
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك السعودي الفرنسي

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 المنتهية في أشهر ةثالثللفترة ا

م 2020مارس 31



 

 
 وشر�اهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونیون 
 

  

 

 
   الموجزة  الموحدة حول القوائم المالیة المرحلیة  الحسابات المستقلین  يمراجع   تقریر فحص

 
  
 
  

 المحترمین            البنك السعودي الفرنسي مساھميإلى السادة 

 (شركة مساھمة سعودیة)        
 
 

 ة مقدم

كما في  )" البنك" ( والشركات التابعة لھ للبنك السعودي الفرنسيالمرفقة  الموحدة لقد فحصنا قائمة المركز المالي المرحلیة
 ة لفتر والتدفقات النقدیة الملكیةلتغیرات في حقوق ا ،الشاملالدخل  ،لدخلل الموحدة المرحلیة ئمواقالو ،م۲۰۲۰مارس  ۳۱

 .")الموجزةالموحدة  المرحلیة المالیة األخرى ("القوائمیضاحات إلواأشھر المنتھیة في ذلك التاریخ الثالثة 

ً الموجزة    الموحدة  القوائم المالیة المرحلیة   هھذعرض  وولة عن إعداد  ؤمسدارة  اإلإن   )  ۳٤معیار المحاسبة الدولي رقم (ل  وفقا

  القوائم المالیة المرحلیة  ستنتاج حولا إبداءولیتنا ھي ؤإن مس . معتمد في المملكة العربیة السعودیةال " التقریر المالي األولي" 

 . قمنا بھبناًء على الفحص الذي  الموجزة الموحدة

 
 نطاق الفحص

فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من   "  )۲٤۱۰(الخاص بارتباطات الفحص ار الدولي یلمعل وفقاً  قمنا بإجراء الفحص
بصورة  المالیة المرحلیة  المعلوماتفحص  یشتمل .في المملكة العربیة السعودیة المعتمد "  قبل المراجع المستقل للمنشأة

یة  تحلیلجراءات إتطبیق عن األمور المالیة والمحاسبیة و ولین ؤلى المسإ  ، بشكل أساسي، ستفساراتاتوجیھ  أساسیة على
ً . إن ھذا الفحص أخرىفحص جراءات إو ً من إلى حد كبیر أقل نطاقا لمراجعة  لالدولیة لمعاییر لالمراجعة التي تتم وفقا

على علم بكافة األمور الھامة سنكون  بأننا    من الحصول على تأكیدوبالتالى ال یمكننا    ،في المملكة العربیة السعودیة  المعتمدة
 . مراجعةحول  فإننا ال نبدي رأي ، علیھوالتى یمكن تحدیدھا أثناء القیام بأعمال المراجعة. 

 
 االستنتاج

  المرفقة الموجزة  الموحدةالمرحلیة  عتقاد بأن القوائم المالیةاللى اإ یلفت انتباھنا ما یدعو ، لمالذي قمنا بھ فحصالبناًء على 

 ً  . معتمد في المملكة العربیة السعودیةال )۳٤الدولي رقم (ر المحاسبة ایمعل لم یتم إعدادھا، من كافة النواحى الجوھریة، طبقا
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م2019و  م2020 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 

 عــام - 1

هـ 1397 اآلخرجمادى  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  - تأسس البنك السعودي الفرنسي )البنك(
بعد أن انتقلت إليه  ( م1977ديسمبر  11) هـ الموافق1398محرم  1أعماله رسميا  بتاريخ ممارسة . بدأ البنك (م1977يونيو  4الموافق )

الصادر بتاريخ  1010073368عمليات بنك االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
العربية  ( في المملكةفرعا   87م: 1920 مارس 31فرعا  ) 87 البالغةمن خالل فروعه  (م1989سبتمبر  5الموافق )هـ 1410صفر 4

 موظفا (. 2,976: م2019 مارس 31)موظفـا   2,972 السعودية. بلغ عدد موظفي البنك

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

 السعودية.

وإدارة  تقدم النشاطات المتعلقة بالوساطةو ،من حقوق الملكية( ٪100تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ) ةيمتلك البنك شرك
وشركة سوفينكو شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير للتأمين وك وكالة السعودي الفرنسي كما يمتلك البنوتمويل الشركات. صول األ

٪ 95٪ )ملكية مباشرة بنسبة 100يملك البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة . حقوق الملكية٪ من 100بنسبة السعودي الفرنسي 
 الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.  هذهتم تأسيس ٪(. 5وملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة بنسبة 

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

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

 

 أسس اإلعداد -2
 

وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي  م2020 مارس 31 تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في وفي الفترة المنتهية في
واإلصدارات المعايير و كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية )"34المعيار المحاسبي الدولي رقم "التقارير المالية األولية ) 34 رقم

