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عــــــــام -1

 4هـ )الموافق 1397جمادى اآلخر  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  -تأسس البنك السعودي الفرنسي )البنك( 
دوشين م ( بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االن1977ديسمبر  11هـ الموافق )1398محرم  1م(.  بدأ البنك ممارسة أعماله رسمياً بتاريخ 1977يونيو 

سبتمبر  5هـ )الموافق 1410صفر  4الصادر بتاريخ  1010073368والسويس في المملكة العربية السعودية.  يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
 30موظفـاً ) 3,042 لسعودية. ويبلغ عدد موظفي البنك فرعاً( في المملكة العربية ا 85م: 2021 سبتمبر 30فرعاً ) 82م( من خالل فروعه البالغة 1989
موظفاً(. 2,995م: 2120 سبتمبر

شرعية  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف هيئة
المملكة العربية السعودية. - 11554، الرياض 56006ص. ب  -مستقلة. إن عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو: طريق الملك سعود 

٪ من حقوق الملكية(، وتقدم النشاطات المتعلقة بالوساطة وإدارة األصول وتمويل 100يمتلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ) 
والتأجير وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة الشركات.  كما يمتلك البنك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وشركة السعودي الفرنسي للتمويل 

٪ وملكية غير مباشرة من خالل شركته 95٪ )ملكية مباشرة بنسبة 100٪ من حقوق الملكية.  كما يمتلك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة 100
٪(. تم تأسيس هذه الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. 5التابعة بنسبة 

والمسجلة في جزر  وصكوك البنك السعودي الفرنسي شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة يه هتابعي اتشرككما قام البنك بتأسيس  
دي البنك السعو  %.  إن الهدف من هذه الشركة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة الشراء.100الكايمان وذلك بحصة ملكية قدرها 

وسيلة ذات أغراض خاصة تم تأسيسها لزيادة رأس مال البنك السعودي الفرنسي عن طريق إصدار أدوات الدين. يه ةالفرنسي للتمويل المحدود

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

أسس اإلعداد -2

ً م2022 سبتمبر 30للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في الموجزة الموحدة تم إعداد القوائم المالية المرحلية  ( 34) الدولي المحاسبة يار لمع. طبقا
 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينة من المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمد"التقرير المالي األولي" 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب الموجزة الموحدة ال تتضمن القوائم المالية المرحلية 
 .م2021ديسمبر  31مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  م2021ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
مالية المرحلية الموجزة البيانات ال إعدادتم  .للمراجعين والمحاسبينالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 الموحدة باللاير السعودي وتم تقريب المبالغ إلى أقرب ألف.

أسس التوحيد -3

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية  .على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعةالموحدة تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة  
 باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم إجراء تسويات، عند الضرورة، على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم الماليةللبنك وذلك 
للبنك.الموجزة الموحدة المرحلية 

لمخاطر أو يكون لديه حقوق في العوائد  الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرًضا
المتغيرة من ارتباطه بتلك المنشأة، وأن يكون لديه المقدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرته على تلك المنشأة.

حيد اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التو 
اعتبارا من تاريخ الموجزة الموحدة من البنك.  تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل المرحلية 

الشراء الفعلي أو حتى تاريخ االستبعاد الفعلي، حسبما هو مالئم.

لبنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد يتم حذف األرصدة بين ا
. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة ولكن بالقدر الذي الموجزة الموحدةهذه القوائم المالية المرحلية 

وجد فيه دليل على االنخفاض في القيمة. ال ي
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والتقديرات السياسات المحاسبية الهامة -4

مع تلك المستخدمة في اعداد الموجزة الموحدة تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية  
 .م2021ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

أُتبعت في إعداد القوائم المالية السيينوية الموحدة تتوافق السييياسييات المحاسييبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك التي 
لم تقم المجموعة  م.2022يناير  1م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 2021ديسيييييييمبر  31للمجموعة للسييييييينة المنتهية في 

م، ولكن 2022العديد من التعديالت ألول مرة في عام  يسييري بتطبيق أي معايير أو تفسيييرات أو تعديالت صييادرة ولكن غير سييارية المفعول بعد.
 للمجموعة.الموجزة الموحدة ليس لها أي تأثير على القوائم المالية المرحلية 

المعايير والتفسيرات 
 والتعديالت

تاريخ السريانالبيان

التعديالت على المعيار 
( 16الدولي للتقرير المالي )

امتيازات  -"عقود اإليجار"
 -اإليجار المتعلقة بكوفيد 

 تمديد الوسيلة العملية ،19

 2020يجار للمستأجرين. في مايو إ( ، تم منح امتيازات 19-كوفيد كورونا ) لتفشي جائحةنتيجة 
تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير بنشر ( IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية ) قام، 

عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار يوفر وسيلة  16المالية رقم 
 يعد تعدياًل لعقد اإليجار.من المؤجر  19-كوفيدبـ  مرتبكال

تعديالً إضافيًا لتمديد  بنشر (IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية ) قام،  2021مارس  31في 
. ويمكن للمستأجرين اختيار 2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30تاريخ الوسيلة العملية من 

إذا لم تكن  يقومون فيها بالمحاسبةامتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي  ة عنحسابالم
  .اإليجارلعقد تعديالت 

الفترات 
التي  السنوية

 1تبدأ في 
أو  2021 ابريل

بعد ذلك 
التاريخ

عدد من التعديالت محدودة 

النطاق على المعيار الدولي 

ومعيار  3للتقرير المالي 

 16المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة الدولي 

، وبعض التحسينات 37

السنوية على المعيار الدولي 

والمعيار  1للتقرير المالي 

 9الدولي للتقرير المالي  

ومعيار المحاسبة الدولي 

والمعيار الدولي للتقرير  41

 16المالي 

ِّث التعديالت على المعيار الد ، "عمليات تجميع األعمال" اإلشارة 3ولي للتقرير المالي  تُحد 

إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير  3الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال.

دات" على ، "الممتلكات واآلالت والمع16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المبالغ المستلمة من بيع البنود  -من تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات  -الشركة الخصم 

المنتجة أثناء قيام الشركة بتجهيز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة 

 بإثبات عائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل.

، "المخصصات والمطلوبات المحتملة 37ت على معيار المحاسبة الدولي تحدد التعديال

والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب 

 في خسارة.

: "تطبيق 1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

: "األدوات  9دولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي المعايير ال

: "الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار  41المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي 

 ، "عقود اإليجار".16الدولي للتقرير المالي 

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2022يناير 

لك بعد ذ

التاريخ.

