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الكرام ال�سادة: م�ساهمي البنك ال�سعودي الفرن�سي 

تحية طيبة،

ي�سر اأع�ساء مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي اأن يقدموا لكم تقريرهم ال�سنوي للعام المالي 2017م.

حيث تاأ�س�س البنك ال�سعودي الفرن�سي - �سركة م�ساهمة �سعودية - بموجب المر�سوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 

1397ه��� المواف��ق 4 يوني��و 1977م بع��د اأن انتقلت اإليه عمليات بنك الندو�س��ين وال�سوي���س في المملكة العربية ال�س��عودية. وقد بداأ 

البنك اأعماله ر�س��ميًا بتاريخ 1 محرم 1398ه� الموافق 11 دي�س��مبر 1977م. ويعمل بموجب ال�س��جل التجاري رقم 1010073368 

بتاريخ 4 �سفر1410ه� الموافق 5 �سبتمبر 1989م من خالل �سبكة فروعه والتي يبلغ عددها حاليا 86 فرعًا )86 فرعًا: في 2016( 

ف��ي المملك��ة العربي��ة ال�س��عودية. ويبلغ عدد موظفي البنك حالي��ًا 3.072 موظفًاً )3.233 موظف��ًاً: 2016(. وتتمثل اأهداف البنك 

في مزاولة كافة الأعمال والخدمات الم�سرفية واإ�سدار �سندات القرو�س وكافة اأنواع الخدمات والمنتجات المتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية المعتمدة وتحت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة. وعنوان المركز الرئي�سي للبنك هو: طريق الملك �سعود )المعذر�سابقًا( 

– حي المربع �س.ب 56006 الريا�س 11554 - المملكة العربية ال�سعودية.

ويمار�س ن�ساطه ب�سكل رئي�سي في المملكة العربية ال�سعودية من خالل الأن�سطة الرئي�سية التالية:

اأ- م�سرفية الأفراد: 

ي�س��مل ح�س��ابات العمالء تحت الطلب وح�س��ابات ال�س��ركات الخا�سة والموؤ�س�س��ات النا�سئة، وح�س��ابات الجاري مدين، والقرو�س، 

وح�س��ابات التوفي��ر، والودائ��ع، والبطاقات الئتمانية وبطاقات ال�سرف الآلي، والقرو�س ال�س��خ�سية، والتعامل بالعمالت الأجنبية 

وتاأجير ال�سيارات.

ب- قطاع ال�سركات:

ي�س��مل ح�س��ابات تحت الطلب لعمالء ال�س��ركات الكبيرة والمتو�س��طة، والودائع، وح�س��ابات الجاري مدين، والقرو�س والت�س��هيالت 

الئتمانية الأخرى ومنتجات الم�ستقات المالية.

ج- الخزينة: 

ي�س��مل خدمات الخزينة، وعمليات الم�ساربة، وال�س��تثمار في الأوراق المالية، واأ�س��واق المال، وعمليات التمويل البنكي، ومنتجات 

الم�ستقات المالية.
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د- الو�ساطة وال�ستثمار:

ي�س��مل ال�س��تثمارات واإدارة الموجودات المتعلقة بعمليات المتاجرة، والإدارة، والترتيب، والم�س��ورة، وحفظ الأوراق المالية واإدارة 

المنتجات ال�ستثمارية لالأفراد وتمويل ال�سركات، وخدمات الو�ساطة لالأ�سهم المحلية والدولية والتاأمين.

وق��د بل��غ �سافي الدخل لل�س��نة المالي��ة 2017 م مبلغ 3.532 مليون ريال مقابل 3.510 مليون ريال �س��عودي في عام 2016، بزيادة 

قدره��ا 0.63٪، وذل��ك ب�سبب ارتفاع اإجمالي الدخل الت�س��غيلي الذي ارتفع بن�سبة 2.75٪ من 6.400 ملي��ون ري��ال في 2016 اإل��ى 

6.576 ملي��ون ري��ال في ال�سنة المالي��ة الحالي��ة. وترج��ع الزي��ادة ف��ي اإجمالي الدخل الت�س��غيلي ف��ي المقام الأول اإل��ى ارتفاع دخل 

العم��الت الخا�س��ة وعائدات المتاجرة، وفي المقابل انخف�ست اإيرادات الر�س��وم والعم��ولت، واإيرادات تحويل العمالت، واإيرادات 

توزيع الأرباح، والمكا�سب على ال�ستثمارات المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة بالإ�سافة اإلى اإيرادات الت�سغيل الأخرى.

وارتف��ع �ساف��ي دخ��ل العم��ولت الخا�سة بن�س��بة 10.43٪ ليبل��غ 4.700 مليون ري��ال مقاب��ل 4.256 مليون ريال �س��عودي في العام 

ال�سابق.

وبلغ اإجمالي الم�ساريف الت�س��غيلية لل�س��نة المالية 2017م مبلغ 3.052 مليون ريال �س��عودي مقابل 2.896 مليون ريال �سعودي في 

عام 2016 بزيادة قدرها 5.37٪. ويعود �سبب الرتفاع في اإجمالي م�سروفات الت�سغيل اإلى ارتفاع الم�ساريف العمومية والإدارية 

الأخ��رى والإيج��ارات والم�سروف��ات ذات ال�سلة وال�س��تهالك ور�س��وم انخفا�س قيمة ال�س��تثمارات ونفقات الت�س��غيل الأخرى وفي 

المقابل انخف�س مخ�س�س خ�سائر الئتمان والم�سروفات المتعلقة بالموظفين.

وبلغ اإجمالي الموجودات كما في 31 دي�س��مبر 2017 م مبلغ 192.929 مليون ريال �س��عودي مقابل 203.429 مليون ريال �س��عودي 

لل�س��نة ال�س��ابقة، بانخفا�س قدره 5.16٪. وبلغت قيمة ال�س��تثمارات في 31 دي�س��مبر 2017 م مبلغ 25.325 مليون ريال �س��عودي 

مقاب��ل 24.074 ملي��ون ري��ال للعام ال�س��ابق بزيادة قدرها 5.2٪. وبلغت محفظة القرو�س وال�س��لف في 31 دي�س��مبر 2017 م مبلغ 

121.940 مليون ريال مقابل 129.458 مليون ريال للعام ال�س��ابق بانخفا�س قدره 5.81٪. وبلغت ودائع العمالء في 31 دي�س��مبر 

2017 م مبلغ 150.954 مليون ريال مقابل 158.458 مليون ريال للعام ال�سابق بانخفا�س قدره ٪4.74.

وفيما يلي من هذا التقرير مزيد من المعلومات حول هيكلة مجل�س الإدارة واأبرز الموؤ�سرات والأن�سطة خالل العام 2017.

7التقرير ال�سنوي ٢٠١٧



1. اأ�س��ماء اأع�ساء مجل���س الإدارة، واأع�ساء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية وال�س��ابقة 

وموؤهالتهم وخبراتهم:

اأ. اأع�ساء مجل�س الإدارة:

1

الأ�ستاذ/ �سليمان بن عبدالرحمن القويزال�سم

محافظ الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك الريا�س 2013-2002.

- رئي�س الخدمات الم�سرفية لالأفراد وال�سركات ببنك الريا�س 2002-1994.

- مدير المنطقة الو�سطى ببنك الريا�س 1994-1992.

- رئي�س القطاع العام والقطاع التجاري بالبنك ال�سعودي الأمريكي 1992-1986.

بكالوريو�س اإدارة اأعمال - جامعة بورتالند 1981م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سدال�سم

الوظائف الحالية

- �سريك تنفيذي- �سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده.

- رئي�س مجل�س اإدارة �سركة فنادق الدمام المحدودة.

- رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة العالمية لطالء المعادن )يوني كويل(.

-الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س اإدارة اأعمال، تخ�س�س اإدارة مالية – جامعة �سياتل 1985م.الموؤهالت

3

الأ�ستاذ/ مو�سى بن عمران العمرانال�سم

الوظائف الحالية
- الرئي�س التنفيذي ل�سركة عمران العمران المحدودة.

- الع�سو المنتدب ل�سركة المخابز الغربية.

-الوظائف ال�سابقة

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة �سان اإدوارد، اأو�ستن 1994م.الموؤهالت

4

الدكتور/ خالد بن حامد مطبقانيال�سم

ا�ست�ساري جراحة اأطفال – م�ست�سفى جدة الوطني الجديدالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- ا�ست�ساري جراحة اأطفال – م�ست�سفى الملك في�سل التخ�س�سي بجدة 2001-2000.

- اأ�ستاذ م�ساعد – جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 2002-2000.

دكتوراه – علم وظائف الأع�ساء – جامعة ولية اأوهايو 1999م.الموؤهالت

5

الأ�ستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخ�سيريال�سم

الوظائف الحالية
- الع�سو المنتدب المكلف – البنك ال�سعودي الفرن�سي اعتبارًا من 2017/11/15م اإلى 2018/02/15م.

- الع�سو المنتدب - �سركة اأموال الخليج لال�ستثمار التجاري المحدودة.

الوظائف ال�سابقة
- المدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى بالبنك ال�سعودي الفرن�سي 2004-2001.

- رئي�س بنك الخليج الدولي 2001-2000.

ماج�ستير اإدارة هند�سية - جامعة جورج وا�سنطن 1984م.الموؤهالت

6

الأ�ستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميحال�سم

الرئي�س التنفيذي - �سركة جيل الم�ستقبل لال�ستثماراتالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة
- ع�سو مجل�س هيئة ال�سوق المالية 2014-2009.

- المدير العام والرئي�س التنفيذي - مجموعة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمار 2009-2008.

بكالوريو�س محا�سبة واإدارة مالية – جامعة باكنجهام 1992م.الموؤهالت
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7

الأ�ستاذ/ بدر بن عبداهلل العي�سىال�سم

الوظائف الحالية
- المدير المالي ل�سركة اأ�سيلة لال�ستثمار.

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميا�س القاب�سة.

الوظائف ال�سابقة

- مدير المحافظ ال�ستثمارية - اإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية المحدودة 2008-2006.

- محلل مالي وت�سويقي – �سابك اأمريكا، هيو�ستن، تك�سا�س 2004-2002.

- محلل مالي – جي بي مورغان، لندن 2002-2001.

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة راي�س 2006م.الموؤهالت

8

ال�سيد/ جاك اأوليفر بيير برو�ستال�سم

نائب الرئي�س التنفيذي لكريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت – فرن�سا.الوظائف الحالية

الرئي�س الدولي لدائرة تمويل الم�ساريع -اإ�س اإف اآي- 2011-2013الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س في التمويل – جامعة باري�س دوفين 1988م.الموؤهالت

9

الأ�ستاذ/ ريان بن محمد فايز*ال�سم

الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سافولالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

الع�سو المنتدب وم�سوؤول اإقليمي اأول – جي بي مورغان ت�ساي�س اإن اأي فرع الريا�س 2016-2013 

- الرئي�س التنفيذي - جي بي مورغان ال�سعودية المحدودة 2013-2012.

- الرئي�س التنفيذي - جولدمان �ساك�س ال�سعودية 2012-2009.

- المدير التنفيذي - جولدمان �ساك�س العالمية، لندن 2009-2007.

بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية - جامعة ما�سات�سو�ست�س للتقنية )MIT( 2001.الموؤهالت

10

ال�سيد/ فران�سوا باتري�س كوفـينيي**ال�سم

-الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- الع�سو المنتدب - البنك ال�سعودي الفرن�سي 2017-2011.

- المدير التنفيذي – لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت لإقليم اآ�سيا 2011-2008

دكتوراه في القت�ساد – جامعة باري�س 1974م.الموؤهالت

11

ال�سيد/ �سبا�ستيان ابل بيلهول***ال�سم

مدير التطوير في كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت - فرن�ساالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- اإدارة ال�ستراتيجية - الع�سو المنتدب - مجموعة نيو اإج – فرن�سا- يناير 2013 – اأكتوبر 2013

- م�ستقات الأ�سهم العالمية - الرئي�س التنفيذي للعمليات – بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

اإنف�ستمنت -فرن�سا

ماج�ستير في الإدارة – جامعة اإت�س اإي �سي، فرن�سا 1996م.الموؤهالت

تم تعيينه ع�سوًا بمجل�س الإدارة اعتبارًا من 2017/12/17م، و�سيتم عر�س التعيين على اأول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م. **

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.***
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ب. اأع�ساء اللجان

)ب/1( اللجنة التنفيذية:

1

الأ�ستاذ/ �سليمان بن عبدالرحمن القويزال�سم

محافظ الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك الريا�س 2013-2002.

- رئي�س الخدمات الم�سرفية لالأفراد وال�سركات ببنك الريا�س 2002-1994.

- مدير المنطقة الو�سطى ببنك الريا�س 1994-1992.

- رئي�س القطاع العام والقطاع التجاري بالبنك ال�سعودي الأمريكي 1992-1986.

بكالوريو�س اإدارة اأعمال - جامعة بورتالند 1981م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سدال�سم

الوظائف الحالية

- �سريك تنفيذي- �سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده.

- رئي�س مجل�س اإدارة �سركة فنادق الدمام المحدودة.

- رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة العالمية لطالء المعادن )يوني كويل(.

-الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س اإدارة اأعمال، تخ�س�س اإدارة مالية – جامعة �سياتل 1985م.الموؤهالت

3

الأ�ستاذ/ مو�سى بن عمران العمرانال�سم

الوظائف الحالية
- الرئي�س التنفيذي ل�سركة عمران العمران المحدودة.

- الع�سو المنتدب ل�سركة المخابز الغربية.

-الوظائف ال�سابقة

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة �سان اإدوارد، اأو�ستن 1994م.الموؤهالت

4

الأ�ستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخ�سيريال�سم

الوظائف الحالية
- الع�سو المنتدب المكلف – البنك ال�سعودي الفرن�سي اعتبارًا من 2017/11/15م.

- الع�سو المنتدب - �سركة اأموال الخليج لال�ستثمار التجاري المحدودة.

الوظائف ال�سابقة
- المدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى بالبنك ال�سعودي الفرن�سي 2004-2001.

- رئي�س بنك الخليج الدولي 2001-2000.

ماج�ستير اإدارة هند�سية – جامعة جورج وا�سنطن 1984م.الموؤهالت

5

الأ�ستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميحال�سم

الرئي�س التنفيذي - �سركة جيل الم�ستقبل لال�ستثماراتالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة
- ع�سو مجل�س هيئة ال�سوق المالية 2014-2009.

- المدير العام والرئي�س التنفيذي - مجموعة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمار 2009-2008.

بكالوريو�س محا�سبة واإدارة مالية – جامعة باكنجهام 1992م.الموؤهالت
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6

ال�سيد/ جاك اأوليفر بيير برو�ستال�سم

نائب الرئي�س التنفيذي لكريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت – فرن�سا.الوظائف الحالية

الرئي�س الدولي لدائرة تمويل الم�ساريع -اإ�س اإف اآي- 2011-2013الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س في التمويل – جامعة باري�س دوفين 1988م.الموؤهالت

7

الأ�ستاذ / ريان بن محمد فايز*ال�سم

الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سافولالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- الع�سو المنتدب وم�سوؤول اإقليمي اأول – جي بي مورغان ت�ساي�س اإن اأي فرع الريا�س 2016-2013

- الرئي�س التنفيذي – جي بي مورغان ال�سعودية المحدودة 2013-2012.

- الرئي�س التنفيذي – جولدمان �ساك�س ال�سعودية 2012-2009.

- المدير التنفيذي – جولدمان �ساك�س العالمية، لندن 2009-2007.

بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية – جامعة ما�سات�سو�ست�س للتقنية )MIT( 2001.الموؤهالت

8

ال�سيد/ فران�سوا باتري�س كوفـينيي**ال�سم

-الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- الع�سو المنتدب - البنك ال�سعودي الفرن�سي 2017-2011.

- المدير التنفيذي – لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت لإقليم اآ�سيا 2011-2008

دكتوراه في القت�ساد – جامعة باري�س 1974م.الموؤهالت

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**
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)ب/2( لجنة المراجعة:

1

الأ�ستاذ/ بدر بن عبداهلل العي�سىال�سم

الوظائف الحالية
- المدير المالي ل�سركة اأ�سيلة لال�ستثمار.

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميا�س القاب�سة.

الوظائف ال�سابقة

- مدير المحافظ ال�ستثمارية - اإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية المحدودة 2008-2006.

- محلل مالي وت�سويقي – �سابك اأمريكا، هيو�ستن، تك�سا�س 2004-2002.

- محلل مالي – جي بي مورغان، لندن 2002-2001.

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة راي�س 2006م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ عيد بن فالح ال�سامريال�سم

الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإثراء المالية.الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- نائب المدير العام ل�سركة ال�سيف لال�ستثمار 2007-2008. م�ست�سار مالي واإداري بمكتب عيد ال�سامري 

لال�ست�سارات المالية والإدارية 2005-2007. الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإنمائية للتطوير وال�ستثمار العقاري 

وال�سياحي 2005-2001.

الموؤهالت

- بكالوريو�س علوم في الإدارة ال�سناعية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1989م.

- محا�سبة قانونية CPA – الوليات المتحدة الأمريكية، كولورادو 1992م.

3

الدكتور/ محمد علي بن ح�سن اخوانال�سم

-الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة
م�ست�سار وزير العمل 2015-2010.

نائب رئي�س مجموعة �سافول ل�سوؤون الندماج وال�ستحواذ 2009-2004.

الموؤهالت

- دكتوراه في هند�سة النظم القت�سادية – جامعة �ستانفورد 1985م.

- ماج�ستير في بحوث العمليات – جامعة �ستانفورد 1976م.

4

ال�سيد/ اأرنود جان ماري �سوبينال�سم

رئي�س المراجعة الداخلية عبر العالم لكريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت.الوظائف الحالية

م�سوؤول اإقليمي اأول لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت في المملكة المتحدة 2010-2016الوظائف ال�سابقة

ماج�ستير اإدارة اأعمال – ESSEC Busniess- فرن�سا 1977الموؤهالت

5

الأ�ستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخ�سيري *ال�سم

الوظائف الحالية
- الع�سو المنتدب المكلف - البنك ال�سعودي الفرن�سي اعتبارًا من 2017/11/15م.

- الع�سو المنتدب - �سركة اأموال الخليج لال�ستثمار التجاري المحدودة.

الوظائف ال�سابقة
- المدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى بالبنك ال�سعودي الفرن�سي 2004-2001.

� رئي�س بنك الخليج الدولي 2001-2000.

ماج�ستير اإدارة هند�سية – جامعة جورج وا�سنطن 1984م.الموؤهالت

ا�ستقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/11/15م اإلى حين النتهاء من تكليفه من من�سب الع�سو المنتدب واإعادة توليه من�سب رئي�س *

لجنة المراجعة بعد اأخذ الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية والإ�سرافية ذات العالقة. ويوؤكد مجل�س اإدارة البنك اأنه في حالة اإعادة 

تعيين الأ�ستاذ/ عمار الخ�سيري كرئي�س للجنة المراجعة فاإنه لن يقوم بالمراجعة اأو الم�ساركة في اأي نقا�سات تتعلق بالأعمال التي اأ�سرف عليها 

خالل فترة تكليفه بمهام وم�سوؤوليات الع�سو المنتدب.
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)ب/3( لجنة التر�سيحات والمكافاآت:

1

الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سدال�سم

الوظائف الحالية

- �سريك تنفيذي ل�سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده.

- رئي�س مجل�س اإدارة �سركة فنادق الدمام المحدودة.

- رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة العالمية لطالء المعادن )يوني كويل(.

-الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س اإدارة اأعمال، تخ�س�س اإدارة مالية – جامعة �سياتل 1985م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ مو�سى بن عمران العمرانال�سم

الوظائف الحالية
- الرئي�س التنفيذي ل�سركة عمران العمران المحدودة.

- الع�سو المنتدب ل�سركة المخابز الغربية.

-الوظائف ال�سابقة

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة �سان اإدوارد، اأو�ستن 1994م.الموؤهالت

3

الدكتور/ خالد بن حامد مطبقانيال�سم

ا�ست�ساري جراحة اأطفال – م�ست�سفى جدة الوطني الجديدالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- ا�ست�ساري جراحة اأطفال – م�ست�سفى الملك في�سل التخ�س�سي بجدة 2001-2000.

- اأ�ستاذ م�ساعد – جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 2002-2000.

دكتوراه – علم وظائف الأع�ساء – جامعة ولية اأوهايو 1999م.الموؤهالت

4

الدكتور/ من�سور بن عبدالعزيز المن�سورال�سم

نائب الرئي�س للتمويل والت�سغيل بمركز الملك عبداهلل للدرا�سات والبحوث البترولية 2016م.الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة
- نائب المدير العام - �سندوق تنمية الموارد الب�سرية )هدف( 2016-2014

- نائب الرئي�س للموارد الب�سرية والإدارية بال�سركة العربية لالأنابيب 2014-2006

الموؤهالت

- دكتوراه في اللغويات التطبيقية – جامعة Ball State – اأمريكا 2004

- ماج�ستير في الموارد الب�سرية – جامعة مي�سوري، الوليات المتحدة الأمريكية 1997م.

5

ال�سيدة/ اإيفانا بونيه*ال�سم

م�سوؤول اإقليمي اأول لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت - ميالنالوظائف الحالية

الرئي�س الإقليمي للموارد الب�سرية لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت - باري�س 2007-2014.الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س في العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية – معهد الدرا�سات ال�سيا�سية - باري�س-فرن�سا 1981الموؤهالت

تقدمت بال�ستقالة من اللجنة لأ�سباب �سخ�سية بتاريخ 2017/12/22م وتم قبول ا�ستقالتها اعتبارًا من 2017/12/28م.*
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)ب/4( لجنة المخاطر:

1

الأ�ستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميحال�سم

الرئي�س التنفيذي – �سركة جيل الم�ستقبل لال�ستثماراتالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة
- ع�سو مجل�س هيئة ال�سوق المالية 2014-2009.

- المدير العام والرئي�س التنفيذي - مجموعة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمار 2009-2008.

بكالوريو�س محا�سبة واإدارة مالية – جامعة باكنجهام 1992م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ بدر بن عبداهلل العي�سىال�سم

الوظائف الحالية
- المدير المالي ل�سركة اأ�سيلة لال�ستثمار.

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميا�س القاب�سة.

الوظائف ال�سابقة

- مدير المحافظ ال�ستثمارية - اإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية المحدودة 2008-2006.

- محلل مالي وت�سويقي – �سابك اأمريكا، هيو�ستن، تك�سا�س 2004-2002.

- محلل مالي – جي بي مورغان، لندن 2002-2001.

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة راي�س 2006م.الموؤهالت

3

الأ�ستاذ / ريان بن محمد فايز*ال�سم

الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سافولالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

-الع�سو المنتدب وم�سوؤول اإقليمي اأول – جي بي مورغان ت�ساي�س فرع الريا�س 2016-2013 

- الرئي�س التنفيذي – جي بي مورغان ال�سعودية المحدودة 2013-2012.

- الرئي�س التنفيذي – جولدمان �ساك�س ال�سعودية 2012-2009.

- المدير التنفيذي – جولدمان �ساك�س العالمية، لندن 2009-2007.

بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية – جامعة ما�سات�سو�ست�س للتقنية )MIT( 2001.الموؤهالت

4

ال�سيد/ جان فران�سوا باليال�سم

مدير اإدارة المخاطر لدى كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت باري�س.الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- رئي�س التطوير والتوزيع – وع�سو اللجنة التنفيذية في بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت 2016-2012

2012-2009 GLSGالمدير الإقليمي لمجموعة القرو�س العالمية -

الموؤهالت

ماج�ستير في القت�ساد – جامعة لومير ليون 1987م.

ماج�ستير في الم�سرفية والتمويل – جامعة لومير ليون 1988م.
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5

ال�سيد/ فران�سوا باتري�س كوف�ينيي**ال�سم

-الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

الع�سو المنتدب - البنك ال�سعودي الفرن�سي 2017-2011.

-المدير التنفيذي – لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت لإقليم اآ�سيا 2011-2008

دكتوراه في القت�ساد – جامعة باري�س 1974م.الموؤهالت

6

ال�سيد/ �سبا�ستيان ابل بيلهول***ال�سم

مدير التطوير في بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت- فرن�ساالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

- اإدارة ال�ستراتيجية - الع�سو المنتدب - مجموعة نيو اإج – فرن�سا يناير 2013 – اأكتوبر 2013

م�ستقات الأ�سهم العالمية - الرئي�س التنفيذي للعمليات – بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت -فرن�سا

ماج�ستير في الإدارة – جامعة اإت�س اإي �سي، فرن�سا 1996م.الموؤهالت

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.***
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)ب/5( لجنة التبرعات والم�ساهمات الجتماعية:

1

الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سدال�سم

الوظائف الحالية

- �سريك تنفيذي- �سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده.