 .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى الصادرة

 معيار المحاسبة الدوليل وفقا  ، م2019 مارس 31في  وللفترة المنتهيةكما في  للمجموعة الموجزة الموحدةالمرحلية تم إعداد القوائم المالية 
الزكاة وضريبة عن محاسبة بشأن الالمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي، و 34

" الضرائب" – 21 للتقرير المالي الدوليةلجنة المعايير وتفسير  "ضريبة الدخل" – 12ولي الدخل )المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي الد
 السعودية.الشركات في المملكة العربية  نظامونظام مراقبة البنوك و فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(

الزكاة وضريبة  اسبةحلم، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى البنوك في المملكة العربية السعودية م2019يوليو  17في 
 ةالمعتمدوالمالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رير مع المعايير الدولية للتق وذلك بالتوافق دخلالدخل في قائمة ال

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة باسم  المعتمدة من صدارات األخرىسعودية والمعايير واإلفي المملكة العربية ال
 في المملكة العربية السعودية"(. ةالمالي المعتمد رير"المعايير الدولية للتق

 

عديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل ت تهامعالج رت المجموعةوفق ا لذلك، غي
هذا تم اإلفصاح عن ( و4، السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية )كما هو موضح في اإليضاح 8الدولي 

ال تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة  .الموجزة الموحدة مرحليةالقوائم المالية ال حول 15في اإليضاح  التغير
المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وعليه يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم الموحدة السنوية 

 م.2019ديسمبر  31كما في  للمجموعة
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البنك السعودي الفرنسي 

إیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
م٢٠١٩و م٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في للثالثة

توحید أسس ال-٣

القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة؛ السعودي الفرنسي كابیتال، ووكالة السعودي تشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على 
الفرنسي للتأمین، والسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر، وسوفینكو السعودي الفرنسي، شركة سكن للتمویل العقاري والسعودي الفرنسي  

ة. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للبنك للصكوك المحدودة وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدود
باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. یتم إجراء تسویات، عند الضرورة، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة

المرحلیة الموحدة الموجزة للبنك.

شآت التي یسیطرعلیھا البنك. یسیطر البنك على منشأة ما عندما یكون معرضًا إلى أو لدیھ الحق في عوائد  الشركات التابعة ھي تلك المن
العوائد من خالل سیطرتھ على تلك المنشأة .تلكمتغیرة ناتجة من ارتباطھ بتلك الشركة، ولدیھ القدرة على التأثیر في 

إنتقال السیطرة على تلك الشركة إلى البنك ویتم التوقف عن التوحید إعتبارًا من تاریخ انتقال  یتم توحید الشركات التابعة إعتبارًا من تاریخ 
ة الدخل المرحلیة الموحدةقائمبیان وجدت، في خالل الفترة، إنالسیطرة من البنك. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة

إعتبارًا من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو مالئم.

یتم حذف األرصدة بین البنك وشركاتھ التابعة وكذلك اإلیرادات والمصاریف والخسائر غیر المحققة التي تنشأ عن المعامالت بین 
جزة. یتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھاشركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المو

القیمة.انخفاضعدم وجود دلیل علىبقدرحذف األرباح غیر المحققة ولكن 

السیاسات المحاسبیة الھامة -٤

مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموجزةالموحدةالمرحلیة السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة تتماشى
باستثناء التغییر في المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل كما موضح ادناه:، م٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في السنویة للسنةالموحدة

المنح حكومیة: 
متعلقة  یقوم البنك بإثبات المنحة الحكومیة المتعلقة بالدخل عند وجود تأكیدات معقولة بأنھ سیتم استالم المنحة وأن البنك سیلتزم بالشروط ال

من الودیعة الحكومیة بمعدل ربح یقل عن المعدالت السائدة في السوق كمنحة حكومیة تتعلق بالدخل. یتم قیاس معدل بھا. تعامل المنفعة 
األدوات المالیة. إن المنفعة من الودیعة  – ٩الربح على الودیعة بأقل من المعدالت السائدة  في السوق وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

عدالت السائدة في السوق یتم قیاسھا كفرق بین القیمة العادلة األولیة للودیعة والتي یتم تحدیدھا وفقاً للمعیار الدولي  بمعدل ربح یقل عن الم
. یتم إثبات المنحة الحكومیة في قائمة  ٢٠، والمتحصالت المستلمة. یتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ٩للتقریر المالي 
. س منتظمة على مدى الفترات التي یقوم فیھا البنك بإثبات التكالیف ذات العالقة التي سیتم التعویض عنھاالدخل وفق أس

: الزكاة وضریبة الدخلعنالتغییر في المحاسبة 

مؤسسة عنالصادرة مؤخراً تعلیماتللنتیجة  م٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في  ابتداء من الفترة، تم تغییر أساس اإلعداد  ٢إیضاح  ذكر في  كما  
االعتراف بالزكاة وضریبة الدخل في قائمة التغیرات في حقوق  كان یتم . في السابق، م٢٠١٩یولیو ١٧النقد العربي السعودي بتاریخ 
فقا للتعلیمات الجدیدة  وم.٢٠١٧أبریل ١١بتاریخ ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩م مؤسسة النقد العربي السعودي رقم الملكیة وفًقا لما ورد في تعمی