معايير محاسبية صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

أو بعد ذلك  2022يناير  1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديالت التالية، التي تسري على الفترات التي تبدأ في 
الموجزة الموحدة  المرحلية اإلصدارات وال تتوقع أن يكون لتطبيقها تأثير جوهري على القوائم الماليةالتاريخ. لم تختر المجموعة التطبيق المبكر لهذه 

 للمجموعة.
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)تتمه( والتقديرات السياسات المحاسبية الهامة -4

المعايير والتفسيرات 
 والتعديالت

تاريخ السريانالبيان

التعديالت على معيار 

-( 1المحاسبة الدولي )

القوائم المالية، حول عرض 

 تصنيف المطلوبات

"عرض القوائم المالية"، أنه يتم  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية 

 فترة التقرير.

نشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم ال يتأثر التصنيف بتوقعات الم

عندما يشير إلى  1تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 

يرجى مالحظة أن المجلس أصدر مسودة جديدة ألقتراح التغيرات على هذا  "تسوية" التزام ما.

 التعديل.

مؤجل حتى 

ترات الف

المحاسبية التي 

 1ال تبدأ قبل 

2024يناير 

تعديالت ضيقة النطاق على 

 1معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار  2وبيان الممارسات 

 8المحاسبة الدولي 

تهدف التعديالت إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم 

 في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. المالية على التمييز بين التغيرات

الفترات 

السنوية التي 

يناير  1تبدأ في 

أو بعد  2023

ذلك التاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

"عقود التامين"  17المالي 

 2020المعدل في يونيو 

حاليًا بمجموعة متنوعة من ، والذي يسمح 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشكل أساسي  17الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي 

طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار التي يتم فيها 

 االشتراك بصورة اختيارية.

الفترات 

السنوية التي 

ير ينا 1تبدأ في 

أو بعد  2023

ذلك التاريخ

تعديل ضيق النطاق على 

متطلبات التحول الواردة في 

المعيار الدولي للتقرير 

 عقود التأمين 17المالي 

يتعلق التعديل بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبات أخرى في 

 .17المعيار الدولي للتقرير المالي 

"األدوات المالية"  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17معيار الدولي للتقرير المالي يتضمن ال

متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد تؤدي هذه الفروقات إلى عدم تطابق 

محاسبي مؤقت بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في بيانات المقارنة التي تقدمها في 

ألول  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17القوائم المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 مرة.

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي، 

ل منح شركات التأمين سيحسن فائدة بيانات المقارنة بالنسبة للمستثمرين. يحقق التعديل ذلك من خال

 خيار عرض بيانات المقارنة عن الموجودات المالية.

الفترات 

السنوية التي 

يناير  1تبدأ في 

أو بعد  2023

ذلك التاريخ

التعديل على معيار المحاسبة 

الضريبة  -12الدولي 

المؤجلة المتعلقة 

بالموجودات والمطلوبات 

 الناشئة عن معاملة واحدة

على تجنب عدم التطابق المحاسبي المؤقت ، وبالتالي ، سيحسن فائدة المعلومات سيساعد التعديل 

المقارنة للمستثمرين. يقوم بذلك من خالل تزويد شركات التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة 

 حول األصول المالية.

ا، عند تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت التي ينتج عنه

 اإلثبات األولي، مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة لالستقطاع.

الفترات 

السنوية التي 

يناير  1تبدأ في 

أو بعد  2023

ذلك التاريخ
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النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي -5

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 1,075,895 1,023,141 1,126,467 نقد في الصندوق

 8,559,262 8,691,928 9,622,423 وديعة نظامية

 - 79,999 1,678,848إيداعات أسواق المال لدى البنك المركزي السعودي

 9,635,157 9,795,068 12,427,738اإلجمالي

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىاأل  -6

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة( 

م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

م 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة( 

 2,916,628 3,798,508 2,595,891 حسابات جارية

 2,472,532 1,525,636 1,912,767 إيداعات أسواق المال

 (225) (180) (1,355)ناقصا: االنخفاض في القيمة 

 5,388,935 5,323,964 4,507,303اإلجمالي

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى حسب المرحلة: (1

بآالف الرياالت السعودية

مراجعة()غير م 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 180 - 66 114 يناير 1الرصيد في 

 -- 1 (1)راشه 12 ئتمان المتوقعة علىالمحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

5 (5) -- 

 1,175 - 374 801للفترة، صافي محملال

 1,355 - 436 919الرصيد في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

م )مراجعة(2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 439 - 60 379 يناير 1الرصيد في 
 (259) - 6 (265)( للسنةالعكسصافي المحمل / ) 

 180 - 66 114نهاية السنةالرصيد في 



10صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى )تتمة( -6

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 439 - 60 379 يناير 1الرصيد في 
 (214) - (5) (209)للفترةعكس الصافي 

 225 - 55 170الرصيد في نهاية الفترة

األخرى:يوضح الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  (2

بآالف الرياالت السعودية 

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 5,324,144 - 7,885 5,316,259 يناير 1الرصيد في 
 -- 646 (646) راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

37 (37) 
- 

-

 (815,486) - 7,882 (823,368) للفترة التغيرصافي  
- -- - مبالغ مشطوبة  

 4,508,658 - 16,376 4,492,282الرصيد في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 4,027,436 - 10,264 4,017,172 يناير 1الرصيد في 
- -- - راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

-- -- 

 1,296,708 - (2,379( 1,299,087 سنةلل )العكس( /التغيرصافي  
- -- - مبالغ مشطوبة 

 5,324,144 - 7,885 5,316,259الرصيد في نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(1202 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

 االئتمانيةالقيمة 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 4,027,436 - 10,264 4,017,172 يناير 1الرصيد في 
 -- (1,037) 1,037 راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 مستوى االئتمان لهاينخفض 

-- -- 

 1,361,724 - (641) 1,362,365 للفترة التغيرصافي  
- -- - مبالغ مشطوبة 

 5,389,160 - 8,586 5,380,574الرصيد في نهاية الفترة



11صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية المرحلية إيضاحا
م2021و م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

االستثمارات، صافي  -7

األوراق المالية كاآلتي:استثمارات تصنف  (أ

بآالف الرياالت السعودية
 سبتمبر 30

م 2022
)غير مراجعة(

ديسمبر  31
م 2021

)مراجعة(

 سبتمبر 30
م 2021

)غير مراجعة(

 28,821,561 28,705,446 26,164,987 استثمار بالتكلفة المطفأة

 14,329,548 14,604,493 16,865,422 أدوات الدين –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