- رئي�س مجل�س اإدارة �سركة فنادق الدمام المحدودة.

- رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة العالمية لطالء المعادن )يوني كويل(.

-الوظائف ال�سابقة

بكالوريو�س اإدارة اأعمال، تخ�س�س اإدارة مالية – جامعة �سياتل 1985م.الموؤهالت

2

الأ�ستاذ/ بدر بن عبداهلل العي�سىال�سم

الوظائف الحالية
- المدير المالي ل�سركة اأ�سيلة لال�ستثمار.

- الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميا�س القاب�سة.

الوظائف ال�سابقة

- مدير المحافظ ال�ستثمارية - اإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية المحدودة 2008-2006.

- محلل مالي وت�سويقي – �سابك اأمريكا، هيو�ستن، تك�سا�س 2004-2002.

- محلل مالي – جي بي مورغان، لندن 2002-2001.

ماج�ستير اإدارة اأعمال – جامعة راي�س 2006م.الموؤهالت

3

الأ�ستاذ / ريان بن محمد فايز*ال�سم

الرئي�س التنفيذي لمجموعة �سافولالوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

-الع�سو المنتدب وم�سوؤول اإقليمي اأول – جي بي مورغان ت�ساي�س اإن اأي فرع الريا�س 2016-2013 

- الرئي�س التنفيذي – جي بي مورغان ال�سعودية المحدودة 2013-2012.

- الرئي�س التنفيذي – جولدمان �ساك�س ال�سعودية 2012-2009.

- المدير التنفيذي – جولدمان �ساك�س العالمية، لندن 2009-2007.

بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية – جامعة ما�سات�سو�ست�س للتقنية )MIT( 2001.الموؤهالت

4

ال�سيد/ فران�سوا باتري�س كوف�ينيي**ال�سم

-الوظائف الحالية

الوظائف ال�سابقة

-الع�سو المنتدب - البنك ال�سعودي الفرن�سي 2017-2011.

-المدير التنفيذي – لبنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت لإقليم اآ�سيا 2011-2008

دكتوراه في القت�ساد – جامعة باري�س 1974م.الموؤهالت

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**
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ج. الإدارة التنفيذية: 

1

عمار عبدالواحد الخ�سيريال�سم

الع�سو المنتدب المكلفالوظائف الحالية

رئي�س لجنة التدقيق وع�سو مجل�س اإدارةالوظائف ال�سابقة

ماج�ستيرالموؤهالت

اإداري تنفيذي وع�سو مجل�س اإدارة في العديد من ال�سركاتالخبرات

2

مازن هاني التميميال�سم

مدير تنفيذي اأول لقطاع الأعمالالوظائف الحالية

المدير العام الإقليمي للمنطقة الغربيةالوظائف ال�سابقة

بكالوريو�سالموؤهالت

30 عامًا من الخبرة البنكية في عدة منا�سب بالبنكالخبرات

3

عادل محمد مالويال�سم

المدير الماليالوظائف الحالية

رئي�س مجموعة الأ�سواق العالميةالوظائف ال�سابقة

بكالوريو�سالموؤهالت

24 عامًا من الخبرة في الخزينة والأ�سواق العالمية والماليةالخبرات

4

ثامر محمد يو�سفال�سم

مدير تنفيذي للعملياتالوظائف الحالية

رئي�س مجموعة اأنظمة المعلوماتالوظائف ال�سابقة

بكالوريو�سالموؤهالت

23 عامًا من الخبرة في مجال تقنية المعلومات والعملياتالخبرات

5

منير محمد خياطال�سم

رئي�س مجموعة الموارد الب�سريةالوظائف الحالية

نائب رئي�س مجموعة الموارد الب�سريةالوظائف ال�سابقة

بكالوريو�سالموؤهالت

17 عامًا من الخبرة في الموارد الب�سرية وم�سرفية الأفرادالخبرات
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2. اأ�س��ماء ال�س��ركات التي يكون ع�سو مجل���س اإدارة البنك ع�سوًا في مجال���س اإدارتها الحالية وال�سابقة 

اأو من مديريها:

ا�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو 

مجل�س الإدارة ع�سواً في مجال�س 

اإدارتها الحالية اأو من مديريها

داخل 

المملكة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني

ا�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو مجل�س 

الإدارة ع�سواً في مجال�س اإداراتها ال�سابقة 

اأو من مديريها

داخل المملكة 

/ خارج 

المملكة

الكيان 

القانوني

�سليمان بن عبدالرحمن القويز 

1

م�ساهمةداخل المملكة�سركة رويال �سن للتاأمينم�ساهمة مدرجةداخل المملكةموبايلي.

�سركة التعدين العربية ال�سعودية 

)معادن(.
م�ساهمةداخل المملكةاجل للخدمات الماليةم�ساهمة مدرجةداخل المملكة

المجموعة ال�سعودية لال�ستثمار 

ال�سناعي.
م�ساهمةداخل المملكةما�ستركارد العاليمة ))MEAم�ساهمة مدرجةداخل المملكة

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة ح�سانة ال�ستثمارية

2

عبدالرحمن بن را�سد الرا�سد

م�ساهمةداخل المملكةالخطوط الجوية العربية ال�سعوديةت�سامنيةداخل المملكة�سركة را�سد بن عبدالرحمن الرا�سد

داخل المملكة�سركة عبدالعزيز بن را�سد الرا�سد
ذات م�سوؤولية 

محدودة
جمعيةداخل المملكةجمعية المعاقين بالمنطقة ال�سرقية

داخل المملكة�سركة بيت التوازن
ذات م�سوؤولية 

محدودة

الغرفة التجارية ال�سناعية للمنطقة 

ال�سرقية
حكوميةداخل المملكة

داخل المملكة�سركة الأوائل لال�ستثمار القاب�سة
ذات م�سوؤولية 

محدودة
---

---موؤ�س�سةداخل المملكةمعمل الثلج البلوري

�سركة اليمامة لال�ستثمار والتطوير 

العقاري
---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة

ال�سركة العالمية لطالء المعادن 

)يوني كويل(
---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة فنادق الدمام المحدودة

---نادي ريا�سيداخل المملكةنادي التفاق الريا�سي

3

مو�سى بن عمران العمران

داخل المملكةمجموعة �سافولم�ساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعي
م�ساهمة 

مدرجة

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة عمران العمران

---داخل المملكة�سركة المخابز الغربية
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4

عمار بن عبدالواحد الخ�سيري

داخل المملكة�سركة اأطباوؤكم
ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكةمجموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة

م�ساهمة 

مدرجة

داخل المملكة�سركة اأموال الخليج لال�ستثمار
ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكة�سركة الدرع العربي للتاأمين التعاوني

م�ساهمة 

مدرجة

داخل المملكة�سركة الأموال الخليجية
ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكة�سركة الت�سالت المتنقلة ال�سعودية )زين(

م�ساهمة 

مدرجة

�سركة اللطيفية لإنتاج ال�سباك 

البال�ستيكية
داخل المملكة

ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكةمجموعة �سافول

م�ساهمة 

مدرجة

ال�سركة العالمية لل�سناعات 

التحويلية
داخل المملكة

ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكة�سركة هرفي للخدمات الغذائية

م�ساهمة 

مدرجة

داخل المملكة�سركة المملكة القاب�سةم�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة زهور الريف
م�ساهمة 

مدرجة

داخل المملكةاأليانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين التعاونيم�ساهمة مقفلةداخل المملكةيومارك
م�ساهمة 

مدرجة

5

مازن بن عبدالرزاق الرميح

داخل المملكةجيل الم�ستقبل لال�ستثمارات
ذات م�سوؤولية 

محدودة
هيئة حكوميةداخل المملكةهيئة ال�سوق المالية

داخل المملكةمجموعة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمارم�ساهمة مقفلةداخل المملكةمجموعة الحبيب الطبية
م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة اإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية المحدودةم�ساهمة مقفلةداخل المملكةال�سعودي الفرن�سي كابيتال
م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة �سدى
ذات م�سوؤولية 

محدودة
داخل المملكة�سركة اليمامة للحديد

م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة مفاهيم الغذاء
ذات م�سوؤولية 

محدودة
---
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6

بدر بن عبداهلل العي�سى

داخل المملكة�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتالم�ساهمة مقفلةداخل المملكةاأ�سيلة لال�ستثمار
م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة كنان الدولية للتطوير العقاريم�ساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة �سافول
م�ساهمة 

مقفلة

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكةال�سركة المتحدة لل�سكر

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة عافية العالمية

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سافول لالأغذية

---م�ساهمة مدرجةداخل المملكة�سركة دور لل�سيافة

داخل المملكة�سركة اأميا�س القاب�سة
ذات م�سوؤولية 

محدودة
---

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكة�سركة بنده للتجزئة

---م�ساهمة مقفلةداخل المملكةاأجياد المعرفة

---م�ساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعي

7

ريان بن محمد فايز

داخل المملكةجي بي موغان ت�ساي�س اإن اأي – فرع الريا�سم�ساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة �سافول
م�ساهمة 

مقفلة

ال�سركة ال�سعودية لال�ستثمار 

الزراعي والإنتاج الحيواني 

)�سالك(

داخل المملكةجي بي مورغان ال�سعودية المحدودةم�ساهمة مقفلةداخل المملكة
ذات م�سوؤولية 

محدودة

�سركة كنان الدولية للتطوير 

العقاري
داخل المملكة�سركة �سافول لالأغذيةم�ساهمة مقفلةداخل المملكة

م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة ال�سوق المالية ال�سعودية )تداول(م�ساهمة مدرجةداخل المملكةمدينة المعرفة القت�سادية
م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة ح�سانة ال�ستثماريةم�ساهمة مدرجةداخل المملكةالمراعي
م�ساهمة 

مقفلة

داخل المملكة�سركة بنده للتجزئةم�ساهمة مدرجةداخل المملكة�سركة هرفي للخدمات الغذائية
م�ساهمة 

مقفلة

�سندوق تنمية الموارد الب�سرية 

)هدف(
داخل المملكة

توطين الوظائف في 

القطاع الخا�س
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8

جاك اأوليفر برو�ست

بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

اإنف�ستمنت - فرن�سا
م�ساهمةخارج المملكة

كريدي اأجريكول اإندو�سيوز – ميالن- 

اإيطاليا
م�ساهمةخارج المملكة

م�ساهمةخارج المملكةكريدي اأجريكول - �سوي�سرام�ساهمةخارج المملكةكريدي اأجريكول لخدمة المدفوعات

م�ساهمةخارج المملكةاإف اآي اأي نيت - اأروبا

بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

اإنف�ستمنت – زاو - رو�سيا

م�ساهمةخارج المملكة

---
بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

اإنف�ستمنت-ال�سين
م�ساهمةخارج المملكة

---

بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

IMMOFI -اإنف�ستمنت

م�ساهمةخارج المملكة

م�ساهمةخارج المملكةكريدي اأجريكول العقارية---

3. تكوين مجل�س الإدارة وت�سنيف اأع�سائه:

ت�سنيف الع�سويةالمن�سبا�سم الع�سوم

غير تنفيذيرئي�س مجل�س الإدارة�سليمان بن عبدالرحمن القويز1

غير تنفيذينائب رئي�س مجل�س الإدارةعبدالرحمن بن را�سد الرا�سد2

م�ستقلع�سومو�سى بن عمران العمران3

م�ستقلع�سود. خالد بن حامد مطبقاني4

م�ستقلع�سوعمار بن عبدالواحد الخ�سيري*5

غير تنفيذيع�سومازن بن عبدالرزاق الرميح6

م�ستقلع�سوبدر بن عبداهلل العي�سى7

غير تنفيذيع�سوريان بن محمد فايز8

غير تنفيذيع�سوجاك اأوليفر برو�ست9

�ساغر10

تم تكليفه بمن�سب الع�سو المنتدب وت�سيير اأعمال البنك اعتبارًا من 2017/11/15م اإلى حين تولي الع�سو المنتدب الجديد مهام عمله.*
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4. و�سف مخت�سر لخت�سا�سات اللجان ومهامها:

قام مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي بت�سكيل خم�س لجان منبثقة عن المجل�س لفترة ثالث �سنوات اعتبارًا من 2016/01/01م 

وحت��ى 2018/12/31م وه��ي اللجن��ة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة التر�س��يحات والمكافاآت، لجنة المخاط��ر ولجنة التبرعات 

والم�ساهمات الجتماعية، وتمار�س كل لجنة من هذه اللجان �سالحياتها بموجب لئحة خا�سة بها، وفيما يلي بيان بتلك اللجان:

)4/اأ( اللجنة التنفيذية: 

تمار���س �س��لطات مجل���س الإدارة في متابعة واإدارة اأعمال و�س��وؤون البنك بناء على تفوي�س من المجل���س. تت�س��كل اللجنة من )7( 

اأع�ساء وعقدت عدد )7( اجتماعات خالل العام 2017م بن�سبة ح�سور قدرها 88 ٪، ويقوم الأمين العام للبنك باأعمال اأمين �سر 

هذه اللجنة، وفيما يلي بيان باأع�ساء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2017م:

ال�سم
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الع�سوية
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رئي�س�سليمان بن عبدالرحمن القويز1

ع�سوعبدالرحمن بن را�سد الرا�سد2

ع�سومو�سى بن عمران العمران3

ع�سوعمار بن عبدالواحد الخ�سيري4

ع�سومازن بن عبدالرزاق الرميح5

ع�سوجاك اأوليفر بيير برو�ست6

-------ع�سوريان بن محمد فايز*7

-ع�سوفران�سوا باتري�س كوف�ينيي**8

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**

تت�سمن الم�سوؤوليات الرئي�سية للجنة على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي:

اتخاذ الإجراءات العاجلة وخا�سة بالم�سائل التي قد يوؤدي تاأخيرها اإلى اآثار �سلبية على عمل البنك و�سمعته، ول تخت�س هذه 	 

اللجنة بالقرارات التي تتطلب موافقة المجل�س اأو اللجان الأخرى.

اتخاذ القرارات ب�ساأن ما يتعلق بتعيين الخبراء ال�ست�ساريين اأو اإنهاء خدمتهم، في الم�سائل المتعلقة بتطوير ال�ستراتيجيات 	 

وال�سيا�سات، وكذلك التفاو�س والموافقة على اأتعاب الم�ست�سارين ب�ساأن هذه الأمور.

درا�سة واتخاذ القرارات ب�ساأن معامالت الأطراف ذات العالقة �سمن ال�سالحيات المحددة في )جدول تفوي�س ال�سالحيات 	 

المعتمد(، وتقديم تو�سيات اإلى مجل�س الإدارة ب�ساأن المعامالت التي تتجاوز حدود �سالحيات اللجنة طبقًا )لجدول تفوي�س 

ال�سالحيات(.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٧ 22



اعتم��اد القرو���س والت�س��هيالت الئتمانية لعمالء البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي، وفًقا لجدول تفوي�س ال�سالحي��ات المعتمد في 	 

البنك، بما يتما�سى مع قواعد واأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الخا�سة بالقرو�س والت�سهيالت الئتمانية.

مراجعة التقارير الدورية لأداء الإدارة وتقديم التو�سيات اإلى مجل�س الإدارة ب�ساأنها.	 

مراجعة الموازنات ال�سنوية والخطط والفروق المادية في الميزانية )اإن وجدت( قبل اإحالتها اإلى مجل�س الإدارة للمراجعة.	 

طلب تقارير دورية من لجنة المراجعة ولجنة المخاطر حول نتائح واأي تحديثات تتعلق بالمخاطر وتقييمها وخطط معالجتها.	 

تقييم خطط وا�ستراتيجيات العمل.	 

مراقبة وقيا�س الأهداف طويلة الأجل المو�سوعة من قبل المجل�س.	 

اإجراء المراجعة وو�سع التو�سيات للمجل�س بخ�سو�س م�ستندات الحوكمة، مثل عقود التاأ�سي�س.	 

مراجعة الميزانية التقديرية والم�ساريف ح�سب مقترحات قطاعات العمل ودوائر الم�ساندة المختلفة واإر�سالها اإلى المجل�س 	 

للمراجعة والعتماد.

)4/ب( لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/04/20م على ت�سكيل لجنة المراجعة وتحديد مهمات و�سوابط عملها 

ومكافاآت وبدلت اأع�سائها ال�سنوية وفقًا لنظام ال�سركات للدورة الحالية التي تنتهي في 2018/12/31م، وتتكون اللجنة من )5( 

اأع�س��اء، يراأ�س��ها اأح��د اأع�ساء المجل���س واأربع��ة اأع�ساء غير تنفيذيي��ن، ويحمل اأع�ساء لجن��ة المراجعة موؤه��الت اأكاديمية عالية 

وخب��رات مهنية رفيعة ت�س��مل المعرفة بمعايير المحا�س��بة والقدرة عل��ى قراءة التقارير المالية، بالإ�ساف��ة لفهم القوانين واللوائح 

ال�س��ادرة ع��ن ال�س��لطات المخت�سة، عقدت لجن��ة المراجعة )7( اجتماعات خالل العام 2017م بن�س��بة ح�سور بلغت 91٪، ويقوم 

الأمين العام للبنك باأعمال اأمين �سر هذه اللجنة، وفيما يلي بيان باأع�ساء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2017م:

ال�سم 
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رئي�سبدر بن عبداهلل العي�سى1

2
عيد بن فالح ال�سامري

)من خارج المجل�س(
ع�سو

3
د. محمد علي بن ح�سن اإخوان

)من خارج المجل�س(
ع�سو

4
اأرنود جان ماري �سوبين

)من خارج المجل�س( 
ع�سو

--ع�سوعمار بن عبدالواحد الخ�سيري *5

ا�ستقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/11/15م اإلى حين النتهاء من تكليفه من من�سب الع�سو المنتدب واإعادة توليه من�سب رئي�س *

لجنة المراجعة بعد اأخذ الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية والإ�سرافية ذات العالقة. ويوؤكد مجل�س اإدارة البنك اأنه في حالة اإعادة 

تعيين الأ�ستاذ/ عمار الخ�سيري كرئي�س للجنة المراجعة فاإنه لن يقوم بالمراجعة اأو الم�ساركة في اأي نقا�سات تتعلق بالأعمال التي اأ�سرف عليها 

خالل فترة تكليفه بمهام وم�سوؤوليات الع�سو المنتدب.
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يقوم اأع�ساء لجنة المراجعة بم�ساعدة مجل�س اإدارة البنك في الوفاء بم�سوؤولياته الرقابية المرتبطة بالتالي:

�سالمة البيانات المالية الخا�سة بالبنك ال�سعودي الفرن�سي- 

البالغات المالية ال�ساملة و�سوابط عملية الإف�ساح في البنك ال�سعودي الفرن�سي- 

نظام المحا�سبة الداخلية وال�سوابط المالية في البنك ال�سعودي الفرن�سي- 

نظام ال�سوابط الداخلية للعمليات في البنك ال�سعودي الفرن�سي- 

مهام المراجعة الداخلية في البنك ال�سعودي الفرن�سي )التي ت�سمل: ميثاق المراجعة الداخلية، الخطط، الأن�سطة، البالغات(- 

المراجعة الخارجية ال�سنوية والم�ستقلة للبيانات المالية للبنك ال�سعودي الفرن�سي- 

الإ�سراف على فعالية نظام مراقبة اللتزام بالقوانين واللوائح - 

مراقبة المخاطر الرئي�سية اأو ال�ستهدافات التي تواجه البنك والخطوات المتخذة للحد من هذه المخاطر- 

الإ�سراف على وتقييم اأداء المراجعين الخارجيين للبنك ال�سعودي الفرن�سي الذي ي�سمل مراجعة تقييم اإمكانات وا�ستقاللية - 

المراجعين الخارجيين بالإ�سافة اإلى �سريك العملية وال�سريك الموؤيد

ا�ستعرا�س خطة المراجعة الُمقدمة من المراجعين الخارجيين، ونطاقها، وطريقتها التي ت�سمل التن�سيق بين جهود المراجعة - 

مع المراجعين الداخليين

ا�س��تعرا�س خطط واأن�س��طة المراجعة الداخلية التي ت�س��مل مراجعة خط��ة المراجعة القائمة على المخاط��ر والموافقة عليها - 

وتقييم اأداء المراجعة الداخلية.

)4/ج( لجنة التر�سيحات والمكافاآت: 

تتكون اللجنة من خم�سة اأع�ساء من مجل�س الإدارة ومن غيرهم من المخت�سين، ويح�سر الأع�ساء التنفيذيون اجتماعات اللجنة ب�سورة 

دائم��ة ب�سف��ة مراقبي��ن، وتلت��زم اللجنة بالئحة عم��ل تتعلق بتقديم التو�سيات للمجل���س ب�س��اأن تعيينات اأع�ساء المجل���س وتقييم مهارات 

اأع�س��اء المجل���س وكب��ار التنفيذيي��ن ب�س��كل دوري، ومراجعة هيكل اأو ت�س��كيل المجل���س والعم��ل على �سمان ا�س��تقاللية اأع�ساء المجل���س 

الم�س��تقلين، والإ�س��راف على عملية �سياغة خطة الإحالل الوظيفي وتحديد نظام الحوافز والمكافاآت لأع�ساء المجل�س واللجان المنبثقة 

عن المجل�س وم�سوؤولي الإدارة التنفيذية، ومدة عمل اللجنة ثالث �سنوات، ويتم بقرار من مجل�س الإدارة تمديد مدة الأع�ساء في اللجنة 

اأو ت�سمية غيرهم لثالث �سن��وات اأخرى، عقدت لجنة التر�سيحات والمكافاآت )6( اجتماعات خالل العام 2017م بن�سبة ح�سور بلغت ٪93 

ويقوم الأمين العام للبنك باأعمال اأمين �سر هذه اللجنة، وفيما يلي بيان باأع�ساء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2017م:
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رئي�سعبدالرحمن بن را�سد الرا�سد1

ع�سومو�سى بن عمران العمران2

ع�سوخالد بن حامد مطبقاني3

ع�سومن�سور بن عبدالعزيز المن�سور4

ع�سواإيفانا بونيه5

تقدمت بال�ستقالة من اللجنة لأ�سباب �سخ�سية بتاريخ 2017/12/22م وتم قبول ا�ستقالتها اعتبارًا من 2017/12/28م.*
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ومن مهام لجنة التر�سيحات والمكافاآت على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي:

الإ�سراف على و�سع وتنفيذ نظام و�سيا�سة المكافاآت بالبنك نيابة عن مجل�س الإدارة، ومراجعتها ب�سورة دورية وعر�سها على 	 

مجل�س الإدارة للموافقة النهائية.

تقييم الممار�سات التي يتم بموجبها �سرف المكافاآت بخ�سو�س الإيرادات المحتملة والتي ل ُيْعرف توقيتها اأو احتمال حدوثها.	 

تقدي��م التو�سي��ات اإلى مجل���س الإدارة بخ�سو�س م�س��توى وهيكل التعوي�س لكب��ار المدراء التنفيذيين بالبن��ك، ي�سم المدراء 	 

التنفيذيون بالبنك، لهذه الغاية، المدراء الذين يخ�سع تعيينهم اإلى الح�سول على عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد.

تحديد قيمة المكافاآت الإجمالية اعتمادًا على اأرباح البنك والمعدلة ح�سب المخاطر للبنك وذلك بخ�سو�س دفع مكافاآت الأداء.	 

مراجعة مدى توافق �سيا�سة المكافاآت مع القواعد المنظمة ومع مبادئ ومعايير مجل�س ال�ستقرار المالي.	 

تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�س الإدارة ورفع التو�سيات في �ساأن التغييرات التي يمكن اإجراوؤها.	 

مراجعة ملفات المتقدمين لع�سوية المجل�س لمعرفة مدى كفاءتهم ومقدرتهم على العمل كاأع�ساء بالمجل�س ومدى ا�ستقالليتهم، 	 

ورفع التو�سيات لمجل�س الإدارة من خالل الأمانة العامة، ومن ثم الموافقة النهائية عليها للعر�س على الجهات المخت�سة.

درا�سة الطلبات المقدمة للتر�سح للوظائف القيادية ومدى منا�سبتها مع الحتياجات الفعلية للبنك في هذا الخ�سو�س بالتعاون 	 

م��ع اإدارة الم��وارد الب�س��رية، كم��ا تق��وم اللجن��ة بمراجعة عق��ود كب��ار الموظفين قب��ل انتهائها وذل��ك للتو�سية اإم��ا بالتجديد اأو 

ال�ستبدال، وتتم التو�سية بما تتو�سل اإليه اللجنة اإلى مجل�س الإدارة والذي بدوره يفو�س الإدارة العليا باتخاذ القرار النهائي.

