
















 البنك السعودي الفرنسي 
    

 ةإیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰في  ینالمنتھی أشھر تسعةلفترتي ال

 
 امعــ  - ۱

 ۱۷بتاریخ الصادر  ۲۳بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودیة  -س البنك السعودي الفرنسي (البنك)سأت
 الموافق ھـ۱۳۹۸محرم  ۱ریخ أعمالھ رسمیاً بتاممارسة م. وقد بدأ البنك ۱۹۷۷یونیو  ٤الموافق  ھـ۱۳۹۷ اآلخرجمادى 

عودیة. یعمل البنك لسا ةیببعد أن انتقلت إلیھ عملیات بنك االندوشین والسویس في المملكة العر ) م۱۹۷۷دیسمبر  ۱۱(
من خالل  )م۱۹۸۹سبتمبر  ٥الموافق ( ھـ۱٤۱۰صفر ٤الصادر بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۳۳٦۸بموجب السجل التجاري رقم 

فرعاً) في المملكة العربیة السعودیة. بلغ عدد موظفي البنك  ۸٤ :م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰فرعاً ( ۸۲دھا شبكة فروعھ وعـد
ثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة بما في تتمموظفاً).  ۲٫۹۳۷ :م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰موظفـاً ( ۲،۹۹۰

إن عنوان المركز الرئیسي للبنك  ستقلة.منتجات متوافقة مع الشریعة االسالمیة ومعتمدة وتحت إشراف ھیئة شرعیة م ذلك
 ملكة العربیة السعودیة.الم - ۱۱٥٥٤یاض الر،  ٥٦۰۰٦ ب. ص - شارع المعذر و كما یلي:ھ

وتقدم النشاطات  .)٪۱۰۰ مملوكة من قبل البنك بنسبةتابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابیتال ( ةیمتلك البنك شرك
شركة السعودي ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمین، كما یمتلك البنوتمویل الشركات. ، ألصولالمتعلقة بالوساطة، وإدارة ا
من رأسمال ھذه  ٪۱۰۰ل العقاري بنسبة شركة سكن للتمویوشركة سوفینكو السعودي الفرنسي والفرنسي للتمویل والتأجیر 

ما یمتلك البنك شركة صكوك البنك في المملكة العربیة السعودیة. ك ھذه جمیع الشركات التابعة تم تأسیس . الشركات
 ر الكایمن. زوتعمل في ج ٪۱۰۰السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة 

السعودي الفرنسي"، بنك تم تأسیسھ  –مال "بنك بیمو  من رأس ٪۲۷ لدى البنك استثمارات في شركات زمیلة حیث یمتلك
یة الفرنسیة للتأمین التعاوني (ألیانز)، شركة تم مال الشركة السعود من رأس ٪۳۲،٥ ، ویةروالجمھوریة العربیة السفي 

 تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة.
 

   أسس اإلعداد  -۲
تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة وفقاً لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد 

كما یعد البنك قوائمھ المالیة  .المتعلق بالتقاریر المالیة المرحلیة -۳٤رقم العربي السعودي، ومعیار المحاسبة الدولي 
 المرحلیة الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة. 

 
ضات وأحكام قد تؤثر في تطبیق یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام تقدیرات وإفترا

 السیاسات وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات واإلیرادات والمصاریف وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

 الموحدةلقوائم المالیة لال تشمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
 م. ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱، ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للبنك للسنة المنتھیة في ةالسنوی

في إعداد القوائم  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة المتبعةالسیاسات المحاسبیة إن 
كما ھو موضح في القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة  ،م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱یة في المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھ

باستثناء تطبیق التعدیالت للمعاییر الحالیة كما ھو مبین أدناه والتي لیس لھا أثر مالي على  م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 .القوائم المالیة للبنك

 :تعدیالت على المعاییر الحالیةال

إعفاء من  والتي تقدم ۲۷ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲ورقم  ۱۰على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم التعدیالت  •
من منشأة ینص ھذا اإلعفاء اإللزامي على أنھ یتطلب م. ۲۰۱٤ینایر  ۱للصنادیق االستثماریة إعتباراً من  التوحید

طر علیھا إضافة إلى استثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع استثماریة مؤھلة أن تقید االستثمارات في الشركات المسی
المشتركة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشرط أن تلبي شروط معینة باستثناء الشركات التابعة التي تعتبر 

 إمتداداً ألنشطة االستثمار في المنشأة.
 