241,530 338,307 226,422 

 209,090 209,995 69,541 أدوات الدين / حقوق الملكية –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 43,586,621 43,858,241 43,341,480اإلجمالي

مليون لاير  31,502: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 29,054بقيمة  متوافقة مع الشريعة اإلسالميةإجمالي االستثمارات استثمارات  يتضمن
 مليون لاير سعودي(. 31,033: 2021 سبتمبر 30 ،سعودي

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب

 األوراق الماليةاالستثمارات حسب نوع 

 بآالف الرياالت السعودية

م 2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

م 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

 اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية

بعمولة ثابتةأوراق مالية   60,882 8,659 69,541 144,385 11,102 155,487 139,515 11,164 150,679 

بعمولة عائمةأوراق مالية   - -- 54,508 - 54,508 54,573 - 54,573 

 3,838 - 3,838- -- -- - حقوق الملكية

 209,090 11,164 197,926 209,995 11,102 198,893 69,541 8,659 60,882 اإلجمالي

 الدخل الشامل اآلخراستثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل  (ج

االستثمارات حسب نوع األوراق المالية

بآالف الرياالت 
 السعودية

م 2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

م 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

 اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية

بعمولة أوراق مالية 

 ثابتة
8,137,861 4,445,814 12,583,675 7,760,291 2,847,479 10,607,770 7,748,521 2,369,676 10,118,197 

بعمولة أوراق مالية 

 عائمة
3,214,480 1,067,267 4,281,747 3,604,681 392,042 3,996,723 3,834,931 376,420 4,211,351 

حقوق الملكية 

 واخرى
231,348 10,182 241,530 328,041 10,266 338,307 216,143 10,279 226,422 

 14,555,970 2,756,375 11,799,595 14,942,800 3,249,787 11,693,013 17,106,952 5,523,263 11,583,689 اإلجمالي



12صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

)تتمة(  االستثمارات، صافي -7

(        استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأةد

الماليةاالستثمارات حسب نوع األوراق 

 بآالف الرياالت السعودية

م 2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

م 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

 اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية اإلجمالي دولية محلية

 25,211,201 - 25,211,201 24,939,934 - 24,939,934 22,219,521 - 22,219,521بعمولة ثابتةأوراق مالية 

 3,072,496 - 3,072,496 3,072,632 - 3,072,632 3,306,907 - 3,306,907بعمولة عائمةأوراق مالية 

 537,864 - 537,864 692,880 - 692,880 638,559 - 638,559 اخرى

 28,821,561 - 28,821,561 28,705,446 - 28,705,446 26,164,987 - 26,164,987 اإلجمالي

حسب المرحلة: ألدوات الدينيوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  (1

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(2202 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

 االئتمانيةالقيمة 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 20,640 -- 20,640 يناير 1الرصيد في 
 3,286 -- 3,286للفترة صافي المحمل 

 23,926 -- 23,926الرصيد في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(1202 ديسمبر 31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 15,392 -- 15,392 يناير 1الرصيد في 
 5,248 -- 5,248للسنة المحملصافي  

 20,640 -- 20,640سنةالرصيد في نهاية ال

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(1202 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 15,392 -- 15,392 يناير 1الرصيد في 
 2,758 -- 2,758للفترة صافي المحمل 

 18,150 -- 18,150الرصيد في نهاية الفترة



13صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية المرحلية إيضاحا
م2021و م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

االستثمارات، صافي )تتمة( -7

:حسب المرحلة يوضح الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية ألدوات الدين (2

السعوديةبآالف الرياالت 

م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 43,316,349 -- 43,316,349 يناير 1الرصيد في 

- -- - راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 

 ينخفض مستوى االئتمان لها
-- -- 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة 
 قيمة االئتمان

-- -- 

صافي التغير للفترة
(278,032) -- (278,032) 

- -- - بالغ مشطوبةم

 43,038,317الرصيد في نهاية الفترة
-- 

43,038,317 

بآالف الرياالت السعودية

م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 37,328,462 -- 37,328,462 يناير 1الرصيد في 
- -- - راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

-- -- 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة 

 قيمة االئتمان
-- -- 

 5,987,887 -- 5,987,887سنةصافي التغير لل

- -- - بالغ مشطوبةم

 43,316,349 -- 43,316,349سنةالرصيد في نهاية ال

بآالف الرياالت السعودية

م 2021 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 

شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 37,328,462 -- 37,328,462 يناير 1الرصيد في 
- -- - راشه 12ئتمان المتوقعة على المحول من خسائر ا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

-- -- 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة 

 قيمة االئتمان
-- -- 

 5,840,797 -- 5,840,797صافي التغير للفترة

- -- - بالغ مشطوبةم

 43,169,259 -- 43,169,259نهاية الفترةالرصيد في 



14صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

القروض والسلف، صافي -8

يتم تصنيف القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: (1

بآالف الرياالت السعودية

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 30

سحب على المكشوف 
بطاقات ائتمانوقروض تجارية

قروض شخصية
اإلجمالي

 159,233,052 29,053,559 583,188 129,596,305 إجمالي ،وسلف عاملة قروض

 4,470,872 107,067 20,576 4,343,229قروض وسلف غير عاملة، صافي

 163,703,924 29,160,626 603,764 133,939,534 إجمالي القروض والسلف

 (5,222,570)  (256,871) (43,725) (4,921,974) مخصص االنخفاض  في القيمة

 158,481,354 28,903,755 560,039 129,017,560القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

سحب على المكشوف 
بطاقات ائتمانوقروض تجارية

قروض شخصية
اإلجمالي

 148,687,334 26,876,972 527,408 121,282,954 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,858,249 138,488 34,509 3,685,252قروض وسلف غير عاملة، صافي

  152,545,583 27,015,460 561,917 124,968,206 إجمالي القروض والسلف

 (4,732,824(  (290,569(  (61,999(  (4,380,256)  مخصص االنخفاض  في القيمة

 147,812,759 26,724,891 499,918 120,587,950القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

بآالف الرياالت السعودية

)غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 30

سحب على المكشوف 
بطاقات ائتمانوقروض تجارية

قروض شخصية
اإلجمالي

 145,735,250 26,617,831 502,126 118,615,293 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,796,059 175,614 27,958 3,592,487قروض وسلف غير عاملة، صافي

 149,531,309 26,793,445 530,084 122,207,780 إجمالي القروض والسلف

 (5,138,366) (274,665) (47,352) (4,816,349) مخصص االنخفاض  في القيمة

 144,392,943 26,518,780 482,732 117,391,431بالتكلفة المطفأة، صافيالقروض والسلف المقتناة 