)4/د( لجنة المخاطر: 

تتك��ون لجن��ة المخاطر من خم�س��ة اأع�ساء، من اأع�ساء مجل���س الإدارة ومن غيرهم من المخت�سين، وق��د عقدت هذه اللجنة عدد 

)4( اجتماعات خالل العام 2017م وبن�سبة ح�سور 80٪، ويقوم الأمين العام للبنك باأعمال اأمين �سر هذه اللجنة، وفيما يلي بيان 

باأع�ساء اللجنة واجتماعاتها خالل العام 2017م:

طبيعة الع�سويةال�سم
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رئي�سمازن بن عبدالرزاق الرميح1

ع�سوبدر بن عبداهلل العي�سى2

----ع�سوريان بن محمد فايز*3

ع�سوجان فران�سوا بالي4

-ع�سوفران�سوا باتري�س كوف�ينيي**5

ع�سوال�سيد/ �سبا�ستيان ابل بيلهول***6

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.***
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تت�سمن المهام والم�سوؤوليات الرئي�سية للجنة المخاطر ما يلي:

تقديم التو�سيات ب�ساأن ال�سيا�سات والتوجيهات العامة عن مدى قابلية تحمل البنك للمخاطر لتمكين الإدارة من و�سع خطط 	 

محددة لكل وحدة اأعمال / فئة مخاطر.

مراجعة ومتابعة مخاطر البنك �سمن �سياق قابلية تحمل المخاطر المعتمدة من قبل المجل�س.	 

�سمان �سالمة عملية تقييم كفاية راأ�س المال الداخلية.	 

القي��ام با�س��تعرا�س ومناق�س��ة وتقدي��م التو�سي��ات الخا�سة بممار�س��ات اإدارة المخاطر والإر�س��ادات ب�س��اأن ال�س��تراتيجيات 	 

المعتمدة من قبل الإدارة.

�سم��ان كفاية فعالية م�س��تويات المخاطر للبن��ك من حيث جمع المعلومات عن المخاطر، واإج��راء التحليل، وتقييم المخاطر 	 

وال�ستفادة من نتائج الميزات التناف�سية للبنك.

و�س��ع منهجي��ات قيا���س المخاط��ر عل��ى م�س��توى المن�س��اأة لقيا���س وتقيي��م ا�س��تراتيجية اإدارة المخاط��ر ل�سم��ان �س��يرها مع 	 

الم�س��تجدات النظامي��ة والت�س��غيلية والقانونية بالإ�ساف��ة اإلى اأهداف اأعمال البنك، النظر ف��ي وتقديم الردود على طروحات 

الع�سو المنتدب وتقديم المالحظات عليها -عند الحاجة- فيما يتعلق باأثر المخاطر المرتبطة مع اأي قرار ا�ستراتيجي ينظر 

فيه البنك - وعالوة على ذلك تقديم التقارير اإلى المجل���س عندما تت�سمن ال�س��تراتيجيات التي يتدار�س��ها الع�سو المنتدب 

وجود احتمال )ولو كان �سعيفًا( بخروج البنك من دائرة المخاطر المقبولة. 

التاأكد من الموافقة على جميع التغييرات على �سيا�سات المخاطر ح�سب منظومة تخويل ال�سالحيات للبنك.	 

تقديم الم�س��ورة المنا�س��بة لالإدارة حول الوفاء بم�س��وؤولياتها فيما يتعلق باإدارة المخاطر، تقديم التقارير بخ�سو�س الم�سائل 	 

التالية اإلى المجل���س ب�س��كل دوري )ن�سف �س��نوي( اأو اإذا و�سل الخطر اإلى م�س��توى غير مقبول: تقديم التقارير اإلى مجل���س 

الإدارة ع��ن المخاط��ر الت��ي تج��اوزت م�س��تويات المخاطر المقبولة حتى بع��د اإعادتها اإلى الم�س��تويات المقبول��ة، كما تتحمل 

اللجن��ة م�س��وؤولية متابعة اأن�س��طة المخاطر الئتماني��ة بالإ�سافة اإلى وظيفة اإدارة مخاطر الئتمان ب�س��كل ع��ام، وعلى اللجنة 

القيام بالمهام التالية المتعلقة باإدارة مخاطر الئتمان للتاأكد من تنفيذ �سيا�سات وا�ستراتيجيات مخاطر الئتمان المعتمدة 

م��ن قب��ل المجل���س واللجن��ة التنفيذي��ة، ومتابعة مخاط��ر الئتمان على البنك ب�س��كل عام و�سم��ان اللتزام لح��دود المخاطر 

المعتم��دة م��ن قبل لجنة المجل���س واللجن��ة التنفيذية توفير المعلوم��ات الخا�سة ب�سياغة ال�سيا�س��ة الئتمانية للبنك وخا�سة 

المتعلق��ة بمخاط��ر الئتم��ان بم��ا في ذلك- على �س��بيل المث��ال- و�سع معايي��ر لتقديم مقترح��ات الئتمان والقواع��د المالية 

ومعايير الت�سنيف والمعايير القيا�سية.

تقدي��م التو�سي��ات اإل��ى اللجن��ة التنفيذي��ة ب�س��اأن الم�س��ائل المتعلق��ة بتفوي�س �سالحي��ات الموافقة عل��ى الئتم��ان، والحدود 	 

الحترازية على عمليات الئتمان الكبيرة، ومعايير �سمانات القرو�س، واإدارة المحافظ، واآلية مراجعة القرو�س، وتركيزات 

المخاط��ر، ور�س��د وتقيي��م المخاطر واأ�س��عار القرو���س، وتجنيب المخ�س�سات ح�س��ب الحاجة، التعامل مع اأي من الم�س��ائل 

الأخ��رى المتعلق��ة ب��اإدارة مخاطر الئتمان، مراجعة ميثاق اللجنة ب�س��كل دوري، بما ل يقل عن مرة واحدة �س��نويًا، والتو�سية 

اإل��ى المجل���س بخ�سو���س اأي تعديالت �سرورية، و�سع خطة �س��نوية وجدول زمني لأن�س��طة اللجنة للعام القادم، وي�س��مل هذا 

اجتماعات اللجنة الدورية والجتماعات مع الإدارة، وغيرها من الأن�سطة في �سوء اأدوار اللجنة وم�سوؤولياتها المحددة �سمن 

هذا الميثاق.
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)4/ه�( لجنة التبرعات والم�ساهمات الجتماعية:

يحر�س مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي على دعم اأكبر �سريحة ممكنة من المجتمع في كافة المجالت، وقد تم ت�سكيل لجنة 

التبرعات والم�س��اهمات الجتماعية من )3( اأع�ساء، يقوم الأمين العام للبنك باأعمال اأمين �س��ر هذه اللجنة، وقد عقدت اللجنة 

اجتماعًا واحد في العام 2017م وبن�سبة ح�سور قدرها 100٪، وفيما يلي بيان باأع�ساء اللجنة و�سجل ح�سور الجتماع خالل العام 

2017م:

طبيعة الع�سويةال�سم

عدد الجتماعات اجتماع واحد

2017/05/23م

رئي�سالأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن را�سد الرا�سد1

ع�سوالأ�ستاذ/ بدر بن عبداهلل العي�سى2

-ع�سوالأ�ستاذ/ ريان بن محمد فايز*3

ع�سوال�سيد/ فران�سوا باتري�س كوف�ينيي**4

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.**

وتت�سمن مهام لجنة التبرعات والم�ساهمات الجتماعية ما يلي: 

تمثيل وم�س��اعدة المجل���س في الإ�س��راف على مراجعة التو�سيات واأوراق العتماد للتبرعات المقدمة من قبل الأع�ساء للنظر 	 

فيها. 

اختيار الجمعيات الخيرية التي يرغب البنك بعقد �سراكات معها ب�سورة �سنوية. 	 

العمل بمو�سوعية في تحديد احتياجات ال�سراكات الخيرية.	 

توفير و�سائل الت�سال بين اأع�ساء المجل�س والجمعيات الخيرية المختارة بخ�سو�س الأعمال التي تقوم اللجنة بها.	 

الإ�سهام في روؤية البنك والخطة ال�ستراتيجية له وذلك بالتاأكد من عمل ا�ستراتيجية الم�ساهمة الجتماعية للبنك على الوجه 	 

الأكمل ودعمها لأهداف الإ�سهام الجتماعي على اأعلى م�ستوى.

حماية وتعزيز وتطوير مكانة البنك بين الأطراف المعنية، متابعة اأداء اإ�سهامات البنك الجتماعية.	 
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5. مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة واأع�ساء اللجان والإدارة التنفيذية:

يح�سل اأع�ساء مجل���س الإدارة على مكافاأة مبلغ مالي معين يقدم لكل ع�سو بما يتنا�س��ب مع اأدائه وعدد الجل�س��ات التي يح�سرها، وفقًا 

لتو�سية لجنة التر�س��يحات والمكافاآت، وبما يتوافق مع نظام ال�س��ركات والأنظمة وال�سوابط ال�سادرة عن هيئة ال�س��وق المالية وموؤ�س�سة 

النق��د العرب��ي ال�س��عودي. مع التاأكي��د على عدم وجود اأي انحراف بين المكافاآت المقررة وبين ماتم اإقراره من قبل مجل���س الإدارة بناء 

على تو�سيات لجنة التر�سيحات والمكافاآت. وفيما يلي مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء مجل�س الإدارة، واأع�ساء اللجان، والإدارة التنفيذية.

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة )اآلف الريالت(
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ة
م

د
خ

ال
ة 

اي
ه

 ن
اأة

ف
كا

م

ي
كل

ال
ع 

و
م

ج
م

ال

ت
فا

و
ر

�س
م

ال
ل 

د
ب

ن
عي

م
غ 

بل
م

س
ل�

ج
م

ال
ت 

سا
ل�

ج
ر 

و
�س

ح
ل 

د
ب

ن
جا

لل
 ا

ت
سا

ل�
ج

ر 
و

�س
ح

ل 
د

 ب
ع

و
م

ج
م

ة
ني

عي
ا 

اي
ز

م

م 
ه

ف
�س

و
 ب

س
ل�

ج
م

ال
ء 

سا
�

ع
 اأ

ه
�س

قب
ا 

م
ن 

يا
ب

ل 
ما

ع
 اأ

ر
ظي

 ن
ه
و

�س
قب

ا 
م

و 
 اأ

ن
يي

ر
دا

 اإ
و

 اأ
ن

لي
م

عا

ت
را

سا
ت�

�س
 ا

و
 اأ

ة
ري

دا
 اإ

و
 اأ

ة
ني

ف

و 
 اأ

ب
د

نت
م

ال
و 

�س
ع
ال

و 
 اأ

س
ل�

ج
م

ال
س 

ي�
رئ

ة 
فاأ

كا
م

ء
سا

�
ع

لأ
 ا

ن
م

ن 
كا

ن 
 اإ

ر
�س

ال
ن 

مي
اأ

ع
و

م
ج

م
ال

ح
با

ر
لأ

 ا
ن

م
ة 

سب
ن�

ة
ري

و
 د

ت
فاآ

كا
م

ل
ج

لأ
 ا

رة
سي

�
ق

ة 
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

ل
ج

لأ
 ا

ة
يل

و
ط

ة 
زي

في
ح

 ت
ط

ط
خ

ة(
م

قي
ال

ل 
خا

اإد
م 

يت
(

ة 
ح

و
من

م
ال

م 
ه

�س
لأ

ا

ع
و

م
ج

م
ال

اأوًل: الأع�ساء الم�ستقلين

---------474---14202133- مو�سى العمران

---------456---24201818- د. خالد مطبقاني

---------480---34202436- بدر العي�سى

---------480---44202436- عمار الخ�سيري

----------------5- ريان فايز*

---------1.890---1.68087123المجموع

ثانياً: الأع�ساء غير التنفيذيون

 - -  -  -  -  -  -  -  -  465  -  - -  21  24  420 1- �سليمان القويز

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  474  -  - -  36  18  420 2- عبدالرحمن الرا�سد

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  471  -  - -  30  21  420 3- مازن الرميح

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  459  -  - -  18  21  420 4- جاك برو�ست

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  263  -  - -  6  12  245 5- �سبا�ستيان بيلهول**

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.132  -  - -  111  96 1.925 المجموع

ثالثاً: الأع�ساء التنفيذيين

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  427  -  - -  27  15  385 1-باتري�س كوفينيي***

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  427  -  - -  27  15  385 المجموع

تم تعيينه ع�سوًا في مجل�س الإدارة اعتبارًا من 2017/12/17م.*

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.**

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.***
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مكافاآت خم�سة من كبار التنفيذيين، من �سمنهم المدير التنفيذي والمدير المالي )اآلف الريالت(

المكافاآت المتغيرةالمكافاآت الثابتة

مكافاأة 

نهاية 

الخدمة

مجموع مكافاأة 

التنفيذيين عن 

المجل�س اإن 
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المجموع 

الكلي

ب
ات

و
ر

ت
ل

د
ب

ة
ي
ن
ي
ع

ا 
ي
زا

م

ع
و
م

ج
م

ال

ة
ي
ر
و
د

ت 
فاآ

كا
م

ح
با

ر
اأ

ل
ج

لأ
 ا

ة
ر

ي
�س

ق
ة 

ي
ز

ي
ف
ح

 ت
ط

ط
خ

ل
ج

لأ
 ا

ة
يل

و
ط

ة 
ي
ز

ي
ف
ح

 ت
ط

ط
خ

ة
ح

و
ن
م

م
ال

م 
ه

�س
لأ

ا

ع
و
م

ج
م

ال

8.3794.55430013.23313.879----13.879--27.539

مكافاآت كبار التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الح�سول على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )اآلف الريالت(

المكافاآت المتغيرةالمكافاآت الثابتة

مكافاأة 

نهاية 

الخدمة

مجموع مكافاأة 

التنفيذيين 

عن المجل�س 

اإن وجدت

المجموع 
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27.17111.79997539.94526.235----262354.35642770.963

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة مقابل اأي اأعمال اأو منا�سب تنفيذية اأو فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية

ا�سم ع�سو مجل�س 

الإدارة
حيثيات واآليات اتخاذ القرارالمن�سب

المبلغ لكامل المدة )باآلف 

الريالت(

الأ�ستاذ/ عمار 

بن عبدالواحد 

الخ�سيري

الع�سو المنتدب 

المكلف

بناء على تو�سية لجنة التر�سيحات والمكافاآت، وفي ظل المرحلة النتقالية التي 

مر بها البنك جراء اإنهاء خدمات الع�سو المنتدب ال�سابق، قرر مجل�س الإدارة 

تكليف الأ�ستاذ عمار الخ�سيري كع�سو منتدب لمدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ 

2017/11/15م اإلى تاريخ 2018/02/15م وذلك بعد الح�سول على موافقة 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وقد تم تحديد المكافاأة المنا�سبة بناء على 

تو�سية لجنة التر�سيحات والمكافاآت وقرار المجل�س، مقارنة بمكافاآت مثل هذه 

المنا�سب في �سوق العمل والقطاع الم�سرفي.

1.200
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مكافاآت اأع�ساء اللجان )اآلف الريالت(
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مالحظات

اأع�ساء لجنة المراجعة

2121-1- بدر العي�سى

210018118- عيد ال�سامري

310021121- د. محمد اخوان

قام بالتنازل عن كامل مبلغ المكافاأة410021121- اأرنود �سوبين

1515-5- عمار الخ�سيري*

30096396المجموع

اأع�ساء لجنة التر�سيحات والمكافاآت

1818-1- عبدالرحمن الرا�سد

1515-2- مو�سى العمران

1818-3- د. خالد مطبقاني

410018118- من�سور المن�سور

510015115- اإيفانا بونية**

20084284المجموع

اأع�ساء لجنة المخاطر

99-1- مازن الرميح

1212-2- بدر العي�سى

قام بالتنازل عن كامل مبلغ المكافاأة310012112- فران�سوا بالي

99-4- باتري�س كوفينيي***

---5- ريان فايز****

66-6- �سبا�ستيان بيلهول*****

10048148المجموع
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مكافاآت اأع�ساء اللجان )اآلف الريالت(
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مالحظات

اأع�ساء اللجنة التنفيذية

2121-1- �سليمان القويز

1515-2- عبدالرحمن الرا�سد

1818-3- مو�سى العمران

2121-4- عمار الخ�سيري

2121-5- مازن الرميح

1818-6- جاك برو�ست

---7- ريان فايز****

1515-8- باتري�س كوفينيي***

129129-المجموع

اأع�ساء لجنة التبرعات والإ�سهامات الجتماعية

33-1- عبدالرحمن الرا�سد

33-2- بدر العي�سى

---3- ريان فايز****

33-4- باتري�س كوفينيي***

99-المجموع

ا�ستقال من لجنة المراجعة اعتبارًا من 2017/12/15م اإلى حين النتهاء من تكليفه بمن�سب الع�سو المنتدب واإعادة توليه من�سب رئي�س *

لجنة المراجعة بعد اأخذ الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية والإ�سرافية ذات العالقة. ويوؤكد مجل�س اإدارة البنك اأنه في حالة اإعادة 

تعيين الأ�ستاذ/ عمار الخ�سيري كرئي�س للجنة المراجعة فاإنه لن يقوم بالمراجعة اأو الم�ساركة في اأي نقا�سات تتعلق بالأعمال التي اأ�سرف 

عليها خالل فترة تكليفه بمهام وم�سوؤوليات الع�سو المنتدب.

تقدمت بال�ستقالة من اللجنة لأ�سباب �سخ�سية بتاريخ 2017/12/22م وتم قبول ا�ستقالتها اعتبارًا من 2017/12/28م.**

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.***

تم تعيينه ع�سوًا باللجنة اعتبارًا من 2017/12/17م.****

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.*****
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6. الجزاءات والمخالفات التي �سدرت على البنك:

اأ. قرارات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الجزائية: 

مو�سوع المخالفة

2017

عدد القرارات 

الجزائية

اإجمالي مبلغ الغرامات 

المالية

بالريال ال�سعودي

�سبل عالجها وتفادي وقوعها في الم�ستقبل

2193.938.518مخالفة تعليمات الموؤ�س�سة الإ�سرافية

تم رفع م�ستوى الرقابة والإجراءات الالزمة للتاأكد من 

اللتزام بالتعليمات ال�سادرة عن الجهات التنظيمية، 

و�سمان عدم تكرار هذه المخالفات

مخالفة تعليمات الموؤ�س�سة الخا�سة 

بم�ستوى اأداء اأجهزة ال�سرف الآلي 

واأجهزة نقاط البيع

1102.563
تتم معالجة الق�سور ورفع م�ستوى الأداء الت�سغيلي وتالفي 

حدوث ذلك م�ستقباًل

مخالفة تعليمات الموؤ�س�سة الخا�سة 

ببذل العناية الواجبة في مكافحة غ�سل 

الأموال وتمويل الإرهاب

1490.000

مراجعة كافة الإجراءات وال�سيا�سات المتبعة في هذا 

ال�ساأن وتنفيذ اإ�سالحات هامة ت�سمن عدم حدوث 

م�سببات هذه المخالفات

2394.531.081المجموع

ب- قرارات جزائية اأخرى:

العقوبة / الجزاء / التدبير 

الحترازي / القيد الحتياطي
الجهة الموقعة للمخالفةاأ�سباب المخالفة

�سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

الم�ستقبل

غرامة مالية 17.934.88 ريال
متعلقة بفترة عمل اأحد 

الم�ست�سارين

الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

الجتماعية

التاأكد من تطبيق اللوائح المتبعة 

ل�سيا�سات التاأمينات الجتماعية
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7. نتائ��ج المراجع��ة ال�س��نوية لفعالية اإج��راءات الرقابة الداخلي��ة، وراأي لجن��ة المراجعة في مدى 

كفاءة نظام الرقابة الداخلية:

اأ. اإطار الرقابة الداخلية

ُيعّد مجل�س الإدارة م�سوؤوًل عن نظام الّرقابة الّداخلّية لدى البنك ال�ّسعودي الفرن�سي. وُيعتبر الإطار العام لل�ّسيا�سات والإجراءات 

الأ�سا�سية، اّلتي وافق عليها مجل�س الإدارة م�سمًما لتقديم رقابة داخلّية فّعالة داخل البنك لإدارة المخاطر �سمن حدود المخاطر 

المحددة. ويمكن لهذا الإطار اأن يوّفر �سمانات معقولة ب�ساأن فعالّية �سوابط الّرقابة داخل البنك وكفاءتها.

وتتوّلى اإدارة البنك ال�ّسعودي الفرن�سي م�سوؤولّية تطبيق ومراجعة فعالّية بيئة الرقابة الداخلية التي وافق عليها مجل�س الإدارة، وقد 

قد العربي ال�ّس��عودي. ويبداأ نظام �سوابط الّرقابة  �س��ة النَّ اعتم��دت اإط��اًرا متكاماًل ل�سوابط الّرقابة الّداخلّية وفًقا لتوجيهات موؤ�سَّ

الداخلي��ة )ال��ذي يتب��ع مب��داأ خط��وط الدفاع الثالث��ة( مع اإدارة البن��ك التي تح��دد الأدوار والم�س��وؤولّيات لمجل���س الإدارة والّلجان 

�سول 
ُ
الإدارّي��ة للمجل���س اّلت��ي تدعم��ه في مراقب��ة وتخفيف المخاط��ر المرتبطة بال�س��تراتيجّية، الأداء المال��ّي، التقني��ة، اإدارة الأ

وؤون القانونّية، ال�ّسوؤون الّتنظيمّية واأمن المعلومات. والخ�سوم، الئتمان، العملّيات، ال�سُّ

وتب��ذل كاّف��ة اإدارات البن��ك جه��وًدا لتح�س��ين كف��اءة بيئ��ة �سواب��ط الّرقاب��ة الّداخلّي��ة وفعالّيتها على م�س��توى العملّي��ات عن طريق 

المراجعات الم�ستمّرة والإجراءات المن�ّسقة والمتكاملة، وذلك لتفادي الق�سور الّرقابي وت�سحيحه. فُتكلف كل اإدارة )خّط الّدفاع 

الأول( تح��ت اإ�س��راف الإدارة الّتنفيذّية العليا، بم�س��وؤولّية الإ�س��راف على تعدي��ل الق�سور الّرقابي المحّدد من قب��ل عملّية تقييمها 

خرى )خّط الّدفاع الثاني( كاإدارة اللتزام واإدارة المخاطر والموارد الب�سرّية 
ُ
الّذاتي للمخاطر والّرقابة، ومن قبل اإدارات رقابّية اأ

والإدارة المالّية. ويتوّلى المراجعون الّداخلّيون والخارجّيون مهّمة التاأكيد لمجل�س الإدارة )خّط الّدفاع الثالث(.

ب. المراجعة الّداخلّية

تعم��ل دائ��رة المراجع��ة الّداخلّي��ة ك��� »خ��ط ّدفاع ثال��ث« وتق��ّدم تاأكيدات م�س��تقّلة ل��الإدارة العليا ومجل���س الإدارة ع��ن طريق لجنة 

المراجعة المنبثقة عن مجل���س الإدارة. ويقوم دورها على الفل�س��فة التي تق�سي بتوفير قيمة م�سافة لتح�س��ين عملّيات البنك، كما 

تقّدم خدمات ا�ست�سارّية لمهام مختلفة في البنك عند الّطلب.

ت��ّم اإن�س��اء دائ��رة المراجعة الّداخلّية من قبل لجنة المراجعة واّلتي تحّدد م�س��وؤولّيات هذه الّدائ��رة وتقّرها باعتبار ذلك جزًءا من 

دورها الّرقابي، ويعود الّرئي�س الّتنفيذي للمراجعة من الّناحية الوظيفّية اإليها.

ي�س��مل نط��اق المراجع��ة الداخلّية على �س��بيل المثال ل الح�س��ر، فح�س وتقييم كف��اءة وفعالية اإدارة المخاط��ر والرقابة الداخلية 

والحوكمة، بالإ�سافة اإلى جودة الأداء في تنفيذ الم�سوؤولّيات لتحقيق الأهداف ال�ستراتيجية للبنك وغاياته.

وتتمّتع دائرة المراجعة الّداخلّية باإمكانّية الو�سول الكامل وغير المقّيد اإلى جميع اأنظمة البنك، �سجاّلته، اأ�سوله المادّية وموّظفيه 

المعنّيين بتنفيذ اأّي عمل، ولكّنها تخ�سع لم�سوؤولية م�سددة ب�ساأن �سّرّية ال�ّسجاّلت والمعلومات وحمايتها. وقد تم هذا العام ا�ستبدال 

المدير الم�سوؤول عن اإدارة المراجعة الداخلية بهدف زيادة فعاليتها في اآداء الدور الرقابي المناط بها.

