
















 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٤و  م۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتھیة في  أشھر ثةللثال

 
 امعــ  - ۱

جمادى  ۱۷بتاریخ  ۲۳بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساھمة سعودیة  -س البنك السعودي الفرنسي (البنك)سأت
 ۱۱( افقالمو ھـ۱۳۹۸محرم  ۱أعمالھ رسمیاً بتاریخ ممارسة م. وقد بدأ البنك ۱۹۷۷یونیو  ٤الموافق  ھـ۱۳۹۷ اآلخر

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

 ۳٫۰٦٦) في المملكة العربیة السعودیة. بلغ عدد موظفي البنك فرعاً  ۸۲ م:۲۰۱٤ مارس ۳۱فرعاً ( ۸۳دھا فروعھ وعـد
 موظفاً).  ۲٫۸۹۰ :م۲۰۱٤ مارس ۳۱موظفـاً (

منتجات متوافقة مع الشریعة االسالمیة ومعتمدة  ثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة بما في ذلكتتم
 ب. ص - طریق الملك سعود و كما یلي:ھرئیسي للبنك إن عنوان المركز ال وتحت إشراف ھیئة شرعیة مستقلة.

 ملكة العربیة السعودیة.الم - ۱۱٥٥٤یاض الر، ٥٦۰۰٦
وتقدم  .٪۱۰۰ مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبةتابعة وھي شركة السعودي الفرنسي كابیتال ( ةیمتلك البنك شرك

شركة ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمین، كما یمتلك البنات. ، وتمویل الشركألصولالنشاطات المتعلقة بالوساطة، وإدارة ا
من  ٪۱۰۰ل العقاري بنسبة شركة سكن للتمویوشركة سوفینكو السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر 

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

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

 )، شركة تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة.السعودیة الفرنسیة
 

   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 -۳٤سبة الدولي رقم العربي السعودي، ومعیار المحا
 المرحلیة الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة. 

 
یرات وإفتراضات وأحكام قد تؤثر في تطبیق یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام تقد

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

 وحدةالملقوائم المالیة لال تشمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
عند إعداد م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱، ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للبنك للسنة المنتھیة في السنویة

ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة كانت األحكام الھامة التي أعدتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 ۳۱قین متوافقة مع تلك المتبعة في القوائم المالیة السنویة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في للمجموعة ومصادر عدم الی

 .۲۰۱٤دیسمبر 

في إعداد  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة المتبعةالسیاسات المحاسبیة إن 
كما ھو موضح في القوائم المالیة الموحدة السنویة  ،م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لمنتھیة في القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة ا

باستثناء تطبیق التعدیالت للمعاییر الحالیة كما ھو مبین أدناه والتي لیس لھا أثر  م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 .على القوائم المالیة للبنكجوھري مالي 

 ٦ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإی

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر
 
 
 تتمھ -أسس اإلعداد  -۲

 التعدیالت على المعاییر الحالیة:

وال یتطلب ) "تطبیق للمرة األولى" یوضح التعدیل أنھ یسمح للمستخدم ۱معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( •
 تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي جدید أو معّدل  وھو غیر إلزامي بعد ولكن متاح لالتباع المبكر.

) تم تعدیلھ لیوضح تعریف "شرط االستحقاق" بالفصل بین "شرط األداء" ۲معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( •
 عن "شرط الخدمة".

) "دمج األعمال" تم تعدیلھ لیوضح تصنیف وقیاس المقابل المحتمل في ۳قم (معیار التقاریر المالیة الدولیة ر •
دمج األعمال. كما تم تعدیلھ الحقاً لیوضح أن المعیار ال ینطبق على المحاسبة عن تكوین كافة أنواع الترتیبات 

 ).    ۱۱المشتركة في معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (
) "القطاعات التشغیلیة" تم تعدیلھ لیتطلب بوضوح اإلفصاح عن األحكام ۸یة رقم (معیار التقاریر المالیة الدول •

 التي أعدتھا اإلدارة عند تطبیق معاییر التجمیع.
) تم تعدیلھ لیوضح قیاس الذمم المدینة والذمم الدائنة قصیرة األجل التي ۱۳معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  •