قامت. دخل، یتم االعتراف بالزكاة وضریبة الدخل في قائمة الم٢٠١٩یولیو ١٧من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاریخ الصادرة 
حول15فصاح عن آثار التغیر أعاله في إیضاح اإلوتمبأثر رجعية وضریبة الدخلالزكاعن محاسبة الھذا التغییر في بإثباتالمجموعة

٣١المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر  للمجموعة  المعلن عنھنتج عن ھذا التغیر انخفاض في الدخل  الموحدة الموجزة.المرحلیة  القوائم المالیة
. م٢٠١٩مارس٣١التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في  ةقائمعلى  أثر. لم یكن لھذا التغیر أي  سعوديملیون لایر٢١٠بمبلغ  م٢٠١٩مارس



 

8 
 

 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة -4
 

:    التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة أثر                   

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

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

7.) 

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

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

 .تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي 

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

 

  COVID-19رونا تأثير فيروس كو   -5

 
اعتراف ا بانتشاره  وباءعلى أنه ( 19المستجد )كوفيد  تفشي فيروس كوروناعلى  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  خالل

ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. . السريع في جميع أنحاء العالم وقد أثر هذا التفشي أيض 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  وقد قامت. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروسو
 في كافة أنحاء المملكة. الحظر العام ومنع التجولوفرضت  د االجتماعيإرشادات بخصوص التباعإغالق الحدود ، وأصدرت ب

 
ا تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية ، ليس فقط بسبب مشكالت الطلب الناشئة عن  والحظر الذي شهدته 19كوفيد  شهدت أسعار النفط أيض 

ا مشكالت العرض   .الوباء الذي سبق بالحجم مدفوعةاالقتصادات العالمية ، ولكن أيض 

على التحركات المتوقعة ألسعار النفط وتأثيرها على مؤشرات  الجهدوقد قام البنك بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناريوهات اختبار 
 ال المحتملتعطل األعماالئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية واألداء الرئيسية باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة 

تركيزات  مراجعةالمالي. وتشمل الخطوات التي اتخذتها اإلدارة أيضا   البدء في  اوأدائه االذي قد يكون على عملياته 19كوفيد  تفشي بسبب
ات، الضمان وحمايةعلى مستوى أكثر دقة مثل القطاعات االقتصادية والمناطق والبلد والطرف المقابل وما إلى ذلك،  لألئتمانالتعرض 
. في حال تطلب ذلكللعمالء، وإعادة هيكلة القروض على النحو المناسب،  ياالئتمان التصنيففي الوقت المناسب، وإجراءات  والمراجعة

 مؤسسة النقد العربي السعودي.و دعم الحكومةفي االعتبار آثار برامج  ايضا  تأخذ هذه و

بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد  مراجعةمن البنك تتطلب  االقتصادية السائدة مجتمعة والظروفاألحداث الجارية  إن هذه
حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير الخسائر  بشكل أساسيهذه العوامل  تتمحورالخسائر االئتمانية المتوقعة. 

. مليون لاير سعودي للبنك 95عوامل االقتصاد الكلي زيادة في الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة نتج عن التسويات لاالئتمانية المتوقعة. 
، وبالتالي، فإن النتائج الفعلية قد تختلف مدعومة بالحكم الكبير وعدم اليقينواحتمال حدوثها  التوقعاتوكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن 

والتأثير المرتبط إعادة تقييم موقفه  في البنك وسيستمرتقديري  أمربيئة االقتصادية غير المستقرة هو هذه ال إن تأثيرعن النتائج المتوقعة. 
 على أساس منتظم.   به

في معرفة المحافظ البنك  يقوم بهمليون لاير سعودي. وقد استندت إلى تحليل قطاعي  80البنك بتراكبات قطاعية إضافية بقيمة  أقركما 
ما إذا كان هناك أي تعديل  تحديدتوفر بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي  معبشكل فردي  التعرضات الهامةتقييم في لبنك ا سيستمر. المتأثرة

 قائمة الخسائر االئتمانية المطلوبة في فترات إعداد التقارير الالحقة. في

 

 

 

 



 

9 
 

 البنك السعودي الفرنسي          
    

 الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 
 

 )يتبع( COVID-19تأثير فيروس كورونا    -5
 

 إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 للمنشئاتلتقديم الدعم الالزم  2020في مارس  ، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص19كوفيد  لمواجهة
 381000064902المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقا  للتعريف الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي عبر التعميم رقم 

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

 برنامج تأجيل االقساط.•   
 تمويل برنامج اإلقراض.•   
 برنامج ضمان القروض ؛ و•   
 برنامج دعم نقاط البيع رسوم خدمة التجارة اإللكترونية.•   
 

لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات التي تعتبر  االقساطالبنك تأجيل  يتعين على،  تأجيل االقساطكجزء من برنامج 
لمعالجة مشكالت التدفق النقدي  للسيولة على المدى القصيرالدفع بمثابة دعم  عماية تأجيلة الحجم. تعتبر صغيرة ومتوسط كمنشآتمؤهلة 

لمدة ستة أشهر دون  2020سبتمبر  14إلى  2020مارس  14األقساط المستحقة خالل الفترة من  دفع تأجيلبقام البنك  .المحتملة للمقترض
وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي  معالجتهاالتسهيالت االئتمانية ويتم  في فتراتثر المحاسبي لهذه التغييرات زيادة مدة التسهيالت. لقد تم تقييم األ

مليون لاير سعودي  70وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بقيمة . الترتيب في فتراتكتعديل  /9للتقرير المالي 
عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة. في غياب عوامل أخرى ، ال تعتبر المشاركة في  ، وقد تم 2020مارس  31كما في 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
 

السلطات من أجل تعويض جميع التكاليف ذات الصلة التي من المتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي و
مليون لاير سعودي من الودائع بدون فوائد من مؤسسة النقد العربي السعودي. تم احتساب  1,000العامة األخرى ، حصل البنك على مبلغ 

 70فائدة معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم ، وفق ا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية التي نتج عنها مكاسب في اليوم الواحد بقيمة 
 .2020مارس  31ليون لاير سعودي كما في م

، لم يشارك البنك حتى اآلن في تمويل مؤسسة النقد العربي السعودي لبرامج اإلقراض وضمان القروض. عالوة  2020مارس  31كما في 
 لبنك.على ذلك ، كان لبرامج رسوم خدمات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية تأثير غير جوهري على البيانات المالية ل

 الدعم االستثنائي إلجراءاتحول المحاسبة والمعالجة التنظيمية  إرشادات أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي , 2020أبريل شهرخالل 
 .وفقا  لذلك 2020التوجيهات الصادرة وتقييم األثر المحاسبي في الربع الثاني من عام بدراسة  البنك  . سيقوم19د كوفي

 الصحيةدعم قطاع الرعاية 

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

، وقد  2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  23بقيمة  ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد  أشهر. وقد نتج عن ثالثة

 .تم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 

 

 االستثمارات، صافي -6
 

 تصنف االستثمارات على النحو التالي:
 

 م2019 مارس 31

 (مراجعة)غير      

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)        

 م2020 مارس 31

 (مراجعة)غير      

 

 بآالف الرياالت السعودية
 

  إستثمارات بالتكلفة المطفاة 23,627,188 22,127,595 27,315,099

6,153,840 9,153,150 9,851,028 
 – اآلخراستثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 أدوات الدين
 

132,783 119,706 106,174 
أدوات  -استثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر              

 إستثمارات أخرى /حقوق الملكية 
 

290,978 75,412 372,448 
  –استثمارات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 أداوت الدين
 

  ناقصا: إنخفاض بالقيمة )16,478) )22,084) )209,494)

  اإلجمالي 33,940,360 31,453,779 33,683,206

 

 ، صافيسلفالقروض وال -7

 والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأةالقروض  

 (مراجعة)غير  م2020 مارس 31 بآالف الرياالت السعودية

 
سحب على المكشوف 

 وقروض تجارية
 جمالياإل شخصية قروض  بطاقات ائتمان

 135,186,053 18,932,654 429,044 115,824,355  إجمالي – قروض وسلف عاملة

 3,756,830 232,780 43,587 3,480,463  صافي – قروض وسلف غير عاملة

 138,942,883 19,165,434 472,631 119,304,818 إجمالي القروض والسلف 

 (4,061,020) )348,562) )72,114) (3,640,344) مخصص انخفاض القيمة 

 134,881,863 18,816,872 400,517 115,664,474 صافي، القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة

 

 

 

 )مراجعةم )2019ديسمبر  31  بآالف الرياالت السعودية

 
سحب على المكشوف 

 وقروض تجارية
 جمالياإل قروض  شخصية بطاقات ائتمان

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

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

 129,433,384 17,821,890 514,085 111,097,409 إجمالي القروض والسلف 

 )3,708,288) )372,309) )96,829) )3,239,150) مخصص انخفاض القيمة 

 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي، المطفأة  

107,858,259 417,256 17,449,581 125,725,096 
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 
 
 )يتبع( صافيسلف، القروض وال -7
 

 م )غير مراجعة(2019مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 

سحب على 

المكشوف وقروض 

 تجارية

 

 بطاقات ائتمان

 

 قروض  شخصية

 

