الفعلــي (العائــد الفعلــي) 
  ائمة أو األداة املسجلة بالقيمة العادلة.لألداة املالية بعمولة ثابتة املسجلة بالتكلفة املطفأة، وسعر السوق احلايل لألداة بعمولة ع

  
  مخاطر العملة٢)   

  
سـتوى مراكـز العمـالت والـيت تـتم مراقبتهـا بصـورة يوميـة، كمـا تسـتخدم اسـرتاتيجيات التحـوط تتمثل خماطر العمالت باملخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار الصرف األجنيب. وضع اجمللس حـدوداً مل

ا ضمن تلك احلدو    د. أيضاً للتأكد من أنه مت االحتفاظ 
  

ا ملخاطر هامة كما يف  على موجوداته ومطلوبات النقدية املقتناة لغري أغراض املتاجرة، وتدفقاته النقدية املتوقعه. حيسب التحليل أثر التغريات  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١يوضح اجلدول التايل العمالت اليت يتعرض البنك بشأ
تناه لغري أغراض املتاجرة اليت تأثرت بالعملة)، ويف ال السعودي مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة، يف قائمة الدخل املوحدة (بسبب القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية املقاحملتملة املعقولة يف أسعار العمالت مقابل الريـ

ايف حوط للتدفقات النقدية). يظهر األثر اإلجيايب الزيادة احملتملة يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق امللكية، بينما يظهر األثر السليب صحقوق امللكية (بسبب التغري يف القيمة العادلة ملقايضات أسعار العموالت املستخدمة للت
  االخنفاض احملتمل يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق امللكية.  

  
  
  

  
 
  السوق (تابع) مخاطر  ٣٤

  

  بآالف الريـاالت السعودية
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  اً شهر 

  
٥-١  

  سنوات
  ٥أكثر من 
  اإلجمالي  غير المحملة بعمولة  سنوات

  
  

  المساهمينالمطلوبات وحقوق 
  

  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

            

 ٢٦١،٤٩٦ ٢٦١،٤٩٦  -  -  -  -  حسابات جارية

  ٤،٠٢٧،٠٣٦  -  -  -  ١٣٧،٥٠٠  ٣،٨٨٩،٥٣٦  ودائع سوق املال
              ودائع العمالء
  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  ٨٠،٢٨٠،٢٩٤  -  -  -  ٨،٢٤٥،٥٧٨  حتت الطلب

  ٦١٨،٨٨٣  ٦١٨،٨٨٣  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٥،٦٧٢،٤٠٨  ٥٦٤،٨٠٧  -  ٣،٤٦١،٥٨٦  ٢١،٢٦٦،٨٥٣  ٤٠،٣٧٩،١٦٢  ألجل
  ٣،٦٤١،٣٠٩  ٣،٦٤١،٣٠٩  -  -  -  -  أخرى

  ٦،٧٢٦،١١٢  -  -  -  ٢،٨١٢،٦٩٠  ٣،٩١٣،٤٢٢  وصكوكسندات دين 
              للمشتقات  السالبة القيمة العادلة 

  ١،١٩٦،٦٨٦  ١،١٩٦،٦٨٦  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة
  ٤،٧١٩  ٤،٧١٩  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٤٧٦،٧٠٠  ٤٧٦،٧٠٠  -  -  -  -  لتغطية خماطر التدفقات النقديةمقتناة 

  ٢،٥٧٨،٤٨٥  ٢،٥٧٨،٤٨٥  -  -  -  -  مطلوبات أخرى
  ٢٩،٦٩٩،٠٠٣  ٢٩،٦٩٩،٠٠٣  -  -  -  -   المساهمينحقوق 

  
  المساهمينالمطلوبات وحقوق  إجمالي

  

٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ١١٩،٣٢٢،٣٨٢  -  ٣،٤٦١،٥٨٦  ٢٤،٢١٧،٠٤٣  ٥٦،٤٢٧،٦٩٨  

  
  

  حساسية معدل العمولة 
  )١٠٣،٧٨٤،٤٨١(  ٣٠،٩٢١،٧٦٠  ٣٠،٤١٨،٣٠٨  ١٠،١٠٤،٤٣٠  ٣٢،٣٣٩،٩٨٣  داخل قائمة املركز املايل -

  

  حساسية معدل العمولة 
  خارج قائمة املركز املايل  -

)٨٩٥،١٣٨  ٥٣،٦٦١،٤٥٤  ١٤،٦٧٢،٣٦٩  )٦٩،٢٢٨،٩٦١      

    )١٠٣،٧٨٤،٤٨١(  ٣١،٨١٦،٨٩٨  ٨٤،٠٧٩،٧٦٢  ٢٤،٧٧٦،٧٩٩  )٣٦،٨٨٨،٩٧٨(  اإلمجايل  عدل العمولةملساسية احلفجوة 
    -  ١٠٣،٧٨٤،٤٨١  ٧١،٩٦٧،٥٨٣  )١٢،١١٢،١٧٩(  )٣٦،٨٨٨،٩٧٨(  الرتاكميفجوة احلساسية ملعدل العمولة 



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٥٤  

  مخاطر السوق (تابع)  ٣٤
 

  
  

بآالف الريـاالت 
  السعودية

  
٢٠١٧  

  
٢٠١٦  

  العملة تعرضات
  

  
  نسبة التغير في

  (%) سعر العملة

  
  األثر على صافي الدخل

  
  األثر على حقوق الملكية

  

  
  نسبة التغري يف

  (%) سعر العملة
  األثر على صايف الدخل

  

  
  األثر على حقوق امللكية

  
              

  ٦١٦  )١٣،٢١٠(  ٥+  ٣٤٤  )١،٦٢٢(  ٥+  دوالر أمريكي
              
  -  ٣٠  ٣-  -  )٧(  ٣-  يورو

  
  التغري يف العمالت األجنبية األخرى. نتيجةال يوجد أثر جوهري على حقوق امللكية وصايف الدخل 

  
    مركز العملة   )٣
  

 يـومالواحـدة وخـالل اليلـة للفـرتة اراكـز ملويقوم جملس اإلدارة بوضع حدود ملستوى املخـاطر املقبولـة لكـل عملـة وبشـكل إمجـايل  ،ثار التقلبات يف أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه املايل وتدفقاته النقديةآل تعرضاتيدير البنك 
اية السنة،بشكل يومي، حيث تتم مراقبتها الواحد   كما يلي:  لدى البنكالعمالت األجنبية باملخاطر اجلوهرية  كان صايف  . يف 

  
  
  

  ةبآالف الريـاالت السعودي

  
٢٠١٧  

  طويلة األجل) / قصيرة(

  
٢٠١٦  

  طويلة األجل
  

  )٩٣،٨٤١(  ٩٤،٤٣٤  دوالر أمريكي 
  )٩٨٨(  ٢٤٥  يورو 

  )٢٧٦(  )٢،١٦٠(  جنيه اسرتليين
  ١٣،٤٨٦  )٧،٣٩٨(  أخرى 

  )٨١،٦١٩(  ٨٥،١٢١  اإلجمالي
  

  
  مخاطر أسعار األسهم  ) ٤  

  
  ك نتيجة للتغريات احملتملة املعقولة يف مستويات مؤشرات أسعار األسهم وقيمة األسهم الفردية. تشري خماطر أسعار األسهم إىل خماطر اخنفاض القيمة العادلة لألسهم يف حمفظة االستثمارات املقتناة لغري أغراض املتاجرة اخلاصة بالبن

  
  تغريات األخرى ثابتة:  تناه كاستثمارات متاحه للبيع على حقوق امللكية بالبنك نتيجة للتغريات احملتملة املعقولة يف مؤشرات أسعار األسهم مع إبقاء مجيع املفيما يلي حتليل ألثر استثمارات األسهم املق

  
  

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
٢٠١٧  

  
٢٠١٦  

  
  مؤشرات السوق

  

  
  نسبة التغير في أسعار

  األسهم ٪
  

  
  السوقيةاألثر على القيمة 

  

  
  نسبة التغري يف أسعار

  األسهم ٪
  

  
  األثر على القيمة السوقية

  

          
  ١١،٠٨٦  ٥+  -  -  تداول               

          
  )١١،٠٨٦(  ٥-  -  -  تداول         

  
  قيمة السوقية بسبب التغري يف أسعار األوراق املالية الدولية املدرجة.الال يوجد أثر جوهري على 

  
   



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٥٥  

  السيولةمخاطر   ٣٥
  

لسـوق أو اخنفـاض مسـتوى درجـات التصـنيف االئتمـاين ممـا يـؤدي إىل شـح مفـاجئ يف بعـض متثل خماطر السيولة عدم مقدرة البنك على تلبية صاىف متطلبات التمويل اخلاصة به. وميكن أن حتدث خماطر السيولة عند وجود اضطراب يف ا
  األوراق املالية القابلة للتسويق. دارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيد كاٍف من النقد وشبه النقد و مصادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت اإل