وقد تم تعدیل ذلك  درت بھ الفواتیر  بدون خصم، إذا كان أثر الخصم غیر جوھري.ال تحمل نفقات بالمبلغ الذي ص
 ۳۹ معیار المحاسبة الدولي رقمالمعیار الحقاً لیوضح أن استثناءات المحفظة المتوقعة تنطبق على العقود في نطاق 

عریف األصل المالي أو االلتزام بصرف النظر إذا ما كانت تلك العقود تلبي ت ۹ومعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 المالي.

األصول غیر  – ۳۸ معیار المحاسبة الدولي رقم"ممتلكات ومصنع ومعدات"  و ۱٦ معیار المحاسبة الدولي رقم •
بنماذج إعادة التقییم والتي تعتبر إعادة صیاغة لالستھالك  فویوضح التعدیل متطلبات نموذج االعترا –الملموسة" 

 اء) الذي  ال یتناسب عادة مع التغیر في إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.المتراكم أو (اإلطف
یتم توسیع تعریف الطرف ذي العالقة لیشمل  –" إفصاحات طرف ذي عالقة"  ۲٤ معیار المحاسبة الدولي رقم •

 منشأة إداریة تقدم خدمات لموظفي إدارة المنشأة التي تعد التقاریر سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر.
"استثمار عقاري" یوضح أنھ ینبغي على المنشأ عمل تقییم إذا ما كان العقار  ٤۰ معیار المحاسبة الدولي رقم •

معیار وأن تقوم بإجراء تقییم منفصل وفقاً ل ٤۰ معیار المحاسبة الدولي رقمالمشترى استثمار عقاري  وفقاً ل
 لیة  دمج أعمال.لتحدد إذا كان االقتناء ینطوي على عم ۳ المحاسبة الدولي رقم

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

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

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

للسنة  ألول مرةلزمة مالالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة وتفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة  
تعدیالت جوھریة على العرض واإلفصاح للقوائم المالیة المرحلیة  ةعنھا أیم لم ینتج ۲۰۱٥المالیة التي تبدأ في ینایر 

 .وتم تقریبھا ألقرب ألف تم عرض عن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة باللایر السعودي  الموحدة المرفقة.

 ائم المالیةأسس توحید القو
فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة ھوشركات للمصرفتشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة  

وشركة سوفینكو السعودي  شركة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر,و ,للتأمین السعودي الفرنسيوكالة وكابیتال, 
. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس عقاريشركة سكن للتمویل ال الفرنسي,

تم إجراء تسویات، عند الضرورة، على القوائم ی، باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. للمصرفالتابعة لنفس الفترة المالیة 
 .للمصرفالموجزة  شى مع القوائم المالیة المرحلیة الموحدةاالمالیة للشركات التابعة لتتم

 ۷ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر
 
 

 أسس توحید القوائم المالیة (تتمة)

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

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

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

 م.مالئ
یتم حذف األرصدة بین البنك وشركاتھ التابعة وكذلك اإلیرادات والمصاریف والخسائر غیر المحققة عن المعامالت بین  

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

 االستثمارات، صافي -۳
 

 :على النحو التاليستثمارات تصنف اال
 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(        

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  قائمة الدخلمن خالل قیمتھا العادلة  مدرجةمقتناة  ٦٦٦،۲،۳۱۹ ۲،۱٥۱،۲۷۲ ٤۳۹،۰۱۷،۱
۷،۷۹۷،٤٤۱ ۰٦۰،۸،۸٤۰    متاحة للبیع ٥٥۰،۸۸۲،۹ 

  مقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق ۱۲،۲۹۷ ۱۲،۲۷۱ ٦۸۲،۱۳
  ارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاةإستثم ٥۹۷،۹۲۰،۳۷ ٦۷۸،۰۹۸،۳٤ ٤۹۰،۹٥٥،۲۹
  اإلجمالي ٤۸۰،۷٦٥،٤۹ ۱۰۲،۲۸۱،٤٥ ۳۸،۷٤۱،۰۹٥