ج. اإدارة اللتزام

اللتزام هو قطاع م�س��تقل يعود وظيفيًا للجنة المراجعة المنبثقة من مجل���س الإدارة، وي�س��اعد هذا القطاع مجل�س الإدارة والإدارة 

العليا في اإن�ساء ثقافة التزام قوية، وتتوا�سل اإدارة اللتزام مع الجهات الرقابية مبا�سرة وتنفذ تقييم ومراجعة اللتزام والمراقبة 

والإبالغ عن الأمور غير المتوافقة بالإ�سافة اإلى النتهاكات الج�سيمة لقواعد وتعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وترفع اإلى 
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مجل�س الإدارة ولجنة المراجعة عبر تقارير ربع �سنوية، كما تقوم بالر�سد والإبالغ عن الأن�سطة الم�سبوهة المرتبطة بغ�سل الأموال 

وتمويل الإرهاب، وتعمل كذلك على تعزيز الوعي باللتزام با�س��تخدام اأ�س��اليب مختلفة. عالوة على ذلك تعمل مع جميع اأ�سحاب 

الم�سلح��ة ل�سم��ان اللت��زام الكامل بقواني��ن وقواعد ولوائح اللتزام. وتخ�س��ع اإدارة اللتزام لمراجعة دورية وم�س��تقلة عن طريق 

دائرة المراجعة الداخلية. وقد تم اأي�سًا ا�ستبدال المدير الم�سوؤول عن اإدارة اللتزام هذا العام لالرتقاء باإمكاناتها في اأداءالمهام 

المناطة بالإدارة.

د. اإدارة المخاطر

تم ت�سميم اإطار الرقابة الداخلية للبنك لتقديم تاأكيد معقول لمجل�س الإدارة ب�ساأن اإدارة المخاطر لتحقيق الأهداف ال�ستراتيجية 

للبنك. وقد اعتمدت الإدارة اإطار عمل متكامل للرقابة الداخلية وفقًا لتعليمات موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي من خالل مبادئ 

الرقابة الداخلية.

ا�س��تنادًا اإلى نتائج التقييم الم�س��تمر لل�سوابط الداخلية التي قامت بها الإدارة خالل ال�س��نة، ترى الإدارة اأن نظام الرقابة الحالي 

للبنك مالئم وفّعال وتتم مراقبته با�ستمرار. ومع ذلك، ت�سعى الإدارة با�ستمرار اإلى تعزيز وتقوية نظام الرقابة الداخلية للبنك.

ه�. نتائج مراجعة فعالية ال�سوابط الداخلية

تتحقق لجنة المراجعة من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتبلغ المجل�س بالخطوات المتخذة في هذا ال�سدد. وتقدم اأي�سًا تقريرًا 

�س��نويًا �س��اماًل اإلى المجل���س لم�س��اعدته في مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بعد مراجعة لجنة المراجعة لتقارير اإجراءات 

الرقاب��ة الداخلي��ة للبن��ك والت��ي اأهمه��ا تقاري��ر المراجع��ة الداخلي��ة واإدارة المخاطر وبع��د الجتماعات م��ع مدراء هذه الأق�س��ام 

لمناق�س��ة محت��وى تقاريره��م واأداء قطاعاتهم. تقدم اللجنة ا�س��تنتاجها اإلى مجل���س الإدارة فيما اإذا كان��ت دورة الرقابة الداخلية 

في البنك تعك���س فعالية اإجراءات الرقابة الداخلية واأن البنك يطورها با�س��تمرار لتلبية احتياجات وتطورات العمل المتغيرة. هذا 

وكم��ا ت��م الإعالن عنه في ال�س��وق المالية )ت��داول( بتاريخ 1439/01/21ه��� الموافق 2017/10/11م والإع��الن الإلحاقي بتاريخ 

1439/03/05ه��� المواف��ق 2017/11/23م من اكت�س��اف قيام بع�س الم�س��وؤولين بتجاوز ال�سالحي��ات الممنوحة لهم في عدد من 

العملي��ات الخا�س��ة بحواف��ز الموظفين، واتخاذ البنك لعدة اإجراءات ت�سحيحية بما فيها اإجراء تحقيق كامل وتف�سيلي للتاأكد من 

التجاوزات التي تمت واإي�ساح اأوجه الق�سور والمت�س��ببين فيها، وجاري مالحقة المت�س��ببين ق�سائيًا ل�س��ترجاع ما �سرف دون وجه 

ح��ق، وتم اإجراء مراجعة �س��املة ل��الإدارات المعنية وعليه تم اإع��ادة هيكلة اإدارات الإلتزام والتدقيق الداخلي وا�س��تقطاب قيادات 

منا�سبة لزيادة كفاءة وجودة الرقابة الداخلية كما تمت الإ�سارة اإليه في الفقرتين )ب وج( من الفقرة 7 اأعاله.

فيما يتعلق ب�سيا�س��ات المحا�س��بة المطبقة في البنك، فاإن لجنة المراجعة تناق���س با�س��تمرار اأثر التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�س��ة 

النق��د العرب��ي ال�س��عودي والهيئ��ات الرقابية الأخ��رى واأي تغييرات في ال�سيا�س��ات المحا�س��بية والمعايير الدولية لإع��داد التقارير 

المالية )IFRS( مع م�سوؤولي البنك، وب�سكل دوري مع المراجعين الخارجيين ل�سمان تنفيذها وفقًا للتعليمات المذكورة.

لجان المجل�س:

�س��كل المجل���س عددًا من اللجان، ولكل منها اخت�سا�ساتها، وتتكون هذه اللجان من اأع�ساء مجل���س الإدارة واأع�ساء م�س��تقلين من 

خارج المجل�س، وت�سرف هذه اللجان على فعالية اإطار عمل الرقابة الداخلية وتطوير العمل.
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8. المبادرات والم�ساهمات الجتماعية التي قام بها البنك:

تلقى الأن�س��طة التي يقدمها البنك في مجال الم�س��اهمات الجتماعية دعمًا مميزًا من قبل مجل���س الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي 

هذا المجال �ساهم البنك خالل العام بالأن�سطة التالية:

اليوم العالمي ل�سرطان الأطفال

حي��ث ت��م اإقام��ة فعالي��ة خا�سة باأطف��ال مر�سى ال�س��رطان بالتعاون مع مدين��ة الملك فهد الطبي��ة وذلك تزامنًا مع الي��وم العالمي 

ل�سرطان الأطفال، وقد لقت الفعالية تفاعاًل اإيجابيًا، وا�ستفاد اأكثر من 50 طفاًل من هذه الفعالية.

الملتقى والمعر�س الوطني التا�سع لالأ�سر المنتجة

�س��ارك البنك في الملتقى والمعر�س الوطني التا�س��ع لالأ�س��ر المنتجة والذي ا�ستعر�س اأهم ما �سنعته الأيدي ال�سعودية العاملة من 

المنزل، من مالب�س، اإك�س�سوارات، عطور، واأطعمة متنوعة. حيث يهدف الملتقى اإلى تطوير وتفعيل دور الأ�سر المنتجة في المدينة 

المنورة وبلغ عدد الم�ستفيدين من البرنامج ما يقارب 300 اأ�سرة منتجة.

دعم برنامج »اأنا اأقدر«

 بالتع��اون م��ع اأب��رز الجمعيات الخيرية من �سمنها »مركز اإفادة للرعاية النهاري��ة« عن طريق دعم برنامج »اأنا اأقدر«، حيث يهدف 

البرنامج اإلى تمكين ذوي متالزمة داون من ممار�سة حياتهم الطبيعية في المجتمع، وكان للفعالية دور هام في التعريف بالمتالزمة 

وم�ساعدة اأ�سر الأطفال والإجابة عن الكثير من الت�ساوؤلت وتقديم ما يزيد على 250 ا�ست�سارة مجانية.

المنتدى ال�سعودي الأمريكي للرعاية ال�سحية

في اإطار مبادرات البنك للم�س��وؤولية الجتماعية في قطاع ال�سحة، تم رعاية المنتدى ال�س��عودي الأمريكي للرعاية ال�سحية، وهو 

يع��د الأول م��ن نوع��ه في هذا المج��ال. والذي يهدف اإلى تطوير الرعاية ال�سحية من خالل التب��ادل المعرفي والطالع على اأف�سل 

التج��ارب والممار�س��ات ف��ي مج��ال الرعاية ال�سحي��ة العالمية، ونقل اأح��دث التقنيات في ه��ذا القطاع اإلى المملك��ة، حيث ت�سمن 

الملتقى برامج وور�س عمل ومحا�سرات وموا�سيع مختلفة في هذا المجال.

معر�س جرف بالتعاون مع وم�سة الفنية

دعم البنك »معر�س جرف« وهو معر�س فني يقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع » م�ساحة وم�سة الفنية«. 

ويهدف اإلى عر�س اإبداعات وم�س��اريع الت�سميم الجرافيكي والو�س��ائط الرقمية لخريجات الجامعة، و�سم المعر�س م�س��اريع فنية 

لأكثر من 2000 خريجة.

دعم برنامج تدريب الأيتام

يهدف البرنامج اإلى الإ�س��هام في تاأهيل وتطوير الكفاءات ال�س��عودية من اأبنائنا الأيتام من خالل اإطالق برنامج »لنكن جزءًا من 

م�ستقبلهم«. وهو برنامج تطويري متكامل لتدريب الطالب الأيتام خالل عطلة نهاية العام الدرا�سي على يد مجموعة من المدربين 

ذوي الخبرة الوا�سعة بالتعاون بين جمعية اإن�سان واأكاديمية البنك ال�سعودي الفرن�سي.
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9. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للم�س��اهمين المنعقدة خالل ال�س��نة المالية الأخيرة واأ�سماء اأع�ساء 

مجل�س الإدارة الحا�سرين لهذه الجمعيات:

ال�سم

�سجل الح�سور

اجتماع الجمعية الأول

2017/04/20م

اجتماع الجمعية الثاني

2017/05/23م

�سليمان بن عبدالرحمن القويز1

عبدالرحمن بن را�سد الرا�سد 2

بدر بن عبداهلل العي�سى3

عمار بن عبدالواحد الخ�سيري4

مازن بن عبدالرزاق الرميح5

فران�سوا باتري�س كوفينيي6

جاك اأوليفر برو�ست7

�سبا�ستيان اأبل بيلهول8

10. و�سف لأنواع الن�ساط الرئي�سية للبنك و�سركاته التابعة:

اأنواع الن�ساط الرئي�سي للبنك هي كالتالي: 

اأ- م�سرفية الأفراد: 

ي�س��مل ح�س��ابات العمالء تحت الطلب وح�س��ابات ال�س��ركات الخا�سة والموؤ�س�س��ات النا�سئة، وح�س��ابات الجاري مدين، والقرو�س، 

وح�س��ابات التوفي��ر، والودائ��ع، والبطاقات الئتمانية وبطاقات ال�سرف الآلي، والقرو�س ال�س��خ�سية، والتعامل بالعمالت الأجنبية 

وتاأجير ال�سيارات.

ب- قطاع ال�سركات:

ي�س��مل ح�س��ابات تحت الطلب لعمالء ال�س��ركات الكبيرة والمتو�س��طة، والودائع، وح�س��ابات الجاري مدين، والقرو�س والت�س��هيالت 

الئتمانية الأخرى ومنتجات الم�ستقات المالية.

ج- الخزينة: 

ي�س��مل خدمات الخزينة، وعمليات الم�ساربة، وال�س��تثمار في الأوراق المالية، واأ�س��واق المال، وعمليات التمويل البنكي، ومنتجات 

الم�ستقات المالية.
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د- الو�ساطة وال�ستثمار:

ي�س��مل ال�س��تثمارات واإدارة الموجودات المتعلقة بعمليات المتاجرة، والإدارة، والترتيب، والم�س��ورة، وحفظ الأوراق المالية واإدارة 

المنتجات ال�ستثمارية لالأفراد وتمويل ال�سركات، وخدمات الو�ساطة لالأ�سهم المحلية والدولية والتاأمين.

تاأثير هذه الأن�سطة الرئي�سية في حجم اأعمال البنك واإ�سهامه في النتائج النحو التالي:

الن�سبةاإيرادات الن�ساط )األف ريال(نوع الن�ساط

7٪249.147م�سرفية الأفراد

53٪1.893.522قطاع ال�سركات

37٪1.292.913الخزينة

3٪96.302الو�ساطة وال�ستثمار

100٪3.531.884الإجمالي

الأن�سطة الرئي�سية لل�سركات التابعة وتاأثيرها في حجم اأعمال البنك واإ�سهامها في النتائج على النحو التالي:

الن�سبةاإيراداتها )األف ريال(ن�ساطهاال�سركة التابعة

ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال

التعامل ب�سفة اأ�سيل ووكيل، والتعهد بالإدارة، والترتيب، وتقديم الم�سورة، والحفظ 

في مجال تداول الأوراق المالية 
96.303٪2.73

ال�سعودي الفرن�سي 

للتمويل التاأجيري

تاأجير وتمويل اأ�سول المركبات )ال�سيارات والدراجات النارية وال�ساحنات( والمعدات 

الثقيلة والآلت، بالإ�سافة ل�سراء وت�سجيل وبيع هذه الأ�سول
66.274٪1.88
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11. خطط وقرارات البنك المهمة:

اأ. القرارات المهمة:

القرار الذي اتخذه ال�سريك الأجنبي )بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت( بتاريخ 2017/09/20م، مما اأدى اإلى . 1

تغيير هام في ن�س��بة الملكية للم�س��اهمين الرئي�س��يين بالبنك جراء بيعه لجزء من ح�سته في راأ�س��مال البنك، قدرها ٪16.2 

ل�سركة المملكة القاب�سة، وبذلك تنخف�س ن�سبة ملكيته في البنك من 31.11٪ اإلى 14.91٪. وقد تم الإعالن عن هذه ال�سفقة 

على موقع تداول في حينه. وهذا القرار خا�س بالبنك الأجنبي كمالك لالأ�س��هم ولي���س للبنك ال�س��عودي الفرن�س��ي دوٌر فيه ول 

يوجد تاأثير مادي على البنك اأو �سير عملياته نتيجة لهذا القرار.

وقع البنك اتفاقية بيع و�سراء اأ�سهم مع �سركة األيانز اأوروبا بي في بتاريخ 25 اأكتوبر،2017م لبيع 3.7 مليون �سهم من الأ�سهم . 2

التي يملكها البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي في �س��ركة األيانز ال�سعودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني، والتي تمثل 18.5٪ من راأ�سمال 

�س��ركة األيانز ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني، وت�س��كل 57٪ من الأ�سهم التي يملكها البنك ال�س��عودي الفرن�سي في �سركة 

األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين التعاوني، ب�سعر 22 ريال �سعودي لكل �سهم، وبمبلغ اإجمالي قدره 81.4 مليون ريال �سعودي. 

ولم يتم تنفيذ ال�سفقة خالل العام بانتظار الح�سول على موافقات تنظيمية معينة.

علمًا باأنه بعد اإتمام ال�سفقة �س��يبقى البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي م�ساهمًا ا�س��تراتيجيًا في �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين 

التعاوني و�سي�ستمر في دعم ن�ساطاتها ونموها.

ومن المتوقع اأن يبداأ الأثر المالي لل�سفقة ابتداًء من الفترة المالية الالحقة لإتمام ال�سفقة، و�سيتم اإ�سافة متح�سالت ال�سفقة 

اإل��ى قائم��ة الدخل ال�س��امل للبنك. تم اإبرام هذه ال�سفقة لرغبة البنك في تمكي��ن مجموعة األيانز العالمية من تعزيز التزامها في 

تطوير عملياتها في المملكة العربية ال�سعودية. وقد تم الإعالن عن هذا القرار في موقع تداول في حينه.

ب. الخطط الم�ستقبلية:

تم��ت مراجع��ة الخطة المتو�س��طة الأجل للبنك التي تغط��ي الأعوام من 2018 - 2020 من الخطة المتو�س��طة الأجل 2017- 2019 

التي اأقرها مجل���س الإدارة في دي�س��مبر 2016 التي تعك���س اتجاهات ال�س��وق الحالية، وتاأخذ الخطة المتو�سطة الأجل في الح�سبان 

التغيرات الهائلة التي توؤثر على البيئة القت�سادية في المملكة العربية ال�س��عودية منذ نهاية دورة ال�س��لع الأ�سا�س��ية في عام 2015، 

ويعتق��د البن��ك ال�س��عودي الفرن�س��ي اأن البيئ��ة القت�سادية الهادئة �ست�س��تمر ف��ي التاأثير عل��ى الأو�ساع المالية للبن��وك في المملكة 

العربية ال�س��عودية في 2018 و2019. ومن منظور اإيجابي فاإننا نتوقع نموًا تدريجيًا في معدلت الفائدة الذي �سيح�س��ن من العوائد 

ال�ستثمارية للبنك.

وتركز التوجيهات ال�ستراتيجية التي و�سعتها الخطة المتو�سطة الأجل الحالية على الكفاءة والربحية باعتبار اأن الإيرادات �ستكون 

تح��ت ال�سغ��ط م��ن توقعات اأحج��ام الإقرا�س ال�سعيف��ة، وقد تم و�سع خط��ط عمل دفاعية لالأن�س��طة والإنتاجية م��ع الحفاظ على 

خطة ا�س��تثمار م�س��تقرة لدعم القدرة على المناف�س��ة طويلة الأجل للبنك ال�سعودي الفرن�سي، وتاأخذ الخطة المتو�سطة الأجل بعين 

العتبار تطورات ال�سوق والتطورات التنظيمية التي تهدف اإلى �سمان تنمية م�ستدامة للبنك على المدى المتو�سط والطويل.
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ج. ال�ستراتيجية:

طور البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي ا�س��تراتيجية تركز على العميل تهدف اإلى �سمان م�س��اهمة متوازنة وجيدة في �سافي اأرباح البنك 

من خالل خطوط اأعماله المختلفة.

توجه البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي منذ بداياته نحو ال�س��ركات، حتى احتل مكانته في قطاع م�سرفية ال�س��ركات، ويهدف البنك اإلى 

تقوية مكانته تلك من خالل التميز في العالقات والبيع المتقاطع، و�ستحافظ الخدمات الم�سرفية لل�سركات على ح�ستها ال�سوقية 

القوية من حيث الأ�سول و�ستزيد من تواجدها في قطاع تمويل البنية التحتية، و�ستكون الخدمات الم�سرفية لل�سركات اأي�سًا محركًا 

رئي�سيًا في الجهود الرامية اإلى تطوير عالقة �ساملة ومفيدة لكال الطرفين مع عمالء ال�سركات في البنك ال�سعودي الفرن�سي الذين 

يقدمون نطاًقا وا�سًعا من المنتجات والخدمات.

كما يلتزم البنك ال�سعودي الفرن�سي بموا�سلة تطوير اأن�سطة الخدمات الم�سرفية لالأفراد وتطوير امتياز اإدارة الثروات لديه لي�سع 

نف�سه كم�سرف مرجعي للقطاعات الو�سطى والعليا، وقد ارتفعت القرو�س ال�ستهالكية بن�سبة 4 ٪ في عام 2017، بدعم من خطة 

التحول الجاري لم�سرفية الأفراد.

وقد تم بذل جهود خا�سة وكبيرة لت�س��ريع م�س��توى الن�س��اط في اأ�س��واق المال والخزينة وال�س��تثمارات الم�سرفية التي تعد مكماًل 

طبيعيًا لأعمال ال�سركات الم�سرفية.

ف��ي بيئ��ة مع��دلت الفائ��دة المنخف�سة، يركز البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي بقوة على ن�س��ر اأ�سوله والإ�س��هام ب�س��كل اأكبر ف��ي اأعماله 

القائم��ة عل��ى الر�س��وم م��ن خالل تنفي��ذ البي��ع المتقاطع المنهجي.اأخي��رًا، يحافظ البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي عل��ى اإدارة محكمة 

للمخاطر بتطوير ثقافة المخاطر، وقد اأتاح هذا النهج للبنك ال�س��عودي الفرن�س��ي الإبقاء على تكلفة المخاطر تحت ال�س��يطرة على 

مر ال�سنين، وتبقى هذه المبادئ هي جوهر نموذج البنك ال�سعودي الفرن�سي.
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د. البيئة ال�ستثمارية:

وفق��ًا ل�سن��دوق النق��د الدولي، فاإن القت�ساد ال�س��عودي قد انكم���س بن�س��بة 0.7 ف��ي المائة في عام 2017 مقارن��ة بنمو قدره 1.6 

في المائة على اأ�سا���س �س��نوي في عام 2016، وقد ك�س��فت حكومة المملكة العربية ال�س��عودية في دي�س��مبر 2017 عن اأكبر ميزانية 

تو�سعية لها، حيث بلغ اإجمالي النفقات 978 مليار ريال �سعودي )261 مليار دولر اأمريكي( لعام 2018، بزيادة 6٪ مقارنة بحوالي 

926 ملي��ار ري��ال �س��عودي )247 ملي��ار دولر اأمريك��ي( ف��ي ع��ام 2017، مم��ا يعني زي��ادة بمقدار 52 ملي��ار ري��ال )14 مليار دولر 

اأمريكي( مقارنة ب�� 2017، وت�س��ير الموازنة اإلى اأن النفقات الراأ�س��مالية )CAPEX( �ست�س��جل 205 مليار ريال �س��عودي )55 مليار 

دولر اأمريك��ي( اأو 21٪ م��ن اإجمال��ي النفق��ات، حيث ترتفع بن�س��بة 14٪ مقارنة بالعام 2017 لتمويل م�س��اريع روؤي��ة 2030 وتطوير 

البنية التحتية لتحفيز القت�ساد وزيادة فر�س العمل، كما �س��يتم ا�س��تثمار ما مجموعه 133 مليار ريال �س��عودي بوا�س��طة �سندوق 

ال�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية الوطنية في الإنفاق الراأ�سمالي خالل العام، على الرغم من اأن هذا المبلغ لن يتم تمويله من 

خالل ميزانية 2018، ويبلغ اإجمالي الإنفاق الراأ�س��مالي من الحكومة و�سندوق ال�س��تثمارات العامة و�سندوق التنمية الوطنية 338 

مليار ريال �سعودي )90 مليار دولر اأمريكي( في عام 2018.

من المتوقع اأن تتح�س��ن معظم موؤ�س��رات القت�ساد الكلي في عام 2018، مدفوعة بميزانية تركز على تو�س��يع الإنفاق الراأ�س��مالي 

والإ�سالح��ات القت�سادي��ة، وتتوق��ع وزارة المالي��ة مع��دل نمو ف��ي الناتج المحل��ي الإجمالي بن�س��بة 2.7 ٪ في ع��ام 2018، ويتوقع 

�سندوق النقد الدولي تو�سع الناتج المحلي الإجمالي بن�سبة 1.6 ٪ هذا العام و2.2 ٪ في 2019.

يتوقع البنك اأن تدعم الميزانية التو�س��عية اإلى جانب الإنفاق خارج الميزانية من خالل �سندوق ال�س��تثمار العام و�سندوق التنمية 

الوطني��ة نم��و الئتم��ان الم�سرف��ي للبنوك ال�س��عودية في ع��ام 2018، مما يفي��د ربحيتها، ويعتق��د البنك اأنه في 2018 �س��يعود نمو 

القرو�س اإلى القطاع الخا�س تدريجيًا ولكن ببطء.

بالن�سبة لبيئة اأ�سعار الفائدة، يجمع ال�سوق الحالي على زيادة تدريجية بمقدار ثالث اأو اأربع زيادات في عام 2018 من الحتياطي 

الفيدرال��ي الأمريك��ي بع��د ثالث زيادات متتالية بن�س��بة 0.25٪ في عام 2017، واأن احتمالية رفع الفائدة ال�س��عودية يجب اأن تعزز 

تدريجيًا عائدات �سافي اإيرادات الفوائد للبنك، مع ارتفاع العائد على كل من محفظة القرو�س وال�ستثمارات.

تتوقع اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية )EIA( في توقعاتها على المدى الق�سير في فبراير 2018 اأن ي�سل �سعر برميل خام برنت 

اإلى 60 دولًرا اأمريكًيا للبرميل في عام 2018، وهو اأعلى قلياًل من 54 دولًرا اأمريكًيا للبرميل في المتو�س��ط عام 2017، ويفتر�س 

البنك ال�سعودي الفرن�سي اأن ا�ستقرار اأ�سعار النفط بمتو�سط 60 دولرًا اأمريكيًا يعد اإيجابيًا للنظام الم�سرفي من منظور التمويل 

وال�سيولة.

وكما ذكرت موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي في منا�س��بات عديدة، فاإن البنك ال�س��عودي الفرن�سي ل يتوقع اأن تتخلى ال�سعودية عن 

ربط عملتها بالدولر الأمريكي.
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12. المعلومات المتعلقة بالمخاطر:

اأ. نموذج اأعمال الإقدام على المخاطر 

لقد اعتمد مجل���س الإدارة نموذج عمل الإقدام على المخاطر في البنك، وقام بمراجعة وا�س��تعرا�س البيان المتعلق به على فترات 

�سنوية. يتمثل الهدف من هذا النموذج في تحديد اأ�سلوب اإعطاء توجيهات �سيا�سة المخاطر اإلى اإدارة البنك من البداية، وتقديم 

خط��وط عم��ل ب�س��اأن المخاطر التي ي�س��تعد البنك لقبوله��ا. يتم اإجراء ذلك عن طري��ق حدود اإدارة المخاط��ر المو�سوعة لمختلف 

ل والذي ي�سمل مجموعة من المعايير وتت�سمن: ال�سيولة المالية، كفاية راأ�س  معايير المخاطر مع م�ستوى التحمل المحدد والمف�سّ

المال، الجودة الئتمانية، تركيز الئتمان، مخاطر ال�سوق، المخاطر الت�سغيلية، واإدارة ال�سيولة. 