 :108,298م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 114,417الشريعة اإلسالمية بمبلغ  قروض وسلف متوافقة معإجمالي القروض والسلف  تضمني
 مليون لاير سعودي(.  508,104 :م2021سبتمبر 30، مليون لاير سعودي

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

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 4,693,010 4,693,010 4,732,824يناير  1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

 853,393 1,021,349 997,011 ، صافي/ السنة للفترة محملال

 (408,037) (981,535( (507,265) شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 5,138,366 4,732,824 5,222,570الرصيد في نهاية الفترة/ السنة



15صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية المرحلية إيضاحا
م2021و م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

القروض والسلف، صافي )تتمة( -8

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

بآالف الرياالت السعودية

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

منخفضة القيمة العمر 
 االئتمانية

اإلجمالي

 4,732,824 2,377,391 1,828,983 526,450 يناير 1الرصيد في 

 - 1,605 10,038 (11,643)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

30,714 (619,759) 589,045 -

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة 
 قيمة االئتمان

11,415 420,789 (432,204) -

 997,011 887,197 325,687 (215,873)للفترة )العكس( /المحملصافي  

 (507,265) (507,265)- - مبالغ مشطوبة  

 5,222,570 2,915,769 1,965,738 341,063الرصيد في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

مراجعة(م )2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

اإلجمالي

 4,693,010 2,738,124 1,375,529 579,357 يناير 1الرصيد في 

 - 3,189 41,237 (44,426(شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

52,085 )151,723) 99,638 - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة محول من 
 قيمة االئتمان

35,490 31,225 )66,715) -

 1,021,349 584,690 532,715 (96,056(لسنةل )العكس( /المحملصافي  

 (981,535( (981,535(- -  مبالغ مشطوبة

 4,732,824 2,377,391 1,828,983 526,450الرصيد في نهاية السنة

الرياالت السعوديةبآالف 

م )مراجعة(2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

اإلجمالي

 4,693,010 2,738,124 1,375,529 579,357 يناير 1الرصيد في 

 - 1,912 31,698 (33,610)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

13,652 (25,550) 11,898 - 

منخفضة محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 قيمة االئتمان

30,480 36,469 (66,949) -

 853,393 286,478 641,597 (74,682)لفترةل (العكس) /المحملصافي  

 (408,037) (408,037)- -  مبالغ مشطوبة 

 5,138,366 2,563,426 2,059,743 515,197الرصيد في نهاية الفترة



16صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

القروض والسلف، صافي )تتمة( -8

حسب المرحلة:للمنتج القروض والسلف  إجمالييوضح الجدول التالي  (4

بآالف الرياالت السعودية

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

العمر مدى 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

اإلجمالي

 133,939,534 4,418,353 13,237,567 116,283,614سحب على المكشوف وقروض تجارية

 603,764 25,646 18,717 559,401 بطاقات ائتمان 

 29,160,626 122,357 235,349 28,802,920 شخصية قروض 

 163,703,924 4,566,356 13,491,633 145,645,935الرصيد في نهاية الفترة 

بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 124,968,206 3,734,442 13,792,995 107,440,769سحب على المكشوف وقروض تجارية

 561,917 39,182 43,508 479,227 بطاقات ائتمان 

 27,015,460 160,478 185,933 26,669,049 شخصية قروض 

 152,545,583 3,934,102 14,022,436 134,589,045الرصيد في نهاية السنة 

بآالف الرياالت السعودية 

)غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 122,207,780 3,693,729 14,843,402 103,670,649تجارية سحب على المكشوف وقروض

 530,084 31,923 14,535 483,626 بطاقات ائتمان 

 26,793,445 171,675 194,724 26,427,046 شخصية قروض 

 149,531,309 3,897,327 15,052,661 130,581,321الرصيد في نهاية الفترة 



17صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية المرحلية إيضاحا
م2021و م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

)تتمة(القروض والسلف، صافي  -8

يوضح الجدول التالي اجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلف حسب المرحلة: (5

بآالف الرياالت السعودية

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 152,545,583 3,934,102 14,022,436 134,589,045يناير 1الرصيد في 

- 98,204 2,351,790 (2,449,994) شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

975,173 (2,917,894) 1,942,721 -

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 منخفضة قيمة االئتمان

20,739 879,262 (900,001) - 

 11,665,606 (1,405) (843,961) 12,510,972للفترة التغيرصافي  

 (507,265) (507,265)- -بالغ مشطوبةم 

 163,703,924 4,566,356 13,491,633 145,645,935الرصيد في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
مدى المتوقعة على 

العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 135,257,845 3,985,974 12,444,159 118,827,712يناير 1الرصيد في 

- 130,121 5,152,199 (5,282,320(  شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 - 793,642 (3,019,047(  2,225,405 مستوى االئتمان لهاينخفض 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - (130,723(  61,043 69,680 منخفضة قيمة االئتمان

 18,269,273 136,623 (615,918( 18,748,568للسنة التغيرصافي  

 (981,535(  (981,535( - -بالغ مشطوبةم 

 152,545,583 3,934,102 14,022,436 134,589,045الرصيد في نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 135,257,845 3,985,974 12,444,159 118,827,712يناير 1الرصيد في 

- 97,559 4,490,424 (4,587,983) شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 مستوى االئتمان لهاينخفض 

1,303,857 (1545,347) 241,490 -

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 منخفضة قيمة االئتمان

53,773 78,512 (132,285) - 

 14,681,501 112,626 (415,087) 14,983,962للفترة التغيرصافي  

 (408,037) (408,037)- -بالغ مشطوبةم 

 149,531,309 3,897,327 15,052,661 130,581,321نهاية الفترةالرصيد في 



18صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30هية في أشهر المنت للتسعة

أرصدة للبنك المركزي السعودي -9

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 493,107 13,046 130,324 حسابات جارية

 - 2,999,549 9,060,016 ودائع ألجل

 8,165,857 8,146,759 4,599,968 منحة حكومية

 (325,070) (290,855) (192,294)أثر التعديل، صافي

 8,333,894 10,868,499 13,598,014اإلجمالي 

رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىاأل  -10

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 راجعة()م
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 665,852 481,425 557,846 حسابات جارية

 11,043,272 12,503,933 5,938,300إيداعات أسواق المال 

 11,709,124 12,985,358 6,496,146اإلجمالي 

ودائع العمالء  -11

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 85,310,615 88,999,785 97,354,653تحت الطلب

 866,046 905,762 931,258ادخار 

 51,942,689 46,066,480 54,398,686ألجل 

 5,202,748 5,978,181 5,136,320أخرى 

 143,322,098 141,950,208 157,820,917اإلجمالي 

 30؛ مليون لاير سعودي 16,656: م2021ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 23,686 بمبلغ ة االسالميةعيشرال متوافقة معع ألجل ودائع تشمل الودائ
مليون لاير سعودي(. 18,978 : م2021 سبتمبر

المشتقات  -12

لمتاجرة ولتغطية المخاطر:خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض ا يقوم البنك

المقایضات  أ)       
تمثل المقایضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. وبالنسبة لمقایضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل 

دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات أسعار العمالت، فیتم بموجبھا تبادل دفع العموالت بسعر 
ثابت وسعر عائم مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. 

