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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحـات حول القوائـم المالية
  م٢٠١٧و  م٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في ستة أشھر لفترة ال

  
  عــام  . ١

 ١٧بتاريخ  ٢٣بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودية  -  سعودي الفرنسي (البنك)تأسس البنك ال
 ھـ الموافق١٣٩٨محرم  ١أعماله رسمياً بتاريخ  ممارسة. بدأ البنك )م١٩٧٧يونيو  ٤الموافق (ھـ ١٣٩٧ اآلخرجمادى 

في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين والسويس  ) م١٩٧٧ديسمبر  ١١(
من خالل  )م١٩٨٩سبتمبر  ٥الموافق (ھـ ١٤١٠صفر ٤الصادر بتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٣٦٨بموجب السجل التجاري رقم 

   ٣,٠٣٦ فرعاً) في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي البنك ٨٥ م:٢٠١٧ يونيو ٣٠فرعاً ( ٨٦ البالغةفروعه 
  موظفاً).  ٣,١٨٠ :م٢٠١٧ يويون ٣٠موظفـاً (

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

  ربية السعودية.المملكة الع -  ١١٥٥٤الرياض 

تقدم النشاطات المتعلقة و .من حقوق الملكية) ٪١٠٠تابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ( ةيمتلك البنك شرك
شركة السعودي ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وكما يمتلك البنوتمويل الشركات.  الموجوداتوإدارة  بالوساطة

يملك البنك شركة سكن . حقوق الملكية٪ من ١٠٠بنسبة نكو السعودي الفرنسي وشركة سوفيالفرنسي للتمويل والتأجير 
تم ٪). ٥٪ وملكية غير مباشرة من خالل شركتھا التابعة بنسبة ٩٥٪ (ملكية مباشرة بنسبة ١٠٠للتمويل العقاري بنسبة 

  الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.  ھذهتأسيس 

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

تم  الذي ,السعودي الفرنسي" – مال "بنك بيمو ٪ من رأس٢٧ لدى البنك استثمارات في شركات زميلة حيث يمتلك
الشركة السعودية في  سھم مليون ٣٫٧قام البنك ببيع حصته البالغة  خالل الفترة ,الجمھورية العربية السوريةتأسيسه في 

وعليه فإن نسبة . أسھم ھذه الشركةمن  ٪١٨٫٥والتي تمثل الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز شركة السعودية الفرنسية) 
   ٪١٤ ة المتبقية في شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ھي المساھم

  
 س اإلعداداأس  .٢

 - ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً لم ٢٠١٨يونيو  ٣٠في  كماالموجزة  المرحلية الموحدةالقوائم المالية  ھذه تم إعداد
   .الدخل الزكاة وضريبة لمحاسبة عنلعربي السعودي وتعليمات مؤسسة النقد ال المتعلق بالتقارير المالية المرحلية

جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية  الموجزة الموحدة المرحلية ال تتضمن ھذه القوائم المالية
ديسمبر  ٣١ للمجموعة كما في الموحدة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنويةويجب أن تتم قراءتھا  ,الموحدة السنوية
 ١٥"األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي بتطبيق م. قام البنك ٢٠١٧

وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لھذه  ,م٢٠١٨يناير  ١" اعتباراً من "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
م اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الھامة التي تتعلق باالنخفاض في القيمة ضمن ت. ٤المعايير الجديدة في إيضاح 

  ألول مرة. ٩رقم  إيضاح إدارة المخاطر المالية بعد األخذ باالعتبار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
  
 التوحيدس اأس  .٣

 ,ة للبنك وشركاته التابعة؛ السعودي الفرنسي كابيتالعلى القوائم الماليالمرحلية الموحدة الموجزة تشتمل القوائم المالية 
شركة سكن  ,وسوفينكو السعودي الفرنسي ,والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ,ووكالة السعودي الفرنسي للتأمين

فس الفترة للتمويل العقاري وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لن
على القوائم المالية للشركات التابعة  ,عند الضرورة ,المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم إجراء تسويات

  للبنك.المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع القوائم المالية 
  

ً إلى أو الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي يسيطرعليھا البنك. ويسيطر البنك على من شأة ما عندما يكون معرضا
ولديه القدرة على التأثير في ھذه العوائد من خالل سيطرته  ,لديه الحق في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة

  على تلك المنشأة .
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر  ستةلفترة ال
  

  (يتبع) التوحيدس اسأ  .٣
يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتباراً من تاريخ انتقال 

المرحلية في قائمة الدخل  ,إن وجدت ,ترةالسيطرة من البنك. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الف
  حسبما ھو مالئم. ,إعتباراً من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيعالموحدة الموجزة 

 
األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن  استبعاديتم 

الخسائر غير  استبعاد. يتم المرحلية الموحدة الموجزةمجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالية المعامالت بين شركات ال
  األرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة. استبعادالمحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا 

  
 جديدةالسياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الأثر التغيرات في   .٤

وفيما يلي بيان بأثر تطبيق ھذه  ,م٢٠١٨يناير  ١قامت المجموعة بتطبيق اثنين من معايير المحاسبة الجديدة اعتباراً من 
  المعايير الجديدة.

  "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي 

والذي أدى إلى تغير في "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"  ١٥قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  اإليرادات للبنك فيما يتعلق بعقودھا المبرمة مع العمالء.إثبات سياسة 

يناير  ١م وھو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من ٢٠١٤في مايو  ١٥صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً ذا المعيار نموذجم أو بعده. ويحدد ھ٢٠١٨ ع للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة م اً واحد شامالً  ا
ً عبر معايير  والمطبقة ,االرشادات الحالية إلثبات اإليراداتوُيلغي  ,العمالء وتفسيرات عديدة ضمن المعايير حاليا
ً جديداً من خمس خ ىءھذا المعيار ينش .للتقرير الماليالدولية  طوات ينطبق على اإليرادات الناتجة عن العقود نموذجا

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  بموجبه المقابل الذي يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس  ,١٥المبرمة مع العمالء. ووفقا
  تحويل البضائع أو الخدمات للعميل.بأن يحق لھا تتوقع المنشأة 

كما عند تطبيق المعيار الجديد.  ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي يسمح به  ل بأثر رجعي الذياختار البنك التطبيق المعدً 
على جميع العقود كما  ١٥لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي يتطلب التطبيق المعدل بأثر رجعي إثبات األثر المتراكم 

حية وأرصدة الحسابات األخرى كما في إن األثر على األرباح المبقاة االفتتاضمن حقوق الملكية.  م ٢٠١٨يناير  ١في 
  .م يعتبر غير جوھري٢٠١٨يناير  ١

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

م مع تاريخ تطبيق ٢٠١٤األدوات المالية الذي صدر في يوليو  – ٩اختار البنك تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
تغيراً كبيراً عن معيار المحاسبة الدولي تمثل  ٩ المعيار الدولي للتقرير الماليمتطلبات إن م. ٢٠١٨يناير  ١أولي في 

ويقدم المعيار الجديد تغيرات أساسية على المحاسبة عن الموجودات المالية . "األدوات المالية: االثبات والقياس" ٣٩
  وبعض النواحي المحاسبية للمطلوبات المالية.

ً لما يسمح به المعيار الد  التحوطفقد اختار البنك االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة  ,٩ولي للتقرير المالي ووفقا
  .٣٩الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

ً بالتغيرات األساسية التي طرأت على السياسات المحاسبية الخاصة بالبنك والتي نتجت عن تطبيقه  وفيما يلي ملخصا
  .٩للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  يف الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتصن

 ,ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وھي: المقاسة بالتكلفة المطفأة ٩يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
بشكل التصنيف يستند  وإن ھذاخالل الربح أو الخسارة.  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من

  .نموذج األعمال الذي بموجبه تتم إدارة الموجودات المالية وتدفقاتھا النقدية التعاقديةعام إلى 
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  البنك السعودي الفرنسي 

  
  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية

      
 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال

  
 لسياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)أثر التغيرات في ا  .٤

 خوھي: المحتفظ بھا حتى تاري ٣٩ويستبعد ھذا المعيار التصنيفات الحالية التي وردت بمعيار المحاسبة الدولي 
تقسيم المشتقات  ال يتم أبداً  ,٩والمتاحة للبيع. ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  الذمم المدينةوالقروض و ,االستحقاق

يتم تقييم  ,وبدالً عن ذلك ,المتضمنة في العقود التي تكون فيھا الموجودات المالية ھي المضيف ضمن نطاق المعيار
ً للمعيار  األداةكامل  المختلطة بغرض تصنيفھا. ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتصنيف الموجودات المالية وفقا

  ى الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات المحاسبية الھامة.يرج ,٩الدولي للتقرير المالي 

بغرض تصنيف  ٣٩بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي  ٩ يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي
خيار القيمة ضمن المحددة جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات أن المطلوبات المالية. إال أنه وعلى الرغم من 

ً لمعيار المحاسبة الدولي العادلة  يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة وفقاً  ,تم إثباتھا في الربح أو الخسارة ٣٩وفقا
  كما يلي: ٩ للمعيار الدولي للتقرير المالي

  عرضه ضمن  متفي القيمة العادلة الذي ُينسب إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يإن مبلغ التغير
 الدخل الشامل اآلخر.

 .إن المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه ضمن الربح أو الخسارة 

يرجى الرجوع إلى  ,٩المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي المطلوبات ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتصنيف 
  ھامة.القسم المعني بالسياسات المحاسبية ال

  

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بنموذج "الخسارة  ٣٩ نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي ٩يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 
 لخسارة االئتمانيةلمن البنك القيام بتسجيل مخصص  ٩. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي االئتمانية المتوقعة"

والديون األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو المتوقعة لجميع القروض 
القرض وعقود الضمانات المالية. ويستند ھذا المخصص إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة الخسارة مع التزامات 

ما لم يكن ھناك زيادة كبيرة في المخاطر عشر شھراً القادمة  المرتبطة باحتمالية التعثر في السداد في غضون االثني
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف  .أتھااالئتمانية منذ نش

  الموجودات. فترة أعمارإلى التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة على عندئِذ يستند المخصص  ,الناشئة

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  . ٣٩معيار المحاسبة الدولي  مبكر عنيتم إثبات الخسائر االئتمانية بشكل  ,٩وفقا
يرجى  ,٩ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  المحاسبية الھامة. الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات
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 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)  .٤

  

  التحول

باستثناء  ,بأثر رجعي ٩التغيرات في السياسات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تم تطبيق 
  ما ھو مبين أدناه.

 .القيم الدفترية للموجودات المالية  واالختالفات الناشئة بسبب التغيير في التصنيف  لم يتم تعديل فترات المقارنة
كما في واالحتياطيات  ضمن األرباح المبقاة  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي والمطلوبات المالية الناتج عن 

ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير  م٢٠١٧لسنة  فإن المعلومات التي تم عرضھا ,م. وعليه٢٠١٨يناير  ١
ً ٢٠١٨ال يمكن مقارنتھا مع المعلومات التي تم عرضھا لسنة وبالتالي  ٩المالي  للمعيار الدولي للتقرير المالي  م وفقا

٩. 

 

 .أجريت التقييمات الواردة أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي 
  تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية.  )١
ً على أنھا مقاسة بالقيمة العادلة من تحديد إلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية ال  )٢ تي تم تحديدھا سابقا

  خالل الربح أو الخسارة.
متاجرة على أنھا بالقيمة العادلة من لغرض الغير المحتفظ بھا  أدوات الملكيةتحديد بعض االستثمارات في   )٣

                                                                                                            خالل الدخل الشامل اآلخر.
 فإن تحديد ما ,بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)    ٤

سوف الئتمانية للمطلوبات المالية ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا كان يتم عرض أثر التغيرات في المخاطر ا
  عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.يزيد  ينشئ أو



١٠ 
 

   البنك السعودي الفرنسي
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال
  

 التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)أثر   .٤

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  أ)

  ٩تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي   )١  

ً الجدول أدناه فئات التصنيف يعرض    وفئات التصنيف الجديدة وفقاً  ٣٩لمعيار المحاسبة الدولي األصلية وفقا
  م.٢٠١٨يناير  ١للموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالبنك كما في  ٩للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  
  
  

 بآالف الرياالت السعودية

التصنيف األصلي وفقاً 
لمعيار المحاسبة 

  ٣٩الدولي 

 
التصنيف الجديد وفقاً 
للمعيار الدولي للتقرير 

 ٩المالي

القيمة الدفترية 
األصلية وفقاً لمعيار 

  ٣٩المحاسبة الدولي 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقاً للمعيار الدولي 

  ٩للتقرير المالي 

          
          الموجودات المالية

          
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

  العربي السعودي
 ٢٢,٣٩٣,٢٣٧ ٢٢,٣٩٣,٢٣٧  مطفأةالتكلفة ال  التكلفة المطفأة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
  المالية األخرى

 ١٨,٧٥٧,٣٩٢ ١٨,٧٥٨,٢٩٥  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل   صافي ,استثمارات
الربح أو 

الخسارة/المتاحة للبيع 
  /التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل 
الربح أو 

يمة العادلة الخسارة/الق
من خالل الدخل الشامل 
  اآلخر/التكلفة المطفأة

٢٥,٢٦٧,٥٤٠ ٢٥,٣٢٤,٨٩٥ 

 ٢,٠٣٢,٨٢٣ ٢,٠٣٢,٨٢٣  القيمة العادلة   القيمة العادلة   للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 
 ١٢١,٢٧٥,٧٤٩ ١٢١,٩٤٠,٣٩٤  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  صافي, قروض وسلف

 ١,١٦١,١٩٤ ١,١٦١,٤٣١  التكلفة المطفأة  المطفأة التكلفة  موجودات أخرى
      ١٩٠,٨٨٧,٩٣٥ ١٩١,٦١١,٠٧٥ 

          
          المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات 
  المالية األخرى

 ٢,٩٦٣,٢٧٣ ٢,٩٦٣,٢٧٣  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة

 ١٥٠,٩٥٤,١٨٧ ١٥٠,٩٥٤,١٨٧التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة  ودائع العمالء
 ١,١٩٧,٤٧٥ ١,١٩٧,٤٧٥  القيمة العادلة   القيمة العادلة   القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 ٢,٠٠٢,٥٦٥ ٢,٠٠٢,٥٦٥  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  مصَدرةأدوات دين 
 ٤,٢٨٩,٧٣٥ ٤,١٥٠,٠٠٠  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  مطلوبات أخرى

      ١٦١,٤٠٧,٢٣٥ ١٦١,٢٦٧,٥٠٠ 

  



١١ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال
  

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)  .٤
 

ً لمعيار امطابقة   )٢ ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩لمحاسبة الدولي القيم الدفترية وفقا مع القيم الدفترية وفقا
  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي عند تطبيق  ٩

ً لمعيار المحاسبة الدولي يعرض الجدول أدناه    مع القيم الدفترية للمعيار الدولي  ٣٩مطابقة للقيم الدفترية وفقا
  م.٢٠١٨يناير  ١في  ٩ر الدولي للتقرير المالي عند التحول للمعيا ٩للتقرير المالي 