 

 
 
 
 

 ٦ 



 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -ئم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوا
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال

 
 
 
 تتمھ -أسس اإلعداد  -۲

م یوضح أن أ) أن للمنشأة حالیاً حقاً قانونیاً ملزماً ۲۰۱٤ینایر  ۱یسري من  ۳۲معیار المحاسبة الدولي رقم  •
یر مرتبط بأحداث مستقبلیة وأن یكون ملزماً في السیاق اإلعتیادي لألعمال وفي بالمقاصة إذا كان ذلك الحق غ

حالة اإلعسار أو اإلفالس للمنشأة وجمیع األطراف ذات العالقة و ب) التسویة اإلجمالیة تعادل صافي التسویة فقط 
مخاطر اإلئتمان والسیولة  في حالة إذا كانت آلیة التسویة اإلجمالیة تتضمن وسائل تؤدي إلستبعاد أو التقلیل من

 المتعلقة بمدیونیات أو أرصدة دائنة في عملیة تسویة واحدة.
 

ین تب م. و۲۰۱٤ینایر  ۱من بأثر رجعي إعتباراً  ھذا المعیار تعدیالتتسري  – ۳٦معیار المحاسبة الدولي رقم  •
فإن بموجب التعدیالت وھا للموجودات التي إنخفضت قیمت حول القیمة القابلھ لإلسترداداإلفصاح عن معلومات 
التي تم توزیع الشھرة أو الموجودات غیر الملموسة غیر محددة العمر لكل وحدة مولدة للنقد  القیمة القابلة لإلسترداد 

 اإلنتاجي یتطلب اإلفصاح عنھا فقط عندما یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض أو العكس.
یضیف  . وم۲۰۱٤ینایر  ۱إعتباراً من  ذا المعیارھ تعدیالتسري ت – ۳۹معیار المحاسبة الدولي رقم  •

عندما ال وذلك تحوط حالیة  عالقة لیعفي من عدم اإلستمرار في  ۳۹استثناءات محددة لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 .معینةبالمعاییر  البدیل الذي لم یتم فحصھ في وثائق التحوط األصلیة یستوفي یكون  

للسنة المالیة  ألول مرةملزمة العلى المعاییر الحالیة وتفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة المعاییر الجدیدة والتعدیالت 
تعدیالت جوھریة على العرض واإلفصاح للقوائم المالیة المرحلیة الموحدة  ةعنھا أیم لم ینتج ۲۰۱٤التي تبدأ في ینایر 

 المرفقة.

 .وتم تقریبھا ألقرب ألف زة الموحدة باللایر السعودي تم عرض عن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموج

 أسس توحید القوائم المالیة
فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة ھتشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك وشركات 

وشركة سوفینكو السعودي  ویل والتأجیر,شركة السعودي الفرنسي للتمو ,للتأمین السعودي الفرنسيوكالة وكابیتال, 
. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس شركة سكن للتمویل العقاري الفرنسي,

تم إجراء تسویات، عند الضرورة، على القوائم یالتابعة لنفس الفترة المالیة للبنك، باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. 
 شى مع القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للبنك.الیة للشركات التابعة لتتمالما

الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي یسیطرعلیھا البنك. ویعتبر البنك مسیطراً على منشأة ما عندما یكون معرضاً إلى 
قدرة على التأثیر في ھذه الفوائد من خالل سلطتھ أو لدیھ الحق في عوائد متغیرة ناتجة من ارتباطھ بتلك الشركة، ولدیھ ال

 على تلك المنشأة .
یتم توحید الشركة التابعة إعتباراً من تاریخ إنتقال السیطرة على تلك الشركة إلى البنك ویتم التوقف عن التوحید إعتباراً  

أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، من تاریخ تخلي البنك عن مثل ھذه السیطرة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة 
في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة الموجزة إعتباراً من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو 

 مالئم.
المتداخلة بین وكذلك األرباح والخسائر غیر المحققة عن المعامالت بین البنك وشركاتھ التابعة یتم حذف األرصدة  

عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. یتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس  المجموعة شركات
 عدم وجود دلیل على إنخفاض القیمة. إلى حدالطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة ولكن 

 
 
 
 
 

 ۷ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -لیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة المرح

 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال
 
 

 االستثمارات، صافي -۳ 
 

 :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)        

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 
 ریاالت السعودیةبآالف ال 

 

  قائمة الدخلمن خالل مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة  ٥۲۳,۲۳۸,۱ ۱۷۲،۳۲٦ ۰٤٦,۳۱٤
  متاحة للبیع ۷,۸۷۹,۰۷۰ ۷،۸٦۷،۱۷۹ ۷,۹۰۰,۸۳۷

  مقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق ۱۲,۹۱۳ ٦۳۹،۱۳ ۳۰٤,٤۰۸
  طفاةإستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة الم ٦٦۳,۰۰۸,۳۷ ۰۹۱،۸۸۳،۲٦ ۲٤,٦۸۷,۸٦۷

  اإلجمالي ٤۷,۰۷۸,۲۲۹ ۲۹۸،۸۷۳،۳٤ ۳۳,۲۰۷,۱٥۸
 

 االستثمارات المقتناة لتدرج قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل ھي أیضاً استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة.
 
