
















  البنك السعودي الفرنسي
  

  القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول 
  م٢٠١٦و  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  لتسعةلفترة ا

  
  عــام  - ١

 ھـ١٣٩٧ اآلخرجمادى  ١٧بتاريخ  ٢٣بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودية  - تأسس البنك السعودي الفرنسي (البنك)
بعد أن انتقلت إليه عمليات  ) م١٩٧٧ديسمبر  ١١( الموافق ھـ١٣٩٨محرم  ١أعماله رسمياً بتاريخ ممارسة . بدأ البنك )م١٩٧٧يونيو  ٤الموافق (

 ٤الصادر بتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٣٦٨بنك االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
فرعاً) في المملكة العربية السعودية. بلغ  ٨٤ م:٢٠١٦سبتمبر ٣٠فرعاً ( ٦٨ البالغةن خالل فروعه م )م١٩٨٩سبتمبر  ٥الموافق ( ھـ١٤١٠صفر

  موظفاً).  ٣٫١٨٦ :م٢٠١٦سبتمبر ٣٠موظفـاً ( ٣٫١٣٤عدد موظفي البنك 

منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف ھيئة  تتمثل أھداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك
  المملكة العربية السعودية. - ١١٥٥٤الرياض ، ٥٦٠٠٦ص. ب  - طريق الملك سعودالرئيسي للبنك ھو:  المكتبإن عنوان  شرعية مستقلة.

وإدارة  المتعلقة بالوساطةوتقدم ھذه الشركة النشاطات  .ة)من حقوق الملكي ٪١٠٠تابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ( ةيمتلك البنك شرك
وشركة سوفينكو شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وكما يمتلك البنوتمويل الشركات.  الموجودات

٪ ٩٥٪ (ملكية مباشرة بنسبة ١٠٠يملك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة كذلك  . حقوق الملكية٪ من ١٠٠بنسبة السعودي الفرنسي 
الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. كما يمتلك البنك شركة  ھذهتم تأسيس ٪). ٥وملكية غير مباشرة من خالل شركتھا التابعة بنسبة 

  ر الكايمن. زج أسست فيوالتي ت٪ ١٠٠صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 

٪ من حقوق ١٠٠البنك السعودي الفرنسي المحدودة والمسجلة في جزر الكايمان بحصة أسواق كما قام البنك بتأسيس شركة تابعة وھي شركة 
  إن الھدف من ھذه الشركة ھو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة الشراء. الملكية.

الجمھورية تم تأسيسه في  الذيالسعودي الفرنسي"،  –مال "بنك بيمو  ٪ من رأس٢٧ البنك في شركات زميلة حيث يمتلكلدى البنك استثمارات 
شركة تم تأسيسھا في  ) وھيالسعودية الفرنسية مال الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز ٪ من رأس٣٢،٥ ، والعربية السورية

  المملكة العربية السعودية.

  

 أسس اإلعداد  -٢
  

ً  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠لربع المنتھي في ل في و كما القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ھذه تم إعداد  - ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقا
كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية  .الزكاة والضريبةلمحاسبة عن لوتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي  المتعلق بالتقارير المالية المرحلية
  المملكة العربية السعودية. ام مراقبة البنوك ونظام الشركات في الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظ

  
والتعديالت الالحقة من خالل بعض م ٢٠١٧أبريل  ١١ريخ بتا ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 

  الزكاة والضريبة. فيما يلي أثر ھذه التعديالت: المحاسبة عن التوضيحات المتعلقة ب
  
 و م؛٢٠١٧يناير  ١لم تعد معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تنطبق اعتباراً من  -
دراجھا في قائمة حقوق المساھمين الموحدة مع االلتزام المقابل المدرج في قائمة إعلى أساس ربع سنوي ويتم  والضريبةتستحق الزكاة  -

 المركز المالي الموحدة.

بي السعودي للبنك وفقاً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العر الموحدة كان يتم إعداد القوائم الماليةم، ٢٠١٦حتى عام 
  .والضريبةوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد نتج عن ھذا التغير في إطار العمل تغير في السياسة المحاسبية للزكاة 

  

لمحاسبية يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام تقديرات وإفتراضات وأحكام تؤثر على تطبيق السياسات ا
  وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.

أن تقرأ مل ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب تال تش
ة الموحدة الموجزة م. عند إعداد ھذه القوائم المالية المرحلي٢٠١٦ديسمبر  ٣١باالقتران مع القوائم المالية السنوية الموحدة للبنك للسنة المنتھية في 

اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادر عدم اليقين متوافقة مع تلك المتبعة في القوائم  قامت بھاكانت األحكام الھامة التي 
  م.٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  

 الموحدة باللایر السعودي وتم تقريبھا إلى أقرب ألف. ةالموجزتم عرض القوائم المالية المرحلية 
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
      

 م٢٠١٦م و٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھية فيأشھر لفترة التسعة 
  
  تتمه -  أسس اإلعداد  -٢

في إعداد القوائم المالية  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المستخدمة والتقديرات واالفتراضات السياسات المحاسبيةإن 
  ما يلي:باستثناء  م٢٠١٦بر ديسم ٣١كما ھو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتھية في  ،م٢٠١٦ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية للسنة المنتھية في 