  
  
  
  

  بآالف الرياالت السعودية

ً القيمة الدفترية وفقا
لمعيار المحاسبة 

كما في  ٣٩الدولي 
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧

 
  
  
  

  إعادة التصنيف

  
  
  
  

  إعادة القياس

  
القيمة الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 
كما  ٩للتقرير المالي 

  م٢٠١٨يناير  ١في 
          

         الموجودات المالية
          

         التكلفة المطفاة
          

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
  :العربي السعودي

        

  -  -  - ٢٢,٣٩٣,٢٣٧  الرصيد االفتتاحي
 - - - -  إعادة القياس

 ٢٢,٣٩٣,٢٣٧  -  - ٢٢,٣٩٣,٢٣٧  الرصيد الختامي
      

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
  :ىالمالية األخر

    

  -  -  - ١٨,٧٥٨,٢٩٥  الرصيد االفتتاحي
 - (٩٠٣) - -  إعادة القياس

 ١٨,٧٥٧,٣٩٢ (٩٠٣)  - ١٨,٧٥٨,٢٩٥  الرصيد الختامي
      

      قروض وسلف:
  -  -  -  ١٢١,٩٤٠,٣٩٤  الرصيد االفتتاحي

 - (٦٦٤,٦٤٥) - -  إعادة القياس
 ١٢١,٢٧٥,٧٤٩ (٦٦٤,٦٤٥)  -  ١٢١,٩٤٠,٣٩٤  الرصيد الختامي

      
      استثمارات:

  -  -  - ١٦,٩٨٠,١٢٠  الرصيد االفتتاحي
 -    (٤٧,٨١٣)   ٢,٥٣٤,٧٨٣  -  إعادة القياس

 ١٩,٤٦٧,٠٩٠    (٤٧,٨١٣)   ٢,٥٣٤,٧٨٣  ١٦,٩٨٠,١٢٠  الرصيد الختامي
      

  الموجبةالقيمة العادلة 
   للمشتقات: 

    

  -  -  - ٢,٠٣٢,٨٢٣  الرصيد االفتتاحي
 - - - -  إعادة القياس

 ٢,٠٣٢,٨٢٣  -  - ٢,٠٣٢,٨٢٣  الرصيد الختامي
    

      موجودات أخرى:
  -  -  - ١,١٦١,٤٣١  الرصيد االفتتاحي

 - (٢٣٧) - -  إعادة القياس
 ١,١٦١,١٩٤  )٢٣٧(  - ١,١٦١,٤٣١  الرصيد الختامي

      
      

 ١٨٥,٠٨٧,٤٨٥  (٧١٣,٥٩٨)      ٢,٥٣٤,٧٨٣ ١٨٣,٢٦٦,٣٠٠ التكلفة المطفأة اإلجمالية
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  البنك السعودي الفرنسي    
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال
  

  أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)  .٤

ً لمعيار المحاسبة الدولي مطابقة القيم الدفت  )٢ ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩رية وفقا مع القيم الدفترية وفقا
  (يتبع) ٩عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ٩

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  

 بآالف الرياالت السعودية

ً القيمة الدفترية وفقا
لمعيار المحاسبة 

كما في  ٣٩الدولي 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧

 
  
  
  

  فإعادة التصني

  
  
  
  

  إعادة القياس

  
القيمة الدفترية وفقاً 

للمعيار الدولي 
كما  ٩للتقرير المالي 

  م٢٠١٨يناير  ١في 
          

         الموجودات المالية
         للبيع ةالمتاح

      االستثمارات:
  -  -  - ٨,٢١٤,٠٨٥  الرصيد االفتتاحي

      المحول إلى:
القيمة العادلة من خالل الدخل 

  حقوق الملكية –الشامل اآلخر 
- (٤٠,٤٢٥) - - 

القيمة العادلة من خالل الدخل 
  الدينأدوات  –الشامل اآلخر 

- (٥,٦٣٨,٨٧٧) - - 

القيمة العادلة من خالل الربح أو  
  الخسارة   

- - - - 

 - - (٢,٥٣٤,٧٨٣) -  التكلفة المطفأة

  -  - (٨,٢١٤,٠٨٥) ٨,٢١٤,٠٨٥  الرصيد الختامي

القيمة العادلة من خالل الدخل    
  الشامل اآلخر   

    

      االستثمارات:
 - - - -  الرصيد االفتتاحي
 - (٩,٥٤٢) ٥,٦٧٩,٣٠٢ -  من متاحة للبيع

إجمالي القيمة العادلة من خالل
  الدخل الشامل اآلخر

- ٥,٦٦٩,٧٦٠ (٩,٥٤٢) ٥,٦٧٩,٣٠٢ 

      
ة من خالل الربحالقيمة العادل
  أو الخسارة:

    

      االستثمارات:
 -  الرصيد االفتتاحي

  
-  -  -  

 ١٣٠,٦٩٠  من متاحة للبيع
 

- - - 

  الرصيد الختامي
 

١٣٠,٦٩٠ 
  

-  -  ١٣٠,٦٩٠ 

إجمالي القيمة العادلة من خالل
  الربح أو الخسارة

 
١٣٠,٦٩٠ 

 
-  -  ١٣٠,٦٩٠ 

     المطلوبات المالية
     بالتكلفة المطفاة

أرصدة للبنوك والمؤسسات 
 المالية األخرى

٢,٩٦٣,٢٧٣  -  - ٢,٩٦٣,٢٧٣ 

 ١٥٠,٩٥٤,١٨٧  -  - ١٥٠,٩٥٤,١٨٧  ودائع العمالء
 ٢,٠٠٢,٥٦٥  -  - ٢,٠٠٢,٥٦٥  مصَدرة أدوات دين 

 ١,١٩٧,٤٧٥  -  - ١,١٩٧,٤٧٥  للمشتقات  السالبة القيمة العادلة 
 مطلوبات أخرى

  
  التكلفة المطفأة االجمالية

٤,٢٨٩,٧٣٥  ١٣٩,٧٣٥  - ٤,١٥٠,٠٠٠ 

١٦١,٤٠٧,٢٣٥ ١٣٩,٧٣٥  - ١٦١,٢٦٧,٥٠٠ 
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  البنك السعودي الفرنسي 
  
  
 

 
  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية

      
 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال

   
   

  ي السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)أثر التغيرات ف  .٤

عمليات إعادة التصنيف للموجودات المالية والمطلوبات المالية إلى التكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي مطابقة   )٣  
  ٩للتقرير المالي 

معيار المحاسبة الدولي فئات من ية أثر إعادة التصنيف للموجودات المالية والمطلوبات الماليعرض الجدول أدناه   
  .٩إلى فئة التكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩

  بآالف الرياالت السعودية
  م   ٢٠١٨ يونيو ٣٠

  (غير مدققة)
   ٣٩من موجودات مالية متاحة للبيع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

 ٢,٢٦٠,٣٧٤  م٢٠١٨يونيو  ٣٠القيمة العادلة كما في 
م ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا لم يتم إعادة ٢٠١٨مكاسب القيمة العادلة الذي كان سيتم إثباته خالل 

  تصنيف الموجودات المالية
(٩,٥٨٢) 

  األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى   )٤
  األرباح المبقاة بآالف الرياالت السعودية

    
 ٦,٦٢٨,٩٦٣  م)٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٣٩المحاسبة الدولي  الرصيد الختامي وفقاً لمعيار

   
    ٩إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 (٧٢٣,١٤٠)  قائمة الموجودات المالية -                                                                  

 (١٣٩,٧٣٥)  محتملةالزامات تلواالالتعھدات  -                                                                        

 ٥,٧٦٦,٠٨٨  م)٢٠١٨يناير  ١( ٩الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

    
ً لمتطلبات معياريعرض الجدول أدناه                  مع ذلك  ٣٩المحاسبة الدولي  مطابقة المخصص الذي تم تسجيله وفقا

  :٩المخصص الذي تم تسجيله وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
  

  لمعيار المحاسبة الدولي ً  ٣٩الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وفقا
ً لمعيار المحاسبة الدولي القرض  مطلوباتومخصصات   ,صصات""المخ ٣٧وعقود الضمان المالي وفقا

 مع ,م٢٠١٧ديسمبر  ٣١والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة كما في 
  للمعيار الدولي للتقرير المالي ً الرصيد االفتتاحي لمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة الذي تم تحديده وفقا

 م.٢٠١٨يناير  ١كما في  ٩

  
  
  
  
  

  بآالف الرياالت السعودية

ديسمبر٣١
  م٢٠١٧
اسبة (معيار المح

/معيار ٣٩الدولي 
المحاسبة الدولي 

٣٧(  

  
  
  
  
  

  ادة التصنيفعإ

  
  
  
  
  

  إعادة القياس

  
  
  

  م٢٠١٨يناير  ١
(المعيار الدولي 

  )٩للتقرير المالي 
          

         الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

  السعودي
- - - - 

 ٩٠٣ ٩٠٣ - -  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 ٢٤٤,٨٥٥ ٥٧,٣٥٥ - ١٨٧,٥٠٠  صافي ,استثمارات

 ٤,٠٨٩,٠٨٤ ٦٦٤,٦٤٥ - ٣,٤٢٤,٤٣٩  صافي ,قروض وسلف
 ٤٨,٥٢٤ ٢٣٧ - ٤٨,٢٨٧  موجودات أخرى 

 ٤,٣٨٣,٣٦٦ ٧٢٣,١٤٠ - ٣,٦٦٠,٢٢٦  اإلجمالي

 ٣٠٢,٨٨٨ ١٣٩,٧٣٥ - ١٦٣,١٥٣  محتملةالزامات تلواالالتعھدات 
      

 ٤,٦٨٦,٢٥٤ ٨٦٢,٨٧٥ - ٣,٨٢٣,٣٧٩  االجمالي
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر  ستةلفترة ال
  

  السياسات المحاسبية الھامة  .٥

المرحلية الموحدة عداد ھذه القوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند إ
م باستثناء ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتھية في الموجزة 

أدناه تنطبق فإن السياسات المحاسبية  ,٤جديدة المبينة في إيضاح السياسات المبينة أدناه. واستناداً إلى تطبيق المعايير ال
السياسات المحاسبية المقابلة لھا والمبينة في القوائم م بحيث تستبدل أو تعدل أو تضيف على ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من 

 م.٢٠١٧لسنة الموحدة  المالية 

   
  تصنيف الموجودات المالية  )أ

مطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل صنيف الموجودات المالية على أنھا مقاسة بـ: التكلفة اليتم عند االثبات األولي ت
  بح أو الخسارة.الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الر

  
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

لعادلة من خالل يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصھا بالقيمة ا
  سارة:الربح أو الخ

  يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية         
 و ,تعاقدية     

  تنشأ فتراتھا التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة          
 . على أصل المبلغ القائم     

  قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بال
الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصھا  أدواتيتم قياس 
  لعادلة من خالل الربح أو الخسارة:بالقيمة ا

 حقق الھدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي يت  

 و ,وبيع موجودات مالية    
  تنشأ فتراتھا التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة    

 على أصل المبلغ القائم.    

دخل الشامل اآلخر يتم الحقاً إعادة قياسھا بالقيمة العادلة مع المكاسب خالل الالدين المقاسة بالقيمة العادلة من  أدواتإن 
العموالت يتم إثبات دخل والخسائر الناتجة بسبب التغيرات في القيمة العادلة التي تم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. 

  ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة. الخاصة

يحق  ,ض المتاجرةاغرألالتي ال يتم االحتفاظ بھا  أدوات الملكيةثبات األولي لالستثمارات في عند اال: أدوات الملكية
ختار بشكل نھائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم ھذا يأن للبنك 

 الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
  

  ة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيم
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنھا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (مثال على 

غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدين  أدواتالمتاجرة  ألغراضذلك: األسھم المقتناة 
  مل اآلخر).الشا

يحق للبنك أن يحدد بشكل نھائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي  ,وعند االثبات األولي ,إضافة لذلك
كموجودات مالية بالقيمة العادلة من  ,متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه  باستبعادقوم ي ,قام بذلكوإذا  ,خالل الربح أو الخسارة
 بشكل كبير.

ً إلثباتھا األوليتصنيف الموجودات المالية إعادة ال يتم  الفترة التي يقوم فيھا البنك بتغيير نموذج أعماله إال في  ,الحقا
  ة الموجودات المالية.ربھدف إدا
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  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  .٥

  
  تقييم نموذج األعمال

  
لموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يجري البنك تقييماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ با         

 يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:

  ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة  ,وتشغيل ھذه السياسات عملياً. وبالتحديدالسياسات واألھداف المحددة للمحفظة
أو مطابقة فترة  ,أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة ,ات فوائد متعاقد عليھاتركز على اكتساب إيراد

تدفقات نقدية من خالل بيع ھذه الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي تمول ھذه الموجودات أو تحقيق 
 الموجودات.

 .تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة البنك 
 المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة (والموجودات المالية ؤثر على أداء نموذج األعمال المخاطر التي ت

 ھذه المخاطر.
  ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو  –األعمال كيفية تعويض مديري

 التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلھا.
 وأسباب ھذه المبيعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.  ,رار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقةتك

ولكنھا كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام  ,اإلقصاءأن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند إال 
  النقدية.ات المالية وكيفية تحقق التدفقات األھداف المحددة إلدارة الموجود قيقالبنك بتح

"الحالة األسوء" سيناريوھات السيناريوھات المتوقعة دون األخذ باالعتبار إلى مدى معقولية يستند تقييم نموذج األعمال 
ال يقوم  ,التوقعات األصلية للبنكالضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االثبات األولي بطريقة تختلف عن أو "حالة 

ولكنه يدرج ھذه المعلومات عند تقييم البنك بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بھا في نموذج األعمال 
  الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءھا حديثاً.

يتم قياسھا  ,تقييم أداءھا على أساس القيمة العادلةإن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي يتم 
االحتفاظ بھا  وال يتمألنھا ال يتم االحتفاظ بھا لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية بالقيمة العالة من خالل الربح او الخسارة 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.
  

  فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدةتمثل قدية نت التدفقات النقدية التعااالتقييم ما إذا ك
ثمن القيمة للموجودات المالية عند االثبات األولي. وتعد "الفائدة" يعد "أصل المبلغ" القيمة العادلة  ,لغرض ھذا التقييم

وتكاليف المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى 
  مع ھامش الربح. ,مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)اإلقراض األساسية األخرى (

يأخذ البنك باالعتبار الشروط  ,وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ أو الفائدة
شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ المالية تتضمن  الموجوداتتقييم ما إذا كانت  شملالتعاقدية لألداة. وھذا ي
  يأخذ البنك باالعتبار ما يلي: ,وعند القيام بھذا التقييموإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط.  التدفقات النقدية التعاقدية

 .األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 
 ة المالية.خصائص الرافع 
 .شروط السداد والتمديد 
  ترتيبات عدم سداد الموجودات).مثل بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (تحد من مطالبة البنك البنود التي 
  ألسعار الفائدة). يرالدو التعديلتعدل ثمن القيمة الزمنية للنقود (مثل إعادة الخصائص التي 

  بح أو الخسارةالتحديد بالقيمة العادلة من خالل الر
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وكان البنك قام البنك عند اإلثبات األولي بتحديد بعض الموجودات المالية 

م يقوم كذلك بتحديد بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن ھذه ٢٠١٨يناير  ١قبل 
  وتسجل داخلياً على أساس القيمة العادلة. وتقيم الموجودات كانت تدار

  فرنسي البنك السعودي ال 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
      

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلفترة ال
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 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال
  
  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  .٥

  المالية مطلوباتتصنيف ال  )ب

  م)٢٠١٨يناير  ١قبل (تنطبق السياسة   

إذا كانت  العادلةفي األدوات المالية األخرى على أنھا مشتقات منفصلة وتسجل بالقيمة المدمجة يتم معاملة المشتقات   
وأن ھذا العقد المضيف ال يتم  ,بتلك المرتبطة بالعقد المضيفخصائصھا االقتصادية ومخاطرھا ال تتعلق بشكل وثيق 

مفصوال  المدمجةيتم قيد المشتقات جرة أو تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المتا ألغراضاالحتفاظ به 
التي يتم اثباتھا في قائمة الدخل  العادلةضمن محفظة المتاجرة مع التغيرات في القيمة بالقيمة العادلة  عن المضيف

  الموحدة.

الدين األخرى قيد اإلصدار يتم  أدواتوالديون الثانوية و ,ألجلوالقروض  ,وودائع العمالء ,إن جميع ودائع أسواق المال  
  تكاليف المعاملة.إثباتھا بصورة أولية بالقيمة العادلة ناقصاً 

 خالل قائمةيتم قياس جميع المطلوبات المالية التي تحمل عمولة غير تلك المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من  ,بعد ذلك   
م العادلة بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي الدخل أو عندما يتم تحوط القي
على أساس العائد الفعلي حتى االستحقاق ويتم تحويلھا إلى وتراكم الخصومات  العالواتخصم أو عالوة. يتم إطفاء 

  .العمولة الخاصة مصاريف

وبعد  ,إن وجد ,دام خيار القيمة العادلةة من خالل الربح أو الخسارة باستخإن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادل  
فإن التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطرھا االئتمانية يتم  ,بالنسبة لھذه المطلوبات ,االثبات األولي

في القيمة العادلة ضمن قائمة وتم عرض جميع التغيرات األخرى  عرضھا بصورة منفصلة في الدخل الشامل اآلخر
  الدخل.

إن المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بقيمتھا االئتمانية ال يتم إعادة تصنيفھا إلى قائمة الدخل حتى إذا تم   
  التوقف عن إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ.

سيتم سھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة القرض التي اختارت المنشآت قيا والمطلوباتإن الضمانات المالية   
  اثبات جميع حركات القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

  م)٢٠١٨يناير  ١(تطبق السياسة بعد   

كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة  ,بخالف الضمانات المالية والتزامات القرض ,البنك مطلوباته الماليةيصنف   
معدل ال يتجزأ من  اوالتكاليف التي تعد جزء ,ألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار التمويالتباالمطفأة 
  .ليالفع العمولة

  المشتقات المدمجة  

يقوم البنك بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة قد تكون المشتقات مدمجة ضمن ترتيب تعاقدي آخر (العقد المضيف).   
  ف عندما:بصورة منفصلة عن العقد المضي

  يتم قياس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقيمة العادلة مع اثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة ضمن    

 أو صافي عالقة تغطية استثمار.ما لم تشكل جزًء من التدفقات النقدية المؤھلة  ,الربح أو الخسارة     
  المالي مع العقد المضيف. يتم عرض المشتقات المدجمة المنفصلة ضمن قائمة المركز  
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  التوقف عن االثبات  )ج

  الموجودات المالية  

عند انتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيامه ن إثبات الموجودات المالية يتوقف البنك ع  
في المعاملة التي يتم من خاللھا انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات بتحويل حقوق التدفقات النقدية التعاقدية 

وال يحتفظ الجوھري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية نقل بالمن خاللھا ال يقوم البنك المالية أو التي 
  بالسيطرة على الموجودات المالية.

فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات (أو القيمة الدفترية الموزعة على  ,عند التوقف عن اثبات الموجودات المالية  
ً أي وض () الثمن المقب١جزء من الموجودات المحددة) ومجموع ( ويشتمل أي موجودات تم الحصول عليھا ناقصا

يتم إثباتھا  ,ضمن الدخل الشامل األخر) أي مكاسب أو خسائر متراكمة كان قد تم إثباتھا ٢مطلوبات جديدة مفترضة) و (
  في الربح أو الخسارة.

اآلخر فيما يتعلق سندات متراكمة مثبتة في الدخل الشامل فإن أي ربح أو خسارة  ,م٢٠١٨يناير  ١واعتباراً من   
ضمن الربح أو ال يتم اثباتھا  ,االستثمار في األسھم المحددة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

التي تكون مؤھلة للتوقف عن في الموجودات المالية المحولة  منافعالخسارة عند التوقف عن اثبات ھذه السندات. أي 
عند بيع الموجودات يتم اثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة. ,البنك بإنشاءھا أو اإلبقاء عليھااالثبات والتي يقوم 

يتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة  ,ولةات على الموجودات المحلمقايضة العائدالمعدل إجمالي لطرف آخر مع تزامن 
جوھري بجميع  لبشكم البنك باالحتفاظ بجميع أو حيث يقو ,بشكل مماثل لمعامالت البيع وإعادة الشراءتمويل مضمونة 

  ملكية ھذه الموجودات. منافع مخاطر و

ملكية الموجودات المالية  منافعفي المعامالت التي ال يقوم البنك فيھا باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوھري جميع مخاطر و  
 ,مدى استمراريته في المشاركةت بقدر يستمر البنك بإثبات الموجودا ,بينما يحتفظ بالسيطرة على ھذه الموجودات

  يتحدد ذلك من خالل حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.و

يتم التوقف عن بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يحتفظ البنك  ,وفي بعض المعامالت  
ت نم إثبات الموجودات أو المطلوبات لعقد الخدمات إذا كاالموجودات المحولة إذا استوفت شروط التوقف عن االثبات. يت

  (مطلوبات) ألداء الخدمة.أتعاب الخدمة أكثر من كافية (موجودات) أو أقل من كافية 

  متاحة للبيع وتقاس بالقيمة العادلة. كأوراق ماليةم تصنف بشكل أساسي ٢٠١٨يناير  ١كانت الفوائد المبقاة قبل   

  

  ودات المالية والمطلوبات الماليةعمليات تعديل الموج  )د

  الموجودات المالية  -١

يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل  ,إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية  
ت النقدية من الموجودات فإن الحقوق التعاقدية للتدفقاعندئِذ  ,جوھري. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوھري

وإثبات  يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ,وفي ھذه الحالةالمالية األصلية يتم اعتبارھا على أنھا منتھية. 
  الفرق كمكاسب وخسائر متوقف عن اثباتھا ويتم اثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.

عندئِذ فإن التعديل ال  ,للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوھري إذا كانت التدفقات النقدية        
يقوم البنك بإعادة احتساب القيمة الدفترية االجمالية  ,يؤدي إلى التوقف عن اثبات الموجودات المالية. وفي ھذه الحالة

دفترية االجمالية على أنه تعديل مكاسب أو خسائر ضمن الربح للموجودات المالية ويثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة ال
عندئِذ يتم عرض المكاسب أو الخسائر مع  ,أو الخسارة. وإذا تم القيام بھذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض

  يتم عرضھا كدخل عموالت خاصة. ,خسائر االنخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى
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  المطلوبات المالية  -٢

النقدية للمطلوبات المعدلة عندما يتم تعديل شروطھا وعندما تكون التدفقات يتوقف البنك عن إثبات المطلوبات المالية   
إن الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استناداً إلى  ,مختلفة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة

ضمن الربح  يتم اثباته ,المطوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلةالمسددة والفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية 
  و الخسارة.أ

  االنخفاض في القيمة  )ھـ

والتي ال تقاس يقوم البنك باثبات مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسارة االئتمانية المتوقعة في القوائم المالية التالية   
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  دين. أدواتالموجودات المالية التي تمثل 
 قروض وسلف. 
 ي المصدرةعقود الضمان المال. 
 .التزامات القرض المصدرة 

  
  .الملكيةنخفاض في القيمة لسندات االال يتم اثبات خسارة 

  
والتي  ,ما يليباستثناء  ,مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمريقوم البنك بقياس 

  :شھراً  ١٢تقاس على أنھا خسارة ائتمانية متوقعة على مدى 
  
 الدين التي يتم تحديدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. في أدوات سندات استثمار 
  والتي من خاللھا لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير من االثبات األولي لھا.سندات مالية أخرى 

  
  سارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.الخمخصصات الخسارة لذمم التأجير المدينة تقاس دائماً بمبلغ يعادل 

  
مخاطرھا االئتمانية يكون تصنيف الدين على أنھا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما  أدواتيأخذ البنك باالعتبار 

  بـ "درجة االستثمار".مساوياً للتعريف المفھوم دولياً 
  

تقيس الخسائر  التيمن الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل جزًء شھراً  ١٢إن الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 
  شھراً بعد تاريخ التقرير. ١٢خالل  ماليةالداة األ انتقال أو  تعثر سداد المتوقعه الناتجه من 
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  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
  االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسھا كما يلي:تقدير إن الخسارة االئتمانية المتوقعة ھي 

  

  العجز في حاالت القيمة الحالية لجميع تقاس بخ التقرير: ال تنخفض قيمتھا االئتمانية في تاريالموجودات المالية التي
 والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تحصيلھا).(الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد النقدية 

  :رية اإلجمالية الفرق بين القيمة الدفتتقاس بالموجودات المالية التي تنخفض قيمتھا االئتمانية في تاريخ التقرير
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

  :القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا تم قاس بتالتزامات القرض غير المسحوبة
 التي يتوقع البنك تحصيلھا. النقدية والتدفقات بالكامل  سحب االلتزام 

 مالكھا ناقصاً أي مبالغ يتوقع البنك تحصيلھا.سدادھا من قبل المدفوعات التي يتوقع تقاس بلمالي: عقود الضمان ا 
  

  الموجودات المالية المعاد ھيكلتھا
أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلھا 

عندئِذ يجري البنك تقييماً حول ما إذا كان يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية  ,للمقترض بسبب الصعوبات المالية
  وتقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة كما يلي:

  
تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عندئِذ  ,إذا لم ينتج عن إعادة الھيكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة

  وجودات المالية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة.عن الم
  

القيمة العادلة المتوقعة عندئِذ يتم معاملة  ,إذا نتج عن إعادة الھيكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة
. ويتم إدراج ھذا المبلغ عند احتساب حاالت عند التوقف عن إثباتھاللموجودات الجديدة على انھا تدفقات نقدية نھائية 

التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات إلى تاريخ التقرير العجز في النقدية من الموجودات النقدية القائمة 
  الفعال األصلي للموجودات المالية القائمة. العمولةباستخدام معدل 

  
  يةاالئتمانمنخفضة القيمة الموجودات المالية 

ً يجري البنك  ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة لتحديد في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقييما
تأثير ضار  وذوتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر منخفضة القيمة االئتمانية. 

  للموجودات المالية. على التدفقات النقدية المستقبلية
  

  :كما يلي إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتھا
  

 .الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر 
 .االخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد 
  دفعة المقدمة من قبل البنك بشروط ال يأخذھا البنك في االعتبار.الإعادة ھيكلة القرض أو 
  دخول المقترض في مرحلة افالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.يصبح من المرجح 
  لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.اختفاء السوق النشطة 

  

نه منخفض أيتم اعتباره في العادًة على التدھور في وضع المقترض إن القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب 
وأنه ال على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير القيمة االئتمانية ما لم يكن ھناك دليل 

األفراد التي تجاوزت تاريخ استحقاقھا ض وفإن قر ,إضافة لذلكيوجد ھناك أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة. 
  يوماً أو أكثر تعد منخفضة القيمة. ٩٠من ألكثر 
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باعتباره العوامل  البنكيأخذ  ,في الديون السيادية منخفض القيمة االئتمانيةوإلجراء تقييم لتحديد ما إذا كان االستثمار 

  التالية:
  
 .تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما تظھر في عائدات السندات 
 .تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 
 .قدرة الدولة على الدخول ألسواق المال بھدف إصدار ديون جديدة 
 تعرض المالكين لخسائر من خالل االعفاء من الديون األمر الذي يؤدي إلى  ,إعادة ھيكلة الديونوجود احتمال ب

 االختياري أو االلزامي.
  وكذلك عزم  ,تلك الدولة" للإلقراضعلى أنھا "المالذ األخير آليات الدعم الدولي القائمة لتوفير الدعم الالزم

ً لمدى الستخدام ھذه اآلليات. وھذا يشمل  ,العامة يحاتالتصرالذي يظھر من خالل  ,والوكاالت الحكومات تقييما
 بغض النظر عن اإلرادة السياسية. ,الضوابط المطلوبةفاء الستي ةما إذا كان ھناك قدرعمق ھذه اآلليات و

  
  عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

  االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسارة 
  
  :خصم من القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات.تعرض كالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  :تعرض كمخصص بشكل عام.التزامات القرض وعقود الضمان المالي 
  ال يمكن للبنك التعرف على الخسارة االئتمانية و ,مسحوب أو غير مسحوبعندما تتضمن األداة المالية عنصر

تلك التي تتضمن عنصر مسحوب: يعرض البنك مخصص صل عن فالمتوقعة لعنصر التزامات القرض بشكل من
خسارة مجمعة لكال العنصرين. ويتم عرض المبلغ المجمع على أنه خصم من القيمة الدفترية االجمالية للعنصر 

 في مخصص الخسارة للمبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب على أنه مخصص.ويتم عرض أي زيادة المسحوب. 
 الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات أي مخصص خسارة في قائمة  أدوات

ي القيمة في يتم اثبات خسائر االنخفاض ف ل قيمھا العادلة.ألن القيمة الدفترية لھذه الموجودات تمثالمركز المالي 
 .وال يؤثر على القيمة الدفترية في الدخل الشامل اآلخر كمدين ويتم اثباتھا كدائن  الربح أو الخسارة

  
  الشطب

إال أن الموجودات عندما ال يكون ھناك توقع واقعي باالسترداد. الدين (سواء جزئياً أو كلياً)  أدواتيتم شطب القروض 
من أجل االلتزام بإجراءات البنك نحو استرداد المبلغ المستحقة. تخضع ألنشطة اإلنفاذ  المالية التي يتم شطبھا قد ال تزال

كإضافة على المخصص يتم معاملة الفرق أوالً  ,وإذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة
  إلى مصروف الخسارة االئتمانية.ق يضاف والذي سيتم تطبيقه بعد ذلك على القيمة الدفترية االجمالية. أي استرداد الح

  
  تقييم الضمانات

تكون ذلك.  أمكنمتى ما  ,يسعى البنك الستخدام الضمانات ,للتقليل من مخاطره االئتمانية على الموجودات المالية
م المدينة االعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والعقارات والذممثل النقد والسندات و ,الضمانات في أشكال متعددة

السياسة المحاسبية مثل اتفاقيات المعاوضة. إن والموجودات غير المالية األخرى والتعزيزات االئتمانية والمخزون 
المتعلقة بالضمانات التي يتم تحديدھا من خالل ترتيبات اإلقراض بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي الخاصة بالبنك 

  .٣٩تي كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي تمثل نفس السياسة المحاسبية ال ٩
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. إال أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر يتم استعادة ملكيتھاالمالي للبنك ما لم ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز 
ويتم تقييمھا بشكل عام بالحد األدنى عند نشوئھا ويعاد تقييمھا على أساس على احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة. 