 

 قروض وسلف، صافي    -٤  
 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)        

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  قروض استھالكیة ۸,۷٦۹,۲۸٦ ۹,۸۱۰,۸۰۸ ۹,۹۱۳,۱۰۱
  قروض تجاریة وسحب على المكشوف ۸۱۰,۱۰۲,۰۰٥ ۹۳,۸۳۳,۳۷۲ ٥٦۳,۱۹۸,۹٤

  بطاقات ائتمان ۷۱۰,٥٦٤ ٥۸۸,۳۹۱ ٦۲٤,٦٦۲
  أخرى  ٤۸٥,۷,۹۳۱ ۲٦٦,۷,۷۷٥ ۸,۳۲٥,٥۰۹

  القروض والسلف العاملة ۱۱۹,۲۷۱,۲۹۱ ۱۱۲,۰۰۷,۸۳۷ ۱۱۳,۰٦۱,۸۳٥

  القروض والسلف غیر العاملة، صافي ۱,۲۸٥,٤۳٤ ٥۱۷,۳۷٤,۱ ۱,۲٥۱,۷۳۸

  إجمالي القروض والسلف ۷۲٥,٥٥٦,۱۲۰ ۲۱۱,٥۲٥,۱۱۳ ٥۷۳,۳۱۳,۱۱٤

  مخصص خسائر إنخفاض (۲,۳۳۲,۷۸٥) (۲,۲۱۸,۳۰۷) (۱,۷٤۰,۳۰۸)

  قروض وسلف، صافي ۱۱۸,۲۲۳,۹٤۰ ۹۰٤,۱۱۱,۳۰٦ ٥۷۳,۲٦٥,۱۱۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۸ 



 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال

 
 
 

 استثمارات في شركات زمیلة   -٥
 

 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)        

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  التكلفة ٦٤٥,۱٥۱ ٦٤٥,۱٥۱ ٦٤٤،۲۰۱
)۲۷،۲۷۹(   الحصة في األرباح/(الخسائر)، صافي ٤٤۱,٤۷ ٦۲٥,٤۸ 

  مخصص خسائر إنخفاض (۸۲,۰۰۰) (۰۰۰,۳٤) (٥۰۰،۸)
  اإلجمالـي ۱۱۷,۰۸٦ ۲۷۰,۱٦٦ ۸٦٥,۱٦٥

 
ملیون لایر   بقیمة ال شيءتتضمن الحصة في األرباح/ الخسائر في الشركة الزمیلة خسائر إنخفاض الشركة الزمیلة 

 .ملیون لایر سعودي) ۸٫٥: ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰( ۲۰۱٤سبتمبر عام  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في سعودي خالل ا
 

 ودائع العمالء    -٦
 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)        

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  تحت الطلب ۰٥۲,۰٦٥,۸٥ ۸۲,۹۲٤,٥۷۸ ۷۷,۱۰۱,۱۸٦
  إدخار ٤۲۷,۸۹٦ ٤٤۹,۱۲۰ ٤۲۹,۳۱٥

  ألجل ٤۲,۹۸۰,۷۲٤ ٥۹۹,۰٥۹,٤٥ ٤۳,۸۱۲,۹۳۲
  أخرى  ٤٦۷,۸٦۱,۳ ۳,۱٦۷,۸۹۰ ٦۱٥,٥۳٤,۳

  اإلجمالي ٥۳۳,۱۳۱,۹٤۱ ٦۰۱,۱۸۷,۱۳۱ ۹٥۸,۹٦۷,۱۲٤
 

 سندات دین وصكوك -۷
 

یونیو  خال شھرصكوك مساندة غیر مضمونة على شكل ملیون لایر سعودي  ۲٫۰۰۰أصدر البنك إیداعات خاصة بمبلغ 
صكوك  ك الخیار في سدادسداد تداول. إال أن للبننظام سنوات. یتم سداد الصكوك عن طریق  ۱۰ تبلغ مدتھام ۲۰۱٤

 سنوات تخضع لموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وشروط وأحكام اإلتفاقیة. ٥الدعم غیر المضمونة بعد 

 ۹ 



 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤ر سبتمب ۳۰المنتھیین في  أشھرتسعة لفترتي ال

 
 
 المشتقات  -۸

ة في نھایة الفترة، ال تعكس لألدوات المالیة المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالغھا اإلسمیة. إن المبالغ اإلسمیة التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائماإلیجابیة والسلبیة العادلة  یتضمن الجدول أدناه القیم
سمیة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البنك (والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات) كما أنھا ال إلن ھذه المبالغ اإقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي فبالضرورة مبالغ التدف
 تعكس مخاطر السوق.