يف الســوق. ختضــع كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة للمراجعــة  الســيولة يوميــاً، ويــتم إجــراء اختبــارات جهــد منتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف االعتياديــة وغــري االعتياديــة مركــزتــتم مراقبــة 
يشــمل كافــة االســتثناءات قــارير يوميــة تغطــي مركــز الســيولة للبنــك والشــركات التابعــة العاملــة. كمــا يقــدم تقريــر مــوجز إىل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات بانتظــام، حيــث واملوافقــة مــن قبــل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات بالبنــك. يــتم إصــدار ت

  املتخذة.  التصحيحيةواإلجراءات 
٪ من األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية ٤٪ من إمجايل ودائع العمالء حتت الطلب و ٧فظ البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تساوي وطبقًا لنظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، حيت

هوامش خطابات الضمان واالعتمادات املستندية، ويتم استبعاد كافة الودائع اخلاصة ع ألجل و األخرى (فيما عدا األرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي والودائع غري املقيمة واملسجلة بالعمالت األجنبية) وودائع االدخـار والودائ
ن حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال ٪ من التزامات ودائعه، يف صورة نقد أو سندات احلكومة السعودية أو املوجودات اليت ميك٢٠باتفاقيات إعادة الشراء. إضافة إىل الوديعة النظامية، حيتفظ البنك باحتياطيات نقدية سائلة ال تقل عن 

  ٪ من القيمة االمسية للسندات.  ٧٥سندات احلكومة السعودية ولغاية  تزيد عن ثالثني يوماً. كما ميكن للبنك االحتفاظ مببالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العريب السعودي مقابل
  
  وباتتحليل استحقاقات الموجودات والمطل  أ)
  

ها على أساس الفرتة املتبقيـة مـن تـاريخ التقريـر حـىت تـاريخ االسـتحقاقات التعاقديـة وال تأخـذ يلخص اجلدول أدناه حمفظة االستحقاقات للموجودات وللمطلوبات املالية للبنك. إن االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات مت حتديد
ع أرصــدة الودائــع حتـت الطلــب، لالدخــار واإليــداعات توقــع واملشــار إليـه مــن قبــل البنـك. تقــوم اإلدارة مبراقبــة حمفظــة االسـتحقاقات لضــمان تــوفر السـيولة الكافيــة. ولغــرض العــرض، مت إدراج مجيـبعـني االعتبــار تــاريخ االسـتحقاق الفعلــي امل

  األخرى ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق ثابت".
  
  

              
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  بدون تاريخ

  استحقاق ثابت
  

  اإلجمالي

٢٠١٧  
  

  الموجودات
  

  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  
  
  

          

  ٩٧٥،٧٧٦  ٩٧٥،٧٧٦  -  -  -  -  نقد يف الصندوق
  ٢١،٤١٧،٤٦١  ٨،٦٤٤،٤٦١  -  -  -  ١٢،٧٧٣،٠٠٠  األرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ١،٢٥٩،٣٤٦  ١،٢٥٩،٣٤٦  -  -  -  -  حساب جاري

  ١٧،٤٩٨،٩٤٩  -  -  -  ٨٠٠،٠٠٠  ١٦،٦٩٨،٩٤٩  إيداعات سوق املال
  

              استثمارات، صافي 
  ١٣٠،٦٩٠  -  -  ٢٥،٧١٨  ٦٠،١٥٠  ٤٤،٨٢٢  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 

  ٨،٢١٤،٠٨٥  ٤٧،٤٨٠  ٢،٧١٣،٥٨٨  ٤،٥٩٦،٧٠٨  ٥٨٨،٣٦٤  ٢٦٧،٩٤٥  متاحة للبيع
  -  -  -  -  -  -  تاريخ االستحقاقحىت مقتناة 

  ١٦،٩٨٠،١٢٠  -  ٥،١٥٧،٧٥٠  ١١،٧٣١،٧٥٣  -  ٩٠،٦١٧  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة
  ٧٦،٠٤٩  ٧٦،٠٤٩  -  -  -  -  في شركات زميلة اتاستثمار 

  
              للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١،٣٨٢،٠٣٠  ١،٣٨٢،٠٣٠  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة
  -  -  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٦٥٠،٧٩٣  ٦٥٠،٧٩٣  -  -  -  -  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة 

              قروض وسلف، صافي
  ٤٧٨،٩٨٣  ٢٣،٢٦٧  -  -  -  ٤٥٥،٧١٦  بطاقات االئتمان 

  ١١،٥٢٤،٤٠٨  ٧٣،٤٤٢  ٢،٣٣١،٨٣٩  ٨،٤٧٣،٣١٢  ٥١٣،٨٥٥  ١٣١،٩٦٠  استهالكيةقروض 
  ١٠٩،٩٣٧،٠٠٣  ٢،٠٦٠،٤٦٨  ٢٤،٠٨٢،٨٩٤  ٢٧،٤٩٨،٤٦٠  ١٦،٣٧٧،٧٤٣  ٣٩،٩١٧،٤٣٨  سحوبات على املكشوف وقروض جتارية

  ٧٣٦،٩٢٧  ٧٣٦،٩٢٧  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات، بالصافي
  ١،٦٦٦،٢٦١  ١،٦٦٦،٢٦١  -  -  -  -  موجودات أخرى

              
  

  ١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١٧،٥٩٦،٣٠٠  ٣٤،٢٨٦،٠٧١  ٥٢،٣٢٥،٩٥١  ١٨،٣٤٠،١١٢  ٧٠،٣٨٠،٤٤٧  الموجودات إجمالي
  
  
  

 
  
 



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٥٦  

  )تابع( مخاطر السيولة  ٣٥
  

  

   

              
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  بدون تاريخ

  استحقاق ثابت
  

  اإلجمالي
٢٠١٧              

  
  لمساهمينالمطلوبات وحقوق ا

  
  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

            

  ٣٩٥،٨٣٧  ٣٩٥،٨٣٧  -  -  -  -  حسابات جارية
  ٢،٥٦٧،٤٣٦  -  -  -  -  ٢،٥٦٧،٤٣٦  ودائع سوق املال
              ودائع العمالء
  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  -  -  -  -  حتت الطلب

  ٥١٨،٩٢٨  ٥١٨،٩٢٨  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٤،٦٢٧،٦٠٥  ١٥٢،٥٦٤  ٣،٥٠٠،٠٠٠  ٦،٧٠٢،٠٩٦  ١٣،٢٢٣،٤٦٠  ٤١،٠٤٩،٤٨٥  ألجل
  ٤،٣٣٣،٥٧٥  ٤،٣٣٣،٥٧٥  -  -  -  -  أخرى

              للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 
  ١،٠٨٣،٧١١  ١،٠٨٣،٧١١  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة

  ١،٦٠٨  ١،٦٠٨  -  -  -  -  العادلةلقيمة ا لتغطية خماطرمقتناة 
  ١١٢،١٥٦  ١١٢،١٥٦  -  -  -  -  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة 

  ٢،٠٠٢،٥٦٥  -  ٢،٠٠٠،٠٠٠  -  -  ٢،٥٦٥  سندات دين وصكوك
  ٤،١٥٠،٠٠٠  ٤،١٥٠،٠٠٠  -  -  -  -  مطلوبات أخرى

  ٣١،٦٦١،٣٨١  ٣١،٦٦١،٣٨١  -  -  -  -   المساهمينحقوق 
  

  ١٩٢،٩٢٨،٨٨١  ١٢٣،٨٨٣،٨٣٩  ٥،٥٠٠،٠٠٠  ٦،٧٠٢،٠٩٦  ١٣،٢٢٣،٤٦٠  ٤٣،٦١٩،٤٨٦  المساهمينوحقوق  المطلوبات إجمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٥٧  

  (تابع) مخاطر السيولة  ٣٥
  

              
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  بدون تاريخ

  استحقاق ثابت
  

  اإلجمالي

٢٠١٦  
  الموجودات

  
  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

            

  ٩٣١،١٤٤  ٩٣١،١٤٤  -  -  -  -  نقد يف الصندوق
  ١٩،٤١٢،٩٦٤  ٨،٥٤٥،٩٦٤  -  -  -  ١٠،٨٦٧،٠٠٠  األرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

              أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ١،١٢٠،٥٣٠  ١،١٢٠،٥٣٠  -  -  -  -  حساب جاري

  ٢٤،٢١٨،١٠٢  -  -  -  ١١،٠٦٢،٠٠٠  ١٣،١٥٦،١٠٢  إيداعات سوق املال
              استثمارات، صافي 

  ١٧٧،٥٥٦  -  ٣،٧١٦  ٥٤،٦٩٦  ٨٤،١١٥  ٣٥،٠٢٩  قائمة الدخل من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
  ٧،٥٧٦،٦٣٧  ٦١٠،٩٢١  ١،٠٣٦،٩٥٨  ٤،٩٤٢،٧٣٣  ٥٩٣،٩٥١  ٣٩٢،٠٧٤  متاحة للبيع

  ٧٥،٨٢١  -  -  -  ٧٤،٩٩٧  ٨٢٤  االستحقاقتاريخ حىت مقتناة 
  ١٦،٢٤٤،٣٦٥  -  ٩،٢٤٤،٦٥٨  ٦،٩٠٨،٩٢٨  -  ٩٠،٧٧٩  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