  و الضريبة  التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق باحتساب الزكاة  ) أ

. وتحميله على حساب األرباح المبقاة ربع سنويبشكل ضريبة اللزكاة ول بعمل مخصصوبدأ  والضريبةالبنك بتعديل سياسته المحاسبية المتعلقة بالزكاة  قام
عندما يتم اقتراح . االعتراف بھا كمطلوبات بذلك التاريختم يمن توزيعات األرباح عند دفعھا للمساھمين و والضريبة الزكاة مخصص تم سابقا خصمكان ي

ضمن حقوق  توزيعات لألرباح، فإنه كان يتم بشكل مبدئي تسجيلھا كجزء من توزيعات األرباح المقترحة كتخصيص من األرباح المبقاة ويتم اإلفصاح عنھا
  ويتم الحقاً عند الموافقة على توزيعات األرباح من قبل المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية، إعادة تصنيفھا ضمن المطلوبات األخرى. .الملكية

لمحاسبية على الفترة التعديل في السياسة اتأثير  أنحيث  مستقبليضريبة بأثر الالمتعلقة بالزكاة ووالبنك بالمحاسبة عن ھذا التغير في السياسة المحاسبية قام 
  تعديل معلومات المقارنة. اً، وعليه لم يتمجوھري/ السنة السابقة المفصح عنھا ال يعد 

   لم يكن له تأثير مالي جوھري على القوائم المالية للبنك. تطبيق التعديالت على المعايير الحالية كما ھو مذكور أدناه 

 التعديالت على المعايير الحالية

    . م٢٠١٧يناير  ١، قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح: تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٧ الدولي رقم المحاسبة على معيارالتعديالت 

التي تنشأ عن األنشطة التمويلية. ُيعد ھذا التعديل جزءاً من  المطلوباتن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في يمكّ  اإضافي اافصاحالتعديالت تقدم ھذه 
 . القوائم المالية فيمبادرة إفصاح مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تستمر في اكتشاف كيفية تحسين اإلفصاح 

غير المحققة: الفترات السنوية التي تبدأ في أو  الدخل" حول إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر ضرائب" ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .م٢٠١٧يناير  ١بعد 

  الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة. عن المحاسبةتوضح ھذه التعديالت كيفية 

التي توضح كيفية المحاسبة عن بعض أنواع معامالت الدفع على أساس ": الدفع على أساس السھم ", ٢ رقم  إلعداد التقارير الماليةلي المعيار الدوالتعديالت على 
   ٢٠١٨يناير  ١): تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد ٢٠١٨يناير  ١من   أ( تبد السھم

  ٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد  " األدوات المالية"  :, ٩رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 

  ٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد "االيرادات من العقود مع العمالء":   ,١٥ رقم إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 

   ٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد  "االيرادات من العقود مع العمالء":, ١٥رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  التعديل على

 "األدوات المالية": ٩ة رقم رير الماليالتقا إلعداد المعيار الدولي" عقود الـتأمين" فيما يتعلق بتطبيق , ٤ رقم إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  التعديل على
  ٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد 

تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد " العقارات االستثمارية" فيما يتعلق بتحويل العقارات االستثمارية : ,٤٠التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١

  ٢٠١٨يناير  ١تنطبق على الفترات السنويه التي تبدأ في أو بعد " :  المعامالت بالعمالت األجنبية والعوض المقدم ", ٢٢الدولي رقم  التفسير

  أسس توحيد القوائم المالية

عودي الفرنسي للتأمين، تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛ السعودي الفرنسي كابيتال، ووكالة الس
البنك أسواق المحدودة وشركة  والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير، وسوفينكو السعودي الفرنسي، شركة سكن للتمويل العقاري والسعودي الفرنسي للصكوك

يتم إجراء تسويات، عند  السعودي الفرنسي المحدودة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
  الموحدة الموجزة للبنك. المرحليةالضرورة، على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية 

تغيرة ناتجة من ارتباطه الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي يسيطرعليھا البنك. ويسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضاً إلى أو لديه الحق في عوائد م
  .بتلك الشركة، ولديه القدرة على التأثير في ھذه العوائد من خالل سيطرته على تلك المنشأة 

انتقال السيطرة من البنك. تدرج يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتباراً من تاريخ 
وجزة إعتباراً من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الم

  سريان البيع، حسبما ھو مالئم.

جموعة عند إعداد يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين شركات الم
الموجزة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 على انخفاض القيمة.
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 االستثمارات، صافي  -٣
 

  تصنف االستثمارات على النحو التالي:
  

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(        

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

    خالل قائمة الدخلمقتناة بالقيمة العادلة من  ٢٧٧،٤٣٩ ١٧٧،٥٥٦ ١٨٢،٩٦٩

    متاحة للبيع  ٩،٣٤٩،٩١٣ ٧،٥٧٦،٦٣٧ ٨،٤٣١،١١٦

    مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق - ٧٥،٨٢١ ٧٦،٧٤٢

    إستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاة ١٦،٤٨٨،١٢٩ ١٦،٢٤٤،٣٦٥ ١٦،٢٤٥،٠٩١

    اإلجمالي ٢٦،١١٥،٤٨١ ٢٤،٠٧٤،٣٧٩ ٢٤،٩٣٥،٩١٨

  

 قيمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة. المدرجةاالستثمارات المقتناة تمثل 

 

  

 قروض وسلف، صافي    -٤   
 

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(        

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

    القروض والسلف العاملة:   

    قروض استھالكية ١١،٥٩٠،٩٧١ ١٠،٩٨٧،٣٢٤ ١٠،٧٨٩،٥٧١

    قروض تجارية وسحب على المكشوف ١١٧،٥٤١،١٤٥ ١١٩،٢٥٣،٠٢٧ ١٢٣،٩٠٧،٠٤٦

    بطاقات ائتمان  ٥٤٤،٣٧٠ ٥١٥،٣٧٢ ٥٥١،١٨٢

١٢٩،٦٧٦،٤٨٦ ١٣٠،٧٥٥،٧٢٣ ١٣٥،٢٤٧،٧٩٩ 
  القروض والسلف العاملةإجمالي 

  

    القروض والسلف غير العاملة، صافي ٢،٣٥٧،٣٢٩ ١،٧٠٦،٨٩٧ ١،٠٩٣،٦٥٥

    إجمالي القروض والسلف ١٣٢،٠٣٣،٨١٥ ١٣٢،٤٦٢،٦٢٠ ١٣٦،٣٤١،٤٥٤

    مخصص خسائر االئتمان (٣،٠٨٥،٣٣٨) (٣،٠٠٤،٧٥١) (٢،٤٠٤،٥٥٦)

    قروض وسلف، صافي ١٢٨،٩٤٨،٤٧٧ ١٢٩،٤٥٧،٨٦٩ ١٣٣،٩٣٦،٨٩٨
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  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا
 
 
 
  

 استثمارات في شركات زميلة    -٥
 

  

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مدققة)        

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

 

 الرياالت السعوديةبآالف 

 

    التكلفة ١٠٦،٤٢٧ ١٠٦،٤٣٠ ١٥١،٦٤٥

    الحصة في األرباح ١١٤،٢٨٢ ١٠٨،٧٩٠ ٦١،٩٨٠

    مخصص انخفاض في القيمة (١٠٢،٠٠٠) (١٠٢،٠٠٠) (١٠٢،٠٠٠)

    اإلجمالي ١١٨،٧٠٩ ١١٣،٢٢٠ ١١١،٦٢٥

 

 

    
 ودائع العمالء    -٦

 

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(        

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

    تحت الطلب ٨٣،٠٣١،١٣٤ ٨٨،٥٢٥،٨٧٢ ٨٣،٠٢٩،٨٤٨

    إدخار ٥١٤،٨٠٦ ٦١٨،٨٨٣ ٤٩٢،٨١٤

    ألجل ٦٧،٥٨١،٣٨١ ٦٥،٦٧٢،٤٠٨ ٥٩،٤٨٥،٨٠٣

  أخرى  ٤،٣٤٤،٦٩٢ ٣،٦٤١،٣٠٩ ٤،٢٦٨،٩٥٢

  اإلجمالي

  

١٥٥،٤٧٢،٠١٣ ١٥٨،٤٥٨،٤٧٢ ١٤٧،٢٧٧،٤١٧   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)١٠( 



  
  البنك السعودي الفرنسي

   

  مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
      
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

  
  

  المشتقات  -٧

ة في نھاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية لألدوات المالية المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالغھا اإلسمية. إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائم السالبةالعادلة اإليجابية و الجدول أدناه القيم يبين

  عكس مخاطر السوق.تالعادلة اإليجابية للمشتقات) وال وبالتالي فإن ھذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لھا البنك (والتي تقتصر عادة على القيمة المستقبلية المتعلقة بھا. 
  

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠
  (غير مدققة)

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  )مدققة(

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠
 السعوديةبآالف الرياالت   (غير مدققة)

  القيمة 
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  العادلة
 اإليجابية

  القيمة
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  العادلة
 اإليجابية

  القيمة
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  العادلة
 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة        
 مقايضات أسعار العموالت الخاصة ١،٢٣٠،٨٥٠ ١،٠٣٣،٢٦١ ١٨٠،٢٦٧،٧٩٠ ٩٦٨،٧٨٧ ٧٧٤،٥٧١ ١٥٩،٧٤٤،٨٣٢ ١،٣١٩،٣٧٩ ١،٢٣٩،٧٨١ ١٦٢،٠٧٣،٠٧٣
خيارات وعقود مستقبلية ألسعار العموالت  ٥٢،٨١٨ ٥٢،٨١٨ ٧٣،٦٦٨،٢٦٢ ١١،٥٧٤ ٢٥،٠٩٨ ٧٠،٢٠٦،٠٩٩ ٥،٧٢٨ ٥،٧٢٨ ٧٢،٠١٧،٥٩٠