  يتم تقييمھا يومياً. ,تحديد الھوامشات بمتطلبالمتعلقة  األوراق الماليةمثل النقد أو  ,دوري. إال أن بعض الضمانات
  

المحتفظ بھا كضمانات. يتم تقييم يستخدم البنك قدر اإلمكان معلومات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية 
باستخدام النماذج. يتم تقييم الضمانات غير  ,الموجودات المالية األخرى التي ليس لھا قيم سوقية يمكن تحديدھا بسھولة

أو استناداً إلى  ,على أساس المعلومات المقدمة ألطراف أخرى مثل وسطاء الرھن العقاري ,مثل العقارات ,يةالمال
  مؤشرات أسعار المساكن.

  
  الضمانات استعادة ملكية 

يار السياسات المحاسبية وفقاً لمعتبقى نفس  ٩إن السياسات المحاسبية الخاصة بالبنك وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
إن سياسة البنك تكمن في تحديد حول ما إذا كانت الموجودات التي تم استعادة ملكيتھا يمكن أن . ٣٩المحاسبة الدولي 

مفيدة للعمليات تكون أفضل استخدام لعملياته الداخلية أو يجب بيعھا. يجب تحويل الموجودات التي حددت على أنھا 
قيمتھا التي تم استعادت ملكيتھا أو القيمة الدفترية للموجودات المضمونة جودات المالئمة لھا بالداخلية إلى فئة المو

إلى الموجودات المتاحة للبيع بقيمھا يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعھا ھو أفضل خيار أيھما أقل.  ,األصلية
ً تكلفة بيع الموجودات   ,خ استعادة الملكيةغير المالية في تاريالعادلة (إذا كانت موجودات مالية) والقيمة العادلة ناقصا

   تماشياً مع سياسة البنك.
  

األفراد باستعادة ملكية العقارات أو الموجودات األخرى في محفظة ال يقوم البنك خالل السياق االعتيادي ألعماله 
بھدف تسوية الديون  ,بشكل عام في المزادات ,ولكنه يشارك الوكالء الخارجيين في استرداد األموال ,الخاصة بالبنك

ال يتم تسجيل العقارات السكنية التي  ,ونتيجة لھذا اإلجراءالقائمة. يتم إعادة أي فائض في األموال للمتعاملين/الملتزمين. 
  في قائمة المركز المالي. ,عمليات استعادة ملكية نظاميةلتخضع 

  الضمانات المالية والتزامات القرض  )و

التي يتكبدھا لخسارة عن اتتطلب قيام البنك بإجراء مدفوعات محددة لتعويض المالك  عقود ھي"الضمانات المالية"   
ً لشروط سندات الدين. مدين معين عدم قدرة بسبب  التزامات ثابتة ھي الدين"  أدوات"على السداد عند االستحقاق وفقا
  االئتمان ضمن ظروف وشروط محددة مسبقاً. بتوفير 

بالقيمة بأسعار فائدة أقل من سعر السوق يتم قياسھا مبدئياً  ة أو االلتزامات بتوفير القرضإن الضمانات المالية المصدر  
  ويتم إطفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. وتقاس الحقاً كما يلي: ,العادلة

  أيھما أكبر. ,م: بالقيمة المطفأة وقيمة مخصص الخسارة٢٠١٨يناير  ١من 
  فوعات ألي مدفوعات متوقعة لسداد االلتزام عندما تصبح المدم: بالقيمة المطفأة والقيمة الحالية ٢٠١٨ناير ي ١قبل

 مرجحة بموجب العقد.

والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالنسبة اللتزامات ض وقر اتالتزامأي صدر البنك لم ي  
  القرض األخرى:

  م: يثبت البنك مخصص خسارة.٢٠١٨يناير  ١من 
  إذا تم اعتبار العقد مكلفاً. ٣٧مخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي م: يثبت البنك ٢٠١٨يناير  ١قبل 
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  العمالت األجنبية  )ز

  العملة الوظيفية للبنك. والذي يعتبر أيضاً  ,باللایر السعودي المرحلية الموحدة الموجزة يتم عرض القوائم المالية  

على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ جنبية إلى اللایر السعودي يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األ  
الموجودات والمطلوبات النقدية (بخالف البنود النقدية التي تشكل جزًء من صافي االستثمار في العملية  المعامالت.
قائمة يتم ترجمتھا إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ بالعمالت األجنبية المقومة األجنبية) 

  . المرحلية الموحدةالمركز المالي 

في بداية السنة في العملة الوظيفية إن مكاسب أو خسائر العمالت األجنبية للبنود النقدية تمثل الفرق بين التكلفة المطفأة   
ى والمدفوعات خالل السنة والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية التي يتم ترجمتھا عل ليوالمعدلة بمعدل األرباح الفع

  .الفترةأساس أسعار التحويل في نھاية 

المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة من أسعار الصرف يتم إضافتھا أو تحميلھا على قائمة الدخل الشامل   
  .المرحلية الموحدة

البنود غير  . يتم ترجمة يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن ترجمة البنود أدناه في الدخل الشامل اآلخر  
النقدية التي يتم قياسھا من حيث التكلفة التاريخية في العملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف بتواريخ  المعامالت 
األولية. يتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ 

  تحديد القيمة العادلة.

  

  المصاريفإثبات اإليرادات/  )ح

  دخل ومصروف العمولة الخاصة  

 العموالتالفعال. إن "معدل  العموالتيتم إثبات دخل ومصروف العمولة الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام معدل   
ر المتوقع لألداة من خالل العممدفوعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المقدرة  يخصم بالتحديدالفعال" ھو المعدل الذي 

  بالتكلفة المطفأة لألداة المالية.المالية 

يقوم البنك بتقدير  ,لألدوات المالية بخالف الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية الفعلي العموالتعند احتساب معدل   
وبالنسبة ئتمانية متوقعة. ولكن ليست خسائر ا ,جميع الشروط التعاقدية لألداة الماليةالتدفقات النقدية باألخذ باالعتبار 

ً الفعال العموالت يتم احتساب معدل  ,للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية باستخدام التدفقات المعدل ائتمانيا
  النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.

على القيمة الدفترية  ليالفع العموالتيتم تطبيق معدل  ,دخل العموالت الخاصة صاريفعند احتساب إيرادات وم       
االجمالية للموجودات (عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات. 

إيرادات دخل يتم احتساب  ,وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد االثبات األولي لھا
إذا لم تعد الموجودات المالية  ,على التكلفة المطفأة للموجودات الماليةالفعلي  العموالت بتطبيق معدل  العموالت الخاصة

  عندئِذ فإن احتساب إيرادات دخل العموالت الخاصة يعود على األساس اإلجمالي. ,منخفضة القيمة االئتمانية

تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزًء ال ي الفعلالعموالت يتضمن احتساب معدل   
تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار . الفعليالعموالت يتجزأ من معدل 

  الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.

  

  



٢٣ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة الموجزةت حول القوائم المالية إيضاحا
      

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال
 
           

  .  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)            ٥

  

  والمصروف ودخل العمولة الخاصةقياس التكلفة المطفأة   

و المطلوبات المالية ھي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أإن   
ً مدفوعات أصل المبلغ ً  ,المطلوبات المالية عند االثبات األولي ناقصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة زائداً أو ناقصا

ألي مخصص  ,الماليةبالنسبة للموجودات  ,لهويتم تعدي ,الفعالة ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق العموالت
  متوقعة. خسارة ائتمان

  

جمالية للموجودات المالية" ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلھا ألي مخصص إلإن "القيمة الدفترية ا  
  خسارة ائتمان متوقعة.

    

  

  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة   )ط

ً للمعايير الدولية للتق المرحلية الموحدة الموجزةالقوائم المالية  إن إعداد   األحكام يتطلب استخدام بعض  الماليريروفقا
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من 

المحاسبية الخاصة بالبنك. يتم تقييم ھذه األحكام والتقديرات  في عملية تطبيق السياساتأحكامھا  ممارسةاإلدارة 
واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل الحصول على المشورة المھنية 

في ظل الظروف. يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنھا ستكون معقولة 
أو في فترة المراجعة  ,المراجعة على تلك الفترة فقطإذا أثرت  ,المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا مراجعة التقديرات

إذا أثرت المراجعة على كال الفترتين الحالية والمستقبلية. وفيما يلي المجاالت الجوھرية التي قامت والفترات المستقبلية 
  فيھا األحكام: تمارسواالفتراضات أو التقديرات اإلدارة فيھا باستخدام 

  ).١٥(إيضاح  األصول الماليةخسائر االنخفاض   )١  

  ).٤١قياس القيمة العادلة (إيضاح   )٢  

  .)             تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيھا ٣        
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

  موحدة الموجزةالمرحلية الإيضاحات حول القوائم المالية
      

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال
 
  
 صافي ,االستثمارات  .٦

 

  تصنف االستثمارات على النحو التالي:
  

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  )مدققة(        

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

    ألغراض المتاجرة مقتناة استثمارات  - ١٣٠,٦٩٠ ٣٣١,١٦٩

    القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات في  ٣١٧,٤٩٥ - -

    متاحة للبيع استثمارات  - ٨,٢١٤,٠٨٥ ٩,١١٩,١١٤

    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات في  ٥,٨٩٩,١٣٤ - -

    إستثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة ٢١,٠١١,١٧١ ١٦,٩٨٠,١٢٠ ١٥,٩٩١,٠١٧

    اإلجمالي ٢٧,٢٢٧,٨٠٠ ٢٥,٣٢٤,٨٩٥ ٢٥,٤٤١,٣٠٠
  

    
  
  صافي ,قروض وسلف  .٧ 

  القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة  
  

  (غير مدققة)   م٢٠١٨يونيو  ٣٠  بآالف الرياالت السعودية

سحب على   

و  المكشوف

  قروض تجارية

  

  

  تمانبطاقات ائ

  

  

  قروض استھالكية

  

  

  االجمالي

 ١٢٣,٤٧٠,٦١٨ ١٢,١٢٢,٦٦١ ٤٩١,١٣١ ١١٠,٨٥٦,٨٢٦  االجمالي ,القروض والسلف العاملة 

 ٢,٩٩٢,٧٤٩ ٢١٦,٣١٦ ٦٣,٤٢٢ ٢,٧١٣,٠١١  صافي  ,القروض والسلف غير العاملة 

 ١٢٦,٤٦٣,٣٦٧ ١٢,٣٣٨,٩٧٧ ٥٥٤,٥٥٣ ١١٣,٥٦٩,٨٣٧  إجمالي القروض والسلف 

 (٣,٦٥٢,٤٤٣) (٢٦٠,٣٦٦) (٦٨,١٦٤) (٣,٣٢٣,٩١٣)  اض القيمة مخصص انخف

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

  صافي,المطفأة
١٢٢,٨١٠,٩٢٤ ١٢,٠٧٨,٦١١ ٤٨٦,٣٨٩ ١١٠,٢٤٥,٩٢٤ 

  

  

  

  

  

  

  
  



٢٥ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠تھية فيالمنأشھر ستة لفترة ال
  
  (يتبع) صافي ,قروض وسلف  .٧

  (مدققة) م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  بآالف الرياالت السعودية

سحب على   

المكشوف و 

  قروض تجارية

  

  

  بطاقات ائتمان

  

  

 قروض استھالكية

  

  

  االجمالي

 ١٢١,٩٤٢,٧٩٢ ١١,٦٢١,٦٦٧ ٤٩٤,٠٥٠ ١٠٩,٨٢٧,٠٧٥  االجمالي  ,القروض والسلف العاملة 

 ٣,٤٢٢,٠٤١ ١٦٧,٤٧٣ ٥٥,٩٥٥ ٣,١٩٨,٦١٣  الصافي  ,القروض والسلف غير العاملة 

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

 (٣,٤٢٤,٤٣٩) (٢٦٤,٧٣٢) (٧١,٠٢٢) (٣,٠٨٨,٦٨٥)  مخصص انخفاض القيمة 

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

  صافي,المطفأة
١٢١,٩٤٠,٣٩٤ ١١,٥٢٤,٤٠٨ ٤٧٨,٩٨٣ ١٠٩,٩٣٧,٠٠٣ 

  :م   ٢٠١٨يونيو  ٣٠فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للربع المنتھي في   
 

  (غير مدققة)  ٢٠١٨يونيو  ٣٠  بآالف الرياالت السعودية

 ٣,٤٢٤,٤٣٩  )٣٩ر المحاسبة الدولي م (المحتسب وفقاً لمعيا٢٠١٧ديسمبر  ٣١مخصص الخسارة الختامي كما في 

 ٦٦٤,٦٤٥  لة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحيةمبالغ معدَ 

 ٤,٠٨٩,٠٨٤  )٩م (المحتسب وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠١٨يناير  ١مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

 ٢١٥,٩٢٥  صافي ,التغير خالل الفترة

 (٦٥٢,٥٦٦)  شطب ديون معدومة مقابل المخصص

 ٣,٦٥٢,٤٤٣  الرصيد في نھاية الربع

  
 استثمارات في شركات زميلة  .٨

 
  

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  (مدققة)        

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية

  التكلفة ٧٨,٥١٧ ١١٠,٠١٧ ١٠٦,٤٢٧

  في األرباح الحصة ٦٥,٦٧٨ ٦٨,٠٣٢ ١١٢,٣٢٥

  مخصص االنخفاض في القيمة (١٠٢,٠٠٠) (١٠٢,٠٠٠) (١٠٢,٠٠٠)

  االجمالي ٤٢,١٩٥ ٧٦,٠٤٩ ١١٦,٧٥٢

      
 ودائع العمالء  .٩

 

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  (مدققة)        

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)     

 

 بآالف الرياالت السعودية

  تحت الطلب ٧٤,٢٩٤,٤٠٤ ٨١,٤٧٤,٠٧٩ ٩٠,٢٠٥,٨٠٦

  إدخار ٥٦٠,٤٠٦ ٥١٨,٩٢٨ ٤٨٥,٨٠٨

  ألجل ٦٧,٧٤٥,١٣٢ ٦٤,٦٢٧,٦٠٥ ٦٨,٥٤٤,٦٥٥
  أخرى  ٤,١٠٤,٧٨٧ ٤,٣٣٣,٥٧٥ ٤,٦٦٧,٩٨٦

 ١٤٦,٧٠٤,٧٢٩ ١٥٠,٩٥٤,١٨٧ ١٦٣,٩٠٤,٢٥٥  اإلجمالي



٢٦ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  الموجزة المرحلية الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال
  
  

  المشتقات  .١٠

  المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة والتحوط: األدواتيستخدم البنك  ,في سياق نشاطه المعتاد  

  المقايضات  أ)

عادًة ما تقوم  ,ضات أسعار العموالت. بالنسبة لمقايمجموعة من التدفقات النقدية بأخرى مطلوباتالمقايضات تمثل   
. أما مقايضات دون تبادل أصل المبلغ ,ابت وسعر عائم وبعملة واحدةثاألطراف األخرى بتبادل دفع العوالت بسعر 

  صل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.أفيتم بموجبھا تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وسعر عائم مع  ,العمالت

  ليةالعقود اآلجلة والمستقب  ب)

ھي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن   
العقود اآلجلة ھي عقود يتم تصميمھا خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالية النظامية. أما 

والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بھا وفق أسعار محدد في  عقود الصرف األجنبي المستقبلية
  المستقبلية يومياً.ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود األسواق المالية النظامية 

  الخيارات  ج)

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

  .كمية محددة من عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مسبًقا , الفترة الزمنية المنتھية في ذلك التاريخ.