  ١١٣،٢٢٠  ١١٣،٢٢٠  -  -  -  -  في شركات زميلة اتاستثمار 
              للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١،٤٤٩،٩٣٩  ١،٤٤٩،٩٣٩  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة
  ٧٨٦  ٧٨٦  -  -  -  -  لقيمة العادلةا لتغطية خماطرمقتناة 
  ٢٩٠،٩٧٠  ٢٩٠،٩٧٠    -  -  -  لتغطية خماطر التدفقات النقديةمقتناة 

              قروض وسلف، صافي
  ٤٩٢،٤٧٧  ٢١،٧٢١        ٤٧٠،٧٥٦  بطاقات االئتمان 

  ١٠،٨٧٦،٨٣٨  ٥٥،٨٩٢  ٣،٥٢٨،٢٤٠  ٦،٦٤٢،٤٥٢  ٤٣٦،٤٣٦  ٢١٣،٨١٨  استهالكيةقروض 
  ١١٨،٠٨٨،٥٥٤  ١،٢٥٣،١٦٠  ٢٦،٦٦٩،٣٢٠  ٢٣،٠٨٢،١٨٦  ١٨،٦٣٥،٩٠٣  ٤٨،٤٤٧،٩٨٥  سحوبات على املكشوف وقروض جتارية

  ٧١٦،٦٥٦  ٧١٦،٦٥٦  -  -  -  -  الممتلكات والمعدات، صافي
  ١،٦٤٢،١٥٠  ١،٦٤٢،١٥٠  -  -  -  -  موجودات أخرى

              
  

  ٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ١٦،٧٥٣،٠٥٣  ٤٠،٤٨٢،٨٩٢  ٤١،٦٣٠،٩٩٥  ٣٠،٨٨٧،٤٠٢  ٧٣،٦٧٤،٣٦٧  الموجودات إجمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٥٨  

 
  (تابع) مخاطر السيولة  ٣٥
  

              
  

  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  بدون تاريخ

  استحقاق ثابت
  

  اإلجمالي
٢٠١٦              

  
  المساهمينالمطلوبات وحقوق 

  
  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

            

  ٢٦١،٤٩٦  ٢٦١،٤٩٦  -  -  -  -  حسابات جارية
  ٤،٠٢٧،٠٣٦  -  -  -  ١٣٧،٧٣٦  ٣،٨٨٩،٣٠٠  الودائع سوق امل
              ودائع العمالء
  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  -  -  -  -  تحت الطلب

  ٦١٨،٨٨٣  ٦١٨،٨٨٣  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٥،٦٧٢،٤٠٨  ٥٦٤،٨٠٧  ١،٠٠٠،٠٠٠  ٩،٢٦٠،٩٣١  ١٥،٥٣٨،٣٨٢  ٣٩،٣٠٨،٢٨٨  ألجل
  ٣،٦٤١،٣٠٩  ٣،٦٤١،٣٠٩          أخرى

              للمشتقات السالبة القيمة العادلة
  ١،١٩٦،٦٨٦  ١،١٩٦،٦٨٦  -  -  -  -  مقتناة ألغراض املتاجرة

  ٤،٧١٩  ٤،٧١٩  -  -  -  -  قيمة العادلةال لتغطية خماطرمقتناة 
  ٤٧٦،٧٠٠  ٤٧٦،٧٠٠  -  -  -  -  التدفقات النقدية لتغطية خماطرمقتناة 

  ٦،٧٢٦،١١٢  -  ٢،٠٠٠،٠٠٠  ١،٩٠٠،٠٠٠  ٢،٨١٢،٦٩٠  ١٣،٤٢٢  سندات دين وصكوك
  ٢،٥٧٨،٤٨٥  ٢،٥٧٨،٤٨٥  -  -  -  -  مطلوبات أخرى

  ٢٩،٦٩٩،٠٠٣  ٢٩،٦٩٩،٠٠٣  -  -  -  -   المساهمينحقوق 
  

  ٢٠٣،٤٢٨،٧٠٩  ١٢٧،٥٦٧،٩٦٠  ٣،٠٠٠،٠٠٠  ١١،١٦٠،٩٣١  ١٨،٤٨٨،٨٠٨  ٤٣،٢١١،٠١٠  المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٥٩  

  (تابع) مخاطر السيولة  ٣٥
  

  تحليل المطلوبات المالية حسب الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية  ب)
  

علـى أسـاس التزامـات السـداد التعاقديـة غـري املخصـومة. يـتم إدراج مـدفوعات العمولـة اخلاصـة حـىت تـاريخ االسـتحقاق  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسـمرب  ٣١بالبنك كما يف يلخص اجلدول أدناه آجال االستحقاق املتعلقة باملطلوبات املالية اخلاصة   
اقديــة للمطلوبــات علــى أسـاس الفــرتة املتبقيــة مــن تــاريخ التقريــر حـىت تــاريخ االســتحقاقات التعاقديــة وال تأخــذ بعــني التعاقـدي يف اجلــدول التــايل، ولكــن إمجــايل تلــك املبـالغ ال يتطــابق مــع قائمــة املركــز املــايل املوحـدة. مت حتديــد االســتحقاقات التع

التــدفقات النقديــة املتوقعــة حســبما تظهــره الوقــائع التارخييــة  يــه بالســداد. وال يعكــس اجلــدولاالعتبــار تــاريخ االســتحقاق الفعلــي. يتوقــع البنــك عــدم طلــب العديــد مــن العمــالء الســداد ىل أســاس أقــرب تــاريخ ميكــن أن يكــون البنــك مطالبــاً ف
  لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.

  
                

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
  ٣خالل 
  أشهر

  
١٢-٣  

  شهراً 

  
٥-١  

  سنوات

  
  ٥أكثر من 
  سنوات

  
  بدون تاريخ

  استحقاق ثابت
  

  اإلجمالي
  

٢٠١٧              
              المالية األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات 

  ٣٩٥،٨٣٧  ٣٩٥،٨٣٧  -  -  -  -  حسابات جارية 
  ٢،٥٧٣،٠٨٤  -  -  -  -  ٢،٥٧٣،٠٨٤  املال سوقودائع  

              ودائع العمالء
  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  ٨١،٤٧٤،٠٧٩  -  -  -  -  حتت الطلب

  ٥١٨،٩٢٨  ٥١٨،٩٢٨  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٥،٢٠٤،٩٤٩  ١٥٢،٥٦٤  ٣،٥٣٤،٨٤٤  ٦،٧٧٠،٤٣٢  ١٣،٥٠٩،٢٨٠  ٤١،٢٣٧،٨٢٩  ألجل
  ٤،٣٣٣،٥٧٥  ٤،٣٣٣،٥٧٥  -  -  -  -  أخرى

  ٢،٠١٨،٥١٣  -  ٢،٠٠٠،٠٠٠  -  -  ١٨،٥١٣  سندات دين وصكوك
              

  ١٥٦،٥١٨،٩٦٥  ٨٦،٨٧٤،٩٨٣  ٥،٥٣٤،٨٤٤  ٦،٧٧٠،٤٣٢  ١٣،٥٠٩،٢٨٠  ٤٣،٨٢٩،٤٢٦  اإلجمالي 
  

٢٠١٦              
              أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢٦١،٤٩٦  ٢٦١،٤٩٦  -  -  -  -  حسابات جارية 
  ٤،٠٢٨،٤٨٥  -  -  -  ١٣٧،٧٣٦  ٣،٨٩٠،٧٤٩  ودائع أسواق املال 

              ودائع العمالء
  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  ٨٨،٥٢٥،٨٧٢  -  -  -  -  حتت الطلب

  ٦١٨،٨٨٣  ٦١٨،٨٨٣  -  -  -  -  اإلدخار
  ٦٦،٤٢٤،٢٥٥  ٥٦٤،٨٠٧  ١،٠٢٣،١٥٠  ٩،٥٥٧،١٨٦  ٣٠،٠٤٥،٤٨٤  ٢٥،٢٣٣،٦٢٨  ألجل
  ٣،٦٤١،٣٠٩  ٣،٦٤١،٣٠٩  -  -  -  -  أخرى

  ٧،٠٩٦،٥٨٦  -  ٢،١٥٣،١٨٠  ٢،٠٨٩،٢٧٤  ٢،٨٥٤،١٣٢  -  سندات دين وصكوك
              

  ١٧٠،٥٩٦،٨٨٦  ٩٣،٦١٢،٣٦٧  ٣،١٧٦،٣٣٠  ١١،٦٤٦،٤٦٠  ٣٣،٠٣٧،٣٥٢  ٢٩،١٢٤،٣٧٧  اإلجمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٦٠  

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٣٦

  
مة العادلة على افرتاض أن معاملة بيع األصل أو حتويل التزام تتم يف السوق السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو يدفع لتحويل التزام معاملة اعتيادية بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيالقيمة العادلة هي 