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

 

 قروض وسلف، صافي    -٤  
 

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(        

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  قروض استھالكیة ۱٦٥،۸،۹۳٥ ٦۸۳،۷۷۳،۸ ٥۹٤،٦۷٥،۹

  قروض تجاریة وسحب على المكشوف ٦٦۰،۸۷۲،۱۰۲ ۱۰۰،۳۰۱،۷٤٤ ۹۷،۸٤٦،٤۲٦

   بطاقات ائتمان ٥۲۷،۸٥۷ ٥٤٤،٤۲۰ ٥۷۳،۳۰٤

  أخرى  ٤۲۹،۰۸۸،۹ ٤۷۲،۸،۱۳۱ ٦٤۹،۸۷۷،۷

  القروض والسلف العاملة ٥٥۲،۹۸۲،۱۲۱ ٤۰۹،٦٦۱،۱۱۷ ۲۸۲،۱۱٥،٦٦٤

  القروض والسلف غیر العاملة، صافي ۳۲٤،۱،۱۱٥ ٤٥٥،۱،۱۸۲ ٦۲۲،٤۳۱،۱

  إجمالي القروض والسلف ٦٦۸،۳۰٦،۱۲۲ ۱۱۸،۸٤۳،۸٦٤ ۹۰٤،۱۱۷،۰۹٥

(۲،۲٦۰،۷۹٥) )۲،۳۰۳،۱۸۰(  )۲،۲۹۳،۸۸۹(   مخصص خسائر إنخفاض 

  قروض وسلف، صافي ۱۲۰،۳۷٤،٤۱۷ ٦۸٤،۱۱٦،٥٤۰ ۱۰۹،۸۳٥،۱۱٤

 ۸ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر
 

 
 استثمارات في شركات زمیلة   -٥

 
 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(        

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  التكلفة ٦٤٥،۱٥۱ ٦٤٥،۱٥۱ ٦٤٥،۱٥۱

   الحصة في األرباح/(الخسائر)، صافي ٥٥۰،٥۲ ٤۲٤،٤۹ ٤۸،۸۰٥

)٤٦،۰۰۰(  )۱۰۲،۰۰۰(  )۱۰۲،۰۰۰(   مخصص خسائر االنخفاض 

  اإلجمالـي ۱۰۲،۱۹٥ ۹۹،۰٦۹ ۱٥٤،٤٥۰

 
یشمل مخصص خسائر االنخفاض االستثمارات بالصافي، نفقات انخفاض من شركة زمیلة والبالغ ال شيء لفترة الثالثة 

 ملیون لایر سعودي). ۱۲: ۲۰۱٤مارس  ۳۱( ۲۰۱٥مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في 
 

 ودائع العمالء    -٦
 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(        

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(     

 
 بآالف الریاالت السعودیة 

 

  تحت الطلب ۲۳۹،۸٦۸،۱۰٥ ۱۰۲،۳٦۹،۲٥۰ ٥۸۱،٥۸۹،۸۷

  إدخار ٥۹٦،٦۰٦ ٥۰۸،٤۳۷ ٦۰۳،٤٤۲

  ألجل ۱۰۳،۳۸،۸۳٦ ۳۸،۲۱٥،٤۷۰ ٤٦،٥۳۲،۸٥۱

  أخرى  ٥،٤۷۷،۱٥٦ ۲٥۳،۰۱۷،٤ ۳،۳٤۱،۳٦۲

  اإلجمالي ۱٥۰،۱٤۹،۷۳۳ ۲٤٥،۲۷٥،۱٤٥ ۳۹۷،۱۳۷،۹۰٦
 

 ۹ 



 البنك السعودي الفرنسي
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر

 
 
 المشتقات  -۷

قتناة، باإلضافة إلى مبالغھا اإلسمیة. إن المبالغ اإلسمیة التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھایة الفترة، ال لألدوات المالیة المشتقة الماإلیجابیة والسلبیة العادلة  یتضمن الجدول أدناه القیم
نك (والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات) سمیة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البإلن ھذه المبالغ اإتعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي ف

 كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.
 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
 )غیر مراجعة(

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱
 بآالف الریاالت السعودیة )غیر مراجعة(

 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة
 یةاإلیجاب

 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة
 العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة         
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ۱،۳۹۱،۱۱٤ ۱،۳۳٤،٤۳٤ ٥۰۳،۰۳۳،۱۳۹ ١،١٦٩،٨٥٤ ١،١٨٧،٩٦٨ ١٢٨،٠٩١،٤٨٨ ۸۸۳،٤٦٤،۱ ۱،۲۹۲،۲۷٥ ۱۲۸،۲۷۷،۸۷۷
 العقود المستقبلیة وعقود الخیار بنسبة عمولة خاصة ٤٤۹ - ۳٤،٥۸۸،۰۸۷ ٩٣ - ٣٥،٠٣٢،٣٦٥ ۸۹۷ ۱،۸٤۱ ٤٦۸،٤۷۹،۲۷

 إتفاقیات أسعار الفائدة اآلجلة ۲۷۲،۱۹٤ ۱۰۰،۱۷۳ ۷۹،۷۰۹،۱٦۸ ۹۹،۱۹٥ ٦٩،٠٦٢ ۹۳٦،٦٥،٤۲٥ ٦۳،۷٥۹ ۲٥،٤٤۰ ٤۹،۹٤۷،۷۰۳
 خیارات العمالت ٥۳۷،۷۰ - ٤۰۹،٥۳،۷٥۷ ٥۹۳،٥۷ - ٤۷۲،۳۸٤،٥۸ ۱۸٤،۳٤ - ۰٦۲,٤۳٦،۳۸
 أخرى ۲۲،۸۳۸ - ۲،۱٥۰،۱۸۷ ۲۹۱،۲٤ ٤،٢٤٠ ۲،۰۲۷،۱٦۳ ۷۱٦،۲٤ - ٤۷۷،۳٥۸،۲

 العادلة ةالمقتناة لتغطیة مخاطر القیم         
 أسعار العموالت الخاصةمقایضات  - ٥۹۱،۹ ۳،۰۷٦،٥۰۰ ۲۰۸،۳٦ ۱۰،۱۹۷ ٥۰۰،٥،٥۸۱ ۹،۷٥۰ ۸،۷۷۰ ۰۰۰،٥،٥۸٤

 المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة         
 مقایضات أسعار العموالت الخاصة ٦۲٥،٦۱۱،۱ ۲،۲۷۹ ٤٤۲،۷۸،۲٤۲ ١،٢٤٥،٢١٣ ۲،۹٦۷ ۷۱،۰۲۰،۰۷۳ ٤۳٦،۹۰۹ ۸۸،۹۷۲ ۸٦۷،٦۱،۷۳٥

 اإلجمالي ۳،۲۹۰،۸۳٥ ٤٤٦،٤۷۷،۱ ۸۲٦،۳۹۱،۰۲٦ ٤٤۷،٦۳۲،۲ ۱،۲۷٤،٤۳٤ ۳٦٥،٦٥۰،۹۰۹ ٦۲٥،٥۰۷،۲ ٤۱۷،۲۹۸،۱ ۳۱۳،۹۳۸،۳۳٥
 قیمة إتفاقیات المقاصة - - - - - - (٥۸) (٥۸) (۰۰۰،٥)

  المقاصة بعد اإلجمالي ۳،۲۹۰،۸۳٥ ٤٤٦،٤۷۷،۱ ۸۲٦،۳۹۱،۰۲٦ ٢،٦٣٢،٤٤٧ ۱،۲۷٤،٤۳٤ ۳٦٥،٦٥۰،۹۰۹ ٥٦۷،٥۰۷،۲ ٤۱۷،۲٤۰،۱ ۳۱۳،۹۳۳،۳۳٥
 