ب)      العقود اآلجلة والمستقبلیة 
العقود اآلجلة والمستقبلیة عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. إن العقود اآلجلة 

ھي عقود یتم تصمیمھا خصیصاً لتلبیة احتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلیة 
 . ً الخاصة بأسعار العموالت فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة في األسواق النظامیة ویتم تسدید التغیرات في قیمة العقود المستقبلیة یومیا

اتفاقیات األسعار اآلجلة  ج)      
اتفاقیات األسعار اآلجلة ھي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت یتم تداولھا بصورة فردیة وتنص على أن یسدد نقداً الفرق بین سعر العمولة 

المتعاقد علیھ وسعر السوق في تاریخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا. 



19صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية المرحلية إيضاحا
م2021و م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

)تتمة(  المشتقات -12

 الخيارات (د
و بيع عملة ء أالخيارات عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ) مصدر الخيار ( الحق، وليس االلتزام، للمشـتري ) المكتتب بالخيار( لشرا

 أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

وموازنة أسعار الصرف . تتضمن أنشطة المبيعات طرح تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة  بالبنك بالمبيعات، وأخذ المراكز، 
يتعلق منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينهم، من ضمن أمور أخرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. و

جابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وتتضمن أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإلي
ك. موازنة أسعار الصرف التحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذل

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

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر

لصرف األجنبي يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر، والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار ا
ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على التوجيهات الصادرة  وأسعار العموالت ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون

 .البنك المركزي السعوديعن 

ز وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. تُراقب مراك
تراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً العمالت يومياً وتستخدم اس

جيات لمخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت.  يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت وتستخدم استراتي
 الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.تغطية المخاطر في تقليل 

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

ض التغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة، ويتم المحاسبة عن المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغرا
 المتاجرة.

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

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

 التدفقات النقدية.

التدفقات النقدية تحوطات

غراض البنك لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أ يتعرض
الت هذه. المتاجرة والتي تحمل عمولة بسعر متغير. يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العمو

عار كذلك، ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بعمالت اجنبية مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية، يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أس
 العموالت المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة.

لمالية المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالغها اإلسمية.  إن المبالغ اإلسـمية، التي تعتبر يبين الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات ا 
إن هذه المبالغ اإلسمية مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، ف

 اني التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.ال تعكس مخاطر االئتم
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المشتقات )تتمة( -12

بآالف الرياالت 
السعودية

م 2022 سبتمبر 30
)غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31
)مراجعة(

م 2021 سبتمبر 30
)غير مراجعة(

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

المبلغ االسمي
القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السلبية

المبلغ االسمي
القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السلبية

المبلغ االسمي

 ألغراض مقتناة
المتاجرة:

 أسعار مقايضات
العموالت

6,216,004 5,873,251 244,737,696 2,941,054 2,768,256 205,917,331 3,451,171 3,269,102 206,592,769 

اتفاقيات األسعار  
اآلجلة وأسعار 

العمولة المستقبلية 
والخيارات

190,322 190,322 30,189,872 318,802 318,802 28,278,081 465,202 465,202 29,465,614 

 الصرف عقود 
اآلجلة األجنبي

178,420 231,691 24,944,179 155,750 51,587 29,313,456 131,498 66,612 35,105,824 

 712,634 6,444 6,444 699,392 7,749 7,749 1,523,295 45,308 45,308العمالت خيارات 

 24,140 2,595 2,595 133,527 4,446 4,446 1,289,796 54,433 54,433أخرى 

لتحوطات  مقتناة 
العادلة:القيمة 

 أسعار مقايضات
العموالت

22,869 - 327,563 1,269 6 142,500 - 19 37,500 

لتحوطات  مقتناة 
التدفقات النقدية:

 أسعار مقايضات
العموالت

36,240 1,068,667 24,895,000 632,917 95,252 27,519,500 769,440 8,134 26,911,500 

 298,849,981 3,818,108 4,826,350  292,003,787  3,246,098  4,061,987 327,907,401 7,463,672 6,743,596اإلجمالي 

التعهدات وااللتزامات المحتملة 13-

فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك: 

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 03  

 مراجعة()غير 

م 2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

م 2021 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

 8,706,778 11,183,710 8,365,002 اعتمادات مستندية

 36,121,591 36,677,538 38,876,994 خطابات ضمان 

 1,775,473 2,021,025 2,571,182 قبوالت 

 7,449,476 7,587,489 9,137,209التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء  

 54,053,318 57,469,762 58,950,387اإلجمالي 

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب المرحلة:  (1

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 12 المتوقعة على مدى

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 288,279 255,925 15,093 17,261 يناير 1الرصيد في 

 -- 304 (304)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

495 (733) 238 - 

 (9,880) (1,679) (5,163) (3,038)للفترة العكسصافي  

- -- - مبالغ مشطوبة 

 278,399 254,484 9,501 14,414الرصيد في نهاية الفترة
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(المحتملة )تتمةالتعهدات وااللتزامات  -13

بآالف الرياالت السعودية

مراجعة(م )2021 ديسمبر 31

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 410,871 374,275 11,027 25,569 يناير 1في الرصيد 

 -- 1,056 (1,056(شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

258 )386) 128 - 

 (122,592( (118,478( 3,396 (7,510(لسنةل (العكسالمحمل / ) صافي 

- -- -  مبالغ مشطوبة 

 288,279 255,925 15,093 17,261الرصيد في نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 12المتوقعة على مدى 

 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة 
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

 410,871 374,275 11,027 25,569 يناير 1الرصيد في 

 -- 1,076 (1,076)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 لهاينخفض مستوى االئتمان 

210 (210) -- 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة 
 قيمة االئتمان

-- -- 

 2,413 7,128 1,671 (6,386)للفترة( العكسصافي المحمل / ) 

- -- - مبالغ مشطوبة  

 413,284 381,403 13,564 18,317الرصيد في نهاية الفترة

:الجدول أدناه إجمالي مراحل تعرضات التعهدات و االلتزمات الممكن ان تطرأ بناًء على معامل التحويل االئتماني وضحي (2