 اإلجمالي

 122,078,517 14,101,075 442,693 107,534,749 إجمالي  –قروض وسلف عاملة 

 3,387,908 278,408 76,978 3,032,522 صافي  –قروض وسلف غير عاملة 

 125,466,425 14,379,483 519,671 110,567,271 إجمالي القروض والسلف 

 )4,192,394) )372,854) )93,683) )3,725,857) مخصص انخفاض القيمة 
 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة 

 صافي، المطفأة  
106,841,414 425,988 14,006,629 121,274,031 

 

 م:2020مارس  31فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للفترة المنتهية في       

 بآالف الرياالت السعودية
      م2020 مارس 31

 )غير مراجعة(

  م2019 مارس 31

 ()غير مراجعة

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

 144,169 397,567 المحمل للفترة، صافي

 )12,129) )44,835) شطب ديون معدومة مقابل المخصص
 4,192,394 4,061,020 الرصيد في نهاية الفترة

 
 
 

 ودائع العمالء -8
 

 م2019 مارس 31

 (مراجعة)غير      

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)        

 م2020 مارس 31

 (مراجعة)غير      

 

 بآالف الرياالت السعودية

 تحت الطلب 78,392,107 67,732,501 71,175,225

 إدخار 647,529 591,825 563,542

 ألجل 62,405,638 59,478,938 68,529,165

 أخرى  5,326,483 5,034,238 4,552,196

 اإلجمالي 146,771,757 132,837,502 144,820,128
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 

 المشتقات   -9

 دوات المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة والتحوط:في سياق نشاطه المعتاد، يستخدم البنك األ 

 المقايضات أ(

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

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

 العقود اآلجلة والمستقبلية ب(

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

ي األسواق المالية النظامية ف محددةقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار األجنبي المستقبلية والع
 ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا .

 اتفاقيات األسعار اآلجلة ج(

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

 

 الخيارات د(

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

 ذلك التاريخ.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة هـ(

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

عار أو المعدالت ويقتضي أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األس
أو المؤشرات. أما بالنسبة للمضاربة فإنها تتضمن التحديد واالستفادة من الفروقات في األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة 
بغرض الحصول على أرباح من ذلك. يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك 

 .لمخاطرإلدارة ا
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 

 المشتقات )يتبع(   -9
 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر و(

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

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

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

 

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

  .المتاجرة ألغراض مقتناة كمشتقات

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

 المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية. هذه وتقيد التغطية،

 التدفقات النقدية تغطية مخاطر ز(

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

ديون المصدرة بعمالت أجنبية، يتعرض البنك أسعار العموالت هذه. كذلك ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية مثل ال
 .لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اسعار العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 
 المشتقات )يتبع( -9

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

 

 (مراجعة)غير  م2019 مارس 31 (مراجعة) م2019 ديسمبر 31 (مراجعة)غير  م2020 مارس 31 

 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية 

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية 

القيمة العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية

          مقتناة لغرض المتاجرة

 155,114,952 1,257,037 1,337,725 174,362,942 2,375,872 2,441,789 171,425,247 4,492,503 4,459,323 مقايضات أسعار العموالت

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 العموالت والخيارات
893,885 893,885 50,884,398 629,181 629,181 51,141,161 311,063 311,063 56,437,900 

 20,526,476 8,730 140,915 24,160,021 23,392 96,965 32,566,126 37,541 142,584 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 458,858 2,579 2,579 8,784 427 427 14,651 146 146 خيارات العمالت

 694,123 12,846 12,846 164,619 27,299 27,299 59,852 2,013 2,013 أخرى

          التدفقات النقديةتغطية مخاطر

 55,119,212 121,030 720,199 51,800,640 13,235 1,410,890 39,065,616 - 1,665,127 مقايضات أسعار العموالت

 288,351,521 1,713,285 2,525,327 301,638,167 3,069,406 4,606,551 294,015,890 5,426,088 7,163,078 اإلجمالي
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 لبنك السعودي الفرنسي ا
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحـات حول القوائـم ال
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
  

 المحتملة  لتزاماتواإلالتعهدات  -10

  المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي: تزاماتواإلتتكون التعهدات 

 

 م2019 مارس 31

 (مراجعة)غير 

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2020 مارس 31

 (مراجعة)غير 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

  اعتمادات مستندية 8,480,986 8,833,017 7,635,723

  خطابات ضمان 38,143,458 37,928,814 40,109,854

  قبوالت 2,012,419 2,246,099 2,008,183

  غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان تعهدات 3,832,518 4,616,766 3,282,476

  اإلجمالي 52,469,381 53,624,696 53,036,236

 

مليون لاير سعودي( مقابل التعهدات المتعلقة  556 ،م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 561قام البنك بتجنيب مخصص انخفاض قدره 

لعمل باإلئتمان واإللتزامات المحتملة التي تم تصنيفها الى مطلوبات أخرى. يوجد عدد من القضايا القانونية المرفوعة ضد المجموعة في سياق ا

 م.2019ديسمبر  31تم اإلفصاح عنها في  حالة هذه القضايا المرفوعة ضد المجموعة كما ي فيجوهر العادي. لم يكن هناك أي تغيير