ملی�ون لایر س�عودي) وبإجم�الي قیم�ة عادل�ة  ٥م: ۲۰۱٤ مارس ۳۱لایر سعودي، و ال شيء م: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱( لایر سعودي ال شيءة بقیمة لغ أسمیامب تشتمل مقایضات أسعار العموالت الخاصة على
جراء مقاصة لھا ألغراض مخاطر اإلئتمان ملیون لایر سعودي) والتي تم إ ۰٫۱م: ۲۰۱٤مارس  ۳۱لایر سعودي، و  ال شيءم: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( بیة وقیمة عادلة سلبیة قدرھا ال شيءإیجا

 .صافيعلى أساس ال سدادھابالبنك  قامحیث 

 ۱۰ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة  -إیضاحـات حول القوائـم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر
  
   المتعلقة باإلئتمانالتعھدات واإللتزامات المحتملة     -۸

  :المتعلقة باإلئتمان من اآلتي التعھدات وااللتزامات المحتملة تتكون         

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(   

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(     

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

  ستندیةإعتمادات م ۱۱،۹۱۰،۷۳٦ ٤۳۷،۷۷۷،۱۱ ۳۱٦،٥۰۷،۱٦
  خطابات ضمان ٥۷،۸۷۹،۸۷٥ ۷٦۸،٥۸،۱۸٦ ٥٥۲،٤۹،۳۱۱
  قبوالت ۱۲۹،۹۳٤،٤ ٥۷۳،٦٥۰،۳ ۲،۹٥۲،۱۲٤
  لتزامات غیر قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمانا ۹۰۱،۰۲٥،٥ ۳،۷۸٦،٥٤۳ ۹۲۷،۳۲٦،٤

  اإلجمالي ۷۸،۹٤٦،٤٤٦ ٦٦۱،۷۷،۰٦۱ ۷۲،۹۰۷،۱۱۰
 

 ةالنقدیة وشبھ النقدی  -۹
 

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

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(   

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(     

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غیر مراجعة(   

 
 بآالف الریاالت السعودیة

 

۱۳،٥۲٦،٦۰٦ ۱۱،٤۷٤،٤٦۸ ٥،۰٦٥،۳۹۲ 
 سسـة النقد العربي نقدیة وأرصدة لدى مؤ        

 السعودي ما عدا الودیعة النظامیة  
 
 

۳،۹۹۳،۷۷٥ ۲،۰۰۸،٦۷۳ ۲،۹۸۹،۳۹٦ 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى        
 ثالثة أشھر من تاریخ اإلقتناءخالل تستحق         

 

  اإلجمالي         ۷۸۸،۸،۰٥٤ ٤۸۳،۱٤۱،۱۳ ٥۲۰،۳۸۱،۱۷
 

 طاعیةالمعلومات الق  -۱۰
في  اإلدارةمجلس حول قطاعات البنك التي یتم مراجعتھا بإنتظام من قبل  الداخلیةیتم تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر 

  من أجل توزیع الموارد وتقییم أدائھا. البنك وذلك

ویتم اإلعالن عن المعامالت وفقاً لسیاس�ة أس�عار علیھا  المتفقبموافقة اإلدارة وفقاً للشروط  تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة
م التقاریر إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلق تل�ك اإلیرادات م�ن األط�راف الخارجی�ة بم�ا یتواف�ق م�ع بقیاس  التحویل الداخلي بالبنك. تقدَّ

 .اإلعتیادیةقائمة الدخل الموحدة ووفقاً للشروط التجاریة المدرجة في 

 م.۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قیاس القطاعات التشغیلیة  أسس تحدید لیست ھناك أي تغیرات على
 

 یتألف البنك من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

، السحب على مؤسسات الصغیرةللالتابعة الجاریة الشخصیة وتلك  حساباتالیشمل    قطاع األفراد:
ودائع، البطاقات اإلئتمانیة الدائنة والمدینة، المكشوف، القروض، حسابات التوفیر، ال

 .وتأجیر السیارات العمالت األجنبیةب وبعض منتجات التعاملالقروض الشخصیة، 

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

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

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

  والدولیة ووساطة التأمین.