ة ا   إتفاقيات أسعار العمولة اآلجلة - ٢٤٨ ١،٥٠٠،٠٠٠ - - - - - -ال
  عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٢٣٩،٨٢٩ ٩٨،٣٩٦ ٥١،٧١٤،٣٧٨ ٣٣٤،٠٨٧ ٢٦١،٥٢٦ ٥٢،٤٢٤،٥٦٤ ٣٠٥،٦٨٨ ٢٥٨،٧٨٥ ٥٤،٩١٠،٦١٢
  خيارات العمالت ١٢،١٧٩ ١٢،١٧٩ ٥،٧٥٥،٣٩٣ ٩٣،١٣٣ ٩٣،١٣٣ ٢٠،١٦٦،٦٣٣ ١٠٥،٣٦٦ ١٠٥،٣٦٦ ٢٨،١٧٤،٣٨١
  أخرى ١١،٣٤٩ ١١،٣٤٩ ٧٣٥،٤٠٤ ٤٢،٣٥٨ ٤٢،٣٥٨ ١،٣١٦،٥٥٧ ٢٦،٣٨٠ ٢٦،٣٨٠ ١،٥٨٨،٨٨٨

  مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة         
  مقايضات أسعار العموالت الخاصة - ١،٨٧٩ ٢٦٤،٠٠٠ ٧٨٦ ٤،٧١٩ ٣،٠٧٦،٥٠٠ ١٠،٨٧٥ ٦،٣٩٣ ٣،٠٧٦،٥٠٠

  المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية         
  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ٦٦٧،٩٢٦ ٩٢،٧٤٤ ٧٣،٢١٠،١٠٦ ٢٩٠،٩٧٠ ٤٧٦،٧٠٠ ٧٤،٦٠٧،٦٧٨ ٦٨،١٥٧ ١،٢٣١،٥٦١ ٧٤،٢٦٥،٩٥٢
  اإلجمالي ٢،٢١٤،٩٥١ ١،٣٠٢،٨٧٤ ٣٨٧،١١٥،٣٣٣ ١،٧٤١،٦٩٥ ١،٦٧٨،١٠٥ ٣٨١،٥٤٢،٨٦٣ ١،٨٤١،٥٧٣ ٢،٨٧٣،٩٩٤ ٣٩٦،١٠٦،٩٩٦

 
 
 
 
 
 
 
 

(١١)



  
  البنك السعودي الفرنسي 

  

  مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم ال
      

  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا
   
    المحتملة المتعلقة باإلئتمان والمطلوباتالتعھدات      -٨

   المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي: والمطلوباتتتكون التعھدات          

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)   

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(     

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)   

  

 بآالف الرياالت السعودية

  خطابات اعتماد ٨،٣٧٢،٦٠٦ ٧،٥١١،٤٨٢ ٧،٦١٥،٥٤٦

  خطابات ضمان ٤٥،٦٢٢،٤٧٨ ٤٧،٨٧٤،١٨٦ ٤٩،١٠٧،٠٥٧

  قبوالت ٢،٥٤٦،٤٥٥ ٢،٦٩١،١٢٢ ٢،٦٩٦،٥٤٨

  التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ٢،٧٣٢،٨٣١ ٤،٣٤٠،٥٠٢ ٥،٦٤٨،٤٥٧

    اإلجمالي ٥٩،٢٧٤،٣٧٠ ٦٢،٤١٧،٢٩٢ ٦٥،٠٦٧،٦٠٨

  
  النقدية وشبه النقدية   -٩

  

  من اآلتي:الموجزة الموحدة المرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 
  

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)   

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )مدققة(     

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)   

  
 بآالف الرياالت السعودية

  نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي   ٦،٢٨٦،٩٧١ ١١،٧٩٨،١٥٨ ١،٠٩٥،٩٠٨
  السعودي ما عدا الوديعة النظامية  

  
  

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ١٢،٣١٥،٤٤٠ ١٢،٨٧٦،٦٣٢ ١٧،٩٣٤،٦٩٥

  تستحق خالل ثالثة أشھر من تاريخ اإلقتناء 

  

    اإلجمالي  ١٨،٦٠٢،٤١١ ٢٤،٦٧٤،٧٩٠ ١٩،٠٣٠،٦٠٣

  
  المعلومات القطاعية   -١٠

في وظيفته كرئيس لصنع البنك  إدارةمجلس حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتھا بإنتظام من قبل  الداخليةيتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير 

  وتقييم أدائھا. للقطاعات من أجل توزيع الموارد  وذلكالقرار 

ً  المتفقبموافقة اإلدارة وفقاً للشروط  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية ا امالت وفق داخلي ل عليھا ويتم اإلعالن عن المع ل ال  لبنك.لسياسة أسعار التحوي
ع الشروط  ام تتفق ھذه الشروط م ة.واألحك ة االعتيادي ة تتوافق مع  التجاري ى مجلس اإلدارة بطريق ة إل ر األطراف الخارجي رادات من تقري اس اإلي تم قي ي

  .مستخدمة في قائمة الدخل الموحدةالطريقة ال

  م.٢٠١٦ديسمبر  ٣١منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدليست ھناك أي تغيرات على 
  

  يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 والقروض على المكشوف ، السحبالصغيرة مؤسساتللالتابعة الجارية الشخصية وتلك  حساباتاليشمل     قطاع األفراد:

 وبعض منتجات التعامل االستھالكيةوالقروض البطاقات اإلئتمانية والمدينة و والودائع وحسابات التوفير

  .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب

، على المكشوفوالسحب ، والودائع، للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم يشمل الحسابات تحت الطلب   قطاع الشركات:
  والقروض والتسھيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

 ق المال، وعمليات التمويلسوواالستثمارية  واألوراق الماليةيشمل خدمات الخزينة، عمليات التداول،    قطاع الخزينة:
  ، والمنتجات المشتقة.للبنك

والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق  المتعلقة بالتعامل واإلدارة، األصولإدارة  يشمل خدمات وأنشطة  :االستثمار والوساطةخدمات قطاع 

الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسھم المحلية والدولية منتجات االوالمالية 
  والتأمين.