 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 بآالف الریاالت السعودیة (غیر مدققة)

 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة

 

 مقتناة ألغراض المتاجرةال         
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ۱,۱۳۷,۹۷۸ ۱,۰٤۱,۷۹۳ ٥۰۱,۱۱٦,٦٦۳ ٦٥۳,٦٦۳,۱ ۷۳۲,٥۱٤,۱ ٥۰۱,۹٤۰,۱۲۷ ۱,۷۷۳,۸۰٤ ٥٤٥,٥۷۳,۱ ۰٦٤,۲۱٤,۱۲٤
 العقود المستقبلیة وعقود الخیار بنسبة عمولة خاصة ٦۳۷ - ۳۲,۰۸۱,۱٥٦ ۳۹۷ - ٥٦۹,۲۲,۸۱۱ ۱,۸۱٦ ۸۸۲ ۹۳٦,۱٦٦,۲٤

٤٦،۲٤٥،۰٥۲ ٥۱،۰٤۷ ۸٦،۲۹۳ ٤۲،۱۸۷،۳٥۳ ۲۹،۳۳۳ ۸۲،۱۹٦ 
 
 

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة ۱۱۰،۱۳٥ ٥۹۹،٦۹ ٥۰،۲٦۲،۲۷٦
 خیارات العمالت ٥۳،۰٥٦ ۳۳٦،٤ ٥٤۳،٥۹۹،٥۷ ٥٤۹،۱۸ - ۳۷٤،٦۱٦،۲۳ ۱۸،۸۹۹ - ٥٦٤،٦۸۳،۲۷
 أخرى ۲۰،۲۲۷ - ۲،۰٦۳،۱۰۱ ۷۰۹،۲٤    -                ۲،۷۰٤،٤٤۷ ۹٤۳،۲٤ - ۲،۳۰٥،٦۹۳

 العادلة ةالمقتناة لتغطیة مخاطر القیم            
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ۲۰،۳۷۷ ۷،۳٦۰ ٥۰۰،٥،٥۸۱ ٥۱٤،۱۹ ۱۱،۰۲٦ ۰۰۰،٥،٥۸٤ - ٤۲٤،۱۱ ٥،٥۸٦،٥۰۰

 المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة            
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ۸۲۰،۸۲۷ ۷۳۷،٤٥ ٥۲٦،۷۰،۷۹۲ ۲٤۰،۹٦٤ ۱۱۹،۸۰۰ ۸٥۸،۹٦۰،٥٤ ۱،۰۱۸،۲۳٤ ۳۱،۳٤٥ ٦٤۲،۸۳۰،٥۰

 اإلجمالي ۲،۱٦۳،۲۳۷ ۱،۱٦۸،۸۲٥ ٦۰۳،۰٤۳،۳۳٥ ۲،۷۷۳،۲٥۸ ۸۹۱،٦۷٤،۱ ۲۷۹،۲٦٤،٦٤۳ ۲،۹۲۳،۹۸۹ ٦٦۸،۲٤۳،۱ ۷٥۸،۲۸۰،۷۲٥
 قیمة إتفاقیات المقاصة - - - (٦۸٦) (٦۸٦) (٥۰۰،٤۲) (۷۹٤) (۷۹٤) (٥۰۰،٤۷)

  المقاصة بعد اإلجمالي ۲،۱٦۳،۲۳۷ ۱،۱٦۸،۸۲٥ ٦۰۳،۰٤۳،۳۳٥ ٥۷۲،۲،۷۷۲ ۲۰٥،٦۷٤،۱ ۲۷۹،۲۲۲،۱٤۳ ۲،۹۲۳،۱۹٥ ٤٤۹،٦٦۷،۱ ٦۷۸،۲٥۸،۲۸۰
 

 س�عودي) وبإجم�الي قیم�ة ملی�ون لایر ٤۸: م۲۰۱۳س�بتمبر  ۳۰ملی�ون لایر س�عودي، و  ٤۲م: ۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱( لایر س�عودي ملی�ون ال ش�يءأس�میة بقیم�ة  مبالغ تشتمل مقایضات أسعار العموالت الخاصة على
ملیون لایر سعودي) والتي تم إجراء مقاصة لھا ألغراض مخاطر  ۰٫۸: م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي، و  ٠,٧م: ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( شئ العادلة إیجابیة وقیمة عادلة سلبیة قدرھا 

 .صافي القیمةبواقع  اإلئتمان حیث ینوي البنك سدادھا

 ۱۰ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال
  
   التعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان    -۹

  :قة باإلئتمان من اآلتيالمتعل التعھدات وااللتزامات المحتملة تتكون         

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)   

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)     