 ۱۱ 



 البنك السعودي الفرنسي
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر

  
 تتمة - المعلومات القطاعیة  -۱۰

م وإجمالي دخل العملیات وإجمالي ۲۰۱٤و  م۲۰۱٥مارس  ۳۱فیما یلي بیاناً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 
 :التشغیلیةقطاعات الالمنتھیة في ذلك التاریخ لكل قطاع من  أشھر للثالثةمصاریف العملیات وصافي الدخل 

 

 اإلجمالي

 قطاع خدمات 
 الستثمارا

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزینة والوساطة 

 

 )غیر مراجعة(

 بآالف الریاالت السعودیة

 

  م۲۰۱٥ مارس ۳۱     
       

  إجمالي الموجودات ۷٤٥،٥۹۲،۱٤ ۱۰۸،۷۸۲،۳٥۷ ٤٤۷،٦۸،۳۱۹ ٤۳۲،۲،۰۳۱ ۱۹۳،۸۷۸،۸۲۸
  إجمالي المطلوبات ۷۱،۹۳۳،۰۰۱ ۷۸،۸٤۸،۷٤٦ ۱۳،۲۱۱،۷٤۹ ۱،۸۳۰،۰۱۱ ٥۰۷،۸۲۳،۱٦٥
  إجمالي دخل العملیات ۰٥۳،۳٥٦ ۷٥۱،۸۳٥ ۳۹٤،٦۳۸ ٥۸۲،۸۷ ٥۹۰،۱۰۸،۱
  إجمالي مصاریف العملیات ٥۰٦،۲٥۱ ۱۷٥،٥٤۰ ۰۸٤،٦٥ ٥۰،۷۲٤ ٥٤۲،۸٥٤
  الحصة في أرباح شركات زمیلة، صافي - - ۳،۱۲٦ - ۳،۱۲٦

  صافي دخل الفترة ۱۰٤،٥٤۷ ۲۹٥،٥۷٦ ٦۸۰،۳۳۲ ۸٥۸،۳٦ ۱،۰٥۰،۳۸۰
۳۷،۱۹٤ - - ٥۲،٤٦۰ )۲٦٥،٥(   مخصص خسائر اإلئتمان، صافي 

      

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱

       
  إجمالي الموجودات ٤٤۳٥،٦۱۰،۱ ۹۳۸،٤۹٤،۱۰۳ ۲٥۳،۸۷٥،٦٤ ۲،۰۹۲،۰۳٦ ۲۷٦،٤٥۹،۱۸٤
  إجمالي المطلوبات ٥۳۹،٦،٥۹۹۸ ٦٥۱،۲۲۷،۷٤ ۹۷۳،۱۷،۹۸٦ ۱،۹۲۲،۹۳۱ ۰۹٤،۱٦۰،۱۳٦
  إجمالي دخل العملیات ۳٥۹،۱۷٤ ٦٤۱،۸٥٥ ۳۱۷,۲٥۷ ۸۲،۸۸٤ ٤۰۱،۱۷۰،۱
  إجمالي مصاریف العملیات ۲۷۷،۳۹۲ ۱۸۳،۲٥۲ ٤۲۲،۳۹ ٤٥،٥۰۳ ٥٤٥،٥٦۹

  الحصة في خسائر شركات زمیلة، صافي - - ۱۸۰ - ۱۸۰
  صافي دخل الفترة ۸۱،۷۸۲ ٦۰۳،٤٥۸ ۲۷۸،۰۱٥ ۳۷،۳۸۱ ۷۸۱،۸٥٥
  صافي مخصص خسائر اإلئتمان، ۲۹،۲٤۳ ۷۹،۳۳۱ - - ٥۷٤،۱۰۸

 

 ۱۲ 



 البنك السعودي الفرنسي
    

    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر

 
 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  -۱۱

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

 اإللتزام أو في غیاب السوق األساسي في معظم األسوق لألصل أو اإللتزام.