  األسواق منفعة لألصل أو االلتزام.الرئيسي لألصل أو االلتزام أو يف ظل غياب سوق رئيسية، يف أكثر 
  

ا نادراً وهلا شفافية سعر قليلة، فإن القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاو  تة من التقدير باالعتماد على السيولة، والرتكيز، وعدم التأكد من عوامل السوق وافرتاضات التسعري بالنسبة لألدوات املالية اليت يتم املتاجرة 
  اطر األخرى اليت تؤثر على األداة املعينة.واملخ

  
  نماذج التقييم

  
سوق قابلة للمالحظة. وتشتمل االفرتاضات والبيانات املستخدمة يف طرق التقييم على معدالت  تشتمل طرق التقييم على صايف القيمة احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخصومة واملقارنة مع األدوات املماثلة اليت يتوفر هلا أسعار

  وأقساط أخرى مستخدمة يف تقدير معدالت اخلصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. فائدة أساسية خالية من املخاطر وهوامش االئتمان 
  

لسوق الرئيسي يف تاريخ القياس. يستخدم البنك مناذج يف معاملة نظامية بني املشاركني يف اإن اهلدف من طرق التقييم هو التوصل إىل قياس القيمة العادلة اليت تعكس السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام 
ا على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية العامة واألكثر سهولة.     التقييم املعرتف 

  
  

ا املشتقات البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. توفر أسعار السوق القابلة األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة يف السوق للديون واألوراق املالية املدرجة يف السوق  واملشتقات املالية املتاجر 
خالت ختتلف وفقًا للمنتجات واألسواق وهي عرضة ار السوق القابلة للمالحظة واملدللمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من احلاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضًا عدم التأكد املرتبط بتحديد القيم العادلة. توفر أسع

  للتغريات استناداً إىل األحداث احملددة والظروف العامة يف األسواق املالية.
  

ا يف حتديد القيمة  م وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار منوذج التقييم املالئم استخدامه، العادلة. أحكامناذج التقييم اليت تستخدم مدخالت هامة غري مالحظة ومدخالت النماذج تتطلب درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديرا
اليت مت احلصول عليها من النماذج مت  ملقدمة واختيار معدالت اخلصم املالئمة. تقديرات القيمة العادلةوحتديد التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة يف األدوات املالية اليت جيري تقييمها وحتديد إحتمالية فشل الطرف املقابل والدفعات ا

لسوق سوف يأخذها يف االعتبار عند تسعري معاملة ما. تعكس القيمة العادلة خماطر ائتمان تعديلها ألي عوامل أخرى مثل خماطر السيولة أو منوذج خماطر عدم التأكد إىل احلد الذي تعتقد فيه البنك أن الطرف الثالث املشارك يف ا
  التعديالت وتأخذ يف اإلعتبار خماطر إئتمان البنك والطرف املقابل حسب ما هو مالئم.  األداة وتتضمن

  
  إطار التقييم

  
فة املسؤوليات يف التحقق من استقاللية نتائج س قسم خماطر االئتمان والذي يتحمل كاللبنك إطار عمل رقابة مؤسس خبصوص قياس القيمة العادلة. يتضمن هذا اإلطار قسم خماطر السوق وهو مستقل من اإلدارة ويرفع تقاريره لرئي

  املتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة قياسات القيمة العادلة اهلامة. تتضمن الرقابة املعينة: 

  التحقق من األسعار القابلة للمالحظة.   -

  إعادة أداء مناذج التقييم.   -

  ج املستخدمة واليت تشمل إدارة املخاطر. عملية الفحص واالعتماد لنماذج جديدة والتغيريات للنماذ   -

  إجراء اختبارات لنماذج مقابل معامالت السوق املالحظة و حتليل وتقصي عن احلركة اليومية اجلوهرية للتقييم.  -

تقييم وتوثيق األدلة اليت مت احلصول عليها من الطرف الثالث لتأييد االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي عندما تكون معلومات الطرف الثالث مثل الوساطة أو خدمات التسعري تستخدم لقياس القيمة العادلة، تقوم إدارة خماطر السوق ب
  وتتضمن: إلعداد التقارير املالية. عايري الدوليةاملباملتطلبات الواردة يف 

  

  التحقق من أن الوسيط أو خدمة التسعري معتمد من قبل البنك لالستخدام يف تسعري األنواع املعنية من األدوات املالية.   -

  فهم كيفية التوصل إىل القيمة العادلة وإىل أي مدى متثل معامالت سوق فعلية.   -

  ية تعديل هذه األسعار لتعكس خصائص األداة اخلاضعة للتقييم. عند استخدام أسعار األدوات املالية املماثلة لقياس القيمة العادلة، كيف  -

  إذا مت احلصول على عدد من عروض األسعار لنفس األداة املالية، عندها ميكن حتديد القيمة العادلة باستخدام هذه العروض.  -

  سوق يف البنك بشكل منتظم وذلك من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة.يتم اإلبالغ عن أي مسائل تقييم هامة (باإلضافة إىل ما يعترب ضرورياً) إىل جلنة خماطر ال

  تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة  

  يستخدم البنك التسلسل التايل لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها:
  

  اة (بدون تعديل أو إعادة تصنيف).املستوى األول: األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس األد
  

  ا اهلامة وفق بيانات قابلة للمالحظة يف السوق.املستوى الثاين: األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم حتديد كافة مدخال
  

ا    اهلامة على بيانات قابلة للمالحظة يف السوق.املستوى الثالث: طرق تقييم ال تستند أي من مدخال
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٦١  

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  ٣٦
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

  المستوى األول
  

  المستوى الثاني
  

  المستوى الثالث
  

  اإلجمالي
          

٢٠١٧          
          موجودات مالية

  ٢،٠٣٢،٨٢٣  -  ٢،٠٣٢،٨٢٣  -  األدوات املالية املشتقة
          

          استثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (متاجرة)
  ١١٢،٤٣٤  -  -  ١١٢،٤٣٤  سندات مبعدالت ثابتة -  
  ١٨،٢٥٦  -  ٣،٠٣٦  ١٥،٢٢٠  عائمةسندات مبعدالت  -  

  ١٣٠،٦٩٠  -  ٣،٠٣٦  ١٢٧،٦٥٤  اإلمجايل
          

          استثمارات مالية متاحة للبيع
  ١،٠٣٧،٢١٧  -  -  ١،٠٣٧،٢١٧  سندات مبعدالت ثابتة -
  ٤،٥٩٤،٦٠٤  -  ٤،٥٩٤،٦٠٤  -  عائمةسندات مبعدالت -
  ٤٠،٤٢٥  ٤٠،٤٢٥  -  -  أسهم-
  ٢،٥٤١،٨٣٩  ٢،٥٣٤،٧٨٣  ٧،٠٥٦  -  أخرى-
          

  ٨،٢١٤،٠٨٥  ٢،٥٧٥،٢٠٨  ٤،٦٠١،٦٦٠  ١،٠٣٧،٢١٧  اإلمجايل
          

  ١٠،٣٧٧،٥٩٨  ٢،٥٧٥،٢٠٨  ٦،٦٣٧،٥١٩  ١،١٦٤،٨٧١  اإلجمالي
  

  المطلوبات المالية
        

          
  ١،١٩٧،٤٧٥  -  ١،١٩٧،٤٧٥  -  السالبةأدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

          
  ١،١٩٧،٤٧٥  -  ١،١٩٧،٤٧٥  -  اإلجمالي
٢٠١٦          

          موجودات مالية
          

  ١،٧٤١،٦٩٥  -  ١،٧٤١،٦٩٥  -  األدوات املالية املشتقة
          قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (متاجرة)استثمارات مالية مدرجة 

  ١٧١،٥٥٠  -  -  ١٧١،٥٥٠  سندات مبعدالت ثابتة -  
  ٦،٠٠٦  -  ٦،٠٠٦  -  عائمةسندات مبعدالت  -  

          
  ١٧٧،٥٥٦  -  ٦،٠٠٦  ١٧١،٥٥٠  اإلمجايل

          
          استثمارات مالية متاحة للبيع

  ١،٣٧٣،٢٧٨  -  -  ١،٣٧٣،٢٧٨  سندات مبعدالت ثابتة -  
  ٢،٤٤٦،٣٠٣  -  ٢،٣٨٩،٨٠١  ٥٦،٥٠٢  عائمةسندات مبعدالت  -  
  ٢٢٦،٦٥٠  ٣٥،٩٨٤  -  ١٩٠،٦٦٦  أسهم-  
  ٣،٥٣٠،٤٠٦  ٣،١٤٦،١٣٥  ٣٧٥،٠٨٣  ٩،١٨٨  أخرى-  

          
  ٧،٥٧٦،٦٣٧  ٣،١٨٢،١١٩  ٢،٧٦٤،٨٨٤  ١،٦٢٩،٦٣٤  اإلمجايل

          
  ٩،٤٩٥،٨٨٨  ٣،١٨٢،١١٩  ٤،٥١٢،٥٨٥  ١،٨٠١،١٨٤  اإلجمالي

          المطلوبات المالية
  ١،٦٧٨،١٠٥  -  ١،٦٧٨،١٠٥  -  السالبةأدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