بآالف الرياالت السعودية

ة(م )غير مراجع2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 30,910,044 474,244 2,178,077 28,257,723 يناير 1الرصيد في 

 - 232 433,048 (433,280)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

16,955 (34,997) 18,042 -

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة قيمة 
 االئتمان

-- -- 

 1,141,630 19,795 (674,862) 1,796,697للفترة التغيرصافي  

- -- - مبالغ مشطوبة 

 32,051,674 512,313 1,901,266 29,638,095الرصيد في نهاية الفترة
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(وااللتزامات المحتملة )تتمةالتعهدات  -13

بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021بر ديسم  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 33,498,782 937,803 1,520,215 31,040,764 يناير 1الرصيد في 

 - 3,687 1,494,068 (1,497,755(شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

625,572 )644,630) 19,058 -

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة قيمة 
 االئتمان

- )3,344) 3,344 - 

 (2,588,738( (489,648( (188,232( (1,910,858(للسنة التغيرصافي  

- -- -مبالغ مشطوبة 

 30,910,044 474,244 2,178,077 28,257,723الرصيد في نهاية السنة

السعوديةبآالف الرياالت 

)غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي

 33,498,782 937,803 1,520,215 31,040,764 يناير 1الرصيد في 

 - 3,437 1,340,547 (1,343,984)شهراً  12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

587,191 (587,705) 514 -

منخفضة قيمة  محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
 االئتمان

- 3,344 (3,344) - 

 (3,149,547) (394,911) (184,463) (2,570,173)للفترة التغيرصافي  

- -- -مبالغ مشطوبة

 30,349,235 543,499 2,091,938 27,713,798الرصيد في نهاية الفترة

يوجد أي تغيير جوهري في موقف هذه الدعاوى المرفوعة ضد البنك وفقاً لما تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية. ال 
 .م2021ديسمبر 31تم اإلفصاح عنه في 

النقد وما في حكمه 14-

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

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا 
 (5الوديعة النظامية )إيضاح 

2,805,315 1,103,140 1,075,895 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق  
 خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

4,507,303 5,123,964 5,388,935 

 6,464,830 6,227,104 7,312,618اإلجمالي 
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(1 شريحةصكوك )ال 15-

مليارات لاير سعودي. تمت  5)"الصكوك"( بقيمة  (1)الفئة ، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة صكوك  م2020خالل عام 
 الموافقة على اإلصدار من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة البنك.

إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة وال يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات 
التزاًما غير مضمون ومشروط وثانوي للبنك مصنف ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للبنك الحق الحصري في  الصكوك، حيث يشكل كل صك

  استرداد الصكوك أو استدعائها في فترة زمنية محددة، وفقًا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

على الصكوك الدفع  تُستحق العمولة المطبقة. سنوات 5 للتجديد كلويخضع  2025٪ سنويًا من تاريخ اإلصدار حتى 4.5يبلغ معدل العمولة المستحق 
المطلق بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إال عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقًا لتقديره 

عينة( اختيار عدم إجراء أي توزيعات. و ال يعتبر حدث عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ )وفقًا لشروط وظروف م
 التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

الزكاة 16-

رجب  7بتاريخ  2215)"الهيئة"( أنظمة زكوية جديدة بناًء على القرار الوزاري رقم  لضريبة والجماركوا الزكاة ، أصدرت هيئةم2019في مارس  
السعودي. تم إصدار  البنك المركزيوالذي يوضح أسس احتساب الزكاة على شركات التمويل المرخصة من قبل  م2019مارس  14هـ الموافق 1440

.م2019يناير  1الزكاة وتسري على الفترات من أنظمة الزكاة الجديدة وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام جباية 

تم تقدير  مليون لاير سعودي(. 322: م2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي تقريباً ) 288بنحو م 2022 سبتمبر 30بلغت الزكاة للفترة المنتهية في 
 .م2022 سبتمبر 30والمركز المالي الموحد في في ذلك التاريخ أشهر المنتهية  تسعةمخصص الزكاة بناًء على نتائج عمليات البنك لفترة ال

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 17-

بتاريخ  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما في معاملة عادية بين متعاملين في السوق
و المطلوبات، القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أ

للموجودات والمطلوبات. مالئمةأو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق 

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

نماذج التقييم

ي السوق. تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة ف
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر وهوامش االئتمان والعالوات األخرى تشتمل 

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

لعادلة الذي يعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس القيمة ا
وات المالية اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألد

الشائعة البسيطة.

بلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالية المتداولة إن األسعار القا
لل من والمشتقات التي تتم خارج االسواق النظامية مثل مقايضات أسعار العموالت.  إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج يق

ة والمدخالت وفقاً الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدارة ويقلل أيضاً من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظ
للمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استناداً إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.

التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد القيمة تتطلب نماذج 
توقعة في بلية المالعادلة.  إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم المراد استخدامه، وتحديد التدفقات النقدية المستق
ديل القيمة العادلة األدوات المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة.  يتم تع

د فيه البنك أن الطرف الثالث التي تم الحصول عليها من النماذج بأي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو حاالت عدم التأكد إلى الحد الذي يعتق
ضمن التعديالت المشارك في السوق بأخذها في االعتبار عند تسعير معاملة ما.  تهدف القيمة العادلة أيضاً إلى عكس مخاطر االئتمان الخاصة باألداة وتت

لتأخذ في االعتبار مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرف المقابل، حيثما كان مالئماً.
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إطار التقييم

ترفع وضع البنك إطار عمل رقابي لقياس القيمة العادلة.  يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي إدارة مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي و
لتحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة عمليات قياس تقاريرها لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في ا

القيمة العادلة الجوهرية.

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

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

: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 2المستوى 
بيانات السوق القابلة للمالحظة.

 تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.طرق  :  3المستوى 

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

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

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى بآالف الرياالت السعودية 

م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 03

 الموجودات المالية

 6,743,596 - 6,743,596 - المشتقةالقيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية 

 69,541 -- 69,541استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

14,182,165 2,797,665 127,122 17,106,952 

 23,920,089 127,122 9,541,261 14,251,706 اإلجمالي 

 المطلوبات المالية 

 7,463,672 - 7,463,672 -القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

 7,463,672 - 7,463,672 -اإلجمالي 

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى بآالف الرياالت السعودية

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

 الماليةالموجودات 

 4,061,987 - 4,061,987 - القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة

 209,995 - 193,995 16,000الربح أو الخسارةاستثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

8,716,306 6,105,327 121,167 14,942,800 

 19,214,782 121,167 10,361,309 8,732,306 اإلجمالي 

 المطلوبات المالية 

 3,246,098 - 3,246,098 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

 3,246,098 - 3,246,098 - اإلجمالي 
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اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى بآالف الرياالت السعودية 

)غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 03

 الموجودات المالية

 4,826,350 - 4,826,350 - القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة

 209,090 - 194,088 15,002استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

8,409,618 6,130,349 16,003 14,555,970 

 19,591,410 16,003 11,150,787 8,424,620 اإلجمالي 

 المطلوبات المالية 

 3,818,108 - 3,818,108 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

 3,818,108 - 3,818,108 -اإلجمالي 

.3والمستوى  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت خالل الفترة بين المستوى 

 سبتمبر 30مليون لاير سعودي و 28,808: م2120ديسمبر 31مليون ريـال سعودي ) 25,338تبلغ القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  
مليون ريـال  28,705: م2120ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 26,165مليون ريـال سعودي( مقابل القيمة الدفترية البالغ قدرها  29,108: م2021

إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعمولة وسندات الدين واألرصدة لدى وللبنوك  مليون ريـال سعودي(. 28,822: م2021 سبتمبر 30سعودي و
، حيث الموجزة الموحدة والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية 

لسوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهرياً عن المعدالت المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لألرصدة إن معدالت العمولة الحالية في ا
لك بإجراء لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. ال يتوفر سوق نشط لهذه األدوات، وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية وذ

المقابل بتواريخ استحقاقها. تسوية مع الطرف

التسعير عند استخدامها يتم تحديد القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة على أساس أسعار السوق المتداولة عند توفرها أو على نماذج 
م تحديد القيم العادلة للمشتقات على بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة.  وبالتالي ، قد تنتج فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. يت

نى العائد أساس أسعار السوق المتداولة عند توفرها أو باستخدام طرق تقييم مناسبة. يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منح
: م2120ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 160,160الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل هامش االئتمان الداخلي البالغ 

مليون  158,481مليون لاير سعودي(.  تبلغ القيم الدفترية لتلك القروض والسلف  148,432: م2021 سبتمبر 30مليون ريـال سعودي و  151,172
مليون لاير سعودي(. 144,606: م2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي و  147,813: م2120ديسمبر  31لاير سعودي )

المعلومات القطاعية -18

صفته صانع يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك ب 
القرار  الرئيسي وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

حويل الداخلي للبنك. يتم اعتماد المعامالت بين القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة وفقاً للشروط المتفق عليها ويتم اإلعالن عنها وفقاً لسياسة أسعار الت 
مجلس اإلدارة بطريقة تتوافق  تتفق هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية.  يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المسؤولة أمام

.الموجزة الموحدة المرحليةمع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل 

.م2021ديسمبر 31لم تطرأ أية تغيرات على أسس تحديد القطاعات التشغيلية أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ 
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

يشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، والسحب على المكشوف والقروض وحسابات التوفير والودائع   األفراد:قطاع 
والبطاقات االئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات.

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

ك، والمنتجات المشتقة.يشمل خدمات الخزينة، وعمليات التداول، واألوراق المالية االستثمارية وسوق المال، وعمليات التمويل للبن قطاع الخزينة:
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يشمل خدمات وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل واإلدارة، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية  قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
والمنتجات االستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم المحلية والدولية والتأمين. 

أشهر للتسعة ليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي الدخل قبل الزكاة فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك وإجمالي دخل العم
المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

)غير مراجعة(م 2022 سبتمبر 03

 231,658,699 2,384,777 68,657,856 122,273,340 38,342,726 إجمالي الموجودات
 158,481,354 1,673,405 - 119,823,608 36,984,341 قروض وسلف, صافي    

 193,853,989 2,038,886 31,200,761 84,540,497 76,073,845 إجمالي المطلوبات
 157,820,917 -- 82,948,600 74,872,317 ودائع العمالء    

 5,882,244 330,183 1,394,244 2,531,940 1,625,877 إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض 

 في القيمة
1,025,207 499,479 248,178 157,611 1,930,475 

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 واخرى، صافي

46,775950,236 (5,489) - 991,522 

 2,960,247 172,572 1,151,555 1,082,225 553,895 صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 4,437,240 84,007 974,434 2,006,126 1,372,673 صافي دخل العموالت الخاصة
 861,723 234,824 799 479,433 146,667 دخل أتعاب وعموالت، صافي
 333,866 - 288,902 3,180 41,784 صافيدخل صرف عمالت أجنبية، 

 127,489 1,143 126,346- - دخل المتاجرة، صافي
 -- (1,184,147) 385,268 798,879 اإليرادات بين القطاعات

 170,955 2,211 20,629 40,196 107,919 استهالك وإطفاء

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

)مراجعة(م 2021ديسمبر  31

 215,802,026 2,083,964 65,296,420 114,226,146 34,195,496 إجمالي الموجودات
 176,116,356 2,144,504 29,663,189 62,773,053 81,535,610 إجمالي المطلوبات 

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية 
قطاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

)غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 03

 213,335,092 1,860,666 66,267,050 110,834,923 34,372,453 إجمالي الموجودات
 144,392,943 1,627,930 - 109,675,486 33,089,527 قروض وسلف، صافي   

 174,093,138 1,737,041 26,439,664 65,582,335 80,334,098 إجمالي المطلوبات
 143,322,098 -- 64,131,122 79,190,976 ودائع العمالء   

 5,463,145 355,036 1,426,611 2,235,242 1,446,256 إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض 

 في القيمة
962,084 474,802 240,628 149,180 1,826,694 

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية و 
 اخرى، صافي

20,247 832,333 5,453 - 858,033 

 2,778,418 205,856 1,180,530 928,107 463,925 صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 4,041,351 56,722 988,443 1,802,723 1,193,463 صافي دخل العموالت الخاصة
 926,313 298,313 13,351 427,616 187,033 دخل أتعاب وعموالت، صافي

 243,360 - 215,214 2,825 25,321 دخل صرف عمالت أجنبية، صافي
 183,649 - 183,649- - دخل المتاجرة، صافي

 -- (1,005,223) 386,588 618,635 اإليرادات بين القطاعات
 160,215 2,385 18,909 25,857 113,064 استهالك وإطفاء
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  1,205م: 2021ديسمبر 31لاير سعودي ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,205يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
لاير سعودي(.  10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,205م: 2021 سبتمبر 30لاير سعودي و 10مليون سهم، قيمة كل سهم 