  

  اتفاقيات األسعار اآلجلة  )د

وھي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداولھا بصورة فردية وتنص على أن يسدد قيمتھا نقداً الفرق بين   
سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق 

  عليھا.

  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  ھـ)

وأخذ المراكز والمضاربة. تتضمن أنشطة المبيعات طرح  ,تعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعاتت  
منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينھم من ضمن أمور أخرى من تحويل أو تعديل أو تخفيض 

ر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من بإدارة مخاطويقتضي أخذ المراكز  ,المخاطر الحالية والمستقبلية
في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. أما بالنسبة للمضاربة فإنھا تتضمن التحديد واالستفادة من التغيرات اإليجابية 

الفروقات في األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك. يقوم البنك كذلك 
  والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر.تفاظ بمشتقات ھيكلية باالح

  المشتقات المقتناة ألغراض التحوط  و)

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

 وقد .السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التعليمات على بناءً  اإلدارة مجلس يقررھا التي المقبولة المستويات
 خرى ولمخاطراأل األطراف مع للمعامالت حدوداً  بوضع وذلك العمالت لمخاطر معينة مستويات اإلدارة مجلس وضع
ً  العمالت مراكز تراقب .العمالت مراكز  العمالت مراكز بقاء لضمان المخاطر تغطية استراتيجيات وتستخدم يوميا
ً  مستوى اإلدارة مجلس وضع كما .المقررة الحدود ضمن  حدوداً للفجوات بوضع وذلك العموالت أسعار لمخاطر معينا
ً دور يتم .المقررة للفترات العموالت أسعار في  التحوط استراتيجيات وتستخدم العموالت أسعار بين الفجوات مراجعة يا
  .المقررة الحدود ضمن العموالت أسعار بين الفجوة تقليل في



٢٧ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

 م٢٠١٧م و٢٠١٨يونيو٣٠المنتھية فيأشھر ستة لفترة ال
  
  المشتقات (يتبع)  .١٠

 لمخاطر تعرضه لتقليل وذلك المخاطر تغطية ألغراض المشتقات البنك يستخدم ,ومطلوباته موجوداته إدارة من وكجزء  
 تغطية إستراتيجية باستخدام وكذلك محددة معامالت تحوط خالل من عادة ذلك ويتم .والعموالت العمالت أسعار

 التحوط لمحاسبة يخضع ال للمخاطر االستراتيجية التحوط إن .ككل الموحدة ماليال المركز بقائمة المتعلقة المخاطر
 .المتاجرة ألغراض مقتناة كمشتقات العالقة ذات المشتقات وتقيد ,الخاصة

 مقايضات البنك يستخدم كما .محددة عمالت تحوط في العمالت ومقايضات اآلجلة األجنبي الصرف عقود البنك يستخدم  
 لمخاطر التعرض عن ناشئة محددة لمخاطر للتحوط العموالت بأسعار الخاصة المستقبلية والعقود العموالت أسعار
ً  البنك ويستخدم .ثابتة عموالت أسعار  بعض عن الناشئة النقدية التدفقات مخاطر لتغطية العموالت أسعار مقايضات أيضا
ً  وأھدافھا المخاطر تغطية طبيعة توثيق يجب ,الحاالت ھذه مثل وفي .عائم بسعر العموالت مخاطر  ذلك في بما ,رسميا
مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات  للتحوط مقابلعلى أنھا المعامالت  ھذه وتقيد ,التحوط وأداة المتحوطة البنود تفاصيل
  النقدية.

  تحوط التدفقات النقدية  ز)

على الموجودات والمطلوبات المقتناة ت الخاصة للعموال يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية   
للتحوط مقابل عادًة مقايضات أسعار العموالت لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة بسعر متغير. يستخدم البنك 

المؤكدة بالعمالت األجنبية مثل  للمطلوباتمخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت ھذه. كذلك ونتيجة 
يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اسعار العموالت المغطاة بمقايضات  ,يون المصدرة بعمالت أجنبيةالد

  .أسعار العموالت بعمالت مختلفة

  

  صافي مكاسب تحوط التدفقات النقدية المحولة الى قائمة الدخل الموحدة خالل السنة ھي كاآلتي :        
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  بآالف الرياالت السعودية

   

 ٨١٧,٢٤٣ ٨٣٨,٨٩١  دخل العموالت الخاصة

  مصاريف العموالت الخاصة

صافي مكاسب تحوط التدفقات النقدية المحولة الى قائمة 

  الدخل الموحدة

(٧١٧,٥١٦) (٧٦٥,٨٤٤) 

٥١,٣٩٩ ١٢١,٣٧٥ 



٢٨ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

  المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
      

م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة  لفترة ال
  
  المشتقات (يتبع)  .١٠

ال  ,في نھاية الفترة باإلضافة إلى مبالغھا اإلسمية. إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة ,لألدوات المالية المشتقة المقتناة السالبة و الموجبةيبين الجدول أدناه القيم العادلة   
 الموجبةعرض لھا البنك (والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا. وبالتالي فإن ھذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يت

  للمشتقات) وال تعكس مخاطر السوق.
  

  م٢٠١٧يونيو ٣٠
  مدققة) (غير

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  م٢٠١٨يونيو ٣٠
 بآالف الرياالت السعودية  (غير مدققة)

  القيمة 
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  العادلة
 الموجبة

  القيمة
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  العادلة
 الموجبة

  القيمة
 اإلسمية

  القيمة
  العادلة
 السالبة

  القيمة
  لةالعاد

 الموجبة

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة        
 مقايضات أسعار العموالت الخاصة ١,٠٠٠,٠٠٦ ٨٧٦،٩٣٢ ١٥٥،٩٩٠,٤١٦ ٨٠١,٩٩٤ ٦٦٩,٢٥٢ ١٨١,٦٨٠,٦٩١ ١,١٥٥,٣٣٢ ٩٤٥,٦٥٧ ١٦٧,٤١٤,٤٢٢

 سعار العموالتألود مستقبلية خيارات وعق ٣١٧,٧٣٨ ٣١٧,٧٣٨ ٥٥،٩١٥,٢٨٢ ٣٥٠,٦٦٣ ٣٤١,٥٠٤ ٧٥,٧١٢,٠٤٠ ٤٨,١٨٩ ٤٨,١٨٩ ٧١,٣٠٨,٨٥٢
 الخاصة

  إتفاقيات أسعار العمولة اآلجلة - - - - - ٧٥٠,٠٠٠ ٢٩٦ - ١,٥٠٠,٠٠٠
  عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٢٠١,٧١٩ ٨,٠٩٨ ٢٦,٩٠٠,١١٤ ٢٠٧,٣٢٦ ٥٠,٩٠٨ ٤٩,٩٩٩,٣٣٧ ٢٣٧,٩٤١ ١٣٢,٠٥٣ ٤٨,٧٣١,٨١٢
  خيارات العمالت ٨,٨٤٢ ٨,٨٤٢ ١,٤٢٣,٩٩٨ ٦,١٥٨ ٦,١٥٨ ٢,٦٣٦,٠٨٤ ١٩,٣٠٩ ١٩,٣٠٩ ٩,٣٤٧,١٢٢
  أخرى ٤,١١٦ ٤,١١٦ ٥٤٥,٠٩١ ١٥,٨٨٩ ١٥,٨٨٩ ٦٤٠,٠٢١ ٢١,٢٢١ ٢١,٢٢١ ٧٤٦,٤٦٧

  العادلة ةمقتناة لتغطية مخاطر القيم         
  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ٢١١ - ٢٦٤,٠٠٠ - ١,٦٠٨ ٢٦٤,٠٠٠ - ٣,٣٧٦ ٢٦٤,٠٠٠

  التدفقات النقدية المقتناة لتغطية مخاطر         
  مقايضات أسعار العموالت الخاصة ٢٩٧,٥٥٤ ٢٩٦،٠٩٨ ٦٣,٨٨٢,٧٨٤ ٦٥٠,٧٩٣ ١١٢,١٥٦ ٧٣,٠٥٨,٠٨٢ ٤٤٠,٦٣٩ ١٧٨,٦٣٥ ٦٩,٠١٨,٦٣٠
  اإلجمالي ١,٨٣٠,١٨٦ ١,٥١١,٨٢٤ ٣٠٤,٩٢١,٦٨٥ ٢,٠٣٢,٨٢٣ ١,١٩٧,٤٧٥ ٣٨٤,٧٤٠,٢٥٥ ١,٩٢٢,٩٢٧ ١,٣٤٨,٤٤٠ ٣٦٨,٣٣١,٣٠٥
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  نسي البنك السعودي الفر
  

        المرحلية الموحدة الموجزةمالية إيضاحـات حول القوائـم ال
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر  ستةلفترة ال

   
  
  

    المحتملة المتعلقة باإلئتمان والمطلوباتالتعھدات   .١١

   المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي: والمطلوباتتتكون التعھدات 
  

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  )مدققة(

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)

  
 بآالف الرياالت السعودية

  مستندية خطابات اعتماد ٧,٥٤٩,٩٩٩ ٨,٢٦٠,٧٣١ ٧,٩٩٨,٨٥٦
  خطابات ضمان ٤٤,٠٤٨,٦٣١ ٤٤,٧٧٤,٧٥٤ ٤٦,٢٨٤,٨٤١
  قبوالت ٢,١٠٣,٤٩٩ ٢,٥٤١,١١٠ ٢,٥٣٧,٢١٣
  التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ٣,٤٥٦,٣٥٨ ٢,٧٥٨,٩٦٢ ٣,٥٣٠,٢٣٤

    االجمالي ٥٧,١٥٨,٤٨٧ ٥٨,٣٣٥,٥٥٧ ٦٠,٣٥١,١٤٤

  
                   إن  المجموعة طرف في . المطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان التعھدات و لمقاب لایر سعودي  ونملي  ٢٩٢  يبلغ ضنخفاا صمخص بعمل كلبنا مقا

  م. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  في ونية في سياق العمل العادي. لم يكن ھناك أي تغيير في حالة ھذه القضايا القانونية كما تم االفصاح عنھا قضايا  قان
  
  

   حكمه ما فيالنقد و  .١٢

  من اآلتي:المرحلية الموحدة المدرجة في قائمة التدفقات النقدية النقد وما في حكمه تكون ي
  

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠
 ة)(غير مدقق

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  )مدققة(

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠
 (غير مدققة)

  
 بآالف الرياالت السعودية

 

٤,١٩٠,٩٠٧ ١٣,٧٥٧,٦٢٥ ٩,٢٨٦,٤٨٤ 
  نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي 

  السعودي ما عدا الوديعة النظامية  
  
  

١٦,٢٥٠,٣٠٣ ١٣,٩٥٨,٢٩٥ ١٠,٨٢٢,٤٦٨ 
  خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

  تستحق خالل ثالثة أشھر من تاريخ اإلقتناء   
  

  اإلجمالي         ٢٠,٤٤١,٢١٠ ٢٧,٧١٥,٩٢٠ ٢٠,١٠٨,٩٥٢
  

  

 كوربوريت بنك كريدي أجريكولمستحق من ) سعودي مليون لایر ١٨٣ م:٢٠١٧يونيو  ٣٠( سعودي مليون لایر ٢،٩٧٩مبلغ  في حكمهيشتمل النقد وما         

                                   .تأند انفستمن        
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  البنك السعودي الفرنسي 
  

        المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم المالية 
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال

  

  

  
  المعلومات القطاعية  .١٣

ه البنك  إدارةمجلس حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتھا بإنتظام من قبل  الداخليةالتقارير يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على  في وظيفت
  وتقييم أدائھا. للقطاعات من أجل توزيع الموارد  وذلك كصانع للقرار

قبموافقة اإلدارة وفقاً للشروط  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية تم اإلعالن عن ال المتف ا وي ً عليھ ا امالت وفق ل  مع لسياسة أسعار التحوي
ام تتفق ھذه الشروط مع الشروط  لبنك.الداخلي ل ة.واألحك ة االعتيادي ى مجلس  التجاري ة إل ر األطراف الخارجي رادات من تقري اس اإلي تم قي ي

  .اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة

  م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  حديدأسس تليست ھناك أي تغيرات على 
  

  يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 على المكشوف السحب ,مؤسسات الصغيرةللالتابعة الجارية الشخصية وتلك  حساباتاليشمل     قطاع األفراد:
 والقروض الشخصيةالبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة و والودائع وحسابات التوفير والقروض

  .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب وبعض منتجات التعامل

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

وعمليات  ,ق المالسوواالستثمارية  واألوراق المالية ,عمليات التداول ,يشمل خدمات الخزينة   قطاع الخزينة:
  والمنتجات المشتقة. ,للبنك التمويل

فظ وح ,والمشورة ,والترتيب ,المتعلقة بالتعامل واإلدارة األصولإدارة  يشمل خدمات وأنشطة  :االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسھم منتجات االواألوراق المالية 

   المحلية والدولية والتأمين.
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  البنك السعودي الفرنسي
  

        المرحلية الموحدة الموجزةمالية إيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال

   
  (يتبع) المعلومات القطاعية  .١٣

م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات ٢٠١٧و  م٢٠١٨يونيو  ٣٠بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  فيما يلي بيان

  :التشغيليةقطاعات الالمنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من للستة  أشھر وصافي الدخل 
  

 اإلجمالي

  قطاع خدمات 

  ماراالستث  

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة  

  

 

  بآالف الرياالت السعودية

  

  (غير مدققة) م٨٢٠١يونيو  ٣٠        

  

  

          