 
  حكمه ما فيالنقد و -11

 من اآلتي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية المدرج حكمه النقد وما في تكون ي
 

 م2019 مارس 31
 (مراجعة)غير 

 م2019ديسمبر  31
 (مراجعة)

 م2020 مارس 31
 (مراجعة)غير 

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

 نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي  4,419,687 1,270,416 5,630,011
 السعودي ما عدا الوديعة النظامية  

 
 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 3,336,518 2,392,090 12,668,824
 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء   

 

  اإلجمالي         7,756,205 3,662,506 18,298,835

 

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -12

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

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

 الرئيسية، تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
 

عية وتتطلب درجات متفاوتة من ، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضو مايتم تداولها أو تقسم بسعر أقل شفافية بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا  

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

 

 نماذج التقييم

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

المستخدمة األخرى  والعالماتاالئتمان  وهوامش االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر

 .في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية
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 لبنك السعودي الفرنسيا

 

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

  م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 

 )يتبع( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -12
 

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

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

 .البسيطة
 

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

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

يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقا  للمنتجات . وتقلل أيضا  من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلةألحكام وتقديرات اإلدارة 

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

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

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

يتم تعديل القيمة العادلة التي تم . ري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمةالمالية التي يج

ك في عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك أن الطرف الثالث المشار حاالتعوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو بالمن النماذج  عليهاالحصول 

تهدف القيمة العادلة أيضا  لعكس مخاطر ائتمان لألداة وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر . تسعير معاملة ما السوق بأخذها في االعتبار عند

 .الطرف المقابل حيثما كان مالئما  والبنك الخاصة بائتمان 

 

 إطار التقييم

 ايتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي ويرفع تقاريره. العادلةالقيمة لقياس أسس البنك إطار عمل رقابي 

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

 .العادلة الجوهرية

 

 ة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيم

 

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

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

األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم فيها تحديد كافة مدخالتها الهامة األسعار المتداولة في  : 2المستوى 

 .وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و

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

 

ما يتم المتاجرة بها ولها شفافية سعر قليلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا  

 .التقدير تعتمد على السيولة والتركز، وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعنية

 

  تتقييمها باستخدام طريقة تقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار العموال إن منتجات المشتقات التي تم

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

يتم تقييم االستثمارات األخرى في . اآلجلة الفورية وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنيات أسعار الصرف األجنبي  .القيمة الحالية

 .ة و غيرهاطاالمستوى الثاني بناء  على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار الوس
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 لبنك السعودي الفرنسيا

 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحـات حول القوائـم

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 

 (يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )  -12
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     (مراجعة)غير  م2020 مارس 13

     الموجودات المالية

 7,163,078 - 7,163,078 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

من خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات
 قائمة الدخل

316,139 56,309 - 372,448 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية استثمارات

 اآلخر الشامل
6,479,567 3,464,036 6,973 9,950,576 

 17,486,102 6,973 10,683,423 6,795,706 اإلجمالي

     

     المطلوبات المالية

 5,426,088 - 5,426,088 - القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

 5,426,088 - 5,426,088 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بأالف الرياالت السعودية

     م )مراجعة(9201ديسمبر  31

     الموجودات المالية

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

من خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات
 قائمة الدخل

20,218 55,194 - 75,412 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية استثمارات

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

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

     

     المطلوبات المالية

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

 3,069,406 - 3,069,406 - اإلجمالي

     

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بأالف الرياالت السعودية

 )غير مراجعة( م2019 مارس 31

 الموجودات المالية
    

 2,525,327 - 2,525,327 - المشتقة المالية لألدوات الموجبة العادلة القيمة

من خالل  العادلة قيمتھا لتدرج مقتناة مالية استثمارات
 قائمة الدخل

270,749 20,229 - 290,978 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مقتناة مالية استثمارات

 اآلخر الشامل
2,092,621 4,179,983 6,984 6,279,588 

 9,095,893 6,984 6,725,539 2,363,370 اإلجمالي

     

     المطلوبات المالية

 1,713,285 - 1,713,285 - القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

 1,713,285 - 1,713,285 - اإلجمالي
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 البنك السعودي الفرنسي
 

   
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

   
 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 (يتبعالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )  -12
 

 .3 والمستوى 2 والمستوى 1 المستوى بين تحويل عمليات هناك تكن لم ،الفترة خالل 

 

 31مليون لاير سعودي و  22,154: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 24,028القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  تبلغ

  22,117: م2019ديسمبر  31مليون ريـال سعودي )  23,617البالغةمليون ريـال سعودي( مقابل القيمة الدفترية   27,051: م2019 مارس

ال تختلف القيمة العادلة لودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدين (. مليون ريـال سعودي 27,106 : م2019 مارس 31مليون ريـال سعودي و 