  ١،٦٧٨،١٠٥  -  ١،٦٧٨،١٠٥  -  اإلجمالي
  

   



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٦٢  

  )تابع(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٣٦
  

مليون ريـال سعودي) مت تصنيفها ضمن املستوى الثالث. مت تقييم استثمارات املضاربة هذه باستخدام مناذج    ٣،١٤٦: ٢٠١٦ريـال سعودي ( مليون ٢،٥٣٥تتكون االستثمارات املالية املتاحة للبيع من استثمارات مضاربة قدرها 
  أية حتويالت بني املستوى األول والثاين والثالث خالل السنة. تتممل ائتمان مناسب.  هامشخصم التدفقات النقدية واليت تتضمن افرتاضات حول 

  
اية السنة وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن املستوى الثالث من مستوى التسلسل اهل   رمي للقيمة العادلة:يبني اجلدول أدناه تسوية أرصدة بداية السنة بأرصدة 

  
  االستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
           ٢٠١٦              ٢٠١٧  

      
  ٢،٧٧٢،١٨٦  ٣،١٨٢،١١٩  الرصيد في بداية السنة

  ١،٥٩٦،٠٠٠  ٩٥٣،٧٨٦  شراءو  إصدار
  )١،١٨٢،٩٦٥(  )١،٥٦٦،٩٥١(  بيعو  سداد

  )٣،١٠٢(  ٦،٢٥٤  التغري يف القيمة
      

  ٣،١٨٢،١١٩  ٢،٥٧٥،٢٠٨  الرصيد في نهاية السنة
  
  

ا السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو  ذه ييع أصل أو حتويل التزام يتم تنفالسعر املدفوع لتحويل التزام يف عملية اعتيادية بني متعاملني يف السوق بتاريخ التقييم. يُبىن قياس القيمة العادلة على افرتاض أن بتعرف القيمة العادلة بأ
  إما:
  
  السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو -
  املتاحة للموجودات أو املطلوبات.يف حال عدم وجود سوق أساسية، يف أفضل األسواق األخرى -
  

القيم  ملقتناة بالتكلفة املطفأة بشكل كبري عن القيم الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة. وال ختتلفال ختتلف القيم العادلة لألدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، عدا تلك املقتناة لتاريخ االستحقاق، واألدوات املالية األخرى ا
ري عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة حيث أن أسعار العمولة املتداولة يف العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء احململة بالعمولة وسندات الدين واملستحق من و إىل البنوك املدرجة بالتكلفة املطفأة بشكل جوه

  ختتلف بشكل كبري عن األسعار املتعاقد عليها وبسبب املدة القصرية للمستحق من وإىل البنوك. السوق لألدوات املالية املماثلة ال
  

التسعري بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. وبالتايل  األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرقحتدد القيمة العادلة املقدرة لالستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، على أساس 
و باستخدام طرق ).حتدد القيمة العادلة للمشتقات على أساس األسعار املتداولة يف السوق عند توفرها أ٦ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. مت اإلفصاح عن القيمة العادلة هلذه االستثمارات يف اإليضاح (

  التقييم املالئمة.
  

ايضات أسعار العمولة واخليارات ومقايضات العملة وعقود الصرف األجنيب املؤجلة. إن القيم اليت مت احلصول عليها من خالل أسلوب تقييم معني مبدخالت باستخدام البيانات القابلة للمالحظة يف السوق متثل بشكل رئيسي مق
رف األجنيب ومنحنيات األسعار اآلجلة وأسعار العمولة. ويتم تقييم ألكثر استخداماً التسعري املؤجل ومناذج املقايضة باستخدام حسابات القيمة احلالية. وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة وتشمل نقطة الصوتشمل أساليب التقييم ا

  مالحظة مبا يف ذلك أسعار الوسيط وغريه. االستثمارات األخرى يف املستوى الثاين استناداً إىل البيانات القابلة لل
  

: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٦،٩٨٠مليون ريـال سعودي مقابل قيمة دفرتية قدرها   ١٦،١١٠: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٦،٧٨٦بلغت القيمة العادلة لالستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة 
مليون ريـال سعودي  الشيءمليون ريـال سعودي) مقارنة بقيمتها الدفرتية البالغة   ٧٥,٩١: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي ( الشيءتاريخ االستحقاق حىت م العادلة لالستثمارات املقتناة والقي مليون ريـال سعودي)١٦،٢٤٤

  مليون). ٧٥,٨٢: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١(
  

فرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة، حيث أن مولة وسندات الدين واملستحق من وإىل البنوك واملؤسسات املالية األخرى واملدرجة بالتكلفة املطفأة، ال ختتلف بشكل كبري عن القيم الدإن القيم العادلة لودائع العمالء احململة بالع
وينوي عدالت املتعاقد عليها، وبسبب الفرتة القصرية للمستحقات من وإىل البنوك واملؤسسات املالية األخرى. ال يتوفر سوق نشط هلذه األدوات. معدالت العمولة احلالية يف السوق لألدوات املالية املماثلة ال ختتلف بشكل كبري عن امل

  البنك أن حيقق القيمة الدفرتية هلذه األدوات املالية من خالل التسوية مع أطراف أخرى عند استحقاق كل منها.
  

ا أو عندما تستخدم مناذج التسعري يف حالة بعض السندات ثابتة املعدل. وعليه، لعادلة لالستثمارات املقتناة لتاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، إىل أسعار السوق املعلنة عند توفرهتستند تقديرات القيمة ا
الية املتاحة للبيع على مضاربة بقيمة ادلة. تعتمد القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق املعلنة عند توفرها أو باستخدام أسلوب التقييم املناسب. تشتمل االستثمارات املميكن أن تنشأ فروقات بني القيم الدفرتية وتقديرات القيمة الع

القيمة العادلة للمضاربة مشتق على طريقة التدفقات النقدية املخصومة باستخدام منحىن العائد احلايل بعد الث.مليون ريـال سعودي) واليت صنفت ضمن املستوى الث  ٣،١٤٦: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي (  ٢،٥٣٥
 ٣١مليون ريـال سعودي (  ١٢٣،٦٠٢االئتمان البالغ  رقيستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية املخصومة مستخدمًا منحىن العائد احلايل للتوصل إىل القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل ف تعديل فرق االئتمان الداخلي

  مليون ريـال سعودي).  ١٢٩،٤٥٨: ٢٠١٦ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٢١،٩٤٠مليون ريـال سعودي). بلغت القيمة الدفرتية لتلك القروض والسلف   ١٣١،٦٣٢: ٢٠١٦ديسمرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٦٣  

  
  عالقةالي و ف ذاطر االمعامالت وأرصدة    ٣٧          

  
العالقة  ويذ العالقة  متت بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. ختضع املعامالت مع األطراف ويعالقة. وترى اإلدارة وجملس اإلدارة بأن املعامالت مع األطراف ذ وييتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذ

  م واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة كاآليت:٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي. كانت األرصدة الناجتة عن هذه املعامالت كما يف للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك و 
  

  بآالف الريـاالت السعودية
  

   ٢٠١٧  
  

 ٢٠١٦  
  سي آي بي  –سي أيه مجموعة  

  
    

  ١،١٨٤،٤٩٥  ١٨٥،٠٦٠  وأصول األخرىأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 
  ١٥،٥٦٦  ٩١،٦٤٧  و مطلوبات األخرى أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

  ٥٨،٣٥٦  ٨٨،٩٣٣  القيمة العادلة للمشتقات، صايف
  ١،٨٥٣،٢٥٥  ١،٤١٦،٩٩٨  التعهدات وااللتزامات احملتملة

  
  شركات زميلة

    

  ١١٣،٢٢٠  ٧٦،٠٤٩  استثمارات
  ٧،٧١٤  ٧،٩٩٣  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

  ١٠٠،٦١٧  ١٤٢،٥٠١  ودائع العمالء
  ٣٠٠  ١،٦٠٠  التعهدات وااللتزامات احملتملة
     المنتسبة لهم شركاتالالمراجعين والمساهمين الرئيسيين اآلخرين  و  كبار المدراء التنفيذيين و  أعضاء مجلس اإلدارة،

  
  ٦،٢٧٥،٣٠٥  ٧،١٨٤،٩٠٢  قروض وسلف 
  ٦،٣٧٥،٣٢٠  ٩،٨١٠،٣٩٧  ودائع العمالء 

  ٥٦،٣٢٥  ١٢،٣٠٨  القيمة العادلة للمشتقات، صايف
  ٢،١٩٧،٣٦٥  ١،٤١٨،٧٥٠  التعهدات وااللتزامات احملتملة

  
      صناديق البنك االستثمارية

  -  ٦٨٣  القيمة العادلة للمشتقات، صايف
  ٥،٩٨٧،٤٤٩  ٤،٦٧٢،٧٠٦  ودائع العمالء

  
  

  عالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:الطراف ذات األ% من رأس مال البنك، باستثناء املسامهني غري السعوديني. فيما يلي بيان دخل ومصاريف املعامالت مع ٥ميثل املسامهن الرئيسيون حصص ملكية أكثر من 
  