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

  إعتمادات مستندیة ٦٤۸,٥۲۱,۱۱ ۱٦،٦۰۲،۷۸۸ ۱٥,٦۲۰,۷۳۷
  خطابات ضمان ٥۳،۸٤۱،۸٤۱ ۹۰۹،۰٦۲،٤٦ ٦٦۹,۱۳۸,٤٦
  قبوالت ۳,۲۳۳,۸۸۸ ۹۳۷،٦٥٥،۲ ۹۱۲,۲,۸٦٥
  إلتزامات غیر قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ٤۹٤,۳,۹۳۷ ٤،٥٤۱،۸۰٤ ۲۳٦,٤,٥٤٤

  اإلجمالي ۸۷۱،٥۳٤،۷۲ ٥۹۱،۷۰،۷۰۹ ٥٥٤,٦۹,۱٦۹
 

 ةالنقدیة وشبھ النقدی  -۱۰
 

 من اآلتي:الموجزة الموحدة المرحلیة تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة 
 

 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)   

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
 (مدققـة)     

 م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰
 (غیر مدققة)   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

٤,۰۸٤,۹۳٦ ۱۰,۳٥۰,۹٥٦ ۱,۸٥۹,۰٥۸ 
 نقدیة وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي         
 السعودي ما عدا الودیعة النظامیة  

 
 

٥,۷۸۹,۱۸٤ ۱,٥٤٥,۰۹۱ ۲,۹٦۷,۹٥۹ 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى        
 ثالثة أشھر من تاریخ اإلقتناءخالل تستحق         

 

  اإلجمالي         ۸۲۷,۰۱۷,٤ ۰٤۷,۱۱,۸۹٦ ۱۲۰,۹,۸۷٤
 

 المعلومات القطاعیة  -۱۱
 مجل�س الم�دیریناعات البنك الت�ي ی�تم مراجعتھ�ا بإنتظ�ام م�ن قب�ل حول قط الداخلیةیتم تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر 

  من أجل توزیع الموارد وتقییم أدائھا. في البنك وذلك

بموافق��ة اإلدارة وفق��اً للش��روط المواف��ق علیھ��ا وی��تم اإلع��الن ع��ن المع��امالت وفق��اً لسیاس��ة  ت��تم المع��امالت ب��ین القطاع��ات التش��غیلیة
م التقاریر إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلقأسعار التحویل الداخلي بالبنك اإلیرادات من األطراف الخارجی�ة بم�ا یتواف�ق م�ع بقیاس  . تقدَّ

 .اإلعتیادیةقائمة الدخل الموحدة ووفقاً للشروط التجاریة تلك المدرجة في 

 م.  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ منذ أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قیاس القطاعات التشغیلیة  أسس تحدیدلیست ھناك أي تغیرات على 
 

 یتألف البنك من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:
، السحب على مؤسسات الصغیرةللالتابعة الجاریة الشخصیة وتلك  حساباتالیشمل    قطاع األفراد:

المكشوف، القروض، حسابات التوفیر، الودائع، البطاقات اإلئتمانیة الدائنة والمدینة، 
 .وتأجیر السیارات العمالت األجنبیةب منتجات التعامل وبعضالقروض الشخصیة، 

، والقروض والتسھیالت والسحب على المكشوفیشمل الحسابات تحت الطلب، والودائع،   قطاع الشركات:
 .الخاصة بالشركات والمؤسسات متوسطة الحجم اإلئتمانیة األخرى والمنتجات المشتقة

ت التداول، والمحفظة االستثماریة، وأسواق المال، وعملیات یشمل خدمات الخزینة، عملیا  قطاع الخزینة:
 التمویل، والمنتجات المشتقة.

بإدارة االستثمارات األصول، والترتیب، والمشورة، وحفظ األوراق المالیة  ھذا القطاع  یقوم: االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
ساطة تداول األسھم المحلیة وو، یةستثمارالصنادیق اإلوإدارة ومنتجات استثمارات التجزئة 

  والدولیة ووساطة التأمین.

 ۱۱ 



 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال

  
 تتمة - المعلومات القطاعیة  -۱۱

م وإجمالي دخل العملیات وإجمالي ۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰موجودات ومطلوبات البنك كما في فیما یلي بیاناً بإجمالي 
 :التشغیلیةقطاعات الالمنتھیة في ذلك التاریخ لكل قطاع من  أشھر للتسعةمصاریف العملیات وصافي الدخل 

 

 اإلجمالي

 قطاع خدمات 
 االستثمار

 رادقطاع األف قطاع الشركات قطاع الخزینة والوساطة 

 

 (غیر مدققة)

 بآالف الریاالت السعودیة

 