طفأة جوهريا  عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة بالتكلفة المالمسجلة  خرىاألمالية المؤسسات الوواألرصدة لدى وللبنوك 

 ن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهريا  عن المعدالت المتعاقد عليها. ال يتوفر سوق نشط لهذهاالموجزة، 

 ه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقها.األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذ

 

عند استخدامها بالنسبة  أو على نماذج التسعير عند توفرهاتستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق المتداولة 

، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تستند القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة  للسندات بعمولة ثابتة. وبالتالي

لة يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادأو باستخدام طرق تقييم مناسبة.  عند توفرها

 مليون ريـال سعودي  129,161: م2019ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  138,419  االئتمان الداخلي البالغ هامشللقروض والسلف بعد تعديل 

ديسمبر  31)مليون لاير سعودي   134,882القيم الدفترية لتلك القروض والسلف  تبلغ (.مليون لاير سعودي  121,669 : م2019 مارس 31و 

 (.مليون لاير سعودي  121,274:م2019 مارس 31مليون لاير سعودي و   125,725: م2019

 

 

 المعلومات القطاعية -13

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

 القرار وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. 

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

مجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع المسؤولة أمام  تيادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجيةهذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االع

 الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة.

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

 

 الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات اليتألف البنك من 

مؤسسات الصغيرة، السحب على المكشوف بال الخاصةيشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك    قطاع األفراد:

والقروض وحسابات التوفير والودائع والبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية وبعض 

 وتأجير السيارات منتجات التعامل بالعمالت األجنبية

، والسحب على المكشوف، والودائع، للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم يشمل الحسابات تحت الطلب  قطاع الشركات:

 والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

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

 ، والمنتجات المشتقة.للبنك

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

المحلية والدولية الستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم منتجات االوالمالية 

  والتأمين.
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
  

 )يتبع( المعلومات القطاعية -13

في  أشهر المنتهية للثالثةالدخل بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي  فيما يلي بيان

 :التشغيليةقطاعات الذلك التاريخ لكل قطاع من 
 

 اإلجمالي

      قطاع خدمات

         االستثمار

 والوساطة

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة
  الرياالت السعوديةبآالف 

  (مراجعة)غير  م2020 مارس 31     

       

  إجمالي الموجودات 25,699,413 111,059,642 61,051,383 1,367,342 199,177,780

  إجمالي المطلوبات 72,074,875 76,973,638 14,854,246 1,329,707 165,232,466

  إجمالي دخل العمليات 459,259 740,718 474,745 82,217 1,756,939

  قبل مخصص انخفاض القيمة مصاريف العملياتإجمالي  300,976 162,875 49,194 45,971 559,016

397,294 -  (5,450) 401,219 1,525 
         انخفاض الموجوداتمخصص 

 , صافيالمالية 
 

  وضريبة الدخلقبل الزكاة  صافي دخل الفترة 156,758 176,624 431,001 36,246 800,629

  اإليرادات بين القطاعات 263,932 29,115 (293,047)  - -

  استهالك وإطفاء 35,536 9,943 4,695 735 50,909

  (مراجعةم )9201ديسمبر  31     

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

 

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

 إجمالي دخل العمليات 1,884,766 3,059,771 1,634,338 293,675 6,872,550

 قبل مخصص انخفاض القيمة مصاريف العملياتإجمالي  1,104,693 634,758 367,497 180,216 2,287,164

966,244 - 5,826 682,921 277,497 
         الموجوداتانخفاض مخصص 

 , صافيالمالية 

 قبل الزكاة وضريبة الدخل السنةصافي دخل  502,576 1,742,092 1,261,015 113,459 3,619,142

 اإليرادات بين القطاعات 1,079,552 248,011 (1,327,563) - -

 استهالك وإطفاء 129,704 55,854 22,112 3,614 211,284

  (غير مراجعةم )9201 مارس 31     

  )معدل( إجمالي الموجودات 20,643,169 102,604,133 65,390,525 1,399,615 190,037,442

  إجمالي المطلوبات 71,156,802 74,966,905 10,304,220 1,364,101 157,792,028

  إجمالي دخل العمليات 459,733 780,740 404,558 77,650 1,722,681

  قبل مخصص انخفاض القيمة مصاريف العملياتإجمالي  259,888 137,286 48,502 44,987 490,663

105,593 -    (2,129) 64,828 42,894 
         انخفاض الموجوداتمخصص 

 , صافيالمالية 
 

  قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل الفترة 156,951 578,626 358,185 32,663 1,126,425

  اإليرادات بين القطاعات 262,971 59,613 (322,584) - -

  استهالك وإطفاء  36,920   15,058   5,579   981  58,538 
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 مالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم ال
   

  م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 
 وربح السهمرأس المال  -41

 

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

 لاير سعودي(.  10مليون سهم قيمة كل سهم   1,205: م2019 مارس 31لاير سعودي و  10مليون سهم، قيمة كل سهم 