يقوم رئي���س مجموعة اإدارة المخاطر على مراقبة اللتزام ببيان الإقدام على المخاطر الذي اعتمده مجل���س الإدارة. ويتم الإبالغ 

عن اأي انحرافات -اإن وجدت- للعمل عليها من جانب الإدارة العليا. كما ت�ستعر�س اللجنة التنفيذية بمجل�س الإدارة الو�سع الفعلي 

لموؤ�سرات المخاطر مقابل المعايير المحددة على اأ�سا�س ربع �سنوي. 

ب. مخاطر الئتمان 

يه��دف البن��ك اإل��ى الحف��اظ عل��ى محفظ��ة ائتمانية �س��ليمة ومتنوعة وذلك ع��ن طريق اآلي��ة المب��ادئ التوجيهية المتعلقة ب�سيا�س��ة 

الئتم��ان، وح��دود التركي��ز على القطاع��ات المختلفة لأعم��ال البنك. ويت��م مراجعة العمالء الم�س��تهدفين ومعايي��ر قبول مخاطر 

الئتمان الناتجة عن تجميع عرو�س ا�ستراتيجيات المخاطر بوا�سطة مدراء الإدارات، ومراجعتها عن طريق اإدارة المخاطر، كما 

تعتمدها لجنة المخاطر بمجل�س اإدارة البنك. 

تق��وم لج��ان الئتم��ان بمنح الئتمان والموافقة عليه مع اختالف م�س��تويات تفوي���س الموافقة على �س��دوره. وتتحمل اإدارة مخاطر 

الئتمان م�س��وؤولية تقديم اآرائهم الم�س��تقلة ب�س��اأن المخاطر التي تتعلق بطلبات الئتمان المقدمة من جانب قطاع الأعمال، للنظر 

فيه��ا م��ن قب��ل لج��ان الئتمان. كم��ا يتم اتخاذ القرار ب�س��اأن منح الئتم��ان في اللجان بالبن��ك من خالل نم��اذج ت�سنيف الئتمان 

الداخلي��ة، والت��ي يتم اإعدادها والحفاظ عليها لمختلفة �س��رائح المحافظ الئتمانية والخا�سعة لإع��ادة النظر والتاأكد من �سحتها 

على فترات دورية. 

ج. مخاطر ال�سوق

يوجد بالبنك �سيا�س��ات واإجراءات وا�سحة لهذا ال�س��اأن، بالإ�سافة اإلى مجموعة �س��املة من حدود مخاطر ال�س��وق )بالإ�سافة اإلى 

تنبيهات الخ�سارة(، والتي يتم مراجعتها �سنويًا على الأقل. وُتراقب على اأ�سا�س يومي وبنحٍو م�ستقل من جانب ق�سم مخاطر ال�سوق 

المتخ�س�س. وفي �سبيل اإدارة مخاطر ال�سوق داخل محفظة المتاجرة، يطبق البنك منهجية القيمة المعر�سة للخطر ب�سفة يومية 

ا ت�س��ورات ال�سغط لتقدير الخ�س��ارة القت�سادي��ة المحتملة بناء على  لتقيي��م اأو�س��اع مخاط��ر ال�س��وق القائمة، كما ي�س��تخدم اأي�سً

مجموعة من الفترا�سات والتغيرات في اأو�ساع ال�سوق.

د. المخاطر الت�سغيلية 

الة  تهدف اإدارة المخاطر الت�س��غيلية والرقابة الدائمة على اإدارة المخاطر الت�س��غيلية وال�سوابط الأ�سا�س��ية والحد منها بطريقة فعَّ

لجميع عمليات البنك. 

ُع��زز نط��اق الخ�س��ارة واإدارة الحوادث ل�سمان التغطية الكاملة، ولالإبالغ عن الحوادث والخ�س��ائر في الوقت المنا�س��ب عن طريق 

»نظام اإدارة المخاطر الت�سغيلية«.

يت��م تنفي��ذ نظ��ام مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي على �س��ير العمليات ل�سمان التغطية في جميع اإدارات البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي. 

وتخ�سع ت�سنيفات المخاطر اإلى مدة �سالحية ويتم التحقق من �سحة اإجراءات المخاطر الت�سغيلية والرقابة الدائمة. كما يتم تعزيز 

ا ال�ستعانة بم�سادر خارجية لالأن�سطة الأ�سا�سية، تقييم  نظام مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي بتقييمات مخ�س�سة، والتي تغطي اأي�سً
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مخاطر الحتيال، مراجعة مراقبة الفرع، التقييمات القائمة على الق�سايا، وتكوين البيانات. تم تحديد الم�ستوى الثاني من ال�سوابط 

ف��ي جمي��ع اأنحاء البنك. وتنفيذ موؤ�س��رات المخاطر الرئي�س��ية لجميع المج��الت، والقيام بالإبالغ عنها ومراقبتها ب�س��كل منتظم. يتم 

التفاق على خطط عمل تح�س��بًا لأي مخالفات، ومراقبتها من خالل اإدارة المعالجة. تمثل اإدارة المخاطر الت�س��غيلية والرقابة الدائمة 

جانب المخاطر الت�س��غيلية لقطاع الأعمال، وتدعم الت�س��غيل خالل جل�س��ات لجنة المراقبة الداخلية المحلية الخا�سة بها. يقدم »ملف 

المخاطر« نظرة �ساملة عن التعر�س للمخاطر ذات العالقة، والتي يتم تجميعها وعر�سها على لجنة الرقابة الداخلية دوريًا. 

تمتد تغطية المخاطر الت�س��غيلية والرقابة الدائمة كذلك لتقييمات خدمات تقنية المعلومات، واإدارة التغيير، وتعك���س التاأكيد على 

الم�سرفية الرقمية ومخاطر التقنية في عمليات البنك. 

ت�سارك اإدارة المخاطر الت�سغيلية والرقابة الدائمة في تعزيز ثقافة المخاطر الت�سغيلية في البنك عن طريق خلق الوعي من خالل 

البرامج التدريبية الأكاديمية وور�س العمل. 

)IFRS 9( ه�. معايير التقارير المالية الدولية

تما�س��يًا م��ع متطلب��ات موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي لقيام البن��وك بتنفيذ المعيار الدول��ي IFRS 9 بحلول الأول م��ن يناير للعام 

2018م، قامت اإدارة التمويل والمخاطر، بالتعاون مع اإدارة تقنية المعلومات، باإكمال العمل فيما يتعلق باإقرار ال�سيا�سات والعمليات 

.IFRS 9 المطلوبة والأنظمة لعتماد المعيار الدولي

وتغطي جهود التطبيق المجالت التالية:

 	 )SPPI(الت�سني��ف، القيا�س��ات، والتقاري��ر، والتي تت�سمن تقييم نموذج العمل واختبار ت�س��ديدات اأ�سل الدي��ن والفائدة فقط

وعملية الموافقة على المنتجات الجديدة والتطبيق ومتطلبات الإف�ساح. 

انخفا�س في قيمة راأ���س المال، والتعديل على �سيا�س��ات واإجراءات الئتمان، وتطوير النماذج ومعايرتها، وح�س��اب الخ�س��ارة 	 

الئتمانية المتوقعة وتوثيقها. 

تطبيق تقنية المعلومات لتعزيز اإدارة المكاتب الأمامية وغيرها من تح�سينات النظم الأخرى، واإثراء متجر البيانات، واإعداد 	 

منطقة تح�سير متجر البيانات والبيانات، وتنفيذ حل/ محرك المعيار الدولي IFRS 9 )خطة عمل البائع(، وح�ساب انخفا�س 

وخ�سائر الئتمان المتوقعة، بالإ�سافة اإلى متطلبات الإبالغ.

 	 ،ECL مزود من مقدم خدمة(. لحت�س��اب عنا�سر خ�س��ائر الئتمان المتوقعة( IFRS 9 ت��م تطبي��ق نظ��ام تكنولوجي خا�س ب 

النظام يتناول البيانات ذات ال�سلة من اأنظمة البنك ويربطها بالمدخالت ذات ال�سلة في احت�س��اب الخ�س��ائر المتوقعة وهي 

.)EAD( والتعر�س الفترا�سي )LGD(ونماذج الخ�سارة عند التعثر ،)PD(نماذج احتمالية التخلف عن ال�سداد

ق��ام البن��ك باإعداد نم��اذج انحدار القت�ساد الكلي لمحفظة القرو�س الخا�سة به با�س��تخدام متغي��رات اح�سائية لالقت�ساد 	 

الكل��ي بالمملك��ة العربي��ة ال�س��عودية، وت��م تهيئتها في محرك خ�س��ائر الئتم��ان المتوقعة نظ��ام المعيار الدول��ي IFRS 9. يتيح 

المح��رك احت�س��اب خ�س��ائر الئتم��ان المتوقع��ة والمخ�س�سات الالزم��ة للمحفظة الكاملة، والتي ت�س��مل الق��درة على خف�س 

م�ستوى التعامالت. 

لتعزي��ز ثقاف��ة التوعي��ة بالمخاطر وتوعية اأفراد قطاع الأعمال بالن�س��بة للوائح » نظام المعي��ار الدولي IFRS 9« في البنك، تم 	 

تنفي��ذ البرام��ج المخ�س�س��ة لمجموعة من م�س��وؤولي عالق��ات قطاع الأعمال ومدي��ري المخاطر. حيث يق��وم برنامج التوعية 

بتغطي��ة المفاهي��م الأ�سا�س��ية للوائ��ح » نظ��ام المعيار الدول��ي IFRS 9«، مفاهيم التدرج، وعنا�سر احت�س��اب خ�س��ائر الئتمان 

المتوقع��ة، وعوام��ل الزي��ادة الوا�سحة في مخاط��ر الئتمان لت�سنيف المرحلة 2. من المتوقع اأن يق��دم اعتماد »نظام المعيار 

الدولي IFRS 9« المزيد من الدعم لمعايير الئتمان والرقابة داخل البنك.
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13. الت�سنيفات الئتمانية للبنك:

وكالة فيت�سموديز �ستاندرد اآند بورزالت�سنيفات

BBBA1-A+الت�سنيفات على المدى الطويل

A-2P-1F2الت�سنيفات على المدى الق�سير

م�ستقرم�ستقرم�ستقرالنظرة الم�ستقبلية

2017/11/03م2017/10/22م2017/10/31ماآخر راأي ائتماني معلن

14. اأ�سول البنك وخ�سومه ونتائج اأعماله في ال�سنوات المالية الخم�س الأخيرة:

20172016201520142013باآلف الريالت ال�سعودية

192.928.881203.428.709183.724.281188.776.903170.056.674اإجمالي الموجودات

25.400.94424.187.59928.524.94845.201.35034.465.143ال�ستثمار وال�ستثمار في ال�سركات الزميلة

121.940.394129.457.869123.769.457116.540.684111.306.904قرو�س و�سلف، �سافي

161.267.500173.729.706156.240.480162.305.566146.840.043مجموع المطلوبات

150.954.187158.458.472141.852.100145.275.245131.601.187اإيداعات العمالء

31.661.38129.699.00327.483.80126.471.33723.216.631اإجمالي حقوق الملكية

6.576.2076.399.7146.291.4985.786.0365.052.535اإجمالي دخل العمليات

3.051.8912.896.2702.262.4152.270.4942.650.283اإجمالي مدفوعات العمليات

ح�سة الأرباح/ )الخ�سارة( في �سركات زميلة، 

�سافي
7.5686.7907.3617993.323

3.531.8843.510.2344.036.4443.516.3412.405.575�سافي الدخل

4.699.6704.256.1874.055.2793.816.9763.363.303�سافي دخل العمولت الخا�سة

1.119.3181.363.9901.327.5211.291.6501.149.565الر�سوم من الخدمات الم�سرفية، �سافي

661.113768.374180.901320.934957.420مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

1.384.5431.392.4081.249.0791.062.105952.546رواتب وم�ساريف الموظفين

3.0723.2333.2073.0852.988عدد الموظفين
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الموؤ�سرات المالية لالأعوام الخم�سة الما�سية:
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15. تحليل جغرافي لإجمالي اإيرادات البنك و�سركاته التابعة:

فيما يلي جدول يو�سح الدخل لكل منطقة )ال�سرقية، والغربية، والو�سطى، والمكتب الرئي�سي، وال�سركات التابعة( لعام 2017:

البنك ال�سعودي الفرن�سي وال�سركات التابعة

المجموعالمكتب الرئي�سيالو�سطىال�سرقيةالغربية 

 6.319.998  2.271.200  1.824.429  1.059.613  1.164.756 اإجمالي الدخل

)2.219.804( )1.625.602( )219.261( )165.174( )209.767(اإجمالي المدفوعات )قبل الحتياطات(

 )664.613( )71.931( )239.678( )196.932( )156.072(الحتياطات

 3.435.581  507.393  1.365.491  697.507  798.917 �سافي الدخل

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

المجموعالمكتب الرئي�سيالو�سطىال�سرقيةالغربية

10.90318.13055.250179.494263.777اإجمالي الدخل

)167.474()157.614()3.530()4.400()1.930(اإجمالي المدفوعات )قبل الحتياطات(

-----الحتياطات

8.97313.73051.72021.87996.303�سافي الدخل

مجموعة البنك ال�سعودي الفرن�سي

المجموعالمكتب الرئي�سيالو�سطىال�سرقيةالغربية 

 6.583.775  2.450.694  1.879.679  1.077.743  1.175.659 اإجمالي الدخل

)2.387.278( )1.783.216( )222.791( )169.574( )211.697(اإجمالي المدفوعات )قبل الحتياطات(

 )664.613( )71.931( )239.678( )196.932( )156.072(الحتياطات

 3.531.884  529.272  1.417.211  711.237  807.890 �سافي الدخل
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16. الفروقات الجوهرية في النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة اأو اأي توقعات اأعلنها البنك: 

)16/اأ( بيان الدخل الموحد لل�سنوات المنتهية في 31 دي�سمبر 2017 و2016.

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

6.604.5065.970.622دخل العمولت الخا�سة

1.904.8361.714.435م�ساريف العمولت الخا�سة

4.699.6704.256.187�سافي دخل العمولت الخا�سة

1.119.3181.363.990دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

356.131395.862دخل تحويل العمالت، �سافي

270.837200.394دخل المتاجرة، �سافي

8.07816.024دخل توزيع الأرباح

27.68450.483مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، �سافي

94.489116.774دخل العمليات الأخرى

6.576.2076.399.714اإجمالي دخل العمليات

1.384.5431.392.408رواتب وم�ساريف الموظفين

178.819173.589اإيجار وم�ساريف المباني

151.123137.706ا�ستهالك واإطفاء

560.688433.903م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

661.113768.374مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

)20.980(3.500مخ�س�س خ�سائر ال�ستثمار، �سافي

112.10511.270م�ساريف العمليات الأخرى

3.051.8912.896.270اإجمالي م�ساريف العمليات

3.524.3163.503.444�سافي دخل العمليات

7.5686.790الح�سة في اأرباح ال�سركات الزميلة

3.531.8843.510.234�سافي دخل ال�سنة

2.942.91الربح الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم )بالريال ال�سعودي(
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 )16/ب( ملخ�س النتائج المالية:

ن�سبة التغييرالتغييرات2016/12/31م2017/12/31ممليون ريال �سعودي

0.63٪3.5323.51022�سافي الدخل

2.75٪6.5766.400167اإجمالي دخل العمليات

10.43٪4.7004.256444�سافي دخل العمالت الخا�سة

-5.16٪10.500-192.929203.429الموجودات

5.20٪25.32524.0741.251ال�ستثمارات

-5.81٪7.518-121.940129.458محافظ القرو�س وال�سلف

-4.74٪7.504-150.954158.458اإيداعات العمالء

1.03٪2.942.910.03ربح ال�سهم

17. اإي�ساح لأي اختالف عن معايير المحا�سبة المعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين:

 تم اإعداد القوائم المالية الموحدة للبنك:

وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعدلة من قبل موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي لمحا�س��بة الزكاة و�سريبة الدخل والتي . 1

تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية با�ستثناء تطبيق المعيار 

المحا�س��بي الدول��ي رق��م 12 » �سرائ��ب الدخل« والتف�س��ير الدول��ي رقم 21 »الر�س��وم« المتعلقة بال��زكاة و�سريب��ة الدخل. وفقًا 

للتعمي��م ال�س��ادر من موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 اأبري��ل 2017 والتعديالت الالحقة من 

خالل بع�س التو�سيحات المتعلقة بالمحا�س��بة عن الزكاة و�سريبة الدخل، تجنب الزكاة وال�سريبة على اأ�سا���س ربع �س��نوي من 

خالل حقوق الملكية �سمن الأرباح المبقاة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات في المملكة العربية ال�سعودية وعقد التاأ�سي�س الخا�س البنك.. 2

اإ�سافة اإلى ما�سبق اأعاله تعتبر معايير المحا�سبة الحالية الخا�سة بالبنوك التجارية وال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لغية وفقًا لتقييم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي المذكور اأعاله ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2017.
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18. ال�سركات التابعة:

راأ�س مالهاا�سم ال�سركة التابعة
ن�سبة ملكية 

البنك فيها
ن�ساطها الرئي�س

الدولة المحل 

الرئي�س لعملياتها

الدولة محل 

التاأ�سي�س

ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال

500 مليون 

ريال �سعودي
٪100

التعامل ب�سفة اأ�سيل ووكيل، والتعهد بالإدارة، والترتيب، 

وتقديم الم�سورة، والحفظ في مجال تداول الأوراق المالية 

المملكة العربية 

ال�سعودية

المملكة 

العربية 

ال�سعودية

ال�سعودي الفرن�سي 

للتمويل التاأجيري

500 مليون 

ريال �سعودي
٪100

تاأجير وتمويل اأ�سول المركبات )ال�سيارات والدراجات النارية 

وال�ساحنات( والمعدات الثقيلة والآلت، بالإ�سافة ل�سراء 

وت�سجيل وبيع هذه الأ�سول

�سركة �سكن للتمويل 

العقاري

500 األف 

ريال �سعودي
٪100

تمويل العقارات والأرا�سي من خالل المرابحة ومنتجات 

التاأجير، و�سراء الأرا�سي والعقارات، وال�ستثمار لح�ساب ال�سركة

ال�سعودي الفرن�سي 

لأعمال وكيل التاأمين

500 األف 

ريال �سعودي
تقديم خدمات وكيل التاأمين٪100

 كما يمتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي:

ح�سة في ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة( تبلغ 10.9٪ من راأ�س مالها البالغ 20 مليون ريال.

 بالإ�سافة اإلى امتالكه ح�س�سًا في ال�س��ركة ال�س��عودية للخدمات المالية الم�س��اندة »�ساند« )�س��ركة ال�سيكات ال�سياحية ال�سعودية 

�س��ابقًا( قدره��ا 5٪ م��ن راأ���س ماله��ا البال��غ 25 مليون ريال. وي�س��تثمر البنك اأي�سًا في ال�س��ركة ال�س��عودية لت�س��جيل عق��ود الإيجار 

التمويلي )تحت التاأ�سي���س(. وال�س��ركة ال�س��عودية لت�س��جيل الأ�سهم، وهذه ال�س��ركة تحت الت�سفية حاليًا بعد اأن تم تحويلها بما لها 

وما عليها اإل�ى هيئة ال�سوق المالية وتداول.

 وجميع ال�سركات المذكورة اأعاله �سركات قائمة ومن�ساأة في المملكة العربية ال�سعودية، وهي محل عملياتها.

كما تم تاأ�سي���س �س��ركة البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي لالأ�س��واق المحدودة، وهي �سركة تابعة ذات م�س��وؤولية محدودة، ومملوكة بن�سبة 

100٪ للبنك وبراأ�س��مال مرخ�س خم�س��ين األف دولرًا اأمريكيًا )بما يعادل187.500 رياًل �س��عوديًا( محل تاأ�سي�س��ها ون�س��اطها في 

جزر كايمان، وتخت�س هذه ال�سركة بالقيام ب�عمليات المتاجرة بم�ستقات واأن�سطة البيع بال�سترداد.

ولدى البنك ا�س��تثمارات في �س��ركات زميلة، حيث يمتلك 27٪ من راأ�س��مال بنك بيم���و ال�س��عودي الفرن�س��ي، وهي �س��ركة م�س��اهمة 

ت��م تاأ�سي�س��ها في �س��وريا براأ�س��مال ق��دره 242.2 مليون ريال �س��عودي وقد بداأ اأعمال��ه بتاريخ 2004/01/04م، كم��ا يمتلك البنك 

10.33٪ من راأ�س مال بنك بيمو لبنان، وهي �سركة موؤ�س�سة في لبنان – بيروت، برا�س مال قدره 157.2 مليون ريال �سعودي وقد 

تمت م�ساهمة البنك ال�سعودي الفرن�سي اعتبارًا من 2003/8/1م، علمًا باأنه يتم حاليًا اتباع كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية 

لإتمام بيع ح�سة البنك ال�سعودي الفرن�سي في بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي – �سوريا، وبنك بيمو لبنان بناًء على ما تم العالن عنه 

بتاريخ 2011/11/26م عبر نظام تداول باأن مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي اتخذ قرارًا بالإجماع على بيع ح�سته في بنك 

بيمو ال�س��عودي الفرن�س��ي – �س��وريا، والبالغة 27٪ وح�سته في بنك بيمو لبنان البالغة 10.33٪، ويعتبر البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي 

غير ممثل في مجال���س اإدارة بنك بيمو ال�س��عودي الفرن�س��ي – �س��وريا، وكذلك بنك بيمو لبنان، اعتبارًا من 2011/11/26م، وتم 

اإبالغ �سركائه الرئي�سيين بنك بيمو لبنان بهذا القرار.
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كما يمتلك البنك 6.500.000 �س��هم من اأ�س��هم �س��ركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين التعاوني البالغ عدد اأ�سهمها )20 مليون 

�سهم( اأي بن�سبة 32.5٪ من راأ�س مال ال�سركة البالغ )200 مليون ريال(.

وقع البنك اتفاقية بيع و�س��راء اأ�س��هم مع �س��ركة األيانز اأوروبا بي في بتاريخ 25 اأكتوبر،2017م لبيع 3.7 مليون �س��هم من الأ�س��هم 

الت��ي يملكه��ا البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي في �س��ركة األيانز ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاون��ي، والتي تمثل 18.5٪ من راأ�س��مال 

�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين التعاوني، وت�سكل 57٪ من الأ�سهم التي يملكها البنك ال�سعودي الفرن�سي في �سركة األيانز 

ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني، ب�س��عر 22 رياًل �سعوديًا لكل �س��هم، وبمبلغ اإجمالي قدره 81.4 مليون ريال �سعودي. ولم يتم 

تنفيذ ال�سفقة خالل العام بانتظار الح�سول على موافقات تنظيمية معينة.

* لم تكن النتائج المالية التي حققتها �س��ركة ال�س��عودي الفرن�س��ي لأعمال وكيل التاأمين و�سركة » �سكن« اأ�سا�سية وتعتبر الموجودات 

والمطلوبات وغيرها من التوابع غير مادية لذا لم يتم الإف�ساح عنها، وينطبق ذلك اأي�سًا على ال�س��ركات الزميلة للبنك ال�س��عودي 

الفرن�سي مثل » �سمة« وال�سركة ال�سعودية للخدمات المالية الم�ساندة » �ساند« )المعروفة �سابقًا ب��»ال�سعودية لل�سيكات ال�سياحية«(. 

وكذلك �س��ركة �س��وفينكو ال�س��عودي الفرن�سي التي تم تحويل اأعمال التمويل ال�س��تهالكي و�سافي الموجودات ذات العالقة الخا�سة 

بها اإلى �س��ركة ال�س��عودي الفرن�س��ي للتمويل التاأجيري حيث وافق م�ساهمو �سركة �س��وفينكو ال�سعودي الفرن�سي على ت�سفية ال�سركة 

بعد ا�ستكمال تحويل الموجودات والمطلوبات وت�سوية كافة اللتزامات القانونية.
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19. تفا�سيل الأ�سهم واأدوات الدين ال�سادرة لكل �سركة تابعة:

اأ. ليوجد اأدوات دين �سادرة لل�سركات التابعة.

ب . قرو�س قدمها البنك ل�سركاته التابعة:

يو�سح الجدول التالي القرو�س القائمة في 31-12-2017 والتي قدمها البنك ال�سعودي الفرن�سي اإلى �سركاته التابعة:

باآلف الريالت ال�سعوديةا�سم ال�سركة التابعة

1.032.535ال�سعودي الفرن�سي كابيتال *

1.905.000ال�سعودي الفرن�سي للتاأجير التمويلي **

لدى ال�س��عودي الفرن�س��ي كابيتال ت�سهيالت ال�سحب على المك�س��وف كما لل�سعودي الفرن�سي للتاأجير قر�س ق�سير الأجل من البنك 

ال�سعودي الفرن�سي، ول يوجد اأي قر�س اآخر قائم لل�سركات التابعة با�ستثناء القرو�س المذكورة اأعاله المقدمة من البنك ال�سعودي 

الفرن�سي.