  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰     
       

  إجمالي الموجودات ۳٤۹,۹۰۱,۱٤ ۳۷۳,۱۰٦,٤٥٦ ۲۳۷,٥۹,۹٥٤ ٤۸۰,۸۰٥,۲ ۱۸۳,۲٤۱,۳۱٦
  إجمالي المطلوبات ۸۸۰,۹۷۷,٦٥ ٥۷٤,٦٦,٥۳۷ ۲۳,۲٦۸,۰٥٦ ۲,۳۱۳,۸٦٤ ٤۷۱,۱٥۸,۰۰۰

٤,۳٦٦,۱٥٦ ۲۸٥,۸۸۷ ۹٦۷,۹٦٥ ۲,۰۳۰, ٤۰٤   إجمالي دخل العملیات ۱,۰۸۱,۸٦٤ 
  إجمالي مصاریف العملیات ۹۱۳,۳۹٦ ٤۸۷,۱٤۲ ۹۰٦,۱٥٦ ۱٤۱,۸۹۸ ٦۹۹,۳٤۲,۱

  الحصة في (خسائر) شركات زمیلة، صافي - - (۱,۱۸٤) - (۱,۱۸٤)
  صافي دخل الفترة ٤٦۸,۱٦۸ ٥٤۳,۲۹۸,۱ ۸۰۹,۸۷٥ ۱٤۳,۹۸۹ ٦٦٥,٦۳۰,۲

  خسائر اإلئتمان، صافيمخصص  ۷۸۹،۱۳٦ ۱٤۹،۷۱۰ - - ۲۸٦،٤۹۹
          

 

  م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰

  إجمالي الموجودات ۱٥,٦٦۹,۱٦۸ ۱۰۱,۰٤۷,۳۳٤ ٥۱۷,۹۲٥,٤۹ ٦۱۰,۱,۸۰۸ ۱٦۸,۰٤۳,۰۳۷
  إجمالي المطلوبات ٥۳,۹٦۹,۱۷۰ ۷۰,۸۲۸,۲۱۸ ۱۸,۳۳٥,٥۸۲ ۸٥۳,٦۳٤,۱ ۷٦۷,۸۲۳,۱٤٤

  ل العملیاتإجمالي دخ ۲۰٦,۱,۰۸٥ ۲۱٦,۱,۹۰٤ ٥۷۲,۰٦۹ ۲۱۰,۲٥۸ ۳,۷۷۱,۷٤۹
  إجمالي مصاریف العملیات ۸۷۰,۸۹٤ ٤۸٦,٥۲۲ ٦٥٦,۱۲۳ ۱۹۲,۱۲٥ ٦٤۲,۲۲۸,۱

  الحصة في أرباح شركات زمیلة، صافي - - ٤۱۷,۲ - ٤۱۷,۲
  صافي دخل الفترة ۳۱۲,۲۱٤ ۱,۳۸۱,۷۳۰ ٤٥۰,۸۳۰ ۰٦٦,۸٥ ۲,۱۳۱,۹۳۸

  مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ۱٦۸,۱٦٥ ۲۷۷,۲۳٦ - - ٤۰٤,٤٤۲
 

 ۱۲ 



 ك السعودي الفرنسي البن
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال

 
 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة -۱۲

یستند في معامالت عادیة بین المشتركین في السوق في تاریخ القیاس. تبادل أصل أو سداد التزام  بموجبھیمكن  القیمة العادلة ھي السعر الذي
إما في أسواق أساسیة لألصل أو اإللتزام أو في غیاب السوق  تتمقیاس القیمة العادلة على إفتراض أن المعامالت لبیع األصل أو تحویل اإللتزام 

 األساسي في معظم األسوق لألصل أو اإللتزام.

 :لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیةأدناه مستویات البنك سلم ال یستخدم

 ).أو إعادة ترتیب (بدون تعدیالت لنفس األداة المالیة: أسعار مدرجة في سوق نشط ۱المستوى 

جمیع المدخالت  تتممشابھة أو تقییم فني آخر والتي بموجبھا أو مطلوبات دات وأسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات وموج: ۲المستوى 
 .السوق القابلة للمالحظةبناًء على 

 .السوق القابلة للمالحظة علىمدخالت ھامة أي  فیھاتستند ال أسالیب التقییم التي : ۳المستوى 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰

        الموجودات المالیة
۳،۲۳۷۲،۱٦  - أدوات مالیة مشتقة   -  ۲،۱٦۳،۲۳۷ 

موجودات مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة من 
 ۱،٥۲۳،۲۳۸  -  ۱،۳۸۰،۹۹۷  ۱٤۲،۲٤۱ خالل قائمة الدخل (متاجرة)
 ۷،۸۷۹،۰۷۰  ۳،۷۰۷،٦٤۰  ۳،۱٥۷،٤۳۲  ۱،۰۱۳،۹۹۸ استثمارات مالیة متاحة للبیع