    إجمالي الموجودات   ١٨,٦٠٨,٢٩٢ ١٠٨,٧٠٨,٣٢٨ ٦٠,٠٥٨,٤٩٠ ١,٥٤٣,١٨١ ١٨٨,٩١٨,٢٩١

    إجمالي المطلوبات ٦٨,٦٤٥,٤٥٦ ٧٩,٣٣١,٣٥٦ ٧,٣٨٨,٩٩٣ ١,٤٤٨,٩٦٠ ١٥٦,٨١٤,٧٦٥

٨١٤,٨٥٥ ١,٥٠٩,٨٢٧      ٩٤٣,٤٧٣ ١٤١,٤٦٠ ٣,٤٠٩,٦١٥     إجمالي دخل العمليات      

    إجمالي مصاريف العمليات ٦٢٣,٦٣٥ ٤٨٦,٠٩٤ ١٨٠,٥١٠ ٨٩,١٢٩ ١,٣٧٩,٣٦٨

٢,٥٢٩ - ٢,٥٢٩ - - 
  الحصة في أرباح الشركات 

  صافي ,الزميلة 

  

    صافي دخل الفترة ١٩١,٢٢٠ ١,٠٢٣,٧٣٣ ٧٦٥,٤٩٢ ٥٢,٣٣١ ٢,٠٣٢,٧٧٦

    اإليرادات بين القطاعات ٤٣٧,٧٠٩ ٩٢,٣٨٣ (٥٣٠,٠٩٢) - -

٥١,٠٠٧ ١٥٣,٦٨٠ (٣,٣٦٩) - ٢٠١,٣١٨ 
         للموجودات مخصص خسائر اإلئتمان

  صافي ,المالية 

  

  م (مدققه)٧٢٠١ديسمبر  ٣١     

١٩٢,٩٢٨,٨٨١  
  ١٦١,٢٦٧,٥٠٠ 

١,٢٠٨,٣٠٠  
  ١,٠٨٦,٠٦٥ 

٦٦,٨٣٦,٠٨٨    
٧,٨٤٤,١٧٣ 

١٠٧,٠٩٣,٤٥٨  
    ٨٠,٣٤١,٠٩٠ 

  ١٧,٧٩١,٠٣٥ 
  ٧١,٩٩٦,١٧٢ 

  إجمالي الموجودات 

  إجمالي المطلوبات

  

 
 

      

  م (غير مدققة)٧٢٠١يونيو  ٣٠
       

    إجمالي الموجودات ١٧,٧٠٦,٩١٣ ١١٥,١٣٣,٢٨٤ ٧١,٢٧٣,١٣٦ ١,٢٣٠,٩١٢ ٢٠٥,٣٤٤,٢٤٥
    إجمالي المطلوبات ٨٢,١١٠,٦٣٠ ٨٠,٨٦٦,٢٩٠ ٩,٦٠٨,٧٨٤ ١,١٢٩,١٨٩ ١٧٣,٧١٤,٨٩٣
    إجمالي دخل العمليات ٧٧٥,٤٣٩ ١,٥٥٣,٢٠٩ ٨٧٤,٤٨٢ ١٢٣,٨٢٨ ٣,٣٢٦,٩٥٨
    إجمالي مصاريف العمليات ٦٢٩,٥٩٤ ٣٥٤,٨٤٩ ١٥٢,٧٣٦ ٨٤,٧٣٤ ١,٢٢١,٩١٣
  الحصة في أرباح الشركات  - - ٣,٥٣٥ - ٣,٥٣٥

  صافي ,الزميلة  

  

١٤٥,٨٤٥ ١,١٩٨,٣٦٠  ٧٢٥,٢٨١ ٣٩,٠٩٤ ٢,١٠٨,٥٨٠ 
    صافي دخل الفترة

    اإليرادات بين القطاعات ٤٣٣,٣٦٧ ٦٣,٦٠٥ (٤٩٦,٩٧٢) - -
    صافي ,مخصص خسائر اإلئتمان ٥٠,٧٧٠ ٣٦,٨٤١ - - ٨٧,٦١١

    صافي,مخصص خسائر االستثمارات  - - ٣,٥٠٠ - ٣,٥٠٠

  



٣٢ 
 

  البنك السعودي الفرنسي
  

        المرحلية الموحدة الموجزةمالية إيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر  ستةلفترة ال

  
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  .١٤

يخ القياس. بين المشاركين في السوق في تار معاملة نظاميةالتزام في  دفعھا لتحويلبيع أصل أو لالقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم استالمھا 
وفي حال  ,امإما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتز معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتميتم قياس القيمة العادلة استناداً إلى افتراض أن 

  في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام. تمت ,غياب السوق الرئيسية
  

أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من  تكون فإن القيمة العادلة ,ھا نادراً ولھا شفافية سعر قليلةبالنسبة لألدوات المالية التي يتم المتاجرة ب
  ية.نوعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المع الذي يعتمد على السيولة والتركيزالتقدير 

  

  نماذج التقييم

. تشتمل ةمالحظقابلة للأسعار  ذاتلقيمة الحالية ونموذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتضمن نماذج التقييم صافي ا
األخرى  واألدواتاالئتمان  ونطاق معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطرالتقييم على  أساليباالفتراضات والمدخالت المستخدمة في 

  م وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية.المستخدمة في تقدير معدالت الخص
  

الھدف من طرق التقييم ھو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمھا لبيع أصل أو دفعھا لتحويل التزام في معاملة إن 
تعارف عليھا على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات ين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستخدم البنك نماذج تقييم ماعتيادية ب

  .البسيطةالمالية الشائعة 
  

ة األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالي
لعموالت. إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة البسيطة مثل مقايضات أسعار ا والمشتقاتالمتداولة 

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

  

ھامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتھا في تحديد  م مدخالتتتطلب نماذج التقييم التي تستخد
وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في  ,تقييم المالئم استخدامهالقيمة العادلة. إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج ال

الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة. يتم تعديل  اخفاقاألدوات المالية التي يجري تقييمھا وتحديد احتمالية 
أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك القيمة العادلة التي تم الحصول علھيا من النماذج ألي عوامل 

ً لعكس القيمة العادلة تھدف. ما معاملةتسعير  عندفي االعتبار  ھاأخذبأن الطرف الثالث المشارك في السوق  ألداة لمخاطر ائتمان  أيضا
  الطرف المقابل حيثما كان مالئماً.ر مخاطوتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك و

  
  إطار التقييم

الرئيسي  المركزعن إدارة  ةمستقل ھذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وھييتعلق بقياس القيمة العادلة. يتضمن  رقابي عملأسس البنك إطار 
نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة من  بشكل مستقل مخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحققالويرفع تقاريره لرئيس قسم 

  .الجوھريةقياسات القيمة العادلة 
  

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

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

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

تحديد كافة مدخالتھا  فيھا األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم  : ٢المستوى 

  .؛ والھامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق

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

        المرحلية الموحدة الموجزةمالية إيضاحات حول القوائم ال
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر  ستةلفترة ال

  
  )يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (  .١٤

أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة  تكون فإن القيمة العادلة ,يتم المتاجرة بھا ولھا شفافية سعر قليلةنادراً ما المالية التي بالنسبة لألدوات 

  ة.نيوعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المع ,والتركز عتمد على السيولةتمن التقدير 

  

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

نماذج العمولة  والخيارات ومقايضات العملة وعقود مقايضة الصرف األجنبي. تشتمل طرق التقييم األكثر تكراراً نماذج التسعير األجل و

ام احتساب القيمة الحالية. وتؤسس ھذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنيات أسعار الصرف األجنبي المتاحة المقايضات باستخد

أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار  بناًء علىواألسعار اآلجلة وسعر العمولة. يتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني 

  .و أخرى الوسيط

 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  السعودية ف الرياالتآالب
        (غير مدققة) م٨٢٠١يونيو  ٣٠

         الموجودات المالية
 ١,٨٣٠,١٨٦  -  ١,٨٣٠,١٨٦  -  مشتقة المالية الدوات لألالقيمة العادلة الموجبة 

  استثمارات مالية مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة 
 ١٦٠,٣٤٣  ألرباح والخسائرامن خالل   

 
١٥٧,١٥٢ 

 
- 

 
٣١٧,٤٩٥ 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل مقتناة  استثمارات مالية
 ١,٦٣٩,٣٥٩ الشامل اآلخر

 
٤,٢٥٣,٦٦٦ 

 
٦,١٠٩ 

 
٥,٨٩٩,١٣٤ 

 ٨,٠٤٦,٨١٥  ٦,١٠٩  ٦,٢٤١,٠٠٤  ١,٧٩٩,٧٠٢ اإلجمالي

         
         المطلوبات المالية

 ١,٥١١,٨٢٤  - ١,٥١١,٨٢٤- مشتقةالمالية الدوات لأل بةالسالالقيمة العادلة 

 ١,٥١١,٨٢٤  - ١,٥١١,٨٢٤- اإلجمالي

        

        م (مدققة)٧٢٠١ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

 ٢,٠٣٢,٨٢٣  -  ٢,٠٣٢,٨٢٣  -  مشتقةالمالية الدوات لألالقيمة العادلة الموجبة 
  تدرج قيمتھا العادلة موجودات مالية مقتناة ل

 ١٢٧,٦٥٤ من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  
 

٣,٠٣٦ 
   

- 
 

١٣٠,٦٩٠ 
 ٨,٢١٤,٠٨٥  ٢,٥٧٥,٢٠٨  ٤,٦٠١,٦٦٠  ١,٠٣٧,٢١٧ استثمارات مالية متاحة للبيع

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

         

            المطلوبات المالية
 ١,١٩٧,٤٧٥  -  ١,١٩٧,٤٧٥  - مشتقةالمالية الدوات لأل السالبةة العادلة القيم

 ١,١٩٧,٤٧٥  -  ١,١٩٧,٤٧٥  -  اإلجمالي

  
       

  م (غير مدققة)٧٢٠١يونيو  ٣٠
        الموجودات المالية

 ١,٩٢٢,٩٢٧  -  ١,٩٢٢,٩٢٧  -  مشتقةالمالية الدوات لألالقيمة العادلة الموجبة 

  ة مقتناة لتدرج قيمتھا العادلة موجودات مالي
 ٣٣١,١٦٩  -  ٦,٠٦٩  ٣٢٥,١٠٠ من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)  

 ٩,١١٩,١١٤  ٢,٨٩٦,٩٢٩  ٤,٧٣٨,٦٤٦  ١,٤٨٣,٥٣٩ استثمارات مالية متاحة للبيع

 ١١,٣٧٣,٢١٠  ٢,٨٩٦,٩٢٩  ٦,٦٦٧,٦٤٢  ١,٨٠٨,٦٣٩ اإلجمالي

       
        المطلوبات المالية

 ١,٣٤٨,٤٤٠  -  ١,٣٤٨,٤٤٠  - مشتقةالمالية الدوات لأل السالبةالقيمة العادلة 

 ١,٣٤٨,٤٤٠  -  ١,٣٤٨,٤٤٠  -  اإلجمالي

  
  
  



٣٤ 
 

  
  البنك السعودي الفرنسي 

  
        المرحلية الموحدة الموجزةمالية إيضاحات حول القوائم ال

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر  ستةلفترة ال
 

  )يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (  .١٤
مليون لایر   ١٦،٧٨٦: م٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي (   ٢٠,٨٥١ تبلغبالتكلفة المطفأة  المقتناة إن القيمة العادلة لالستثمارات

ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي (  ٢١،٠١١ الغةالب مليون ريـال سعودي) مقابل القيمة الدفترية  ١٥،٩١٢: م٢٠١٧يونيو  ٣٠سعودي و 

القيمة العادلة لودائع العمالء  ال تختلف). مليون ريـال سعودي  ١٥,٩٩١:  م ٢٠١٧ يونيو ٣٠مليون ريـال سعودي و   ١٦،٩٨٠: م٢٠١٧

جوھرياً عن القيم الدفترية ة المطفأة من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدھا بالتكلف والمطلوبالتي تحمل عمولة وسندات الدين 

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

أخرى. ال يتوفر سوق نشط لھذه  من وإلى البنوك ومؤسسات مالية المطلوبعليھا وبسبب قصر مدة استحقاق  المتعاقدجوھرياً عن المعدالت 

  األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لھذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقھا.
  

تاحة أو على نماذج تستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق المتداولة عندما تكون م

قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تستند القيم  ,ثابتة. وعليهذات العمولة الالتسعير عندما تستخدم في حالة السندات 

ك طريقة التدفقات النقدية يستخدم البنالعادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام طرق تقييم مناسبة. 

    ١٢٤,٧٢٣ البالغ الداخلي االئتمان نطاقتعديل  بعدالمخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف 

القيم  إن ي).مليون لایر سعود ١٣١,٤١٧: م٢٠١٧يونيو  ٣٠و  مليون ريـال سعودي ١٢٣,٦٠٢ : م٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي ( لایرمليون 

يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي و   ١٢١,٩٤٠: م٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ١٢٢,٨١١  تبلغالدفترية لتلك القروض والسلف 

  مليون لایر سعودي).  ١٢٩,٣٨٣: م٢٠١٧

  
  

  إدارة المخاطر المالية  .١٥
  

  مخاطر االئتمان  

المجلس بتعيين مجلس دارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر. قام يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن المنھجية الكاملة إل

  رقابي يتولى مسؤولية مراقبة عملية المخاطر الكاملة في البنك.
  