 :لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیةأدناه  لتسلسل الھرمي المبیناالبنك  یستخدم

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

جمیع تتم ي بموجبھا مشابھة أو تقییم فني آخر والتأو مطلوبات دات وأسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات وموج: ۲المستوى 
 .السوق القابلة للمالحظةالمدخالت بناًء على 

 .السوق القابلة للمالحظة علىمدخالت ھامة أي  فیھاتستند ال أسالیب التقییم التي : ۳المستوى 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        م۲۰۱٥ مارس ۳۱

        الموجودات المالیة
 ۳،۲۹۰،۸۳٥  -  ۳،۲۹۰،۸۳٥  - القیمة العادلة الموجبة تقةأدوات مالیة مش

 موجودات مالیة مقتناة تدرج قیمتھا العادلة 
 ۲،۳۱۹،٦٦٦  -  ۲،۱۱۲،۲۳۳  ۲۰۷،٤۳۳ )متاجرةخالل قائمة الدخل (من   

 ۹،٥٥۰،۸۸۲  ۳،۱٥۸،۲۳٦  ٤،۰٦۷،۳۹۳  ۲،۳۲٥،۲٥۳ استثمارات مالیة متاحة للبیع
٦۸٦،۲،٥۳۲ اإلجمالي   ٤۷۰،٤٦۱،۹   ۳،۱٥۸،۲۳٦  ۱٥،۱٦۱،۳۸۳ 

        المطلوبات المالیة
 ۱،٤٤٦،٤۷۷  -  ۱،٤٤٦،٤۷۷  - أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة

 ۱،٤٤٦،٤۷۷  -  ۱،٤٤٦،٤۷۷  - اإلجمالي
 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
       

        الموجودات المالیة
 ۲،٥۰۷،٥٦۷  -  ۲،٥۰۷،٥٦۷  - أدوات مالیة مشتقة

 جودات مالیة مقتناة لتدرج قیمتھا العادلة مو
 ۱،٤۳۹،۰۱۷  -  ۱،۳٥۳،٦۷٤  ۸٥،۳٤۳ خالل قائمة الدخل (متاجرة)من   

 ۷،۷۹۷،٤٤۱  ٤،۰۸۰،۸٤۰  ۲،۸٦۱،۳۷۷  ۸٥٥،۲۲٤ استثمارات مالیة متاحة للبیع
 ۱۱،۷٤٤،۰۲٥  ٤،۰۸۰،۸٤۰  ٦،۷۲۲،٦۱۸  ۹٤۰،٥٦۷ اإلجمالي

        
   -    - المطلوبات المالیة

 ۱،٤۱۷،۲٤۰  -  ۱،٤۱۷،۲٤۰  - أدوات مالیة مشتقة بقیمة عادلة سالبة
 ۱،٤۱۷،۲٤۰  -  ۱،٤۱۷،۲٤۰  - اإلجمالي

نادراً ولھا شفافیة سعر قلیلة فإن القیمة العادلة أقل موضوعیة وتتطلب درجات متفاوتة  یتم التعامل بھالألدوات المالیة التي بالنسبة 
لسیولة والتركیز وعدم التیقن من عوامل السوق وإفتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر على أداة من الحكم معتمدة على ا

 معینة.
 

في قائمة المركز المالي باستثناء المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واألدوات المالیة األخرى المدرجة العادلة  القیمال تختلف 
 یاً على القیم الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة. المحتفظ بھا بالتكلفة المطفاة جوھر

 
وودائع العمالء التي تحمل عمولة وسندات الدین والمستحق من وإلى البنوك والتي تم القیمة العادلة للقروض والسلف ال تختلف 

حیث أن معدالت العمولة الحالیة في السوق  حدة،درجة في القوائم المالیة الموقیدھا بالتكلفة المطفاة جوھریاً عن القیم الدفتریة الم
 لألدوات المالیة المشابھة ال تختلف جوھریاً عن المعدالت المتفق علیھا وبسبب قصر مدة االستحقاق للمستحق من وإلى البنوك

لمالیة من خالل التسویة ومؤسسات مالیة أخرى. ال یتوفر سوق نشط لھذه األدوات وینوي البنك تحقیق القیمة الدفتریة لھذه األدوات ا
 مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقھا.