  
  بآالف الريـاالت السعودية

  
         ٢٠١٧  

  
      ٢٠١٦  

      
      دخل العموالت اخلاصة 

 ٧،٣٤٦  ٩،٧٨٥  
  ٢٣٠،٢٤٢  ٢٧٩،٥٨٤  املنتسبة هلمشركات الكبار املدراء التنفيذيني املراجعني واملسامهني الرئيسيني اآلخرين  و  أعضاء جملس اإلدارة،-
  ٦  -  شركات زميلة -

  ٢٣٧،٥٩٤  ٢٨٩،٣٦٩  اخلاصة إمجايل دخل العموالت
      

      مصاريف العموالت اخلاصة 
 ١،٠٢٤  ٤٠٣  
  ٢٣٢،٣٠١  ٢١٣،١١١  املنتسبة هلمشركات الاملراجعني واملسامهني الرئيسيني اآلخرين  و  أعضاء جملس اإلدارة، كبار املدراء التنفيذيني-
  ٢٩٩  ٣٩٠  شركات زميلة -
  ٥٠٧  ١،٨١٥  صناديق البنك االستثمارية -
  ٢١٥،٧١٩  عموالت خاصة مصاريفإمجايل 

  
٢٣٤،١٣١  

    
  ٢٥،٧٨٣  ٦٢،١٧٨  عموالت وأخرى، صايف دخلأتعاب، 

  ٣،٩٠٦  ٤،٤٤٩  أتعاب مدراء
  ٦١٤  ٩٩٦  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٦٤  

  
  
  )تابع( عالقةالي و ف ذاطر االمعامالت وأرصدة    ٣٧
  

  كاآليت:إىل موظفي اإلدارة العليا  ومزايا املوظفني  واتبر بلغ إمجايل 
  
 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  بآالف  الرياالت السعودية
  ٩٨،٨٣٢  ٦٠،٢٠٥  مكافآت قصرية األجل
  -  ٩،٨٨٠  (مكافآت مؤجلة) مكافآت طويلة األجل

  -  ١٠،٩٢٥  طويلة األجل احلوافزبرنامج 
اية اخلدمة   -  ١٤،٤٢٧  مكافأة 

  ٩٨،٨٣٢  ٩٥،٤٣٧  اإلجمالي
 

. مباشرموظفو اإلدارة العليا هم األفراد الذين لديهم السلطة واملسؤولية للتخطيط والتوجيه واملراقبة على أنشطة البنك إما بشكل مباشر أو غري  
 
 

  أسهم الخزينة     ٣٨

أسهم البنك السعودي  بناءًا على أداء يةحتفيز  آتاألجل والذي ُمينح مبوجبه مكاف جملس اإلدارة ضمن برنامج احلوافز طويلة من قبل عليها املوافقة متت م خطة لشراء أسهم خزينة واليت٢٠١٦ عامخالل الربع الثالث من  البنكبدأ 
 نامج احلوافز طويلة األجل يف تاريخ املنح. لعمل يف بر الفرنسي للموظفني املؤهلني. ويستفيد املوظفون املؤهلني من االرتفاع يف قيمة أسهم البنك السعودي الفرنسي خالل فرتة االكتساب. بدأ ا

  :يما يلي أبرز خصائص الربنامجامللكية و ف قيمة السهم ضمن حقوق يقوم البنك بتسوية االرتفاع يف
  طبيعه البرنامج   برنامج المكافأة طويل األجل 

  عدد الربامج القائمة  ١
  تاريخ املنح  ٢٠١٧ ،يوليو ٢
  تاريخ االستحقاق   ٢٠١٩،يناير ١

 لایر سعودي – سعر املنح  ٢٣,٠٩٦
  اإلستحقاقفرتة   سنة ١,٥

  اإلستحقاقشروط   بقاء املوظفني على رأس العمل واستيفاء معايري اخلدمة املطلوبة
  طريقة السداد  ارتفاع مثن األسهم
  طريقة التقييم املستخدمة بالك شولز
  لایر سعودي -القيمة العادلة للسهم يف تاريخ املنح   ٣١,٨٣٦

 
ا يف هذه القوائم املالية املوحدة فيما يتعلق خبطط السداد املستندة إىل حقوق املسامهني يتم منح األسهم عند حتقق شرط البقاء على رأس العمل مع األخذ باالعتبار الظروف السائدة بالسوق ذات الصلة. إن إمجايل املصاريف املعرت  ف 

  مليون لایر سعودي) ١٩١مليون لایر سعودي ( يف تاريخ املنح  ١١٩  هي ٢٠١٧ديسمرب  ٣١قيمة األسهم كما يف لایر سعودي).  : الشيء٢٠١٦لایر سعودي (مليون  ١٠,٩واملذكورة أعاله للفرتة هي 
  ٦،٠٠٠،٠٠٠  تاريخ املنح الثمن عند عدد األسهم املمنوحة حلساب االرتفاع يف

  ٢،٢٥٠،٠٠٠  األسهم املتنازل عنها 
  ٣،٧٥٠،٠٠٠  ٢٠١٧-ديسمرب-٣١كما يف   حلساب االرتفاع يف الثمن عند تاريخ املنح املخصصةعدد األسهم 

  
  

  كفاية رأس المال  ٣٩
  

قـدرة البنـك علـى االسـتمرار كمنشـأة عاملـة واالحتفـاظ بقاعـدة رأمساليـة قويـة. تـتم مراقبـة كفايـة رأس تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس املال يف االلتزام مبتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي واحلفاظ علـى م
  إدارة البنك.  املال واستخدام رأس املال النظامي من قبل 

  
ة رأس املــال وذلــك مبقارنــة بنــود رأس املــال املؤهــل مــع املوجــودات املدرجــة يف قائمــة املركــز املــايل، يقــوم البنــك مبراقبــة كفايــة رأمسالــه وذلــك باســتخدام املعــدالت احملــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، ومبوجبهــا يــتم قيــاس مــدى كفايــ

وأن تكـون نسـبة إمجـايل رأس املـال  فـاظ حبـد أدىن مـن رأس املـال النظـامي،اإلمسية للمشتقات بإستخدام األرصدة املرجحة إلظهار خماطرها النسـبية. تتطلـب التعليمـات الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي االحتوالتعهدات، واملبالغ 
  ٪.٨املتفق عليه وهي النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند أو تزيد عن احلد األدىن 

  
علـى املوجـودات املرجحـة املخـاطر وإمجـايل رأس املـال واملعـدالت ذات العالقـة  يتم حسـاب، وعليه ٢٠١٣يناير  ١والسارية املفعول من  ٣أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي اإلطار والتوجيهات املتعلقة بتطبيق رأس املال مبوجب بازل 

  . ٣بازل  حتت إطارأساس موحد للجموعة 
  
  
  
 
  

  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٦٥  

  كفاية رأس المال (تابع)   ٣٩
  

  . ٣إطار بازل  ضمنباستخدام اإلطار واملنهجية احملددة  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١املعدالت ذات العالقة كما يف إمجايل رأس املال و  املوجودات املرجحة املخاطر و مت حساب 
  

  ٢٠١٦               ٢٠١٧                بآالف الريـاالت السعودية

      
  ١٧٦،٢٥٥،١٧١  ١٦٧،٣٢٣،١٧٥  خاطر االئتمان املتعلقة مب املوجودات املرجحة املخاطر
  ١١،٦٦٠،٣٩٠  ١٢،٢٢٢،٣٠٠   العملياتخاطر املتعلقة مب املوجودات املرجحة املخاطر
  ٣،٩٠١،٣٤٩  ٢،٥٤٢،١٦٥  خاطر السوق املتعلقة مب املوجودات املرجحة املخاطر

      
  ١٩١،٨١٦،٩١٠  ١٨٢،٠٨٧،٦٤٠  إمجايل املوجودات املرجحة املخاطر   

      
  ٣٠،٢٣٥،٩٥٩  ٣١،٨٩٧،٦١٣  )١رأس املال األساسي (الشرحية 

  ٣،٨٦٩،٤٧٥  ٣،٤١٧،٩٤١  )٢رأس املال املساند (الشرحية 
       

  ٣٤،١٠٥،٤٣٤  ٣٥،٣١٥،٥٥٤  )٢والشرحية  ١إمجايل رأس املال األساسي واملساند (الشرحية 
       

      نسبة كفاية رأس املال (%)
  %١٥,٧٦  %١٧,٥٢  )١نسبة رأس املال األساسي (الشرحية             
  %١٧,٧٨  %١٩,٣٩  )٢+ الشرحية  ١نسبة رأس املال األساسي واملساند (الشرحية             

    
  

  خدمات إدارة االستثمار وخدمات الوساطة وتمويل الشركات   ٤٠
  

وساطة. يدرج الدخل من الشركات التابعة يف قائمة الدمات باإلضافة خلصصني يقدم البنك خدمات االستثمار لعمالئه من خالل شركة تابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار بالتعاون مع مستشاري استثمار متخ
ذلك  يطرة البنك على مثل تلك الصناديق االستثمارية يعتمد البنك عادًة على تقييم إمجايل احلقوق االقتصادية للبنك يف تلك الصناديق (ويشملالدخل املوحدة ضمن "دخل األتعاب والعموالت، صايف". ولتقييم مدى س