  .والحدودالمسؤولية الكاملة لوضع استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ وأطر العمل والسياسات  لجنة المخاطر مجلس لدى
  

  ورفع التقارير األسبوعية للمجلس الرقابي.المخاطر مسؤولة عن قرارات إدارة المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر  إن لجنة
  

. عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخرعرضه لمخاطر االئتمان والتي تمثل بإدارة تيقوم البنك 

ھناك األنشطة االستثمارية. كما أن عن القروض والسلف وتنتج عنھا اإلقراض التي عمليات ن عبشكل أساسي ة تنشأ التعرضات االئتماني

  ض.وفي األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القرمخاطر ائتمان 

  

الضرورة. كما يستخدم البنك  عند ,تقييم االئتمان  غطيةع تاألطراف المقابلة باستخدام أدوات التصنيف الداخلية م تعثريقوم البنك بتقييم احتمال 

  .حيثما كان ذلك متاًحا ,من وكالة التصنيف الرئيسية  ,التصنيفات الخارجية 
  

 األخرى األطراف مع للمعامالت حدود ووضع ,لالئتمان للتعرض مراقبتھا خالل من وذلك االئتمان مخاطر على للسيطرة البنك يسعى

 مناسبة قيود ووضع أجل تحديد من للبنك الخاصة المخاطر إدارة سياسات تصميم تم لقد. األطراف ذهءة االئتمانية لھمالال موتقيي ,المحددة

يقوم البنك بإدارة  ,ويتم مراقبة التعرضات الفعلية للقيود يومياً. باإلضافة لمراقبة قيود االئتمان .بالقيود وااللتزام المخاطر ومراقبة للمخاطر

ظروف وترتيبات ضمان مع األطراف األخرى ضمن إبرام اتفاقيات معاوضة رئيسية المتعلق بعملياته التجارية من خالل الئتمان تعرضه ل

التنازل عنھا ألطراف أخرى للتقليل من المخاطر وفي بعض الحاالت قد يقوم البنك بإنھاء المعامالت أو والحد من فترة التعرض.  ,مالئمة

عقود المشتقات في حالة فشل األطراف األخرى في مخاطر االئتمانية للمشتقات الخاصة بالبنك في التكلفة المحتملة الستبدال الاالئتمانية. تتمثل 

يقوم البنك بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي  ,لسيطرة على مستوى المخاطر االئتمانية المتخذةلو ,الوفاء بالتزامھا

  اإلقراض الخاصة به. يستخدمھا في عمليات



٣٥ 
 

  
  البنك السعودي الفرنسي 

  
        المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتھية في أشھر ستة لفترة ال
  

  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  .١٥
  

    

  

 يكون لمن أو ,الجغرافي الموقع نفس في أنشطة أو ,مماثلة تجارية ةأنشط في العمالء من عدد اشتراك عند االئتمان مخاطر تركيزات تنشأ

مات نفس لديھم  التغيرات بفعل متشابه بشكلتھم التعاقدية بالتزاما الوفاء على العمالء ھؤالء مقدرة تأثر إلى يؤدي مما االقتصادية السِّ

  .األخرى الظروف أو السياسية أو االقتصادية

  

  .معين جغرافي موقع أو صناعة معينة على تؤثر التي التطورات تجاه البنك ألداء النسبية الحساسية إلى ماناالئت مخاطر تركزات تشير  

  

 في العمالء من مجموعة أو بأفراد الخاصة المخاطر في التركز لتفادي اإلقراض محفظة تنويع خالل من االئتمان مخاطر إلدارة البنك يسعى

ً  بنكال يقوم كما ,معينة أنشطة أو أماكن  من إضافية ضمانات على البنك بالحصول ويقوم .مالئم ھو حسبما ,/ السنداتالضمانات بأخذ أيضا

  .لألفراد الممنوحة والسلف القروض قيمة في انخفاض على تدل ھامة مؤشرات وجود حالة في اآلخر الطرف

  

ً  إضافية ضمانات وتطلب ,للضمانات السوقية القيمة بمراقبة اإلدارة تقوم  للضمانات السوقية القيمة ومراقبة ,العالقة ذات لالتفاقيات وفقا

  .القيمة في االنخفاض خسائر مخصص كفاية لمدى مراجعتھا خالل المقتناة

  

  .لممارسات الناشئةا وأفضل السوق منتجات في التغيرات لعكس وذلك ,دورية بصورة المخاطر إدارة وأنظمة سياسات بمراجعة البنك يقوم

  

  

  في المخاطر االئتمانية جوھريةالزيادة ال –عن الخسارة االئتمانية المتوقعة  ةلناتجالمبالغ ا  )أ

  

باالعتبار المعلومات المعقولة البنك أخذ ي ,لألداة المالية زادت بشكل جوھري منذ اثباتھا األوليفي السداد لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر 

فة أو جھد ال مبرر لھما. وھذا يتضمن معلومات وتحليل نوعي وكمي استناداً إلى الخبرة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكل

  وتقييم الخبير االئتماني والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل. للبنكالتاريخية 

  

  عرض من خالل مقارنة:قد حدثت للتتحديد ما إذا كانت الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان إن الھدف من التقييم ھو 

 مع ,التقريركما في تاريخ  السداد عنحتمالية التعثر مدى العمر المتبقي إل 

  متى ما كان ذلك ي للتعرض (تم تعديلھا لوقت والتي تم تقيرھا عند االثبات األوالسداد لھذه ال عنمدى العمر المتبقي الحتمالية التعثر

 مالئماً للتغيرات في توقعات السداد).
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  درجات مخاطر االئتمان

بمخاطر التعثر  تنبؤإلى مجموعة من المعلومات التي يتم تحديدھا على أنھا  يقوم البنك بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً 

في السداد وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً 

  بيعة التعرض ونوع المقترض.على مخاطر التعثر في السداد. وتختلف ھذه العوامل اعتماداً على ط

  

وحسابھا بدقة بحيث تكون مخاطر التعثر في السداد التي تحدث تزداد تصاعدياً حيث تتدنى عندھا مخاطر يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان 

درجات ق بين تعتبر أصغر من الفر ٢و  ١الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجات مخاطر االئتمان  ,مثال على ذلكاإلئتمان. 

  .٣و  ٢مخاطر االئتمان 

  

. تخضع المقترضعند اإلثبات األولي على أساس توفر المعلومات عن على درجة مخاطر االئتمان  اتشركللكل تعرض توزيع يتم 

ت استخدام مراقبة التعرضاتتضمن  .مختلفة مخاطر اإلئتماندرجة األمر الذي قد يؤدي إلى تعرض ُينقل ل ,التعرضات للمراقبة المستمرة

  التالية. البيانات 

  

  

  جميع التعرضات  تعرضات األفراد  الشركات اتتعرض

      
  خالل المراجعة المعلومات التي تم الحصول عليھا

 ,مثال على ذلك: القوائم المالية المدققة –الدورية 
والتوقعات. أمثلة على والموازنات  ,وحسابات اإلدارة

 ,لربح اإلجماليھوامش االمجاالت المحددة للتركيز: 
االلتزام  ,تغطية خدمة الديون ,نسب الرافعات المالية

 وتغيرات اإلدارة العليا. ,إدارة الجودة ,بالتعھدات
 المقاالت  ,من وكاالت مرجع االئتمان بيانات

التغيرات في التصنيفات االئتمانية  ,الصحفية
 الخارجية.

  األسعار المدرجة للصكوك ومبادالت التعثر في السداد
 .للمقترض عند توافرھا

  البيئة التغيرات الجوھرية المتوقعة والفعلية في
للمقترض أو في أنشطته  والتقننيةالسياسية والتنظيمية 

  التجارية.

 التي تم تحصيلھا  البيانات
مثال  –داخلياً وسلوك العميل 

استخدام تسھيالت على ذلك: 
 البطاقة االئتمانية.

 .مقاييس القدرة على الدفع 
 من الخارجية  ناتالبيا

وكاالت مرجع االئتمان بما 
في ذلك درجات االئتمان 

  للمعايير الصناعية.

  وھذا يشمل  –سجل المدفوعات
وضع التأخير في السداد وكذلك 
مدى المتغيرات بشأن نسب 

 السداد.
  السقوف الممنوحة.استخدام 
 .طلبات منح القيود 
  التغيرات الحالية والمتوقعة في

والظروف  األعمال والمالية
  االقتصادية.

  

  شروط ھيكلة احتمالية التعثر في السدادانتاج   )١

وحدوث احتماالت االنتقال االئتماني ومدخالت االقتصاد الكلي تحدد ھيكلية  ,تصنيف درجات مخاطر االئتمان لالحتماالت   

ات لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلھا حسب معلومات األداء والتعثر في السداد بشأن التعرض. يقوم البنك بتحصيل التعثراحتمال 

ً استخدام المعلومات التي يتم  ,بالنسبة لبعض المحافظنوع المنتج والمقترض وكذلك حسب درجة مخاطر االئتمان.  يتم أيضا

  شراءھا من وكاالت مرجع االئتمان الخارجية.

  

السداد على مدى العمر  عنوإنتاج التقديرات الحتمالية التعثر التي حصل عليھا  البياناتلتحليل  التحليلية يستخدم البنك النماذج   

  تغيرھا نتيجة مرور الوقت.المتبقي للتعرضات وكيفية توقع 

  

السداد وعوامل االقتصادي الكلي وكذلك  عنوحساب العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر يشتمل ھذا التحليل على تحديد   

  السداد.  عنتجربة القيود) على مخاطر التعثر عوامل (مثل التحليل المتعمق ألثر بعض ھذه ال
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على سبيل المثال. يتم ترجمة نمو الناتج المحلي اإلجمالي أو  ,المستقبلية لمؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية  لتنبؤاتل بالنسبة              

و خاصة احتمالية التضخم أو البطالة أو فروق مقايضة العجز االئتماني من الناحية التحليلية إلى التأثير على عوامل الخطر 

  التعثر.

وق لدى البنك وخبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية وبناء على مشورة لجنة مخاطر الس  

يقوم البنك بصياغة رؤية "الحالة األساسية" للتوجھات المستقبلية لمتغيرات اقتصادية مالئمة وكذلك مدى تمثيلي  ,الفعلية والمتوقعة

دراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل). ومن ثم يقوم البنك لسيناريوھات تنبؤ محتملة (أنظر المناقشات أدناه بشأن إ

  السداد. عنباستخدام ھذه التنبؤات لتعديل تقديراته لحاالت احتمالية التعثر 

  

  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري)         ٢            

  

الئتمان قد زادت بشكل جوھري تختلف حسب المحفظة وتضم تغيرات كمية في حاالت إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر ا  

  السداد. عنالمساندة المرتكزة على التأخر وعوامل نوعية بما في ذلك التعثر في السداد احتمالية 

  

 عن السداد على لتعثراعن السداد على مدى العمر في تاريخ التقرير مع مخاطر  التعثريتم تقييم ذلك من خالل مقارنة مخاطر   

العمر من خالل سلسلة من الكميات (على سبيل المثال المقارنة مقابل التصنيف عند اإلنشاء) والتدابير النوعية الخاصة بكل  مدى

  مجلس اإلدارة. المعتمدة من قبل سياسة التدرج والتي يتم تكريسھا في ,فئة من فئات التعرض 

  

أن التعرض قد شھد يمكن للبنك أن يحدد  ,والخبرات السابقة ذات الصلة ,قدر اإلمكان ,مانيالخبراء في الحكم االئتوباستخدام   

وأن تأثره قد تكون مؤشراً على ذلك ة جوھرية في مخاطر االئتمان وذلك استناداً إلى مؤشرات نوعية محددة يأخذھا باالعتبار زياد

  ال يظھر بشكل كامل في تحليله الكمي في الوقت المناسب. 

  

عندما يكون األصل يأخذ البنك باعتباره ان الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز  ,وكنوع من المساندة  

ً  ٣٠متأخر السداد ألكثر من  يتم تحديد أيام  .بشكل استثنائي من خالل تحليالت تفصيلية لكل حالة على حدة إذا أمكن ذلك  يوما

أقدم تاريخ استحقاق انقضى فيما يتعلق بالسداد الكامل الذي لم يتم استالمه. يتم ل حساب عدد األيام منذ التأخر في السداد من خال

  أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار 

  

الدورية خاطر االئتمان عن طريق المراجعات يقوم البنك بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوھرية في م  

  لتأكيد أن:

  

  السداد. عنالتعرض للتعثر المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان قبل 

 .ًال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوما 

  شھراً  ١٢السداد على مدى  عنالتعثر  احتمال ي مخصص الخسارة من التحويالت بينفليس ھناك أي تقلب غير مبرر

 السداد على مدى العمر (المرحلة الثانية). عنالتعثر احتمال (المرحلة األولى) و
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  الموجودات المالية المعدلة  )٣

وعوامل أخرى ال  ,واستمرار العميل ,قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب تشمل التغير في ظروف السوق  

يتم اثبات ل. إن القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه قد يتم التوقف عن اثباته وبالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعميتتعلق 

  القرض التي تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

  

ما إذا كانت المخاطر  فإن تحديد ,وأن ھذا التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن االثباتعندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية   

  :يعكس مقارنة لما يلياالئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوھري 

  

 مع ,إلى الشروط المعدلة التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي في تاريخ التقرير يستند احتمال إن 

 والشروط التعاقدية ت عند االثبات األولي التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي يتم تقديره استناداً إلى معطيا احتمال إن

 األصلية.

  

يقوم البنك بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء في الصعوبات المالية (المشار إليھا على أنھا "عمليات إمھال   

ً لسياسة البنك الخاصة بإمھال القر عنالقروض" لتعظيم جمع الفرص وتقليل مخاطر التعثر  يتم منح إمھال  ,ضالسداد. ووفقا

 عنالسداد حالياً أو إذا كان ھناك مخاطر عالية من التعثر  عنالقروض على أساس اختياري إذا كان العميل يمر في مرحلة تعثر 

أو إذا كان ھناك دليل على أن المدين بذل جميع الجھود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية ويتوقع المدين بأن  ,السداد

  يكون لديه القدرة على استيفاء الشروط المعدلة.

  

  

وتعديل شروط تعھدات  دخل العموالت الخاصةتمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات لة عادًة ما تتضمن الشروط المعدَ 

عمليات  لتقاريرالقروض. تخضع قروض األفراد والشركات لسياسة اإلمھال. تجري لجنة المراجعة بالبنك مراجعة دورية 

  اإلمھال.

  

السداد ما إذا كان  عنيظھر تقدير احتمالية التعثر  ,لة كجزء من سياسة اإلمھال الخاصة بالبنكبالنسبة للموجودات المالية المعدَ 

والخبرة السابقة للبنك في أصل المبلغ و دخل العمالت الخاصة التعديل قد عمل على تحسين أو استعادة قدرة البنك على تحصيل

يقوم البنك بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة ويأخذ  ,وكجزء من ھذه العمليةات امھال مماثلة. اجراء

  باالعتبار مؤشرات السلوك المختلفة.

  

أن وإن توقع اإلمھال قد يشكل دليالً على فإن اإلمھال ھو مؤشر نوعي للزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان  ,وبشكل عام

السداد. يحتاج المتعامل إلظھار سلوك ثابت للسداد الجيد على مدى فترة  عنالتعرض ھو منخفض القيمة االئتمانية/يخضع للتعثر 

 السداد عنالتعثر يتم اعتبار السداد أو  عنأن يتم اعتباره على أنه لم يعد منخفض القيمة االئتمانية/ يخضع للتعثر من الوقت قبل 

ً بحيث في حالة  شھراً  ١٢أن يتم قياسه بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى مخصص الخسارة إلى  يعود منخفضا

  .ةجوھريال ذات االرتفاع  مخاطر االئتمان الموجودات
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  .١٥

  

  تعريف "التعثر في السداد"  )٤

  متعثرة السداد عندما:يعتبر البنك أن الموجودات المالية   

 جراءات مثل دون قيام البنك باللجوء إلى اإلال عدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل ميكون ھناك احت

 أو ,تحصيل الضمان (إذا كان يحتفظ به)

  في أي التزام ائتماني ھام للبنك.  ٩٠عندما يكون المقترض متأخر السداد لكثر من ً تعتبر السحوبات على المكشوف يوما

 متأخرة السداد عند اخالل المتعامل بالسقف الممنوح أو إذا تم منحه سقفاً أقل من المبلغ الحالي القائم.
  
  :المؤشرات التالية باالعتبارأخذ البنك ي ,ند تقييم ما إذا كان المقترض يخضع للتعثر في السدادوع

 مثل االخالل بالتعھدات. ,نوعية 

 لنفس المصدر للبنك.وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر  ,كمية 

 .استناداً إلى معطيات مطورة داخلياً والحصول على موارد خارجية 

  

            المدخالت في تقييم ما إذا كانت األداة المالية تخضع للتعثر في السداد وأھميتھا قد تختلف بمرور الوقت لتعكس التغيرات  إن      

  في الظروف.      