 ۱۳ 



 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في  للثالثة أشھر
 

خ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بالتكلفة المطفاة على تستند القیم العادلة المقدرة لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاری
أسعار السوق عندما تكون متاحة أو على نماذج التسعیر عندما تستخدم في حالة السندات ثابتة المعدالت. وعلیھ قد تنتج فروقات 

سعار سوق متداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة المقدرة. تعتمد القیم العادلة للمشتقات على أ
: ۲۰۱٤مارس  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۳٫۱۲۰طرق تقییم مناسبة. تتكون االستثمارات المالیة المتاحة للبیع من مضاربة بمبلغ 

 .۳ملیون لایر) والتي تم تصنیفھا ضمن مستوى  ۳،۸٥٦
 

  ربح السھمرأس المال و -۱۲
 ۳۱لایر سعودي ( ۱۰ملیون سھم، قیمة كل سھم   ۱٫۲۰٥والمصدر، والمدفوع بالكامل من یتكون رأس المال المصرح بھ، 

 ۱۰ملیون سھم قیمة كل سھم  ۹۰٤ م:۲۰۱٤ مارس ۳۱و  لایر سعودي ۱۰ھم، قیمة كل سھم ملیون س ۱٫۲۰٥م: ۲۰۱٤ دیسمبر
  .لایر سعودي)

 
م وذلك بقسمة صافي دخل الفترة ۲۰۱٤و  م۲۰۱٥ مارس ۳۱تم إحتساب ربح السھم األساسي والمخفض للفترتین المنتھیتین في 

 ملیون سھم. ۳.۱،۲۰٥ على
 

صافي توزیعات نھائیة بقیمة عتماد ام تم ۲۰۱٥أبریل  ۱٥عادیة في الجتماع الجمعیة العمومیة غیر اوفقاً لقرار المساھمین في 
 .۲۰۱٤للسھم الواحد للسنة المنتھیة  لایر سعودي ۰٫٥٥

 

 أرقام المقارنة -۱۳
 تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض القوائم المالیة للفترة الحالیة. أعید

 كفایة رأس المال -۱٤
مؤسسة النقد العربي السعودي،  الصادرة عنتتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

لمبدأ االستمراریة المحاسبیة، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. یتم مراقبة وفقاً 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
قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز  ابموجبھ

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

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

 ۱٤ 
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    تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

 م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥مارس  ۳۱تھیة في المن للثالثة أشھر
 

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

 بآالف الریاالت السعودیة
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱

 (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 م۲۰۱٤مارس  ۳۱

 (غیر مراجعة)
 ۱٥۷،۷۹۲،۷۱۳ ۱٦۳،٥۲٦،۸۷۰ ۱۷۲،۳۲٥،۹٦٥ متعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر االئتمان ال

 ۹،۱۷۰،۹۲٥ ۹،۸۲٥،۲۳۷ ۱۰،۰۸۲،۸۱۲ المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 ۳،٥۷۹،۳۱۷ ٥،۱۳۸،۱۱٥ ٤،۷۳۱،٥۱٤ مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۱۷۰،٥٤۲،۹٥٥ ۱۷۸،٤۹۰،۲۲۲ ۱۸۷،۱٤۰،۲۹۱ رجحة المخاطرإجمالي الموجودات الم
 ۲۳،۹۱٦،۳٥٦ ۲٦،۳۷۳،۱۷۸ ۲۷،٦٥٤،۰٤۷ رأس المال األساسي

 ۲،٦٤۰،٦٤۱ ٤،٤۲٥،٥٥٦ ٤،۳۱٦،۷۸۲ راس المال المساند

 ۲٦،٥٥٦،۹۹۷ ۳۰،۷۹۸،۷۳٤ ۳۱،۹۷۰،۸۲۹ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
    نسبة كفایة رأس المال٪

 ٪۱٤٫۰۲ ٪۱٤،۷۸ ٪۱٤،۷۸ سبة رأس المال األساسين
 ٪۱٥٫٥۷ ٪۱۷،۲٦ ٪۱۷،۰۸ نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

 ھیكلة رأس المال – ۳بازل  -۱٥
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.sa( اإللكتروني للبنك:
 الخارجیین للبنك، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 ۱٥ 

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