* تفا�سيل قرو�س ال�سعودي الفرن�سي كابيتال:

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

893.3731.369.172الر�سيد الفتتاحي

1.965.687475.799اإيرادات القرو�س

1.826.525951.598�سداد القرو�س

1.032.535893.373الر�سيد الختامي للقرو�س

** تفا�سيل قرو�س ال�سعودي الفرن�سي للتاأجير التمويلي:

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

1.550.0001.130.000الر�سيد الفتتاحي

580.000730.000اإيرادات القرو�س

225.000310.000�سداد القرو�س

1.905.0001.550.000الر�سيد الختامي للقرو�س
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20. و�سف ل�سيا�سة البنك في توزيع اأرباح الأ�سهم:

يعتم��د توزي��ع الأرب��اح النقدي��ة بالبنك على ع��دة عوامل منها تقدي��رات وتو�سيات مجل���س الإدارة التي تعتمد عل��ى المركز المالي، 

ونتائج عمليات البنك، ون�سبة مالءمة راأ�س مال البنك الحالية والمركز المتوقع م�ستقباًل، ومتطلبات ال�سيولة النقدية على المدى 

الق�سير والمتو�سط بالنظر اإلى خطط وم�ساريع البنك التو�سعية.

ت��وزع اأرب��اح البن��ك ال�س��نوية ال�سافي��ة التي تحدد بعد خ�س��م كل الم�سروف��ات والتكاليف الأخ��رى، وتكوين الحتياط��ات الالزمة 

لمواجهة الديون الم�س��كوك فيها وخ�س��ائر ال�س��تثمارات واللتزامات الطارئة التي يرى المجل���س �سرورتها بما يتفق واأحكام نظام 

مراقبة البنوك، على النحو التالي:

 تحت�سب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على الم�ساهمين ال�سعوديين وال�سريبة المقررة على الم�ساهمين غير ال�سعوديين . 1

طبق��ًا لالأنظم��ة الناف��ذة ف��ي المملكة العربية ال�س��عودية، ويق��وم البنك بدفع هذه المبال��غ للجهات المخت�س��ة، وتخ�سم الزكاة 

المدفوع��ة ع��ن الم�س��اهمين ال�س��عوديين م��ن ن�سيبهم ف��ي �سافي الربح كما تح�س��م ال�سريب��ة المدفوعة عن الم�س��اهمين غير 

ال�سعوديين من ن�سيبهم في �سافي الربح.

يرح��ل م��ال يق��ل ع��ن 25٪ من المتبق��ي من الأرب��اح ال�سافية بعد خ�سم ال��زكاة وال�سريبة كم��ا ذكر في الفقرة )1( ال�س��ابقة . 2

لالحتياطي النظامي اإلى اأن ي�سبح الحتياطي المذكور م�ساويًا على الأقل لراأ�س المال المدفوع.

يخ�س�س من الباقي من الأرباح بعد خ�سم الحتياطي النظامي والزكاة وال�سريبة مبلغ ل يقل عن 5٪ من راأ�س المال المدفوع . 3

على الم�ساهمين ال�سعوديين وغير ال�سعوديين على اأن يتم توزيعه بن�سبة المدفوع من قيمة اأ�سهم ال�سعوديين اأو غير ال�سعوديين 

طبقًا لما يقترحه مجل�س الإدارة وتقرره الجمعية العامة، ف�اإذا كانت الن�سبة المتبقية من الأرباح الم�ستحقة لأي من الم�ساهمين 

ال�س��عوديين اأو غير ال�س��عوديين ل تكفي لدفع الأرباح للم�س��اهمين المعنيين، ل يجوز للم�س��اهمين المطالبة بدفعها في ال�سنة اأو 

ال�سنوات التالية، ول يجوز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اقترحه مجل�س الإدارة.

ي�س��تخدم الباقي من الأرباح بعد تخ�سي�س المبالغ المذكورة في الفقرات )1(، )2(، )3(، ال�س��ابقة على النحو الذي يقترحه . 4

مجل�س الإدارة وتقرره الجمعية العامة. 

يجب الحفاظ على ن�س��بة الم�س��اهمة لكل من الم�س��اهمين ال�س��عوديين وغير ال�س��عوديين عند احت�س��اب المخ�س�سات الالزمة . 5

لالحتياط��ي النظام��ي والحتياط��ات الأخ��رى م��ن �ساف��ي الأرب��اح )بع��د ال��زكاة وال�سريبة( ويجب عل��ى كل م��ن المجموعتين 

الم�ساهمتين الإ�سهام في تلك الحتياطات ح�سب ن�سبهم في راأ�س المال على اأن تخ�سم م�ساهماتهم من ح�س�سهم في الأرباح 

ال�سافية.

توزع الأرباح النقدية على الم�ساهمين في المكان والزمان الذي يقرره مجل�س الإدارة وفقًا للوائح �سارية المفعول.. 6

يجوز لمجل���س الإدارة اإقرار عدم توزيع اأرباح نقدية وا�س��تخدام الأرباح في ت�س��وية ديون اأو التزامات اأو ارتباطات للم�س��اهمين . 7

لدى البنك.

يجوز للبنك توزيع اأرباح مرحلية على م�ساهميه ب�سكل ن�سف �سنوي اأو ربع �سنوي، بعد ا�ستيفاء المتطلبات الالزمة المن�سو�س . 8

عليها في النظام الأ�سا�س.

يجب اإعالم الم�ساهمين بهذه ال�سيا�سة خالل اجتماع الجمعية العامة.. 9

الربحية الأ�سا�سية والمخف�سة لل�سهم:

تم احت�س��اب الربح الأ�سا�س��ي والمخف�س لل�سهم لل�س��نتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و 2016 على اأ�سا�س المتو�سط المرجح 

وذلك بق�س��مة �سافي دخل ال�س��نة على 1.200 مليون �س��هم بعد ا�س��تثناء اأ�س��هم الخزينة والتي تتكون من 6 مليون �سهم كما في 31 

دي�سمبر 2017م )31 دي�سمبر 2016: 3.1 �سهم(.
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اإجمالي توزيعات الأرباح:

اأو�سى مجل���س الإدارة باإجمالي توزيعات اأرباح نهائية لل�س��نة بلغت 355 مليون ري���ال �س��عودي )2016: 530 مليون ري���ال �س��عودي(، 

ما يمثل 0.35 ري���ال �سعودي لل�سهم )2016: 0.50 ري���ال �سعودي( �سافي لل�سنة. وتخ�سع هذه التوزيعات لموافقة الم�ساهمين في 

اجتم��اع الجمعي��ة العمومية ال�س��نوي والجه��ات الرقابية. وقد اأعلن مجل���س الإدارة عن توزيعات اأرباح مرحلي��ة بمبلغ اإجمالي قدره 

1.141 مليون ري�ال �سعودي )2016: 731 مليون ري�ال �سعودي(، ما يمثل 1.05 ري�ال �سعودي )2016: 0.55 ري�ال �سعودي( �سافي 

لل�سهم. بلغ مجموع توزيعات الأرباح للم�ساهمين ال�سعوديين 1.312 مليون ري���ال �سعودي )2016: 950 مليون ري���ال �سعودي( وبلغ 

مجموع توزيعات اأرباح للم�ساهمين غير ال�سعوديين 483 مليون ري�ال �سعودي )2016: 429 مليون ري�ال �سعودي(.

الأرباح التي تم توزيعها خالل ال�سنة

الأرباح المقترح توزيعها 

لنهاية العام 2017

الإجمالي لعام 

2017 2017/05/04م )نهائية لعام 

2016م(

2017/07/27م )مرحلية لعام 

2017م(

530.3661.140.631355.2371.495.868المبلغ )اآلف الريالت(

42.35٪24.96٪54.09٪38.31٪الن�سبة

21. و�سف لأي م�سلحة في فئة الأ�سهم ذات الأحقية في الت�سويت تعود لأ�سخا�س )عدا اأع�ساء مجل�س 

اإدارة البن��ك وكب��ار التنفيذيي��ن واأقربائه��م( اأبلغوا البنك بتل��ك الحقوق، واأي تغيير ف��ي تلك الحقوق 

خالل ال�سنة المالية الأخيرة:

و�سف لأي م�سلحة في فئة الأ�سهم ذات الأحقية في الت�سويت تعود لأ�سخا�س )عدا اأع�ساء مجل�س اإدارة البنك وكبار التنفيذيين واأقربائهم( 

اأبلغوا البنك بتلك الحقوق

ن�سبة التغيير�سافي التغييرعدد الأ�سهم نهاية العامعدد الأ�سهم بداية العاما�سم من تعود له الم�سلحة

1
بنك كريدي اأجريكول 

كوربوريت اآند اإنف�ستمنت
375.000.000179.732.139)195.267.861(٪ )52.07(

100٪195.267.861195.267.861-�سركة المملكة القاب�سة*2

اعتبارا من 2017/09/20م.*

حي��ث ح��دث خ��الل الع��ام تغيير في ن�س��بة ملكية الم�س��اهمين الرئي�س��يين في البن��ك، والذي نتج عن بي��ع )بنك كري��دي اأجريكول 

كوربوريت اآند اإنف�ستمنت( بتاريخ 2017/09/20م لجزء من ح�سته في راأ�سمال البنك، قدرها 16.2٪ ل�سركة المملكة القاب�سة، 

لتنخف�س ن�س��بة ملكيته في البنك من 31.11٪ اإلى 14.91٪، وتكون ن�س��بة ملكية �س��ركة المملكة القاب�سة هي 16.2٪ من راأ�سمال 

البنك. ويو�سح الجدول التالي التغييرات التي حدثت على ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين في البنك:
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الم�ساهمون الرئي�سيون في راأ�سمال البنك كما في 2017/12/31م

ل
�س

سل
�
ت

الم�ساهم

نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيير�سافي التغيير

ن�سبة الملكيةعدد الأ�سهمن�سبة الملكيةعدد الأ�سهم

100٪16.20195.267.861 ٪0.00195.267.861 ٪-�سركة المملكة القاب�سة*1

2

بنك كريدي اأجريكول كوربوريت اآند 

اإنف�ستمنت*

375.000.000٪ 31.11179.732.139٪ 14.91195.267.861-٪)52.07(

-13.290 ٪13.29160.195.361 ٪160.195.361الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية3

-9.830 ٪9.83118.488.534 ٪118.488.534�سركه را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده4

اعتبارا من 2017/09/20م.*

22. و�س��ف لأي م�سلح��ة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء مجل���س اإدارة البنك وكبار 

التنفيذيي��ن واأقربائه��م ف��ي اأ�س��هم اأو اأدوات دي��ن البن��ك اأو اأي من �س��ركاته التابع��ة، واأي تغيير في تلك 

الم�سلحة اأو تلك الحقوق خالل ال�سنة المالية الأخيرة

و�سف لأي م�سلحة واأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء مجل�س الإدارة واأقربائهم في اأ�سهم اأو اأدوات دين البنك

ل
�س

سل
�
ت

ا�سم من تعود له الم�سلحة اأو الأوراق 

التعاقدية اأو حقوق الكتتاب

نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيير�سافي التغيير

اأدوات الدينعدد الأ�سهماأدوات الدينعدد الأ�سهم

 11.629 ٪ 310.019  -  312.685  -  2.666 عبدالرحمن را�سد الرا�سد1

 33 ٪ 97.172  -  387.528  -  290.356 اأقرباء عبدالرحمن را�سد الرا�سد2

 -  -  -  647.860  -  647.860 مو�سى عمران العمران3

 -  -  - 22.504.062  -  2.504.062 اأقرباء مو�سى عمران العمران4

 -  -  -  59.624  -  59.624 د. خالد حامد مطبقاني5

 -  )17.000( - 16.750.181  - 16.767.181 اأقرباء د. خالد حامد مطبقاني6

 -  -  -  1.000  -  1.000 عمار عبدالواحد الخ�سيري7

 100 ٪ 3.000  -  6.000  -  3.000 مازن عبدالرزاق الرميح8

 -  -  -  1.000  -  1.000 بدر عبداهلل العي�سى9

و�سف لأي م�سلحة واأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين واأقربائهم في اأ�سهم اأو اأدوات دين البنك

ل
�س

سل
�
ت

ا�سم من تعود له الم�سلحة

نهاية العامبداية العام
�سافي 

التغيير

ن�سبة 

التغيير
اأدوات الدينعدد الأ�سهماأدوات الدينعدد الأ�سهم

 -  -  -  1.259.050  -  1.259.050 اأقرباء مازن هاني التميمي1
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23. المعلومات المتعلقة باأي قرو�س على البنك:

اأ. ليوجد اأي قرو�س لأجل على البنك.

ب. اأدوات الدين وال�سكوك:

قام البنك في �س��هر يونيو 2014 باإ�سدار �سكوك ثانوية غير م�سمونة بقيمة 2.000 مليون ري���ال �س��عودي ولمدة 10 �س��نوات، 	 

تحمل هذه ال�سكوك دخل عمولت خا�سة فعلي يمثل معدل العر�س بين البنوك ال�سعودية »�سايبور« لثالثة اأ�سهر بالإ�سافة اإلى 

140 نقطة اأ�سا���س، ويتم �س��داد ال�سكوك من خالل نظام الإيداع الخا�س بتداول، ويحق للبنك �س��داد هذه ال�سكوك الثانوية 

غير الم�سمونة بعد 5 �س��نوات ولكن ب�س��رط الح�سول على موافقة موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي وتكون متوافقة مع اأحكام 

و�سروط التفاقية.

- �سداد �سندات المديونية:

خ��الل ال�س��نة، ت��م ا�س��تحقاق ال�سك��وك متو�س��طة الأجل المتوافقة مع ال�س��ريعة الإ�س��المية والتي بلغ��ت 750 ملي��ون دولر اأمريكي 

�سافة اإلى ذلك، قام البنك بت�س��وية �سكوك ثانوية غير م�سمونة بمبلغ 1.900  الم�سدرة في مايو 2012 وتم ت�س��ويتها بالكامل، بالإ

مليون ريال �سعودي �سدرت في دي�س��مبر 2012، وقد تم ذلك بما يتما�س��ى مع خيار الت�س��وية المبكرة ل�س��داد ال�سكوك الثانوية غير 

الم�سمونة بعد 5 �سنوات، بموافقة م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�سروط واأحكام التفاقية. 

ج. لتوج��د اأدوات دي��ن قابل��ة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�س��ابهة اأ�سدرها اأو منحها البنك 

اأو �سركاته التابعة خالل ال�سنة المالية.

د. لتوج��د اأي حق��وق تحوي��ل اأو اكتتاب بموجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق 

م�سابهة اأ�سدرها اأو منحها البنك خالل ال�سنة المالية.

ه�. ليوجد اأي ا�سترداد اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب البنك لأي اأدوات دين قابلة لال�سترداد.
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24. ع��دد اجتماع��ات مجل���س الإدارة الت��ي ُعقدت خالل ال�س��نة المالي��ة الأخيرة، وتواري��خ انعقادها، 

و�سجل ح�سور كل اجتماع مو�سحًا فيه اأ�سماء الحا�سرين:

عدد الجتماعات )8( اجتماعات
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18- �سليمان القويز

26- عبدالرحمن الرا�سد

37- مو�سى العمران

46- د. خالد مطبقاني

58- عمار الخ�سيري

67- مازن الرميح

78- بدر العي�سى

85- باتري�س كوفينيي*

97- جاك برو�ست

104-�سبا�ستيان بيلهول**

تم اإنهاء ع�سويته من مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/11/30م.*

ا�ستقال من ع�سوية المجل�س واللجان المنبثقة عن المجل�س اعتبارًا من 2017/07/27م.**
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25. عدد طلبات البنك ل�سجل الم�ساهمين واأ�سبابها:

اأ�سباب الطلب تاريخ الطلبت�سل�سل

نهاية ال�سنة المالية 12017/12/312017

متابعة �سجالت الم�ساهمين 22017/12/12

متابعة �سجالت الم�ساهمين 32017/11/16

متابعة �سجالت الم�ساهمين 42017/10/25

متابعة �سجالت الم�ساهمين 52017/10/10

الربع الثالث 62017/09/282017

متابعة �سجالت الم�ساهمين 72017/09/25

متابعة �سجالت الم�ساهمين 82017/09/17

متابعة �سجالت الم�ساهمين 92017/08/09

ملف اأرباح102017/07/18

متابعة �سجالت الم�ساهمين 112017/07/16

الربع الثاني 122017/06/222017

متابعة �سجالت الم�ساهمين 132017/06/15

متابعة �سجالت الم�ساهمين 142017/06/06

الجمعية العامة152017/05/23

متابعة �سجالت الم�ساهمين 162017/05/15

ملف اأرباح172017/04/20

الجمعية العامة182017/04/20

متابعة �سجالت الم�ساهمين 192017/04/16

الربع الأول 202017/03/312017

متابعة �سجالت الم�ساهمين 212017/03/15

متابعة �سجالت الم�ساهمين 222017/02/15

متابعة �سجالت الم�ساهمين 232017/01/15
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26. و�سف لأي �سفقة بين البنك وطرف ذي عالقة:

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة ومجل�س الإدارة باأن المعامالت مع الأطراف ذات 

العالقة تمت بنف���س �س��روط التعامل مع الأطراف الأخرى. تخ�سع المعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�س��ب المن�سو�س عليها 

في نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كانت الأر�سدة الناتجة عن هذه المعامالت كما 

في 31 دي�سمبر 2017 و2016م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كالآتي:

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

مجموعة �سي اأيه - �سي اآي بي

185.0601.184.495اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى واأ�سول اأخرى

91.64715.566اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى ومطلوبات اأخرى

88.93358.356القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

1.416.9981.853.255التعهدات واللتزامات المحتملة

�سركات زميلة

76.049113.220ا�ستثمارات

7.9937.714اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

142.501100.617ودائع العمالء

1.600300التعهدات واللتزامات المحتملة

اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين، والمراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين 

الآخرين وال�سركات المنت�سبة لهم

7.184.9026.275.305قرو�س و�سلف

9.810.3976.375.320ودائع العمالء

12.30856.325القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

1.418.7502.197.365التعهدات واللتزامات المحتملة

�سناديق البنك ال�ستثمارية

-683القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

4.672.7065.987.449ودائع العمالء
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يمثل الم�ساهمون الرئي�سيون ح�س�س ملكية اأكثر من 5٪ من راأ�سمال البنك، با�ستثناء الم�ساهمين غير ال�سعوديين. وفيما يلي بيان 

دخل وم�ساريف المعامالت مع الأطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

دخل العمولت الخا�سة

9.7857.346- مجموعة �سي اإيه �سي اآي بي

- اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين المراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين الآخرين 

وال�سركات المنت�سبة لهم
279.584230.242

6-- �سركات زميلة

289.369237.594اإجمالي دخل العمولت الخا�سة

م�ساريف العمولت الخا�سة

4031.024- مجموعة �سي اإيه �سي اآي بي

- اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين المراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين الآخرين 

وال�سركات المنت�سبة لهم
213.111232.301

390299- �سركات زميلة

1.815507- �سناديق البنك ال�ستثمارية

اإجمالي م�ساريف عمولت خا�سة
215.719

234.131

62.17825.783اأتعاب، دخل عمولت واأخرى، �سافي

4.4493.906اأتعاب مدراء

996614م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى
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27. العقود والأعمال التي تمت مع البنك، وفيها اأو كانت فيها م�سلحة لأحد اأع�ساء مجل�س اإدارة البنك 

اأو لكبار التنفيذيين فيه اأو لأي �سخ�س ذي عالقة باأي منهم:

طبيعة العمل اأو 

العقد

مبلغ العمل 

اأو العقد
حالة العقدنهاية العقدبداية العقد

ا�سم الع�سو / كبار التنفيذيين اأو اأي 

�سخ�س ذي عالقة باأي منهم

2018/01/17م2017/01/18م247.000اإيجار فيال �سكنية1

�ساري، مع عدم 

التجديد عند نهاية 

العقد

مجمع �سكني مدينة المملكة، تابع ل�سركة 

المملكة القاب�سة )مالك رئي�سي في 

راأ�سمال البنك(

2018/03/31م2015/04/01م269.000اإيجار فيال �سكنية2
�ساري، �سيتم اإلغاوؤه في 

2018/01/01م

2018/08/31م2017/09/01م261.250اإيجار فيال �سكنية3
�ساري، �سيتم اإلغاوؤه في 

2018/02/28م

2018/05/31م2015/06/01م237.500اإيجار فيال �سكنية4
تم اإلغاوؤه في 

2017/11/30م

2016/08/152018/08/14م285.000اإيجار فيال �سكنية5
تم اإلغاوؤه في 

2017/08/14م

�ساري2018/08/14م2017/08/15م270.500اإيجار فيال �سكنية6

7
اإيجار لموقع جهاز 

�سراف اآلي
�ساري2020/11/30م2010/12/01م43.000

الموقع تابع ل�سركة المملكة القاب�سة 

)مالك رئي�سي في راأ�سمال البنك(

8
تقديم خدمات 

الت�سالت
2.471.844

عبارة عن عقود وتقديم خدمات متعددة، تتم بناء على 

طلبات من قطاعات الأعمال في البنك، مثل خدمات اإر�سال 

الر�سائل الن�سية للعمالء والإنترنت وغيره

معالي الأ�ستاذ/ �سليمان القويز، ع�سو 

مجل�س اإدارة �سركة موبايلي

9
اإيجار لموقع 

�سراف اآلي
�ساري2019/03/31م2009/04/01م35.000

المالك/ ال�سيد عبداهلل بن �سلمان 

الدو�سري، والد الأ�ستاذ في�سل الدو�سري 

)رئي�س �سبكة الفروع بالبنك(

10
اإيجار لموقع 

�سراف اآلي
�ساري2019/12/31م2008/01/01م75.000

المالك/ �سركة الأ�سواق العربية 

المحدودة، يورومار�سيه / الأ�ستاذ عامر 

عثمان )مدير اإدارة الثروات بالبنك(

11
اإيجار لموقع 

�سراف اآلي
�ساري2020/05/31م2001/06/01م40.000

المالك/ الدكتور خالد مطبقاني )ع�سو 

مجل�س اإدارة البنك(

59التقرير ال�سنوي ٢٠١٧



28. التنازل عن مكافاآت اأو اأرباح من قبل اأع�ساء مجل�س اإدارة البنك اأو كبار التنفيذيين اأو الم�ساهمين:

ليوج��د اأي ترتيب��ات اأو اتف��اق تن��ازل بموجب��ه اأح��د اأع�ساء مجل���س اإدارة البن��ك اأو اأحد كب��ار التنفيذيين ع��ن اأي مكافاآت اأو 	 

تعوي�سات.

ليوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل بموجبه اأحد م�ساهمي البنك عن اأي حقوق في الأرباح.	 

29. بيان بقيمة المدفوعات النظامية الم�س��ددة والم�س��تحقة ل�سداد اأي زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم اأو اأي 

م�ستحقات اأخرى ولم ت�سدد حتى نهاية الفترة المالية ال�سنوية، مع و�سف موجز لها وبيان اأ�سبابها:

البيان

2017م

الم�ستحق الم�سدد

91.000الزكاة *

208.000ال�سريبة **

-94.790.363.47الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

-473587تكاليف تاأ�سيرات وجوازات

-30900ر�سوم مكتب العمل

و�سيتم الزكاة* �سعودي(  ري�ال  مليون   80  :2016( �سعودي  ري�ال  مليون   91 نحو  لل�سنة  ال�سعوديين  الم�ساهمين  على  الزكاة  بلغت 

خ�سمها من ح�ستهم في توزيعات الأرباح.

قام البنك بدفع الزكاة و�سريبة الدخل وتقديم اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لدى الهيئة العامة للزكاة و�سريبة الدخل 

لل�سنوات المالية حتى عام 2016 )بما فيها العام 2016(. وقد ح�سل البنك على ربوط الزكاة لل�سنوات حتى عام 2013 

�ساملة مطالب اإ�سافية، يقدر مجموعها بنحو 1.712 مليون ريال �سعودي حتى عام 2013. ت�سمل هذه المطالب الإ�سافية 

اإلى  الأجل  التمويل طويل  واإ�سافة  الأجل  ال�ستثمارات طويلة  ال�سماح بخ�سم  بناء على عدم  �سعودي  ريال  مليون   1.595

الوعاء الزكوي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. قام البنك بالعترا�س على اأ�سا�س هذه المطالبات الإ�سافية لل�سنوات 

لجنة  اأمام  بالعترا�س  البنك  ف�سيقوم   2013 اإلى   2010 من  لل�سنوات  اأما  المظالم،  ديوان  اأمام   2009 اإلى   2005 من 

بو�سع  تقم  لم  وعليه،  اإيجابية،  �ستكون  العترا�س  هذا  نتيجة  باأن  ثقة  البنك  اإدارة  لدى  اأن  حيث  البتدائية،  العترا�س 

مخ�س�سات لهذا ال�ساأن.