  .النظامي مع ذلك الذي يقوم البنك بتطبيقه ألغراض رأس المالبشكل كبير يتماشى السداد  عنإن تعريف التعثر      

  

  إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل  )٥
    
حول ما إذا كانت مخاطر يقوم البنك بإدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل في كال التقييمين الذين يجريھما   

الخسارة االئتمانية المتوقعة. واستناداً إلى المشورة  االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا وقيامه بقياس

المعلومات التي تم الحصول عليھا من لجنة مخاطر السوق في البنك وخبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من 

ت االقتصادية ذات العالقة يقوم البنك بصياغة رؤية "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرا ,الخارجية الفعلية والمتوقعة

للسيناريوھات األخرى للتنبؤات المحتملة. وتتضمن ھذه العميلة وضع اثنين من السيناريوھات االقتصادية وكذلك مدى تمثيلي 

الترجيحات النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية معلومات وتنبؤات اقتصادية تقوم واألخذ باالعتبار اإلضافية أو أكثر 

  .ةاألكاديمي التنبؤاتداخل المملكة وكذلك تنبؤات مختارة من القطاع الخاص وبنشرھا والسلطات النقدية لجھات الحكومية ا

  

ً مع المعلومات المستخدمة من قبل البنك ألغراض أخرى مثل  تتمثل الحالة األساسية في النتائج األكثر احتماالً ومدى تماشيھا

تشاؤماً. ويقوم البنك بصورة دورية نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر األخرى  السيناريوھاتتمثل وازنات. التخطيط االستراتيجي وإعداد الم

  .األخرى ھذه السيناريوھات التمثيلية لتحديدلألزمات األكثر حدة بإجراء اختبار الضغوطات 

  

تخدام تحليل اسبو ,فظة من األدوات الماليةوخسائر االئتمان لكل محقام البنك بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان 

قام بتقدير العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان. وقد تضمنت  ,المعلومات التاريخية

  النطاقات التالية للمؤشرات الرئيسية:م ٢٠١٨يونيو  ٣٠السيناريوھات االقتصادية المستخدمة كما في 

  

 الناتج المحلي  اجمالي  سبة مناالستثمار كن.  

  الناتج المحلي اجمالي االدخار الوطني كنسبة من.  

 التضخم.  

 اجمالي الدين الحكومي وأخرى. 

  

إن العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت الخسارة والتعثر في السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم 

  سنة سابقة. ١٥إلى  ١٠على مدى المعلومات التاريخية  تطويرھا استناداً إلى تحليل
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  .١٥

  

  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  )٦
  

  ھيكل المتغيرات التالية:إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل   
  

  احتمالية التعثر في السداد.  )١  

  في السداد. التعثربافتراض الخسارة   )٢  

  في السداد. التعثر عند اتالتعرض  )٣  
  

البيانات و ورية ( مثل الخسارة بافتراض التعثر)و مدخالت دإن ھذه المدخالت مستمدة بصورة عامة من نماذج إحصائية 

  المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل كما ھو مبين أعاله. وتم تعديلھا لتعكس  ,األخرى التاريخية
  

ويتم  , ليليةتقييم تحنماذج والتي يتم احتسابھا بناًء على  ,السداد تمثل تقديرات في تاريخ معين عنإن تقديرات احتمالية التعثر 

إلى بيانات مجمعة داخلياً تتكون من عوامل  نماذج التقييم التحليليتقييمھا لفئات متعددة من األطراف األخرى والتعرضات. تستند 

ألطراف أخرى تمثل السداد  عنكانت متوفرة الستنباط احتمالية التعثر  إذاويمكن استخدام المعلومات السوقية نوعية وكمية. 

المرتبط تقدير العندئٍذ يؤدي ذلك إلى تغير في  ,فئات التصنيفوإذا كان الطرف اآلخر أو التعرض يتنقل بين  شركات كبرى.

السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات  عناحتمالية التعثر حاالت احتمالية التعثر في السداد. يتم تقدير ب

  ومعدالت السداد المقدرة.
  

الخسارة مقاييس بتقدير البنك قوم يتمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان ھناك تعثر في السداد. في السداد فتراض التعثر الخسارة با

السداد. تعتبر نماذج  عنبناًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة السداد  عنبافتراض التعثر 

ال  ,أن الھيكل والضمان وأقدمية المطالبة وصناعة الطرف اآلخر وتكلفة استرداد أي ضمانالسداد  عنالخسارة بافتراض التعثر 

تمثل نسبة القرض إلى القيمة المؤشر الرئيسي في  ,بعقارات األفرادللقروض المضمونة . بالنسبة الموجودات الماليةتتجزأ من 

 العموالتاس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل ويتم احتسابھا على أس , السداد عنتحديد الخسارة بافتراض التعثر 

  كعامل خصم.  ليالفع
  

التعرضات عند التعثر في البنك ستخلص يالسداد.  عنالسداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر  عنإن التعرضات عند التعثر 

بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.  االية المسموح بھالقيمة الحعلى السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة 

بالنسبة إللتزامات اإلقراض والضمانات  تمثل إجمالي قيمتھا الدفترية.للموجودات المالية السداد  عنإن التعرضات عند التعثر 

لة التي قد يتم سحبھا بموجب المحتم المستقبليةالمبالغ السداد المبلغ المسحوب وكذلك  عنتتضمن التعرضات عند التعثر  ,المالية

االسترشادات أو  والتوقعات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبلالمالحظات التاريخية العقد والتي يتم تقديرھا استناداً إلى 

  .المنظمة
  

ً باستخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر  ,وكما ھو مبين أعاله التي من المالية  شھراً للموجودات ١٢السداد على مدى  عنورھنا

السداد  عنخاللھا لم تزيد مخاطر االئتمان جوھرياًن يقوم البنك بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر 

حتى إذا  ,تعرضت لمخاطر االئتمانوالتي من خاللھا للحد األقصى للفترة التعاقدية (بما في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض) 

فيه البنك لديه الحق الحد األقصى للفترة التعاقدية تمنح للتاريخ الذي يكون ألغراض إدارة المخاطر.  ,تبرھا البنك لفترة أطولاع

  الدفعة المقدمة أو إنھاء التزام القرض أو الضمان.لطلب سداد 
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  - ١٥

  

  

القرض وعنصر االلتزام غير ولكن بالنسبة للسحوبات على المكشوف لألفراد وتسھيالت البطاقة االئتمانية التي تتضمن 

على مدى فترة أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت القدرة  يقوم البنك بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ,المسحوب

ال يوجد لھذه االشعار التعاقدية. لخسائر االئتمان لفترة التعاقدية للبنك لطلب السداد وإلغاء التزام السحب ال تقيد تعرض البنك 

اءھا فوراً ولكن ال يكون ھذا الحق التعاقدي نافذاً للبنك الغالتسھيالت موعد ثابت أو ھيكل سداد وتدار على أساس جماعي. يحق 

  في المعامالت اإلدارية اليومية ولكن فقط عندما يصبح البنك على دراية بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسھيالت.

  

تستخدم لتقليل اتخاذھا والتي  التي يتوقع البنكتقدير ھذه الفترة األطول باألخذ باالعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان ويتم  

 تخفيضاً للقيود وإلغاء التسھيل و/أو تحويل الرصيد القائم إلى القرض بشروط سداد ثابتة.الخسارة االئتمانية المتوقعة. وھذا يشمل 

ھي محفظة إن المحافظ التي بموجبھا تمثل معلومات المقاييس الخارجية مدخالت جوھرية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  غير مخصصة لألفراد حيث قام البنك باستخدام تقديرات الخسارة بافتراض التعثر في السداد وفًقا للمبادىء التوجيھية لبازل.

  

  

  

على أساس سمات المخاطر المشتركة والتي يتم تجميع األدوات المالية  ,وعندما يتم إعداد النموذج للمقياس على أساس جماعي

  تتضمن:

  

 نوع األداة. 

 .تصنيف مخاطر االئتمان 

 .نوع الضمان 

  القرض إلى القيمة للرھونات العقارية لألفراد.نسبة 

 .تاريخ االثبات األولي 

 .الفترة المتبقية لالستحقاق 

 .الصناعة 

 .الموقع الجغرافي للمقترض 

  

  سقة بشكل مناسب.لضمان أن التعرضات داخل البنك المحدد تبقى متناتخضع األعمال المصرفية للمراجعة االعتيادية 
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  .١٥
  

  مخصص الخسارة  )ب

  القروض .  فتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسارةيعرض الجدول التالي مطابقات من الرصيد اال  

  

  

  

  بآالف الرياالت السعودية

  م (غير مدققة)٢٠١٨يونيو  ٣٠

  

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

  شھراً  ١٢

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر غير منخفضة 

  قيمتھا االئتمانية

الخسارة االئتمانية 

ى المتوقعة على مد

العمر منخفضة 

  قيمتھا االئتمانية

  

  

  

  اإلجمالي

         قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

 ٤,٠٨٩,٠٨٤ ٢,١١٢,٣٩٣ ١,٦٠٨,٧٢٢ ٣٦٧,٩٦٩  يناير ١الرصيد في 

الخسارة االئتمانية المتوقعة على  منالمحول 

 - ١٦,٤٣٥٣,٦٢٨(٢٠,٠٦٣)  شھراً  ١٢مدى 

وقعة على الخسارة االئتمانية المت منالمحول 

 - ٤٦,٦٤٣ (٥١,٠٤١) ٤,٣٩٨  مدى العمر غير منخفضة قيمتھا االئتمانية

 ٢٤٢,٨٨٦ ٣٧٢,٢٠٩ (١٨٣,٧٢٦) ٥٤,٤٠٣  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 ٦٥٢,٣١٣ - ٥٠٤,٧١٧ ١٤٧,٥٩٦  الموجودات المالية الجديدة الناشئة أو المشتراة
  الموجودات المالية التي تم التوقف عن اثباتھا 

(١٣٦,٩٥٥) 
(٥٣٧,٠٤٨) (٥,٢٧١) (٦٧٩,٢٧٤) 

 (٦٥٢,٥٦٦) (٦٥٢,٥٦٦) - -  شطب

 ٣,٦٥٢,٤٤٣ ١,٨٧٧,٠٣٦ ١,٣٥٨,٠٥٩ ٤١٧,٣٤٨  م ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد كما في 

  

  الضمانات  ج)

  

لقروض والسلف. تحتفظ البنوك خالل السياق االعتيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بھا بضمانات وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان في ا

تتضمن ھذه الضمانات على األغلب ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسھم محلية ودولية وعقارات 

 وموجودات ثابتة أخرى. عادًة ما يتم االحتفاظ بالضمانات مقابل القروض التجارية وقروض األفراد وتتم إدارتھا مقابل التعرضات المالئمة

من الضروري االحتفاظ بمعلومات  ,قيمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتھا االئتمانية في تاريخ التقرير بصافي

  كمية عن الضمانات المحتفظ بھا كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه ھذه الضمانات من مخاطر االئتمان.

  
 

  السھم يةربحرأس المال و  .١٦
 

م: ٢٠١٧ ديسمبر ٣١لایر سعودي ( ١٠قيمة كل سھم  ,مليون سھم  ١,٢٠٥والمدفوع بالكامل من  أس المال المصرح به والمصدريتكون ر

   .لایر سعودي) ١٠مليون سھم قيمة كل سھم  ١,٢٠٥ م:٢٠١٧يونيو  ٣٠و  لایر سعودي ١٠قيمة كل سھم  ,ھممليون س ١,٢٠٥

  

 ١,٢٠٥ م وذلك بقسمة صافي دخل الفترة على٢٠١٧و  م٢٠١٨يونيو  ٣٠رتين المنتھيتين في حتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفتتم ا

مليون سھم و  ٦: م٢٠١٧ ديسمبر  ٣١( م٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون سھم كما في ٦ بعد استثناء أسھم الخزينة والتي تتكون من  مليون سھم وذلك

  ). مليون سھم  ٦ :م٢٠١٧يونيو  ٣٠

  

من قبل المساھمين خالل  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في لایر سعودي للسھم الواحد للسنة المنتھية ٠٫٣٥نھائية بقيمة  عتماد صافي توزيعاتتم ا

  .م٢٠١٨بريل أ ١٩اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 

  



٤٣ 
 

  البنك السعودي الفرنسي 
  

        إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
  م٢٠١٧م و ٢٠١٨يونيو  ٣٠ة في أشھر المنتھيستة لفترة ال

  
 توزيعات أرباح مرحلية   .١٧

لایر سعودي للسھم)                ١٫٠٥:  م ٢٠١٧يونيو ٣٠لایر سعودي للسھم  ( ٠٫٩٠بتوزيعات صافي أرباح مرحلية  م٢٠١٨يوليو  ١أوصى مجلس االدارة في 

  مليون لایر سعودي ). ١,١٤١: م ٢٠١٧,يونيو  ٣٠(  م ٢٠١٨,يونيو ٣٠أشھر المنتھية في مليون لایر سعودي للستة  ١،٠٢٨وذلك بمبلغ 

  

  
  أرقام المقارنة  .١٨

  تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
  
  
 كفاية رأس المال  .١٩

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

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

  يومياً من قبل إدارة البنك.

  

قياس مدى  والتي يتم بموجبھا ,نقد العربي السعوديلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة اليقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذ

والمبالغ  ,والتعھداتوالموجودات  ,كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

 جحة إلظھار مخاطرھا النسبية.االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المر

 

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

  ٪. ٨المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وھي 

  

لمرحلية والذي يتعلق بالمنھجية ا ,ھـ١٥/٣/١٤٣٩بتاريخ  ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١العربي السعودي ومن خالل تعميمھا رقم  إن مؤسسة النقد

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  معدل كفاية رأس المال وجھت البنوك بأن األثر األولي على  ,٩وترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية وفقا

  دولي للتقرير المالي  ينبغي انتقاله على مدى خمس سنوات.نتيجة تطبيق المعيار ال

  

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

  

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٨يونيو  ٣٠

  (غير مدققة)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  (مدققة)

  م٢٠١٧يونيو  ٣٠

  ققة)(غير مد

 ١٨٤,٣١١,٥١٥ ١٦٧,٣٢٣,١٧٥ ١٦٩,٩٢٣,٦٧٢  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان 

 ١١,٩٧٧,٦٠٠ ١٢,٢٢٢,٣٠٠ ١٢,٣٢٥,٠٥١  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

 ٤,٢٤٨,٣٠٩ ٢,٥٤٢,١٦٥ ٢,٥٢٣,٩٥٩  الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق 

 ٢٠٠,٥٣٧,٤٢٤ ١٨٢,٠٨٧,٦٤٠ ١٨٤,٧٧٢,٦٨٢  إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 ٣١,٧٨٠,٨٧١ ٣١,٨٩٧,٦١٣ ٣٣,٣٢٣,١٣٥  رأس المال األساسي

 ٣,٧٩٥,٩٢٥ ٣,٤١٧,٩٤١ ٣,٨٩٨,٥٥٨  س المال المساند أر

 ٣٥,٥٧٦,٧٩٦ ٣٥,٣١٥,٥٥٤ ٣٧,٢٢١,٦٩٣  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند   

     نسبة كفاية رأس المال٪

 ٪١٥.٨٥ ٪١٧.٥٢ ٪١٨.٠٣  نسبة رأس المال األساسي 

 ٪١٧.٧٤ ٪١٩.٣٩ ٪٢٠.١٤  نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 

  