  االستثمارات وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة متوقعة)، وكذلك حقوق املستثمر يف استبعاد مدير الصندوق. 
صناديق. مع ذلك، تدرج حصة البنك يف هذه االستثمارات ضمن ر أعاله، فإن البنك يتصرف بصفته وكيًال عن مجيع املستثمرين يف مجيع احلاالت وبناًء على ذلك مل يقم بتوحيد القوائم املالية لتلك الوعلى ضوء نتائج التقييم املذكو 

  العالقة.  ويف ذبند استثمارات متاحة للبيع، ويتم اإلفصاح عن الرسوم املتحققة ضمن معامالت األطرا
  

 همليون ريـال سعودي). كما يقدم البنك لعمالئه من خالل شركت ٤،٠١٥: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي ( ٤،١٨٧بلغت قيمة الصناديق االستثمارية وحمفظة االستثمارات اخلاصة األخرى املدارة بواسطة البنك بواسطة الشركة التابعة 
مبلغ إمجايل  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١ما يف مع الشريعة تشتمل على إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصني. بلغ صايف قيمة موجودات هذه الصناديق كالتابعة خدمات إدارة استثمارات متوافقة 

  مليون ريـال سعودي).   ٢،٨١٥: ٢٠١٦مليون ريـال سعودي (  ٢،٨٨٠قدره 
  

  
  لتقارير المالية الدوليةداد اإعالتغييرات المستقبلية في إطار  ٤١

  
  حالياً بتقييم أثرها. البنكويقوم  ،٢٠١٨ يناير ١سنوات احملاسبية اليت تبدأ يف أو بعد باإلضافة للمعايري اجلديدة و الغري سارية للعلى املعايري احلالية  التالية لتعديالتلاملبكر  التطبيققرر البنك عدم 

   
   : ٢٠١٨يناير  ١التقارير املالية سارية املفعول للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد إلعداد عايري الدولية املفيما يلي ملخص ملعايري التقارير املالية الدولية اجلديدة والتعديالت على 

  
 مىت يتمعرض املعيار اجلديد منوذجا من مخس خطوات لتحديد . ي٢٠١٨يناير  ١ليت تبدأ يف أو بعد تنطبق على الفرتات السنويه اء":  "االيرادات من العقود مع العمال ،١٥ رقم إلعداد التقارير املاليةاملعيار الدويل  -

  .وإمكانية التعجيل بإثبات اإليرادات أو تأجيلهااجلديدة  واالحكاممع التقديرات  يتم االعرتاف بااليراداتاإليرادات، وبأي مبلغ. إن تطبيق هذا املعيار سيكون له تأثري كبري على كيفية ومىت ب االعرتاف
  
حماسبية،  جماالت ثالثةتصنيف وقياس  التتغطي التعدي .٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفرتات السنويه اليت تبدأ يف أو بعد " " الدفع على أساس السهم، ٢إلعداد التقارير املالية رقم   التعديالت على املعيار الدويل -

احملاسبة عن تعديل الدفع على أساس األسهم ، وثالثا، وهو ما ميثل صايف الضرائب املستقطعةيتم تسويتها بعد خصم  االسهم، والثانية، تصنيف مدفوعات على أساس االسهمقياس مدفوعات نقدية مستندة إىل  أوالً 
  .من تسوية النقدية إىل تسوية حقوق امللكية

  
احملاسبة  اريمبوجب مع نيالنموذج احملاسيب املزدوج احلايل للمستأجر  دياجلد ارياملع لغيي. ٢٠١٩يناير  ١تنطبق على الفرتات السنويه اليت تبدأ يف أو بعد "عقود االجيار":  ، ١٦ رقم التقارير املاليةإلعداد املعيار الدويل  -

  .قامة املركز املايل حماسبياً داخلمنوذج  ١٦من ذلك، يقرتح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  . وبدالً ةيالعموم ةيزانيخارج امل ةيليوالعقود التشغ ةيومالعم ةيزانيامل داخل لييالتمو  ريعقود التأج نيب يزميوالذي  ١٧الدويل رقم 
  
  
  
  
  



  البنك السعودي الفرنسي    
  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

٦٦  

  (تابع) التغييرات المستقبلية في إطار إعداد التقارير المالية الدولية ٤١
  

 بناء مناذج باستخدام خرباء داخليني وخارجيني خاللمن  ٣٩سوف حيل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم . ٢٠١٨يناير  ١ سيتم تطبيقه ابتداءًا من والذي"األدوات املالية"  ، ٩املالية رقم  املعيار الدويل إلعداد التقارير -
يلي ملخص  فيما .اتيوضوابط مفصلة مبا يف ذلك األدوار واملسؤول اساتيإطار عمل س ذيتنف تمي. وسالتطلعيةيف املعلومات النظر  . املتوقعة االئتمانيةسوف تقوم اجملموعة بإدراج خمصصات اخلسائر بناء على اخلسائر 

  .املالية املوحدة القوائمإلسرتاتيجية التنفيذ واألثر املتوقع على 
  

  ٩التقارير المالية رقم  العدادللمعيار الدولي  أثر التطبيقتحليل 
  

 استراتيجية التنفيذ 
  ، مع ٢٠١٨يناير  ١الساري اعتبارا من  ٣٩دوات املالية"، املعيار الذي سيحل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم اال" ٩عداد التقارير املالية رقم ال، أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار الدويل ٢٠١٤يف يوليو                 

وتكنولوجيا املعلومات والعمليات  واملالية االئتمانأعضاء من خماطر  بوجودفريق تنفيذ متعدد التخصصات  قام بإعداد، ولذلك مشروع مهم  ٩ويرى البنك أن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم السماح بالتطبيق املبكر. 
  ورئيس إدارة املخاطر. املدير املايلإدارة املشروع   ذات الصلة لتحقيق تنفيذ ناجح وقوي. ويتوىل واالعمال

  
  التصنيف والقياس

النقدية. حتدد هذه العوامل ما إذا كانت املوجودات املالية يتم قياسها بالتكلفة  ادفقاتوخصائص ) األعمال للمنشأةمنوذج (تلك املوجودات على كيفية إدارة  ( باستثناء أدوات حقوق امللكية) ةاملالي األصوليعتمد تصنيف وقياس 
ف ال ميكن الرجوع عنه بالقيمة العادلة فقد يقوم البنك بتصني.بالنسبة ألدوات حقوق امللكية املقتناه لغري أغراض املتاجرة   أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر املطفأة

  .ويكون ذلك اخليار للبنك على أساس االستثمار حسب نوعه .من خالل الدخل الشامل اآلخر ودون إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو اخلسائر يف قائمة الدخل
  
  

ا متاحة للبيع شروط ا ة لتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وعليه ال يوجد تغيري يف احملاسبة عن تلك املوجودات باستثناء املتطلبات اجلديدتستويف معظم أدوات حقوق امللكية للبنك املنصنفة حالياً على أ
  .٩للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  فقاً لالخنفاض يف القيمة. وُتقاس أدوات حقوق امللكية املصنفة حالياً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر باستخدام نفس األساس و 

  
احملاسبة الدويل  األدوات املصنفة وفقاً ملعيار .٩لمعيار الدويل رقم وفقا لبالتكلفة املطفأة قياسها  املتوقعفإنه من  ٣٩عيار احملاسبة الدويل رقم مل وفقاواليت تقاس بالتكلفة املطفأة  ذمم مدينةاملالية املصنفة كقروض و  املوجودات أغلب 

ا متاحة للبيع  فإنه من احملتمل قياسها وفقا للمعيار الدويل رقم  ٣٩رقم    حمددة.بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  بناًء على ظروف  ٩على أ
  

باستثناء معاجلة األرباح أو اخلسائر الناجتة عن خماطر االعتماد للمنشأة املتعلقة باملطلوبات  ٣٩، فإن احملاسبة عن املطلوبات املالية تتشابه إىل حد كبري مع معيار احملاسبة الدويل رقم ٩التقارير املالية رقم وفقاً للمعيار الدويل العداد 
  .ال يتوقع البنك أي أثر جوهري على مطلوباته املالية والسياسة احملاسبية إللغاء االعرتاف هدون تغيري. وعلي ٣٩حتويل قواعد إلغاء االعرتاف من معيار احملاسبة الدويل رقم  املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. كما مت

  
  في القيمة االنخفاض

اليت تقاس  االستثماراتواخلسائر. ويشمل ذلك بشكل رئيسي التمويل و  خالل األرباحيتم قياسها بالقيمة العادلة من  الاملتوقعة على املوجودات املالية اليت  االئتمانخمصصات اخنفاض القيمة على أساس خسائر  ثباتسيقوم البنك بإ
حقوق يف القيمة على استثمارات  االخنفاضخبسارة  االعرتاف. لن يتم االئتمانوك والضمانات املالية والتزامات وإيداعات ما بني البن األسهم)باستثناء استثمارات  اآلخر(الدخل الشامل  خاللبالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من 