 

(١٢)  



  البنك السعودي الفرنسي
  

        الموجزةمالية المرحلية الموحدة إيضاحات حول القوائم ال
 م٢٠١٦م و٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعةلفترة ا

   
  تتمة - المعلومات القطاعية   -١٠

م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي ٢٠١٦و  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  فيما يلي بيان

  :التشغيليةقطاعات الالمنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من  أشھر للتسعةالدخل 
  

 اإلجمالي

  قطاع خدمات 

  االستثمار  

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة  

  

 

  بآالف الرياالت السعودية

  

    (غير مدققة) م٢٠١٧سبتمبر ٣٠        

   إجمالي الموجودات  ١٧،٩١٩،٥١٦ ١١٤،٢٧٦،٤٣٦ ٦٨،١٩٩،٧١٢ ١،٣٠٨،٠٦٢ ٢٠١،٧٠٣،٧٢٦

    إجمالي المطلوبات ٧٩،٥٢٤،١٦٢ ٧٨،٦٠٩،٧٧٤ ١٠،٧٨٧،٦٥٨ ١،٢٢٧،٦٦٣ ١٧٠،١٤٩،٢٥٧

    إجمالي دخل العمليات ١،١٧٩،١١٣ ٢،٢٧٢،٧٣١ ١،٣١٤،٤٩١ ١٩٠،١٩١ ٤،٩٥٦،٥٢٦

    إجمالي مصاريف العمليات ٩٧٠،٨٥٦ ٥١٦،٠٥٨ ٢٤٠،٠٠٠         ١٢٥،٩٨٧ ١،٨٥٢،٩٠١

    الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي - - ٥،٤٩٢ - ٥،٤٩٢

    صافي دخل الفترة ٢٠٨،٢٥٧ ١،٧٥٦،٦٧٣ ١،٠٧٩،٩٨٣ ٦٤،٢٠٤ ٣،١٠٩،١١٧

    اإليرادات بين القطاعات ٦٥٤،٠٣٣ ١٠٨،٢٤٣ (٧٦٢،٢٧٦) - -

    صافي،مخصص خسائر االئتمان ٧٨،٢٢٢ ٦٥،٠٦٨ - - ١٤٣،٢٩٠

٣،٥٠٠ - ٣،٥٠٠ - - 
 صافي ،االستثمارمخصص خسائر 

  

  

    م (غير مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٣١     

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

    اجمالي المطلوبات ٨٢،٨٧٥،٣٣١ ٧٢،٦٣٧،٧١٣ ١٧،٢٧٢،٠٠٠ ٩٤٤،٦٦٢ ١٧٣،٧٢٩،٧٠٦

     
  

  م (غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

  

    إجمالي الموجودات ١٧،٠٤٠،٢٢٤ ١٢١،٥٧٨،٠٥٧ ٥٥،٩٤٧،٤٤٠ ١،١٧١،٥١٤ ١٩٥،٧٣٧،٢٣٥

    إجمالي المطلوبات ٧٩،٦٩٣،٢٤٤ ٦٨،٣٧٩،٩٢٢ ١٨،١١٨،٢٥٧ ١،٠٨١،٨١٧ ١٦٧،٢٧٣،٢٤٠

   إجمالي دخل العمليات ١،١٣٤،٩٧١ ٢،٣٥٣،٦٥١ ١،١٥٠،٦١٩ ٢٠٦،١٩٧ ٤،٨٤٥،٤٣٨

    العملياتإجمالي مصاريف  ٨٧٥،٧٣٣ ٥١٩،٥٤٨ ١٨٥،٨٣٩ ١٣٣،٢٨٨ ١،٧١٤،٤٠٨

    الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي - - ٥،١٩٥ - ٥،١٩٥

    صافي دخل الفترة ٢٥٩،٢٣٨ ١،٨٣٤،١٠٣ ٩٦٩،٩٧٥ ٧٢،٩٠٩ ٣،١٣٦،٢٢٥

    اإليرادات بين القطاعات ٦٣١،٣٩٦ ٦٥،٧٣١ (٦٩٧،١٢٧) - -

    مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ٥٤،٦٩٠ ٧٨،١٥٨ - - ١٣٢،٨٤٨

    صافي ،مخصص خسائر االستثمار - - (٢٠،٩٨٠) - (٢٠،٩٨٠)

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(١٣) 



  البنك السعودي الفرنسي
  

        مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

  
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية   -١١

بين المشاركين في السوق في تاريخ  في ظل ظروف اعتيادية منتظمةمعاملة التزام في  دفعھا لتحويلبيع أصل أو لالقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم استالمھا 

ام، وفي حال غياب إما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتز معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتمالقياس. يتم قياس القيمة العادلة استناداً إلى افتراض أن 

  لألصل أو االلتزام. ميزةفي السوق األكثر  تمت ،السوق الرئيسية
  

من أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة  تكون ولھا شفافية سعر قليلة، فإن القيمة العادلةال يتم المتاجرة بھا بشكل مستمر بالنسبة لألدوات المالية التي 

  ية.نعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعدرجة و الذي يعتمد على السيولة والتركيز الحكم المھني

  

  نماذج التقييم

. تشتمل االفتراضات ةمالحظقابلة للأسعار  ذاتتتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة 

األخرى المستخدمة  واألدواتاالئتمان  ونطاقومعدالت العمولة المرجعية  خالية من المخاطرالعمولة المعدل التقييم على  أساليبوالمدخالت المستخدمة في 

  في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية.
  