لم يتم النتهاء من ربوط الزكاة لالأعوام من 2014 اإلى 2016 من قبل الهيئة، ولكن اإذا تم ا�ستثناء ال�ستثمارات طويلة 

الأجل وفر�س اإ�سافة التمويل طويل الأجل اإلى الوعاء الزكوي، تما�سيًا مع الربوط النهائية ال�سادرة من الهيئة عن ال�سنوات 

المذكورة اأعاله، �سوف يوؤدي ذلك اإلى تعر�س زكاة اإ�سافي ذو تاأثير جوهري، وهو ما يزال يمثل م�سكلة وا�سعة على م�ستوى 

القطاع الم�سرفي، وقد يوؤثر الإف�ساح عنها على مركز البنك في هذا ال�ساأن.

بلغت �سريبة الدخل الم�ستحقة على ح�سة الم�ساهم الأجنبي �سركة كريدي اأجريكول-كوربرت اآند اإنف�ستمنت بنك تقريبًا  �سريبة الدخل**

208 ملي���ون ري�ال �سعودي )2016: 218 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا( و�سيتم خ�سمها من ح�ستهم في توزيعات الأرباح.
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30. بيان بقيمة ال�ستثمارات اأو الحتياطات التي اأن�سئت لم�سلحة موظفي البنك:

برنامج تكافل الغد للموظفين:

يحر�س البنك على تحفيز موظفيه بتقديم برامج ومكافاآت ت�سجيعية تعزز ثقتهم وانتماءهم للبنك، وفيما يلي بيان يو�سح )برنامج 

تكافل الغد للموظفين( والحركة التي ح�سلت عليه خالل عام 2017م:

الإجماليح�سة البنكح�سة الموظفبيان- بالريال ال�سعودي

48.993.855.0038.457.847.0087.451.702.00الر�سيد كما في بداية 2017م

10.574.234.008.591.101.0019.165.335.00الم�ساف خالل عام 2017م

)20.491.557.00()6.321.893.00()14.169.664.00(الم�سترد خالل عام 2017م

45.398.425.0040.727.055.0086.125.480.00الر�سيد نهاية 2017م

31. تاأكيدات مجل�س الإدارة:

يوؤكد مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي ما يلي:

اأن �سجالت الح�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.	 

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة وُنفذ بفاعلية.	 

اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر في قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه.	 

ت��م الإف�س��اح ع��ن التعام��الت م��ع الأط��راف ذات العالقة والمعلوم��ات المتعلقة ب��اأي عقود اأو اأعم��ال كان البنك طرف��ًا فيه وتوجد 

اأو كان��ت توج��د في��ه م�سلح��ة جوهري��ة لأي من رئي���س واأع�ساء مجل���س اإدارة البنك اأو للرئي���س التنفي��ذي اأو للمدي��ر المالي اأو لأي 

�سخ�س ذي عالقة مبا�سرة باأي منهم، في الإي�ساح رقم )37( الخا�س بالمعامالت مع الأطراف ذات العالقة في القوائم المالية 

الموحدة، والمادتين رقم 26 ورقم 27 من هذا التقرير.

32. تحفظات مراجعي الح�سابات على القوائم المالية:

لم يت�سمن تقرير مراجعي الح�سابات تحفظات على القوائم المالية ال�سنوية.

33. تو�سيات مجل�س الإدارة بتغيير مراجعي الح�سابات:

ل��م يو�س مجل���س الإدارة بتغيير مراجعي الح�س��ابات قبل انتهاء فت��رة تعيينهما، ولم يحدث تعار�س بي��ن تو�سيات اللجنة وقرارات 

مجل�س الإدارة.
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34. تفا�سيل اأ�سهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفا�سيل عن ا�ستخدامات هذه الأ�سهم:

بداأ البنك خالل الربع الثالث من عام 2016م خطة ل�س��راء اأ�س��هم خزينة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل���س الإدارة �سمن 

برنام��ج الحواف��ز طويل��ة الأج��ل والذي ُيمنح بموجبه مكافاآت تحفيزية بناًء على اأداء اأ�س��هم البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي للموظفين 

الموؤهلين. وي�س��تفيد الموظفون الموؤهلون من الرتفاع في قيمة اأ�س��هم البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي خالل فترة الكت�ساب. بداأ العمل 

في برنامج الحوافز طويلة الأجل في تاريخ المنح.

يقوم البنك بت�سوية الرتفاع في قيمة ال�سهم �سمن حقوق الملكية وفيما يلي اأبرز خ�سائ�س البرنامج:

طبيعة البرنامجبرنامج المكافاأة طويلة الأجل

عدد البرامج القائمة1

تاريخ المنح2 يوليو، 2017

تاريخ ال�ستحقاق1 يناير، 2019

�سعر المنح )ريال �سعودي(23.096

فترة ال�ستحقاق1.5 �سنة

�سرط ال�ستحقاقبقاء الموظفين على راأ�س العمل وا�ستيفاء معايير الخدمة المطلوبة

طريقة ال�سدادارتفاع ثمن الأ�سهم

طريقة التقييم الم�ستخدمةبالك �سولز

القيمة العادلة لل�سهم في تاريخ المنح )ريال �سعودي(31.836

يتم منح الأ�س��هم عند تحقق �س��رط البقاء على راأ���س العمل مع الأخذ بالعتبار الظروف ال�س��ائدة بال�سوق ذات ال�سلة. اإن اإجمالي 

الم�ساري��ف المعت��رف به��ا في القوائ��م المالية الموحدة فيما يتعلق بخطط ال�س��داد الم�س��تندة اإلى حقوق الم�س��اهمين والمذكورة 

اأعاله للفترة هي 10.9 مليون ريال �سعودي )2016: ل�سيء ريال �سعودي(. قيمة الأ�سهم كما في 31 دي�سمبر 2017 هي 119 مليون 

ريال �سعودي )في تاريخ المنح 191 مليون ريال �سعودي(.

6.000.000عدد الأ�سهم الممنوحة لح�ساب الرتفاع في الثمن عند تاريخ المنح

2.250.000الأ�سهم المتنازل عنها

3.750.000عدد الأ�سهم المخ�س�سة لح�ساب الرتفاع في الثمن عند تاريخ المنح كما في 31 دي�سمبر 2017
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35. الإف�ساحات المتعلقة بالمن�ساآت وال�سغيرة والمتو�سطة ومتناهية ال�سغر:

اأ. الإف�ساحات النوعية:

اأن�س��اأ البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي قطاع المن�س��اآت ال�سغيرة والمتو�س��طة في عام 2014 اإيمانًا منه باأهمية هذا القطاع وتوفير اأف�سل 

الحلول التمويلية والت�سهيالت البنكية لأ�سحاب هذه المن�ساآت. وي�سم هذا القطاع ما يزيد على 40 موظفًا موزعين في ثالث اإدارات 

اإقليمية ولكل اإقليم مدير يقوم بالإ�سراف على �سير خطة العمل ويقوم برفع تقاريره لرئي�س قطاع المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة.

 ويعتب��ر قط��اع المن�س��اآت ال�سغيرة والمتو�س��طة قطاعًا م�س��تقاًل بعمل��ه عن اإدارات البن��ك المختلفة، ويرفع رئي���س القطاع تقاريره 

لرئي�س المجموعة الم�سرفية لالأعمال. 

كما يقوم البنك بخدمة كافة عمالئه من فئة المن�س��اآت ال�سغيرة والمتو�س��طة في الثالث مدن الرئي�س��ية بالمملكة وي�ستقبل طلبات 

العمالء لتقديم الخدمات لهم من كافة فروعه العاملة بالمملكة والمنت�سرة في كافة المدن والمناطق.

 ويق��وم البن��ك حالي��ًا باإع��ادة تعري��ف للمن�س��اآت ال�سغي��رة والمتو�س��طة ح�س��ب م��ا جاء ف��ي تعمي��م موؤ�س�س��ة النقد ال�س��ادر برقم 

391000007761 وبتاري��خ 1439/01/22 و�س��وف يق��وم البن��ك بالإف�س��اح الكامل ح�س��ب تعريف الموؤ�س�س��ة المذك��ور في التعميم 

ال�سادر برقم 381000094106 وبتاريخ 1438/09/06، في الفترة المحددة له من قبل موؤ�س�سة النقد.

هذا وقد حاز البنك على جائزة Most Improved SME Bank من وكالة CPI في عام 2015.

314عدد اأيام التدريب للموظفين

-عدد اأيام التدريب للعمالء

ب. الإف�ساحات الكمية *:

في 31 دي�سمبر 2016في 31 دي�سمبر 2017

المجموعالمتو�سطةال�سغيرةالمجموعالمتو�سطةال�سغيرة

تمويالت المن�ساآت المتناهية ال�سغر وال�سغيرة والمتو�سطة – داخل 

الميزانية )بماليين الريالت ال�سعودية(
7091.4872.1964861.0521.538

تمويالت المن�ساآت المتناهية ال�سغر وال�سغيرة والمتو�سطة – خارج 

الميزانية )بماليين الريالت ال�سعودية(
7161.1171.8333697481.118

ن�سبة تمويل المن�ساآت المتناهية ال�سغر وال�سغيرة والمتو�سطة داخل 

الميزانية، من اإجمالي التمويل داخل الميزانية
٪0.6٪0.9٪1.5٪0.3٪0.6٪0.8

ن�سبة تمويل المن�ساآت المتناهية ال�سغر وال�سغيرة والمتو�سطة خارج 

الميزانية، من اإجمالي التمويل خارج الميزانية 
٪1.2٪1.9٪3.1٪0.6٪1.2٪1.8

1.7545122.2661.6554252.080عدد التمويالت )داخل وخارج الميزانية(

9161211.0379001201.020عدد العمالء )طالبي التمويل(

78786969عدد التمويالت الم�سمونة ببرنامج كفالة

87878989اإجمالي التمويالت الم�سمونة ببرنامج كفالة

البيانات المو�سحة اأعاله لم يتم التطبيق عليها تعريف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة المن�سو�س عليه في *

التعميم رقم 381000064902 لعام 2017م وماقبله، و�سيتم تطبيقه ابتداء من العام 2018م.
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36. المبادئ الأخالقية والأ�س�س المهنية لموظفي البنك ال�سعودي الفرن�سي:

تت�سمن اأنظمة ولوائح البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي على �سوابط وقوانين تنظم �س��ير العمل لدى البنك، يلتزم بها كل من يمثل البنك 

ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر ومنها:

اأ. ال�سلوكيات والأخالقيات العامة والأ�س�س المهنية:

الأ�سول المتبعة اأثناء العمل مثال )اللتزام ب�ساعات العمل(.	 

الإبالغ عن المخالفات الفعلية والمحتملة مثل )حالت الحتيال اأو محاولة الحتيال(.	 

�سرية المعلومات مثل )المعلومات الخا�سة بالعميل(.	 

تجنب ت�سارب الم�سالح ويندرج تحتها تقديم الهدايا وقبولها ومعامالت تجارية لجهات ذات عالقة.	 

ا�ستخدام المعلومات المميزة الداخلية )ال�ستثمارات ال�سخ�سية(.	 

اللتزام ب�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال )الإبالغعن الأن�سطة الم�سبوهة(.	 

حماية اأ�سول البنك.	 

�سحة ال�سجالت والتقارير المالية.	 

الم�سايقات والتخويف.	 

مكان العمل الآمن والخالي من الممنوعات.	 

العدالة في التعامل.	 

مالءمة المنتجات وال�ستثمارات المعرو�سة على العمالء.	 

ب. �سيا�سات ال�ستخدام المقبول لخدمات الحا�سب الآلي – البريد الإلكتروني – الإنترنت.

الأ�س�س المهنية:

معاملة الآخرين بالطريقة التي تتمنى اأن تتم معاملتك بها. 	 

تحمل الم�سوؤولية ال�سخ�سية الناتجة عن الت�سرفات الفردية.	 

تاأدية الأعمال ال�سخ�سية وما يخ�س العمل وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية.	 

توخي ال�سراحة في كافة ق�سايا العمل.	 

يعد اللتزام بالمبادئ الأخالقية والأ�س�س المهنية من قبل موظفي البنك وممثليه واجبًا من واجبات العمل ومن الأوامر الم�سروعة 

التي يجب اللتزام بها ويترتب على التق�سير بها اتخاذ الإجراءات الجزائية التي قد ت�سل اإلى حد اإنهاء الخدمة وفقًا لما جاء في 

المادة 80 الفقرة )2( من نظام العمل وا�ستنادًا اإلى لئحة تنظيم العمل المعمول بها بالبنك. كما يترتب على مخالفة هذه الأنظمة 

مخالفة القوانين العامة والتي قد تعر�س الموظف والبنك للعقوبات الجزائية.

يتم تطبيق الجزاءات بالت�س��اور مع الدائرة المعنية والقانونية ومجموعة الموارد الب�س��رية ويرتبط تقدير الجزاء ح�س��ب الظروف 

المرتبطة بالمخالفة.

ج. المكافاآت المالية والحوافز:

يتبن��ى البن��ك ف��ي نظام المكاف��اآت المالية و�سيا�س��ة الحوافز الممار�س��ات الرائدة والمبنية على اأ�س���س العدل وال�س��فافية والعدالة 

الداخلي��ة والتناف�س��ية الخارج��ة. ت�سمن هذه الأنظمة ربط م�س��توى اأداء البنك والدوائر والموظفي��ن بالإ�سافة اإلى �سمانها حماية 

البنك من المخاطر المادية الغير مدرو�سة.
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37. التوا�سل مع الم�ساهمين:

وفق��ًا للتعليم��ات ال�س��ادرة عن الجهات التنظيمية والإ�س��رافية، يحر�س البنك على ممار�س��ة الم�س��اهمين لحقوقهم ب�س��كٍل كامل، 

ويحثهم على الم�س��اركة الفعالة وتقديم ا�ستف�س��اراتهم خالل الجمعيات العامة، وكذلك تم تخ�سي�س رقم هاتفي وبريد اإلكتروني 

من�سور على ال�سفحة الرئي�سية للبنك لتلقي ات�سالت وا�ستف�سارات الم�ساهمين، كما يقوم البنك بن�سر اأي تطورات جوهرية تطراأ 

على البنك من خالل موقع »تداول« وفقًا للتعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

38. حوكمة ال�سركات:

يلت��زم البن��ك بكاف��ة التعليمات واللوائح ال�سادرة ع��ن الجهات التنظيمية في �س��اأن الحوكمة، مثل المبادئ الرئي�س��ية للحوكمة في 

البنوك العاملة في المملكة العربية ال�سعودية ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ولئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن 

هيئة ال�سوق المالية، ونظام ال�سركات ال�سادر عن وزارة التجارة وال�ستثمار، ويقوم البنك بتحديث دليل الحوكمة وكذلك �سيا�ساته 

واإجراءاته طبقًا لهذه اللوائح واأي تحديثات اأو تعليمات ت�سدر في �ساأن الحوكمة.

الفقرات التي لم يتم تطبيقها من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية هي كالتالي:

رقم المادة / 

الفقرة
اأ�سباب عدم التطبيقن�س المادة / الفقرة

1
الفقرة )1( من 

المادة )61(

اإعداد �سيا�سة وا�سحة لمكافاآت اأع�ساء مجل�س 

الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�س والإدارة 

التنفيذية، ورفعها اإلى مجل�س الإدارة للنظر فيها 

تمهيدًا لعتمادها من الجمعية العامة، على اأن 

يراعى في تلك ال�سيا�سة اتباع معايير ترتبط 

بالأداء، والإف�ساح عنها، والتحقق من تنفيذها.

لم يتمكن البنك من الح�سول على موافقة الجمعية العامة للموافقة 

على هذه ال�سيا�سة نظرًا ل�سيق الوقت المتبقي لنتهاء المهلة 

المحددة لتطبيق هذه الفقرة اآنذاك، حيث وافق مجل�س الإدارة على 

هذه ال�سيا�سة بتاريخ 2017/12/13م والوقت المحدد لبدء اإلزامية 

تطبيق الالئحة هو 2017/12/31م، و�سيتم بم�سيئة اهلل عر�س هذه 

ال�سيا�سة على الجمعية العامة القادمة للموافقة.

2
الفقرة )4( من 

المادة )50(

األ يقل عدد اأع�ساء اللجان عن ثالثة وليزيد على 

خم�سة

مطبقة على جميع اللجان با�ستثناء اللجنة التنفيذية )�سبعة 

اأع�ساء(، وقد قرر المجل�س تخفي�س عدد الأع�ساء اإلى خم�سة 

اأع�ساء، وجاري التنفيذ.

وختامًا يتقدم مجل���س اإدارة البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي بخال�س ال�س��كر والتقدير لمقام خادم الحرمين ال�س��ريفين »حفظه اهلل«، 

واإلى ولي عهده الأمين »حفظه اهلل«، واإلى حكومتنا الر�سيدة.

وال�س��كر مو�س��ول اإل��ى مق��ام وزارة المالي��ة ووزارة التج��ارة وال�س��تثمار وموؤ�س�س��ة النق��د العرب��ي ال�س��عودي وهيئة ال�س��وق المالية، 

لم�ساندتهم ودعمهم الم�ستمر نحو رفع م�ستوى الخدمات الم�سرفية.

كما يتقدم بال�سكر لم�ساهمي وعمالء البنك على ثقتهم التي هي مو�سع الحترام والتقدير، كما ي�سكر المجل�س جميع العاملين في 

البنك على جهودهم المخل�سة.
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الراأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للبنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( وال�سركات التابعة له )ي�سار اإليهم مجتمعين “بالمجموعة(، 

والتي ت�ستمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 دي�سمبر 2017م، والقوائم الموحدة للدخل والدخل ال�سامل والتغيرات 

ف��ي حق��وق الملكي��ة والتدفق��ات النقدية لل�س��نة المنتهية في ذل��ك التاري��خ، والإي�ساحات وملخ�سًا لل�سيا�س��ات المحا�س��بية الهامة 

والإي�ساحات التف�سيرية الأخرى.

ف��ي راأين��ا، اأن القوائ��م المالية الموح��دة المرفقة ككل تظهر ب�سورة عادل��ة، من كافة النواحي الجوهري��ة، المركز المالي الموحد 

للبنك كما في 31 دي�سمبر 2017م، واأداوؤه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمحا�سبة عن الزكاة و�سريبة الدخل.

اأ�سا�س الراأي

تم��ت مراجعتن��ا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية ال�س��عودية. اإن م�س��وؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم 

تو�سيحها بالتف�سيل �سمن ق�سم م�سوؤوليات مراجعي الح�سابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة من تقريرنا. اإننا م�ستقلون 

ع��ن المجموع��ة وفقًا لقواعد اآداب و�س��لوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية ال�س��عودية ذات ال�سل��ة لمراجعتنا للقوائم المالية 

الموح��دة، كما اأننا التزمنا بم�س��وؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقًا لهذه المتطلب��ات. باعتقادنا اأن اأدلة المراجعة التي ح�سلنا عليها 

كافية ومالءمة لتوفير اأ�سا�س لإبداء راأينا.

اأمور المراجعة الهامة

اإن اأم��ور المراجع��ة الهام��ة ه��ي تلك الأمور التي كانت، بح�س��ب حكمن��ا المهني، لها الأهمي��ة البالغة في مراجعتن��ا للقوائم المالية 

الموحدة لل�سنة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في �سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين راأينا حولها، 

ول نب��دي راأي��ًا منف�س��اًل حول هذه الأمور. وبخ�سو�س كل اأمر مراجعة هام، قمن��ا بتقديم و�سف عن كيفية معالجة مراجعتنا لهذا 

الأمر كما يلي:
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كيف تمت معالجة الأمر اأثناء مراجعتنااأمر المراجعة الهام

النخفا�س في قيمة القرو�س وال�سلف

كما في 31 دي�سمبر 2017م، بلغ اإجمالي القرو�س وال�سلف 125.365 مليون ريال �سعودي 

والتي تم تكوين مخ�س�س انخفا�س في القيمة مقابلها بمبلغ 3.424 مليون ريال �سعودي. 

اإن ه��ذا المخ�س���س ي�س��تمل عل��ى مخ�س���س انخفا���س في قيم��ة قرو�س و�س��لف محددة 

وكذل��ك انخفا���س كل��ي في قيم��ة قرو���س مقدمة ل�س��ركات واأفراد وم�س��جلة على اأ�سا���س 

المحفظة من خالل ا�ستخدام النماذج.

لق��د اعتبرن��ا ذل��ك اأم��ر مراجعة هام حي��ث يقوم البن��ك باإج��راء تقديرات معق��دة وغير 

مو�سوعي��ة وافترا�س��ات لتحديد النخفا�س في القيمة وتوقيت العتراف بهذا النخفا�س 

في القيمة.

ب�سكل اأ�سا�سي، فاإن تحديد النخفا�س في قيمة القرو�س وال�سلف ي�ستمل على ما يلي:

تحديد الأحداث والطرق والتقديرات المتعلقة بالنخفا�س في القيمة والم�ستخدمة - 

في احت�ساب النخفا�س في قيمة قرو�س و�سلف ل�سركات محددة.

ا�س��تخدام الفترا�س��ات في احت�س��اب مخ�س�س كلي لالنخفا�س ف��ي قيمة محفظة - 

القرو�س وال�سلف وكذلك ا�ستخدام النماذج للقيام بعمليات الحت�ساب لها.

تقييم تعر�س البنك لبع�س القطاعات المتاأثرة بالأو�ساع القت�سادية.- 

قمن��ا بتقيي��م الت�سمي��م والتطبي��ق وكذل��ك فح���س فعالية 

اإج��راءات الإدارة الرقابي��ة الأ�سا�س��ية عل��ى عمليات تكوين 

ومراقبة مخ�س�س النخفا�س المحدد والكلي في القيمة.

قمن��ا بفح���س عينة م��ن القرو�س وال�س��لف )بم��ا في ذلك 

ل��م تحدده��ا الإدارة كانخفا���س محتم��ل  الت��ي  القرو���س 

ف��ي القيم��ة( لتكوي��ن تقييمنا الخا���س واإذا وقع��ت اأحداث 

ت��م  القيم��ة  ف��ي  واأن النخفا���س  القيم��ة  ف��ي  النخفا���س 

تحديده وقيا�سه ب�سكل مالئم وتم ت�سجيله ب�سورة منظمة.

كما قمنا باختيار عينة من القرو�س للقطاعات التي تاأثرت 

�س��لبًا نتيج��ة للظ��روف القت�سادي��ة الحالية وذل��ك لتقييم 

م��دى تقيي��م الإدارة المتعل��ق بالنخفا���س ف��ي قيم��ة ه��ذه 

القرو�س وال�سلف.

ف��ي حال��ة اأن النخفا�س في القيمة قد ت��م تحديده ب�سورة 

فردي��ة للقرو���س وال�س��لف المح��ددة، فق��د قمن��ا بفح���س 

الفترا�سات الأ�سا�س��ية لتحديد النخفا���س في القيمة بما 

في ذلك التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة، ومعدلت 

الخ�سم وال�سترداد المقدر من اأي �سمانات مقدمة، وغير 

ذلك.

بالن�س��بة لنم��اذج المخ�س�س��ات الكلي��ة لالنخفا���س ف��ي 

القيمة التي ي�ستخدمها البنك، فقد قمنا بفح�س ما يلي:

البيان��ات التاريخي��ة الم�س��تخرجة م��ن النظ��م ذات - 

العالقة.

الفترا�س��ات الت��ي ت�س��تخدمها الإدارة بم��ا في ذلك - 

الخ�س��ارة  وتحلي��ل  ال�س��داد،  ف��ي  التعث��ر  احتمالي��ة 

ف��ي ح��ال التعث��ر ف��ي ال�س��داد وكذل��ك تحلي��ل التعثر 

الم�ستخدم في النماذج.

يرج��ى الرج��وع لالإي�س��اح رق��م 3 م )ب( في ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الهامة ال��واردة في 

القوائ��م المالي��ة الموح��دة، وكذل��ك الإي�س��اح رق��م 2 د )1( الذي يت�سم��ن الإف�ساح عن 

التقدي��رات المحا�س��بية الهام��ة المتعلقة بالنخفا�س ف��ي قيمة القرو�س وال�س��لف والآلية 

المتبع��ة م��ن قبل البنك ف��ي تقدير النخفا�س في القيمة، والإي�س��اح رقم 7 الذي يت�سمن 

الإف�ساح عن النخفا�س في قيمة القرو�س وال�سلف.

عمليات الحت�ساب في النماذج.
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كيف تمت معالجة الأمر اأثناء مراجعتنااأمر المراجعة الهام

الأتعاب والدخل من العمولت

فيم��ا يتعل��ق بمن��ح القرو�س والت�س��هيالت، يقوم البنك باحت�س��اب اأتعاب عل��ى المعامالت 

والخدم��ات. يت��م تاأجيل هذه الأتعاب واطفاءها على مدار عمر القرو�س والت�س��هيالت في 

قائم��ة الدخل الموحدة. اإل اأنه ونظرًا لحجم المعامالت، يتم اإثبات بع�س الأتعاب مقدمًا 

ا�ستنادًا اإلى بع�س الأحكام والفترا�سات.