 

وذلك بقسمة صافي على أساس المتوسط المرجح  م2019و  م2020 مارس 31تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 

 ديسمبر 31) م2020 مارس 31مليون سهم كما في  5.7مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  1,205دخل الفترة على 

 (. مليون سهم 5.7: م2019 مارس 31مليون سهم و  5.7  :م2019

 
 
 

 الزكاة و ضريبة الدخل -15
 

المركز  وقائمةالدخل  قائمة( األثر التالي على البنود المدرجة في  4اإليضاح في  المبينالمحاسبية للزكاة وضريبة الدخل ) المعالجةتغير في لل كان

 :المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة المالي و

 

 

 :م2019 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة و لفي كما 

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

قبل التعديل لفترة 
أشهر المنتهية  الثالثة

 مارس 31في 
 :م2019

 أثر التعديل

كما في و  المعدل
أشهر الثالثة لفترة 

 31المنتهية في 
 :م2019 مارس

 الملكية قائمة التغيرات في حقوق
ضريبة  الزكاة و مخصص

 )الدخل  )االرباح المبقاه
207,864 (207,864) - 

 209,591 209,591 - الزكاة وضريبة الدخل للفترة قائمة الدخل
 0.73 (0.21) 0.94 السهم ربح قائمة الدخل

 47,874 47,874 - الضريبة المؤجلة قائمة المركز المالي

 6,103,781 47,874 6,055,907 االرباح المبقاة قائمة المركز المالي

 

 

 :م2019يناير  1في كما 

 

 التعديلأثر  م9201 نايري 1في  المعدل كما

 1في  كماقبل التعديل 
 اثر م بعد 9201يناير 

لمعيار الدولي للتقرير ا
 9  المالي

 المتأثرة القوائم المالية الحساب

49,571 49,571 - 
الضريبة  /موجودات
 المؤجلة

 الماليقائمة المركز 

 قائمة المركز المالي رباح المبقاةاأل 5,137,376 49,571 5,186,947

49,571 49,571 - 
أثر تطبيق معيار المحاسبة 

 12الدولي 
 قائمة التغيرات في حقوق

 الملكية
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 

 الزكاة و ضريبة الدخل )يتبع( -51

 

 الضريبة المؤجلة 

 

 ى.تنشأ الضريبة المؤجلة على مكافأة نهاية الخدمة ، ومخصص انخفاض خسائر االئتمان المتوقعة للبنود خارج قائمة المركز المالي وبنود أخر

 

 م2019 مارس 31 م2019 ديسمبر 31 م2020 مارس 31 بآالف الرياالت السعودية

 49,571 49,571 42,937 الرصيد االفتتاحي لموجودات الضريبة المؤجلة

 514 (2,533) 98 المؤقتة الفروقاتأو عكس  نشوء

 (2,211) (4,101) (1,897) الملكية تأثير التغير في

 (1,697) (6,634) (1,799) )مصروف( الضريبة المؤجلة

 47,874 42,937 41,138 الختاميالرصيد 

 

 

 

 كفاية رأس المال -61

 

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

يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي يوميا  من قبل إدارة االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. 

 البنك.

 

ى كفاية رأس يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي يتم بموجبها قياس مد

ؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والموجودات والتعهدات، والمبالغ االسمية للمشتقات المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال الم

 باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.

 

 

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

 .تزيد عن الحد األدنى المتفق عليهإلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو 

 
 

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

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

 دى مدة خمس سنوات.تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على م

 

 

 

 

 

 

. 
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 البنك السعودي الفرنسي
    

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 م2019و  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 
 

 )يتبع( كفاية رأس المال -61

 

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

 

 بآالف الرياالت السعودية
 م2020 مارس 31

 (مراجعة)غير 

 م2019ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2019 مارس 31

 (مراجعة)غير 

 166,147,259 163,698,148 174,982,311 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان

 12,515,463 12,701,788 12,725,823 المخاطر التشغيليةالموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة 

 1,922,709 2,164,647 4,650,171 الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق

 180,585,431 178,564,583 192,358,305 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 32,542,200 32,720,359 33,520,619 رأس المال األساسي

 3,838,854 1,568,513 1,818,566 راس المال المساند

 36,381,054 34,288,872 35,339,185 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال٪

 %18.02 %18.32 %17.43 نسبة رأس المال األساسي

 %20.15 %19.20 %18.37 رأس المال المساند نسبة رأس المال األساسي +

 
 

 أرقام المقارنة -71
 

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 15بإستثناء المبالغ المعدله المذكورة بالتفصيل في االيضاح 

 

  موافقة مجلس اإلدارة -81
 

 رمضان 20 الموافق,  م2020 مايو 13مجلس اإلدارة بتاريخ  المرفقة من قبل  المرحلية الموحدة الموجزة إصدار هذه القوائم المالية عتمادإتم 

 هـ.1441
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