في ظل ظروف الھدف من طرق التقييم ھو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمھا لبيع أصل أو دفعھا لتحويل التزام في معاملة ن إ

ين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليھا على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة ب اعتيادية منتظمةفي ظل ظروف 

  .البسيطةلألدوات المالية الشائعة 
  

 والمشتقاتلمشتقات المالية المتداولة األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق وا

من رة وتقلل أيضاً البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة ألحكام وتقديرات اإلدا

حظة والمدخالت وفقاً للمنتجات واألسواق وھي عرضة للتغيرات استناداً إلى عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمال

  األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.
  

عادلة. إن ھامة غير قابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتھا في تحديد القيمة ال م مدخالتتتطلب نماذج التقييم التي تستخد

األدوات المالية التي يجري  منأحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم استخدامه، وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

من النماذج  يھاواختيار معدالت الخصم المالئمة. يتم تعديل القيمة العادلة التي تم الحصول عل في الدفع خراال الطرف ونجاح  اخفاقتقييمھا وتحديد احتمالية 

في االعتبار  ھاأخذي سوف البنك أن الطرف الثالث المشارك في السوق معهعوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد  بأية

الطرف مخاطر ألداة وتتضمن تعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك ولمخاطر ائتمان  أيضاً لعكس القيمة العادلة تھدف. ما معاملةتسعير  عند

  المقابل حيثما كان مالئماً.
  

  إطار التقييم

الرئيسي ويرفع تقاريره  المركزعن إدارة  ةمستقل ھذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وھييتعلق بقياس القيمة العادلة. يتضمن  رقابي عملأسس البنك إطار 

  .الجوھريةمن نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة قياسات القيمة العادلة  بشكل مستقل مخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحققاللرئيس قسم 
  

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

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

  ).أو إعادة ھيكلة األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون تعديل  : ١المستوى 

تحديد كافة مدخالتھا الھامة وفق  فيھا ماألسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يت  : ٢المستوى 

  .؛ وبيانات قابلة للمالحظة في السوق

  بيانات قابلة للمالحظة في السوق. غير مبنية على مدخالتھا الھامة تكونطرق تقييم   : ٣المستوى 

  

  

 

  

(١٤) 



  

  البنك السعودي الفرنسي
  

        مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

  
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)   -١١

عتمد تأقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من التقدير  تكون يتم المتاجرة بھا ولھا شفافية سعر قليلة، فإن القيمة العادلةنادراً ما بالنسبة لألدوات المالية التي 

ة.إن منتجات المشتقات التي تم ني، وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعوالتركز على السيولة

بشكل رئيسي من مقايضات أسعار العمولة  والخيارات ومقايضات العملة وعقود  مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكونمع تقييمھا باستخدام طريقة تقييم 

  مقايضة الصرف األجنبي.

المقايضات باستخدام احتساب القيمة الحالية. وتؤسس ھذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل نماذج تشتمل طرق التقييم األكثر تكراراً نماذج التسعير األجل و 

أسعار السوق  بناًء علىاألجنبي المتاحة واألسعار اآلجلة وسعر العمولة. يتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني  على منحنيات أسعار الصرف

  وغيرھا من المعطيات.القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار 

 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى  ١المستوى السعودية آالف الرياالتب
        مدققة) (غير م٢٠١٧سبتمبر٣٠

         الموجودات المالية
 ٢،٢١٤،٩٥١  -  ٢،٢١٤،٩٥١ -  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة

  موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة 
 من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  

٢٧٧،٤٣٩  -  ٦،١٤٢ ٢٧١،٢٩٧ 

 ٩،٣٤٩،٩١٣  ٢،٩٢٤،٣١٠  ٤،٦٤٣،٦٨٨ ١،٧٨١،٩١٥ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١١،٨٤٢،٣٠٣  ٢،٩٢٤،٣١٠  ٦،٨٦٤،٧٨١ ٢،٠٥٣،٢١٢ اإلجمالي

        
        المطلوبات المالية

 ١،٣٠٢،٨٧٤  -  ١،٣٠٢،٨٧٤ - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة

 ١،٣٠٢،٨٧٤  -  ١،٣٠٢،٨٧٤ - اإلجمالي

        
        )مدققةم (٢٠١٦ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
 ١،٧٤١،٦٩٥  -  ١،٧٤١،٦٩٥  -  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة

  موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة 
 من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  

١٧٧،٥٥٦  -  ٦،٠٠٦  ١٧١،٥٥٠ 

 ٧،٥٧٦،٦٣٧  ٣،١٨٢،١١٩  ٢،٧٦٤،٨٨٤  ١،٦٢٩،٦٣٤ استثمارات مالية متاحة للبيع

 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

         