 ۱۱،٥٦٥،٥٤٥  ۳،۷۰۷،٦٤۰  ٦،۷۰۱،٦٦٦  ۱،۱٥٦،۲۳۹ اإلجمالي
        لوبات المالیةالمط

 ۱،۱٦۸،۸۲٥  -  ۱،۱٦۸،۸۲٥  - أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة
 ۱،۱٦۸،۸۲٥  -  ۱،۱٦۸،۸۲٥  - اإلجمالي

 
 م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰

       

        الموجودات المالیة
 ۲,۹۲۳,۱۹٥  -  ۲,۹۲۳,۱۹٥  - أدوات مالیة مشتقة

عادلة من موجودات مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا ال
 ۳۱٤,۰٤٦  -  ۱۸۹,۱۲٦  ۱۲٤,۹۲۰ خالل قائمة الدخل (متاجرة)
 ۷,۹۰۰,۸۳۷  ٤,۷۱٦,٦۲۰  ۸۱۸,۰۰۰  ۲,۳٦٦,۲۱۷ استثمارات مالیة متاحة للبیع

 ۱۱,۱۳۸,۰۷۸  ٤,۷۱٦,٦۲۰  ۳,۹۳۰,۳۲۱  ۲,٤۹۱,۱۳۷ اإلجمالي
        المطلوبات المالیة

 ۱,٦٦۷,٤٤۹  -  ۱,٦٦۷,٤٤۹  `- أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة
 ۱,٦٦۷,٤٤۹  -  ۱,٦٦۷,٤٤۹  - اإلجمالي

أقل موضوعیة وتتطلب درجات  منخفضةلألدوات المالیة التي یتم التعامل بھا نادراً ولھا شفافیة سعر إن أسس تحدید القیمة العادلة 
تراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر متفاوتة من الحكم معتمدة على السیولة والتركیز وعدم التیقن من عوامل السوق وإف

 على أداة معینة.
باستثناء المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واألدوات المالیة األخرى (في قائمة المركز المالي للبنود المدرجة القیم العادلة إن 

القیمة العادلة للقروض كما أن قوائم المالیة الموحدة. القیم الدفتریة المدرجة في ال عنال تختلف جوھریاً  )المحتفظ بھا بالتكلفة المطفاة
وما یتعلق بالعمولة المستحقة والعمولة واجبة  والسلف وودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدین والمستحق من وإلى البنوك

قوائم المالیة الموحدة. حیث أن معدالت والتي تم قیدھا بالتكلفة المطفاة ال تختلف جوھریاً عن القیم الدفتریة المدرجة في الالدفع 
العمولة الحالیة في السوق لألدوات المالیة المشابھة ال تختلف جوھریاً عن المعدالت المتفق علیھا وبسبب قصر مدة االستحقاق 

 للمستحق من وإلى البنوك.
 

ثمارات األخرى المحتفظ بالتكلفة المطفاة على القیم العادلة المقدرة لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واالستتستند 
نماذج التسعیر عندما تستخدم في حالة السندات ثابتة المعدالت. وعلیھ قد تنتج فروقات بین  على أسعار السوق عندما تكون متاحة أو

باستخدام طرق أو ندما تكون متاحة القیمة الدفتریة والقیمة العادلة المقدرة. القیم العادلة للمشتقات تعتمد على أسعار سوق متداولة ع
 ۳۱ یون لایر فيمل ٤،٤۹۲( ملیون لایر سعودي ۳،٤۹٦ بمبلغ اربةمضاالستثمارات المالیة المتاحة للبیع من تتكون تقییم مناسبة. 

 .۳مستوى ضمن تم تصنیفھا  م) والتي ۲۰۱۳مارس 
 

 ۱۳ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -یة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحل

 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  أشھر تسعةلفترتي ال
 

  واالحتیاطي القانوني ربح السھمرأس المال و -۱۳
 ۳۱لایر سعودي ( ۱۰ملیون سھم، قیمة كل سھم   ۱٫۲۰٥یتكون رأس المال المصرح بھ، والمصدر، والمدفوع بالكامل من 

 ۱۰ملیون سھم قیمة كل سھم  ۹۰٤ :م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰و  لایر سعودي ۱۰ھم، قیمة كل سھم سملیون  ۹۰٤م: ۲۰۱۳ دیسمبر
 ۳۰۱،۳م تم إعتماد إصدار ۲۰۱٤أبریل  ۱٦في  غیر العادیةوفقاً لقرار المساھمین في إجتماع الجمعیة العمومیة  .لایر سعودي)

ي لكل سھم. وتم توزیع األسھم على أساس سھم واحد لكل لایر سعود ۱۰بقیمة إسمیة قدرھا  في حینھملیون سھم منحة للمساھمین 
ملیون  ۱۲،۰٥۳ملیون لایر سعودي  ۹،۰٤۰رأس مال البنك من  إرتفعاألرباح المبقاة. وبذلك من ثالثة أسھم من خالل رسملة 