م على أساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي 2021م و 2022 سبتمبر 30تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 
مليون سهم كما في  5.5هم الخزينة والتي تتكون من مليون سهم وذلك بعد استثناء أس 1,201( على 1 شريحةتكاليف صكوك )البالدخل الفترة معدلة 

مليون سهم(.  5.4م: 2021 سبتمبر 30مليون سهم و  5.4م:  2021ديسمبر 31م )2022 سبتمبر 30

من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية  2021لاير سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.85تم اعتماد صافي توزيعات أرباح نهائية قدرها 
 2022يونيو  12العامة المنعقد في 

مرحلية أرباحتوزيعات  -20

.لاير سعودي للسهم 0.75مليون لاير سعودي بواقع  901قدرها على توزيع أرباح نقدية مرحلية  2022يونيو  29وافق مجلس إدارة البنك في 

كفاية رأس المال -21

السعودي، والحفاظ على مقدرة البنك  لمحددة من قبل البنك المركزيتتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال ا
وجود قاعدة رأسمال قوية.  يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي يومياً على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على 

من قبل إدارة البنك. 

السعودي،  والتي يتم بموجبها قياس مدى كفاية رأس  لمحددة من قبل البنك المركزييقوم البنك بمراقبة كفاية رأسماله وذلك باستخدام المعدالت ا
ستخدام المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات، والمبالغ االسمية للمشتقات با

األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.

السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي  لمركزيات الصادرة عن البنك اتتطلب التعليم 
إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه.

المنهجية المرحلية والترتيبات االنتقالية هـييييي، والذي يتعلق ب15/3/1439بتاريخ  391000029731رقم  البنك المركزي السعودي ومن خالل تعميمهإن 
، وجهت البنوك بأن يتم توزيع األثر األولي على نسييبة كفاية رأس المال المالية األدوات – 9للتوزيعات المحاسييبية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

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

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

بآالف الرياالت السعودية
م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 182,313,679 185,159,270 195,936,821الموجودات المرجحة المخاطر –مخاطر االئتمان 

 12,958,582 13,224,774 13,655,990الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر العمليات 

 4,616,824 3,835,772 2,214,413الموجودات المرجحة المخاطر  -مخاطر السوق 

 199,889,085 202,219,816 211,807,224إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 39,592,873 40,329,281 39,575,747 المال األساسيرأس 

 2,278,921 2,314,491 2,278,575 رأس المال المساند

 41,871,794 42,643,772 41,854,322إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

 نسبة كفاية رأس المال %

 %19.81 %19.94 %18.68 نسبة رأس المال األساسي

 %20.95 %21.09 %19.76المال األساسي + رأس المال المساندنسبة رأس 



28صفحة  )شركة مساهمة سعودية( البنك السعودي الفرنسي
الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

م2021وم 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

برامج البنك المركزي السعوديتأثير  -22

تأجيل الدفعاتبرنامج 

وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت  2020في مارس  تأجيل الدفعات(، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والثانية( وفقًا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم رقم 

األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتملة تعتبر إعفاءات الدفع بمثابة دعم سيولة قصير  هـ.1438جمادى اآلخر  16وتاريخ  381000064902
ً تم تقييم التأثير المحاسبي لتلك التغيرات أعاله من حيث التسهيالت االئتمانية وتم  .للمقترض المعيار الدولي للتقرير المالي  لمتطلبات معالجتها وفقا

 م.2022مارس  31في  تأجيل الدفعاتانتهى برنامج  كتعديل في شروط الترتيب. 9رقم 

مليون لاير سعودي( في قائمة  90م: 2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 99 مبلغ قدرة إثباتم، تم 2022 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 
مليون لاير سعودي من إيرادات المنح  192الودائع ذات الصلة بإجمالي  بشأن تعديلإيرادات ال بزيادةفيما يتعلق الموجزة الموحدة  وليةالدخل األ

 (.مليون لاير سعودي 325: 2021 سبتمبر 30و  مليون لاير سعودي 291م: 2021ديسمبر  31م )2022 سبتمبر 30المؤجلة كما في 

مليون لاير سعودي(  115م: 2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 60م، تم إثبات مبلغ قدره 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةوخالل فترة 
 خسائر التعديل. بتسوية، والذي يتعلق الموجزة الموحدةفي قائمة الدخل المرحلية 

التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي( -23

مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديالت  قام يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم.
، والمعيار الدولي للتقرير 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقرير المالي  -على مرحلتين  -

ثر على التقارير المالية بعد إحالل سعر الفائدة المرجعي بين ، من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤ16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4المالي 
البنوك، بما في ذلك استبداله بأسعار مرجعية بديلة تخلو من المخاطر.

وضعت اإلدارة مشروع تحول لتلك العقود التي تتخذ من ليبور مرجعًا لها، وذلك لتحويلها ألسعار مرجعية بديله، حيثما كان ذلك مالئماً.

مشروع التحول التغييرات في نماذج العقود للمنتجات المتأثرة  واألنظمة واإلجراءات وسياسات إدارة المخاطر والنماذج. فضالً عن يرعى  
م، تم تحديد التغييرات 2022سبتمبر  30كما في   عالوة على ذلك، تم أخذ االتصاالت مع العمالء بشأن التحول بعين االعتبار. المضامين المحاسبية. 

مطلوبة لألنظمة والعمليات والنماذج وتنفيذها في حين أن بعض تغييرات النظام في المرحلة النهائية من التنفيذ.ال

البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التي تخضع لعملية اإلحالل من خالل وضع معدل الفائدة الهيكلي هيكل واالحتفاظ 
لية والمنتجات المالية المسجلة بعمالت أجنبية، وحيثما ينطبق، التحوط ذات العالقة. باستثمارات في االوراق الما

برنامج السندات متوسطة األجل -24

مليارات دوالر أمريكي. الُمصدر بموجب البرنامج هو شركة  4، أنشأ البنك برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة  2022خالل الربع الثاني من عام 
، والبنك السعودي الفرنسي هو الضامن بموجب البرنامج.ةالسعودي الفرنسي، البنك السعودي الفرنسي للتمويل المحدودتابعة للبنك 

المقارنةأرقام  -25

المرحلية  تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية، والتي ليست جوهرية في طبيعتها بالنسبة للقوائم المالية 
الموجزة الموحدة.

اإلدارة مجلسموافقة  -26

 هـ.1444ربيع الثاني  5م، الموافق 2022أوكتوبر  30 بتاريخمن قبل مجلس اإلدارة الموجزة الموحدة تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية 