  هي عبارة عن هيكل املتغريات التالية: املتوقعة االئتمانخسائر املدخالت الرئيسية يف قياس . امللكية
  

  احتمالية التعثر 
  التعثر  عندتقديرات اخلسارة 
  التعرضات عند التعثر  

  
لية ويتم تعديلها للمعلومات التطلعية. وسيقوم البنك بتصنيف موجوداته املالية إىل ثالث مراحل وفقا للمعيار الدويل العداد التقارير املا تارخيية أخرى بيانات وإن املتغريات أعاله مشتقة عموماً من النماذج اإلحصائية املطورة داخلياً 

  :٩رقم 
  

 ا. يتم تسجيل خمصص اخنفاض القيمة على أساس  جوهريبشكل  االئتمانية اجود تدهوراليت مل يتم تاملوجودات املالية  ة األوىل: األصول العاملة:املرحل  خسائر االئتمان املتوقعة.من شهرا  ١٢ منذ نشأ
 ا.  االئتماناملوجودات املالية اليت تدهورت بشكل كبري يف جودة  :املرحلة الثانية: أصول شبه عامله يتم تقييم اجلودة االئتمانية من خالل مقارنة العمر الزمين الحتمالية العجز كما يف تاريخ التقرير بالعمر منذ نشأ

يتم تسجيل خمصص اخنفاض القيمة على عندما يكون ذلك مالئماً عند وجود تغريات يف توقعات الدفعات املقدمة). و  الزمين املتبقي الحتمالة العجز يف الوقت املتوقع لالعرتاف األويل للتعرض (والذي يتم تعديله
 املتوقعة. االئتمانسائر خل أساس العمر الزمين

 :القيمة على أساس العمر الزمين خلسائر االئتمان املتوقعة.يقوم البنك بإدراج خمصص اخنفاض س، املتعثرةبالنسبة لألصول املالية اليت  املرحلة الثالثة : األصول منخفضة القيمة 
  

  قياسه ملخصصات خسائر االئتمان املتوقعة.عند  و اخاطر االئتمان منذ نشأمل اجلوهريتقييمه للتدهور  يفأيضا ملعلومات تطلعية  بالنظر البنك وسيقوم
  ادر داخلية وخارجية.البطالة وإمجايل منو الناتج احمللي والتضخم ومعدالت الربح وأسعار املنازل) والتنبؤات االقتصادية اليت يتم احلصول عليها من خالل مصستشمل املعلومات التطلعية عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل 

  
رجحة لتحديد خمصص اخنفاض القيمة وفقا ملتطلبات املعايري ج االحتمال امل توقعة ويطبق طريقة امل االئتمانولتقييم جمموعة من النتائج احملتملة، يعتزم البنك صياغة سيناريوهات خمتلفة. بالنسبة لكل سيناريو، سوف يستمد البنك خسارة 

  احملاسبية.
 من قبل املستشار اخلارجي.صحتها وذلك بعد التحقق من  ٩لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  احلاضر ية يف الوقتاهز اجلالبنك لدى  

 
  محاسبة التحوط

ا  التحوطأقوى مع اسرتاتيجية إدارة املخاطر ويسمح بتطبيق حماسبة  رابط  يصنعدف متطلبات حماسبة التحوط العامة إىل تبسيط حماسبة التحوط، مما       تتناول بشكل  العلى جمموعة أكرب من أدوات التحوط واملخاطر. ومع ذلك، فإ
الدويل  املعيار من متطلبات  بدالً  ٣٩رقم  معيار احملاسبة الدويلمتطلبات على بقاء اإلاحملاسبية سياسة لليار اخل ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  يتيحصريح اسرتاتيجيات حماسبة التحوط الكلية، وهي ذات أمهية خاصة للبنوك. لذلك، 

  .٩للتقارير املالية رقم 
  .٣٩ملعيار احملاسبة الدويل رقم  استناداً للتحليل الذي مت تنفيذه حىت تارخيه، يتوقع البنك ممارسة خيار السياسة احملاسبية يف االستمرار مبحاسبة التحوط وفقاً 

  
  



  
  البنك السعودي الفرنسي    
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
    

٦٧  

  التقارير المالية الدولية (تابع)التغييرات المستقبلية في إطار إعداد  ٤١
  

  المتوقع الكلي األثر         
  

  :٢٠١٨يناير  ١بتاريخ  ٩قام البنك مبراجعة موجوداته ومطلوباته املالية ويتوقع األثر التايل من تطبيق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم           
  

  والقيمة الدفرتية يف بداية فرتة  ٣٩، يسمح للبنك باالعرتاف بأي فرق بني القيمة الدفرتية السابقة مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم ٩وفقا لألحكام االنتقالية للتطبيق األويل للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
 % و٣% إىل ٢بنحو  األثر الكلي على حقوق امللكية والقيمة الدفرتية اجملمعة للموجودات املالية ذات الصلة يقدرألرباح املبقاة يف بداية الفرتة. وبناء على ذلك، التقرير السنوي اليت تتضمن تاريخ التطبيق األويل ل

 .خلسارة املتكبدةعن تطبيق منوذج اخلسائر املتوقعة مقابل منوذج ا والناشيءعلى التوايل يف تاريخ التطبيق األويل  ،٪٠,٥٪ إىل ٠,٣
  بشكل أساسي من الزيادة األساسية يف خمصصات االخنفاض يف القيمة االئتمانية.      ١كما أنه نتيجة لذلك، سيتأثر معدل الشرحية  
  ٠,١٠اىل    % ٠,٠٦من  ) من املتوقع أن يكون اخنفاضاً مبقدار يقارب٢٠١٨يناير  ١(بدًء من  ٩، فإن أثر اليوم األول لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٢٠١٧ديسمرب  ٣١وفقاً لألرصدة كما يف 

  إضافة لذلك، فإن التأثريات اهلامة اجلديرة بالذكر كما يلي: .  )٢+ الشرحية  ١(الشرحية  يف معدل كفاية رأس املال ،%
o ا موجودات مالية بالقيمة  سعوديال شيء لایر  جيب إعادة تصنيف بعض االستثمارات البالغة اليت ال تستويف ضوابط تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة املطفأة على أ

 .٢٠١٨يناير  ١من احتياطي املوجودات املالية املتاحة للبيع إىل األرباح املبقاة بتاريخ  سعوديال شيء لایر العادلة من من خالل األرباح أو اخلسائر. وجيب حتويل أرباح القيمة العادلة ذات 
o  سعودي شيء لایر ال. مت االعرتاف باألرباح البالغة األرباح أو اخلسائرإىل  اآلخرالدخل الشامل  خاللاملصنفة بالقيمة العادلة من  حقوق امللكية دواتأ بيع أو اخلسائر احملققة من األرباحلن يتم حتويل 

 .٢٠١٧ديسمري  ٣١لسنة املنتهية يف خالل ا ضمن األرباح أو اخلسائر املتعلقة باستبعاد املوجودات املالية املتاحة للبيع
 تغري طبيعة ومقدار إفصاحات البنك عن أدواته املالية خصوصاً يف سنة تطبيق املعيار اجلديد أن متطلبات إفصاح إضافية والتغريات يف العرض واليت من املتوقع  دياجلد ارياملع قدمي. 

  
  
  

  الحوكمة والضوابط
يتضمن  االدارة إىل وضع إطار حوكمة معتمد من جملس  اإلرشاداتاليت تنطبق على البنوك السعودية. وتدعو هذه  ٩التقارير املالية رقم  العداداملعيار الدويل إرشادات قيد التنفيذ مبا يتماشى مع  هو حاليا والضوابط احلوكمةهيكل إن 

  واملسؤوليات. االدوار سياسات وضوابط مفصلة، مبا يف ذلك 
  
  
  
 
 

  تنبيه    
. يعترب  التقييم ٣٩وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١مقارنة بتلك املطبقة يف  تعثر اإلئتمانخمصصات  يف زيادةالتصنيف قائمة املركز املايل وقياس التغيريات  وكذلك كل من أثر   املسامهنييف حقوق املقدر  يتضمن االخنفاض    

ستمر البنك يف تعديل النماذج والطرق والضوابط ومراقبة تطورات  سيبشكل كبري عن ذلك التقدير.  ٩ك للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم وقد خيتلف التأثري الفعلي لتطبيق البن وليس توقعاً مستقبلياً  لزمن حمدداملبني أعاله تقديراً 
  .٢٠١٨يناير  ١بتاريخ  ٩القواعد التنظيمية قبل تطبيق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 

  
  
  

  أرقام المقارنة ٤٢
  
  إعادة تصنيف أرقام الفرتات السابقة لتتماشى مع عرض الفرتة احلالية. مت
  
  
  

  موافقة مجلس اإلدارة ٤٣
  

  .هـ١٤٣٩ مجادى الثاين ١١م املوافق ٢٠١٨ فرباير ٢٧ مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ
  

  