 لایر سعودي.
ذلك بقسمة صافي دخل الفترة م و۲۰۱۳و  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰تم إحتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترتین المنتھیتین في 

 ملیون سھم. ۱٫۲۰٥،۳على 
 

من صافي الدخل على أن یتم تحویلھا إلى االحتیاطي القانوني قبل إعالن  ٪۲٥یتطلب نظام مراقبة البنوك السعودیة ما ال یقل عن 
ون لایر إلى ملی ٤۳٥مبلغ  أي توزیع لألرباح حتى یبلغ ھذا االحتیاطي إلى رأس المال المدفوع للبنك. وبناء علیھ، تم تحویل

 تیاطي القانوني.االح

 توزیعات أرباح مرحلیة -۱٤
بمبلغ  م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  م توزیات أرباح مرحلیة۲۰۱٤یولیو  ۹ بتاریخ أوصى مجلس اإلدارة

 سعودي تقریباً. سیتم خصمھا من ملیون لایر ۳۰ملیون لایر سعودي. بلغت الزكاة العائدة للمساھمین السعودیین للفترة  ٥۸٦
سیتم . للسھم الواحد ۰٫٤٥صافي توزیعات أرباح للمساھمین السعودیین بمبلغ  وعلیھ سیكونحصصھم في توزیعات األرباح 

 إلتزامات ضریبة الدخل للمساھمین غیر السعودیین من حصصھم في توزیعات األرباح.خصم 

 أرقام المقارنة  -۱٥
 مقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض القوائم المالیة للفترة الحالیة.أعید تبویب بعض أرقام ال

 كفایة رأس المال  -۱٦
مؤسسة النقد العربي السعودي،  الصادرة عنتتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

المحاسبیة، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. یتم مراقبة وفقاً لمبدأ االستمراریة درة البنك على االستمرار والحفاظ على مق
 كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي یومیاً من قبل إدارة البنك.

نقد العربي السعودي، والتي یتم یقوم البنك بمراقبة كفایة رأس مالھ وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال
أس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز قیاس مدى كفایة ر بموجبھا

المالي، والتعھدات، والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. تتطلب التعلیمات 
مال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس ال

 . ٪۸النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزید عن الحد األدنى المتفق علیھ وھي 

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

 

 

 

 

 

 ۱٤ 



 الفرنسي  البنك السعودي
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳م و ۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰المنتھیین في  لفترتي التسعة أشھر

 

 بآالف الریاالت السعودیة

سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱٤

 (غیر مدققة)

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۳

 (مدققة)

سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۳

 (غیر مدققة )
 ۱٥٦،٤٥۲،۲۳۲ ۱٥۳،۸٥٥،۹۱۸ ۱٦۳،۱۱٤،٦٦۳ المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر االئتمان 

 ۸،۸٦۹،۷۸۸ ۸،۹۷۹،٦۳۷ ۹،٦۱۹،۷٥۰ المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 ۲،٦۲۰،٤٦۳ ۳،۰٤۸،۲۷٥ ۲،۹٤۲،۰۱۹ مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۱٦۷،۹٤۲،٤۸۳ ۱٦٥،۸۸۳،۸۳۰ ۱۷٥،٦۷٦،٤۳۲ مرجحة المخاطرإجمالي الموجودات ال
 ۲۲،۹۸٤،۲٦۹ ۲۳،۰٥٦،۲۲۷ ۲٥،۱۳۲،۷٦٦ رأس المال األساسي
 ۲،۸۰۳،۳٥٤ ۲،۷۹۳،۸۱۳ ٤،٦۷۸،۱٦۰ راس المال المساند

 ۲٥،۷۸۷،٦۲۳ ۲٥،۸٥۰،۰٤۰ ۲۹،۸۱۰،۹۲٦ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
    نسبة كفایة رأس المال

 ٪۱۳٫٦۹ ٪۱۳٫۹۰ ٪۱٤٫۳۱ سبة رأس المال األساسين
 ٪۱٥٫۳٦ ٪۱٥٫٥۸ ٪۱٦٫۹۷ نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

 
 

 ھیكلة رأس المال – ۳بازل  -۱۷
یتوجب على البنك القیام  ببعض اإلفصاحات المتعلقة  بھیكل رأس المال و ستكون ھذه اإلفصاحات متوفرة على الموقع 

). ال تخضع ھذه اإلفصاحات للمراجعة والتدقیق من قبل المراجعین www.alfransi.com.saك: (اإللكتروني للبن
 الخارجیین للبنك، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 ۱٥ 

http://www.alfransi.com.sa/