  (غير مدققة) م٢٠١٦سبتمبر ٣٠
  الموجودات المالية

       

 ١،٨٤١،٥٧٣  -  ١،٨٤١،٥٧٣ -  أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة

  موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة 
 من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  

١٨٢،٩٦٩  -  ٦،٠٤٦ ١٧٦،٩٢٣ 

 ٨،٤٣١،١١٦  ٣،٦٧٦،٠٣٣  ٢،٤٠٦،٥٩٢ ٢،٣٤٨،٤٩١ للبيعاستثمارات مالية متاحة 

 ١٠،٤٥٥،٦٥٨  ٣،٦٧٦،٠٣٣  ٤،٢٥٤،٢١١ ٢،٥٢٥،٤١٤ اإلجمالي

       
        المطلوبات المالية

 ٢،٨٧٣،٩٩٤  -  ٢،٨٧٣،٩٩٤ - السالبةأدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة 

 ٢،٨٧٣،٩٩٤  -  ٢،٨٧٣،٩٩٤  -  اإلجمالي

 



)١٥( 

 

 
  

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

 
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)   -١١

  

 ٣٠مليون لایر سعودي و  ١٦،١١٠: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٦،٤٣٦ تبلغبالتكلفة المطفأة  المقتناة إن القيمة العادلة لالستثمارات

مليون ريـال  ١٦،٢٤٤: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٦،٤٨٨ البالغة مليون ريـال سعودي) مقابل القيمة الدفترية ١٦،١٧٦: م٢٠١٦سبتمبر

من  والمطلوبالقيمة العادلة لودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدين  ال تختلف .مليون ريـال سعودي)    ١٦،٢٤٥: م٢٠١٦سبتمبر ٣٠سعودي و 

جوھرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، حيث وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدھا بالتكلفة المطفأة 

ً عن المعدالت أن معدالت العمولة الحالية في  من  المطلوبعليھا وبسبب قصر مدة استحقاق  المتعاقدالسوق لألدوات المالية المشابھة ال تختلف جوھريا

التسوية مع وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى. ال يتوفر سوق نشط لھذه األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لھذه األدوات المالية من خالل 

  في وقت استحقاقھا.الطرف اآلخر 

حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق المتداولة عندما  المقتناةتستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات 

قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.  ،ثابتة. وعليهذات العمولة التكون متاحة أو على نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات 

ية المتاحة للبيع من تستند القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام طرق تقييم مناسبة. تتكون االستثمارات المال

مليون لایر سعودي)   ٣،٦٣٩: م٢٠١٦سبتمبر ٣٠ و مليون ريـال سعودي ٣،١٤٦: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي   ٢،٨٦٦مضاربة بمبلغ 

تم تقييم استثمارات المضاربة ھذه باستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية والتي تتضمن افتراضات حول ھامش ائتمان . ٣والتي تم تصنيفھا ضمن مستوى 

 االئتمان نطاقتعديل  بعديستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف مناسب.

لایر مليون  ١٣٦،٠٠٨ :م٢٠١٦سبتمبر ٣٠مليون ريـال سعودي و  ١٣١،٧٢٠: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٣٠،٤٣٩ البالغ الداخلي

 ٣٠مليون لایر سعودي و  ١٢٩،٤٥٨: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ١٢٩،٠٩١ تبلغالقيم الدفترية لتلك القروض والسلف  إن .سعودي)

  مليون لایر سعودي).   ١٣٣،٩٣٧: م٢٠١٦سبتمبر

  
  ربح السھمرأس المال و -١٢

 
مليون  ١،٢٠٥م: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١لایر سعودي ( ١٠مليون سھم، قيمة كل سھم  ١،٢٠٥والمدفوع بالكامل من  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر

   .لایر سعودي) ١٠مليون سھم قيمة كل سھم  ١،٢٠٥ م:٢٠١٦سبتمبر ٣٠و  لایر سعودي ١٠ھم، قيمة كل سھم س

  

وذلك بقسمة صافي دخل على أساس المتوسط المرجح م ٢٠١٦و  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠حتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترتين المنتھيتين في تم ا

 ٣،١: م٢٠١٦ ديسمبر  ٣١( م٢٠١٧سبتمبر ٣٠مليون سھم كما في  ٦بعد استثناء أسھم الخزينة والتي تتكون من  مليون سھم وذلك ١،٢٠١ الفترة على

  ). مليون سھم ٠٫٩٣ :م٢٠١٦سبتمبر ٣٠مليون سھم و 

من قبل المساھمين خالل اجتماع الجمعية العامة  م٢٠١٦ في لایر سعودي للسھم الواحد للسنة المنتھية ٠٫٥٠نھائية بقيمة  أرباح عتماد صافي توزيعاتتم ا

 . م٢٠١٧إبريل  ٢٠المنعقد في 
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

        إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

  
  سھم الخزينةأ -١٣

الحوافز طويلة األجل والذي ُيمنح  برنامجم خطة لشراء أسھم خزينة والتي وافق عليھا مجلس اإلدارة ضمن ٢٠١٦بدأ المصرف خالل الربع الثالث من سنة 
السعودي الفرنسي  بموجبه مكافأة تحفيز من أسھم البنك السعودي الفرنسي للموظفين المؤھلين. ويستفيد الموظفون المؤھلين من االرتفاع في قيمة أسھم البنك

   .في تاريخ المنح الحوافز طويلة األجل  برنامج. بدأ العمل في االكتسابخالل فترة 
  : .فيما يلي أبرز خصائص البرنامجضمن حقوق المساھميناالرتفاع في قيمة السھم  تسويةيقوم البنك ب

  
البرنامجطبيعه   برنامج المكافأة طويل األجل  

القائمة البرامجعدد  ١  
٢٠١٧يوليو  ٢  تاريخ المنح 

تاريخ المنح الثمن عند لحساب االرتفاع فيعدد األسھم الممنوحة  ٦،٠٠٠،٠٠٠  
لایر سعودي – سعر المنح ٢٣٫٠٩٦

٢٠١٩الى  ٢٠١٧من  االكتسابفترة    
لایر سعودي -قيمه األسھم الممنوحة ١٩١،٠١٦،٠٠٠  

معايير الخدمة المطلوبة واستيفاء بقاء الموظفين على رأس العمل االكتسابشروط    
السداد ةقيطر أسھم  

 طريقة التقييم المستخدمة بالك شولز
سعوديلایر  -  ٣١٫٨٣٦ المنح القيمة العادلة للسھم في تاريخ   

  

إن إجمالي المصاريف المعترف بھا في  .ذات الصلةالبقاء على رأس العمل مع األخذ باالعتبار الظروف السائدة بالسوق يتم منح األسھم عند تحقق شرط 

: الشيء ) ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٨،٧ھي للفترة  الهالمذكورة أعوإلى حقوق المساھمين  المستندةالمالية الموحدة فيما يتعلق بخطط السداد  القوائمھذه 

.  

  

  

  

  
 توزيعات أرباح مرحلية  -١٤

لایر سعودي للسھم)                                ٠٫٥٥:  ٢٠١٦لایر سعودي للسھم  ( ١٫٠٥بتوزيعات صافي أرباح مرحلية  ٢٠١٧يوليو  ٩أوصى مجلس االدارة في  
  مليون لایر سعودي ). ٥٥١:  ٢٠١٦مليون لایر ( ١،١٤١وذلك بمبلغ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  
  

)١٧( 

  
  

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٦م و ٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر لتسعة لفترة ا

 أرقام المقارنة -١٥

وقائمة المركز (أ) حول قائمة التغيرات في حقوق الملكية ٢إن التعديل المتراكم الناتج عن التغير في السياسة المحاسبية كما ھو مبين في اإليضاح رقم 

 المالي تم تسجيلھا في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة الحالية والتي تظھر في الجدول أدناه:

  (غير مدققة) ٢٠١٧سبتمبر ٣٠  بآالف الرياالت السعودية

  قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة   

  مطلوبات أخرى  توزيعات أرباح مقترحة  أرباح مبقاة  

 (١٠٧،٧٩٦) (٣٢،٧٩١) (٧٥،٠٠٥)  الزكاة للفترة

 (٢٨٢،٣٦٣) (٨٤،٨٣٨) (١٩٧،٥٢٥)  الضريبة للفترة

 (٣٩٠،١٥٩) (١١٧،٦٢٩) (٢٧٢،٥٣٠)  المجموع

  تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 رأس المالكفاية  -١٦

درة البنك على مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على مق الصادرة عنتتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

النظامي يومياً من قبل إدارة  ، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المالوفقاً لمبدأ االستمراريةاالستمرار 

  البنك.

قياس مدى كفاية رأس  نقد العربي السعودي، والتي يتم بموجبھايقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال

ستخدام المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعھدات، والمبالغ االسمية للمشتقات با

حد أدنى من رأس المال األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبية. تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ ب

  ٪. ٨النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وھي 

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

  الرياالت السعوديةبآالف 

  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

  (غير مدققة)

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مدققة)

  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠

  (غير مدققة)

 ١٨٢،٧١٧،٨٢٦ ١٧٦،٢٥٥،١٧١ ١٨١،٣٧٥،٢٧٧  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان 

 ١١،٤٦٦،٢٧٥ ١١،٦٦٠،٣٩٠ ١٢،٠٧٩،٤٠٠  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

 ٣،٨٣٧،٤٠٠ ٣،٩٠١،٣٤٩ ٣،٣٦٣،٠٨٦  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق 

 ١٩٨،٠٢١،٥٠١ ١٩١،٨١٦،٩١٠ ١٩٦،٨١٧،٧٦٣  إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 ٢٩،٤٨٤،٣٠٢ ٣٠،٢٣٥،٩٥٩ ٣١،٥٨٦،١١٧  رأس المال األساسي

 ٤،٠٩٥،٧٠٤ ٣،٨٦٩،٤٧٥ ٣،٧٩٥،١٩٠  راس المال المساند 

  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند 

    

٣٣،٥٨٠،٠٠٦ ٣٤،١٠٥،٤٣٤ ٣٥،٣٨١،٣٠٧ 

   
  نسبة كفاية رأس المال٪

%١٦٫٠٥  نسبة رأس المال األساسي   ١٤,٨٩ ٪١٥٫٧٦٪ 

%١٧٫٩٨  نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   ١٦,٩٦ ٪١٧٫٧٨٪ 