لق��د اعتبرن��ا ذل��ك اأمر مراجعة ه��ام حيث اأن ا�س��تخدام الأح��كام والفترا�سات من قبل 

الإدارة قد توؤثر على الدخل من العمولت الأتعاب وكذلك الدخل من العمولت الخا�سة.

يرجى الرجوع اإلى ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الهامة في الإي�ساح رقم 3 )ه�( حول القوائم 

المالية الموحدة.

قمنا بتقييم الت�سميم والتطبيق وفح�س فعالية الإجراءات 

والأح��كام  الفترا�س��ات  و�س��ع  عل��ى  الأ�سا�س��ية  الرقابي��ة 

وتطبيقها.

ا�س��تخدام  بتاأثي��ر  المتعل��ق  الإدارة  تقيي��م  عل��ى  ح�سلن��ا 

الأح��كام والفترا�سات على الأتع��اب والدخل من العمولت 

وقمنا بما يلي:

تتب��ع البيان��ات والمعلوم��ات التي ت�س��تخدمها الإدارة 	 

الى الم�ستندات ذات العالقة.

ا�س��تخدام 	  بتاأثي��ر  المتعل��ق  الإدارة  تقدي��ر  تقيي��م 

التقديرات والفترا�سات على اإثبات الأتعاب والدخل 

من العمولت والدخل من العمولت الخا�سة.

تقييم الم�ستقات

اأبرم البنك عقود مقاي�سات لأ�س��عار العم��ولت )المقاي�سات( وعقود �سرف اأجنبي اآجلة 

وبع���س عق��ود الم�س��تقات المهيكلة. يتم ت�س��جيل ه��ذه الم�س��تقات بالقيم��ة العادلة �سمن 

القوائ��م المالي��ة. اإن مقاي�سات اأ�س��عار العم��ولت وعقود ال�سرف الأجنب��ي الآجلة وبع�س 

عق��ود الم�س��تقات المهيكل��ة هي م�س��تقات خارج ال�س��وق الموازي��ة، لذلك ف��اإن تقييم هذه 

العق��ود يعتب��ر اأمرَا يخ�سع للحكم ال�س��خ�سي حي��ث تاأخذ في العتبار ع��ددًا من المعايير 

المتعلقة بالفترا�سات ونموذج التقييم.

اإن معظم هذه الم�ستقات هي لأغرا�س المتاجرة، اإل اأن البنك ي�ستخدم بع�س المقاي�سات 

لأغرا���س التح��وط المحا�س��بي للتدفق��ات النقدي��ة ف��ي القوائ��م المالي��ة الموح��دة وذلك 

لتغطي��ة مخاط��ر التدفق��ات النقدية. اإن التقييم غير المالئم للم�س��تقات ق��د يكون له اأثر 

هام على القوائم المالية الموحدة، وفي حالة اأن نتائج تحوط التدفقات النقدية اأدت اإلى 

عدم كفاءة التحوط فان ذلك �سيوؤثر على التحوط المحا�سبي.

لقد اعتبرنا ذلك اأمر مراجعة هام حيث يوجد هناك تعقيد وحكم واأحكام غير مو�سوعية 

عند تحديد قيمة هذا العقد. 

يرج��ى الرج��وع اإلى الإي�ساح رقم 3 )ه�( في ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الهام��ة في القوائم 

المالي��ة الموح��دة، والإي�ساح��ات رقم 11 ورق��م 36 والتي تبين و�سع الم�س��تقات وبطريقة 

التقييم المتبع من قبل البنك.

قمنا بتقييم الت�سميم والتطبيق وفح�س فعالية الإجراءات 

الأ�سا�س��ية على عمليات الإدارة المتعلقة بتقييم الم�س��تقات 

بم��ا ف��ي ذل��ك فح���س ال�سواب��ط ذات ال�سلة والت��ي تغطي 

عملية تقييم القيمة العادلة للم�ستقات.

قمنا باختيار عينة من الم�ستقات وقمنا بما يلي:

بمقارن��ة -  الم�س��تقات  تفا�سي��ل  دق��ة  م��دى  فح���س 

العالق��ة  ذات  التفاقي��ات  م��ع  والأح��كام  ال�س��روط 

وتاأكيدات التفاقية.

فح�س مدى دقة ومالءمة المدخالت الرئي�س��ية على - 

نماذج التقييم.

ا�سراك مخت�سي التقييم لدينا للقيام بتقييم م�ستقل - 

التقيي��م  طريق��ة  م��ع  النتائ��ج  ومقارن��ة  للم�س��تقات 

المتبعة من قبل الإدارة.
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تقييم ال�ستثمارات المتاحة للبيع

تتك��ون ال�س��تثمارات المتاح��ة للبي��ع م��ن محفظ��ة اأدوات الدين والأ�س��هم وال�س��تثمارات 

الأخرى، وتقا���س هذه ال�س��تثمارات بالقيمة العادلة ويتم اثبات التغير في القيمة العادلة 

في الدخل ال�سامل الآخر. 

تحدد القيمة العادلة لال�س��تثمارات المتاحة للبيع والتي ل يتم تداولها في �س��وق ن�سط من 

خ��الل تطبي��ق ط��رق التقييم الت��ي غالبًا ما ت�س��تمل على ممار�س��ة اأحكام من قب��ل الإدارة 

وا�ستخدام افترا�سات وتقديرات. 

يت��م تقدي��ر حالة عدم التاأكد القائمة لهذه الأدوات المالية التي ل يتم تداولها في ال�س��وق 

الن�سطة، حيث ت�ستخدم تقنيات النماذج الداخلية التالية:

مدخالت تقييم هامة قابلة للر�سد )ا�ستثمارات من الم�ستوى الثاني( و- 

مدخالت تقييم هامة غير قابلة للر�سد )اأدوات من الم�ستوى الثالث(- 

اإن م�س��توى ع��دم التاأك��د م��ن التقدي��رات يعتب��ر مرتفع��ًا خا�س��ة بالن�س��بة لال�س��تثمارات 

الم�سنفة �سمن الم�ستوى 3.

وف��ي ال�سيا�س��ات المحا�س��بية للبنك، قام��ت الإدارة ببيان الم�سادر الرئي�س��ية للتقديرات 

والت��ي ت��م اإدراجه��ا عند تحدي��د التقييم للم�س��توى الثاني والم�س��توى الثالث م��ن الأدوات 

المالية وبالأخ�س عند تحديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقييم ب�سبب تعقيد الأدوات 

اأو ب�سبب عدم توافر بيانات تعتمد على ال�سوق.

تم اعتبار تقييم ال�س��تثمارات المتاحة للبيع الخا�سة بالبنك �سمن فئات الم�ستوى الثاني 

والم�س��توى الثالث كاأمر مراجعة هام نظرًا لدرجة التعقيد في تقييم هذه الأدوات المالية 

واأهمية الأحكام والتقديرات التي قامت بها الإدارة.

يرجى الرجوع اإلى ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة الإي�ساح رقم 3 )ي( في القوائم المالية 

الموح��دة واإي�س��اح رق��م 36 وال��ذي يبين اأ�س��لوب تقييم ال�س��تثمار المتبع م��ن قبل البنك 

وكذلك الإي�ساح رقم 2 د )2( والذي يبين الأحكام والتقديرات الهامة.

قمنا بتقييم الت�سميم والتطبيق وفح�س فعالية الإجراءات 

الرقابية الأ�سا�س��ية عل��ى عملي��ات الإدارة المتعلقة باإجراء 

تقيي��م لال�س��تثمارات الم�سنف��ة كمتاحة للبي��ع والتي ل يتم 

تداولها في ال�سوق الن�سطة.

وم��دى  التقيي��م  نم��اذج  ف��ي  المتبع��ة  المنهجي��ة  اأجرين��ا 

لتقيي��م  الم�س��تخدمة  للمدخ��الت  وكذل��ك  مالئمته��ا 

ال�ستثمارات المتاحة للبيع.

قمن��ا بفح���س عينة من ال�س��تثمارات المتاح��ة للبيع والتي 

ل يت��م تداوله��ا في ال�س��وق الن�س��طة. وكجزء م��ن اإجراءات 

مراجع��ة ه��ذه ال�س��تثمارات، فقد قمنا بتقيي��م المدخالت 

الرئي�س��ية الم�س��تخدمة في التقييم مث��ل التدفقات النقدية 

المتوقع��ة، واأ�س��عار العمول��ة الخالي��ة م��ن المخاط��ر ومدى 

الئتمان من خالل مقارنتها مع بيانات خارجية.
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كيف تمت معالجة الأمر اأثناء مراجعتنااأمر المراجعة الهام

النخفا�س في قيمة ال�ستثمارات 

كما في 31 دي�س��مبر 2017م، كان لدى البنك ا�س��تثمارات )ما عدا ال�س��تثمارات بالقيمة 

العادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة الدخ��ل( وتمث��ل: ال�س��تثمارات المتاح��ة للبيع، وال�س��تثمارات 

المحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق وغيرها من ال�ستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفاأة 

)انظ��ر اإي�س��اح رق��م 6 لتفا�سيل ه��ذه ال�س��تثمارات(. تت�سمن هذه ال�س��تثمارات ب�س��كل 

جوهري �س��ندات و�سكوك ال�س��ركات والتي تتعر�س لمخاطر النخفا�س في قيمتها ب�سبب 

اأو�ساع ال�سوق ال�سلبية و/اأو معوقات ال�سيولة التي يتعر�س لها الجهات الم�سدرة.

بالن�سبة لأدوات الدين مثل �سندات و�سكوك ال�سركات، عادًة ما تعتبرها الإدارة منخف�سة 

القيم��ة عن��د وج��ود دليل ي�س��ير اإلى تده��ور الو�سع المالي لل�س��ركة الم�س��تثمر به��ا، واأداء 

ال�سناعة اأو القطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية.

لق��د اعتبرن��ا ذل��ك اأم��ر مراجعة ه��ام حيث اأن تقيي��م النخفا���س في القيم��ة يتطلب من 

الإدارة القي��ام بالتقدي��رات الهام��ة، كم��ا اأن التاأثي��ر المحتمل لالنخفا�س ف��ي القيمة قد 

يكون هامًا على القوائم المالية الموحدة.

يرج��ى الرجوع اإل��ى الإي�ساح رقم 3 )م( من القوائم المالية الموحدة المتعلق بال�سيا�س��ة 

المحا�سبية المتعلقة بالنخفا�س في قيمة ال�ستثمارات المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، 

والإي�س��اح رق��م 2 د )3( المتعلق بالتقديرات والأحكام المحا�س��بية الهامة، والإي�ساحات 

اأرقام 33 و 34 المتعلقة بالإف�ساحات عن مخاطر الئتمان وال�سوق، على التوالي.

قمنا بتقييم الت�سميم والتطبيق وفح�س فعالية الإجراءات 

الرقابي��ة الأ�سا�س��ية على عملي��ات الإدارة المتعلقة بتحديد 

اأي تعثر في �سداد �سندات/�سكوك ال�سركات.

لقد اأجرينا تقييمًا -على اأ�سا�س العينة - للقدرة الئتمانية 

لالأط��راف الأخ��رى والتدفق��ات النقدي��ة م��ن الأداة وذلك 

لتحدي��د اأي تعث��ر في ال�س��داد ا�س��تنادًا اإلى �س��روط اإ�سدار 

هذه ال�سندات / ال�سكوك.
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الزكاة

يق��دم البن��ك الإق��رار الزكوي اإلى الهيئ��ة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( ب�س��كل �س��نوي. 

قام��ت الهيئة باإ�سدار الربوط الزكوية لل�س��نوات م��ن 2005 حتى 2013 والتي ترتب عليها 

مطالب��ات زكوي��ة اإ�سافي��ة جوهرية بمبلغ ق��دره 1.712 مليون ريال �س��عودي. ولقد نتجت 

هذه المطالبات الإ�سافية من عدم �سماح الهيئة بخ�سم بع�س ال�ستثمارات طويلة الأجل 

واإ�سافة القرو�س طويلة الأجل عند احت�س��اب الوعاء الزكوي بح�س��ب الهيئة. وقد اعتر�س 

البنك على اأ�س���س احت�س��اب المطالبات الزكوية الإ�سافية لل�س��نوات من 2005 اإلى 2009 

اأم��ام دي��وان المظال��م، و�س��يقوم البن��ك بالعترا�س عل��ى المطالب��ات الزكوي��ة الإ�سافية 

لل�سنوات من 2010 اإلى 2013 اأمام لجنة ال�ستئناف البتدائية.

ل��م يت��م بعد اإ�سدار الربوط لل�س��نوات م��ن 2014 حت��ى 2016. اإل اأنه ووفق��ًا للربوط التي 

قام��ت الهيئ��ة باإنهائه��ا لل�س��نوات م��ن 2005 حت��ى 2013 اإذا ل��م ت�س��مح الهيئ��ة بخ�س��م 

ال�س��تثمارات طويلة الأجل واإ�سافة القرو�س طويلة الأجل عند احت�س��اب الوعاء الزكوي، 

فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى فر�س زكاة اإ�سافية. لم يتم الك�سف عن مبلغ المطالبات الإ�سافية 

الزكوي��ة المتوقع��ة ف��ي القوائ��م المالية الموحدة حي��ث ترى الإدارة اأن ذل��ك قد يوؤثر على 

و�سع البنك فيما يتعلق بهذا الخ�سو�س.

تق��وم الإدارة ببع���س الأح��كام ب�س��اأن م��دى ومق��دار التاأثير عل��ى التزامات ال��زكاة )التي 

تخ�س��ع للنتائج الم�س��تقبلية لربوط الهيئة( وبناًء على هذه الرب��وط، فاإن الإدارة على ثقة 

من النتيجة الإيجابية لعملية ال�ستئناف على النحو الم�سار اإليه اأعاله.

لق��د اعتبرن��ا ذل��ك اأمر مراجعة هام حيث اأن هذا الأمر ي�س��تمل عل��ى تقديرات وتقييمات 

اإداري��ة هام��ة ومن الممكن اأن يك��ون التعر�س اأي مطالبات اإ�سافي��ة جوهريًا على القوائم 

المالية الموحدة.

يرج��ى الرج��وع اإل��ى الإي�س��اح رق��م 3 )���س( لل�سيا�س��ة المحا�س��بية الت��ي تتعل��ق بال��زكاة 

و�سرائ��ب الدخ��ل والمخ�س�س��ات وكذل��ك الإي�س��اح رق��م 28 لالف�ساح��ات ذات ال�سل��ة 

بالزكاة وال�سرائب.

قمن��ا بمراجعة المخاطبات بين البنك والهيئة وم�ست�س��اري 

الزكاة وال�سرائب لدى البنك.

در�س��نا الأم��ور مح��ل الخ��الف، وا�س��تخدمنا معرفتن��ا ف��ي 

الأنظم��ة الزكوي��ة واأ�س��ركنا بع���س المخت�سين ف��ي الزكاة 

لدينا لتقييم الأدلة المتوافرة والنظر فيما اإذا كانت هناك 

مخ�س�سات اإ�سافية مطلوبة.

قمنا بعقد اجتماعات مع الم�س��وؤولين عن الحوكمة والإدارة 

التنفيذي��ة ف��ي البنك وذل��ك للح�سول على اآخ��ر التطورات 

ب�س��اأن الزكاة والنتائج المتعلقة بمدى تفاعلهم مع الجهات 

المخت�سة.

قمن��ا اأي�سًا بتقييم مدى مالءم��ة الف�ساحات وفقًا للوقائع 

وح�سب ظروف البنك.
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كيف تمت معالجة الأمر اأثناء مراجعتنااأمر المراجعة الهام

برامج تحفيز الودائع 

اأطل��ق البن��ك ع��ددًا م��ن البرام��ج المتعلقة بتحفي��ز الودائع م��ن وقت لآخ��ر وذلك بهدف 

زيادة قاعدة الودائع في البنك. تم ت�سجيل مبالغ هذه الحوافز في القوائم المالية كجزء 

م��ن م�ساري��ف العمول��ة الخا�سة عل��ى الودائع وم�ساريف الر�س��وم. وقد تم خالل ال�س��نة 

الحالي��ة مالحظ��ة بع���س الأمور التي تخ�س برنام��ج التحفيز في البنك، والتي ت�س��ير اإلى 

وج��ود نقاط �سعف في حوكم��ة الموافقات ودفع الحوافز. وقد تركزت مدفوعات الحوافز 

ب�سورة رئي�سية لقلة من الأفراد. 

وعن��د تحدي��د ه��ذه الأم��ور، ق��رر مجل���س الإدارة تعلي��ق برنام��ج الحواف��ز ذات ال�سل��ة 

)البرنام��ج( وق��ام باإجراء تغيرات على موظف��ي الإدارة العليا وتعيين ا�ست�س��اري خارجي 

للقيام بمراجعة مف�سلة للمدفوعات التي تمت بموجب البرنامج. وعند انتهاء ال�ست�ساري 

م��ن عمل��ه، ق��رر المجل���س اأي�سًا تو�س��يع نط��اق عمل ال�ست�س��اري لي�س��مل مراجع��ة برامج 

الحواف��ز الأخ��رى وتقييم بيئة ال�سواب��ط الرقابية الكاملة في البنك. قام مجل���س الإدارة 

بمراجع��ة نتائ��ج عمل ال�ست�س��اري حت��ى تاريخ اعتم��اد القوائم المالية الموح��دة، وخُل�س 

اإل��ى ع��دم �سرورة اإجراء اأية ت�س��ويات على القوائم المالية. فيم��ا ل يزال التقرير النهائي 

لال�ست�ساري قيد النتظار. 

اأجرت موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي مراجعة لهذا الأمر وفر�ست غرامات على البنك 

وذل��ك ب�س��بب بع���س المخالفات الت��ي تخ�س هذا البرنام��ج بما في ذلك الأم��ور المتعلقة 

بالحوكمة وقواعد موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لممار�سات التعوي�سات. وقد قام البنك 

بدفع مبلغ الغرامة.

لقد اعتبرنا ذلك اأمر مراجعة هام من حيث التاأثير المحتمل لهذا البرنامج على القوائم 

المالي��ة الموح��دة. ت��م اإدراج المبال��غ ذات العالقة كجزء من م�ساري��ف العمولة الخا�سة 

وم�ساريف الر�سوم والمعامالت والأر�سدة مع الأطرف ذات العالقة )اإي�ساح 37(.

قمن��ا بعق��د اجتماع��ات م��ع المكلفي��ن بالحوكم��ة والإدارة 

التنفيذية والمراجعة الداخلية وفريق المتثال وا�ست�س��اري 

البنك لفهم طبيعة وت�سغيل برامج الحوافز ذات ال�سلة.

قمنا باإ�سراك المخت�سين لدينا لتقييم مدى مالءمة نطاق 

عمل ا�ست�س��اري البنك. اأخذن��ا بالعتبار موقف التحقيقات 

الجاري��ة والنتائ��ج الت��ي ت��م تحديده��ا حت��ى الآن بوا�س��طة 

ال�ست�س��اري لتقيي��م الأم��ور الت��ي ت��م تحديده��ا وتاأثيره��ا 

المحتمل على القوائم المالية الموحدة.

كم��ا قمن��ا بتقيي��م م��دى مو�سوعي��ة وا�س��تقاللية وكف��اءة 

ال�ست�ساري الخارجي للبنك للعمل المنجز على البرنامج.

ح�سلن��ا على بيان مرتبط ببرامج الحوافز التي قام البنك 

بت�س��غيلها خ��الل ال�س��نة، وقمنا بتقيي��م م��دى تاأثيرها على 

القوائم المالية الموحدة.

الإدارة  بن��ى علي��ه مجل���س  ال��ذي  الأ�سا���س  بتقيي��م  قمن��ا 

ا�ستنتاجه الذي تو�سل اإلى عدم �سرورة اإجراء اأية ت�سويات 

على هذه القوائم المالية الموحدة. 

ح�سلن��ا على الخطاب الم�س��تلم من موؤ�س�س��ة النقد العربي 

ال�س��عودي الذي تم بموجبه فر�س الغرامة، وقمنا بالتحقق 

م��ن م��دى �سح��ة ت�س��جيل الغرام��ة المفرو�سة ف��ي القوائم 

المالية الموحدة.

اأخذن��ا بالعتب��ار م��دى مالءم��ة الإف�س��اح ذو ال�سل��ة ف��ي 

القوائم المالية الموحدة.
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المعلومات الأخرى 

اإن مجل���س اإدارة المجموعة )المديرين( هو الم�س��وؤول عن المعلومات الأخرى. وت�س��مل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في 

التقري��ر ال�س��نوي، ولك��ن ل تت�سمن القوائم المالية الموح��دة وتقريرنا عنها، ومن المتوقع اأن يكون التقرير ال�س��نوي متاحًا لنا بعد 

تاريخ تقريرنا هذا.

ول يغطي راأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن ُنبدي اأي �سكل من اأ�سكال ال�ستنتاج التاأكيدي فيها.

وبخ�سو�س مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فاإن م�سوؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة اأعاله عندما ت�سبح متاحة، 

وعند فعل ذلك، الأخذ في الح�سبان ما اإذا كانت المعلومات الأخرى غير مت�سقة ب�سكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، اأو مع 

المعلومات التي ح�سلنا عليها خالل المراجعة، اأو يظهر بطريقة اأخرى اأنها محرفة ب�سكل جوهري.

نا اإلى وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين بالإبالغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة. عندما نقراأ التقرير ال�سنوي، اإذا َخُل�سَ

م�سوؤوليات المدراء التنفيذيين والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

اإن المديرين هم الم�س��وؤولون عن اإعداد القوائم المالية الموحدة وعر�سها العادل، وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة 

من قبل موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي للمحا�س��بة عن الزكاة و�سريبة الدخل، واأحكام نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية 

ال�س��عودية، والأح��كام المعم��ول به��ا في نظام ال�س��ركات، وعقد تاأ�سي���س البنك، وهم الم�س��وؤولون عن الرقابة الداخلي��ة التي يراها 

المديرون �سرورية، لتمكينهم من اإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، �سواًء ب�سبب غ�س اأو خطاأ.

وعن��د اإع��داد القوائ��م المالي��ة الموحدة، فاإن المديرين هم الم�س��وؤولون عن تقدير قدرة المجموعة على ال�س��تمرار في العمل وفقًا 

لمب��داأ ال�س��تمرارية والإف�س��اح، ح�س��ب ما ه��و مالئم، عن الأم��ور ذات العالقة بال�س��تمرارية، وا�س��تخدام مبداأ ال�س��تمرارية في 

المحا�سبة، ما لم تكن هناك نية لت�سفية المجموعة اأو اإيقاف عملياتها، اأو لي�س هناك بديل حقيقي بخالف ذلك.

والمكلفين بالحوكمة هم الم�سوؤولون عن الإ�سراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

م�سوؤوليات مراجعي الح�سابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل اأهدافنا في الح�سول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري �سواًء ب�سبب 

غ���س اأو خط��اأ، واإ�س��دار تقري��ر المراجع الذي يت�سم��ن راأينا. اإن التاأكيد المعقول هو م�س��توى عاٍل من التاأكيد، اإل اأنه لي���س �سمانًا 

على اأن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية ال�س��عودية �ستك�س��ف دائمًا عن 

اأي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن اأن تن�ساأ التحريفات عن غ�س اأو خطاأ، وُتَعد جوهرية اإذا كان يمكن ب�سكل معقول 

توقع اأنها �ستوؤثر بمفردها اأو في مجموعها على القرارات الإقت�سادية التي يتخذها الم�ستخدمون على اأ�سا�س هذه القوائم المالية 

الموحدة.
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تقرير مراجعي الح�سابات

وكج��زء م��ن المراجع��ة وفق��ًا للمعايي��ر الدولية للمراجع��ة المعتمدة ف��ي المملكة العربية ال�س��عودية، فاإننا نمار���س الحك��م المهني 

ونحافظ على نزعة ال�سك المهني خالل المراجعة. وعلينا اأي�سًا:

تحدي��د مخاط��ر التحريف��ات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها �س��واًء ب�س��بب غ���س اأو خط��اأ، وت�سميم وتنفيذ 	 

اإج��راءات مراجع��ة اإ�س��تجابة لتلك المخاطر، والح�سول على اأدلة مراجعة كافية ومنا�س��بة لتوفير اأ�سا�ًس��ا لراأينا. ويعد خطر 

عدم اكت�س��اف تحريف جوهري ناتج عن غ���س اأعلى من الخطر الناتج عن خطاأ، لأن الغ���س قد ينطوي على تواطوؤ اأو تزوير اأو 

حذف متعمد اأو اإفادات م�سللة اأو تجاوز الرقابة الداخلية.

الح�س��ول عل��ى فهم للرقاب��ة الداخلية ذات ال�سلة بالمراجعة، من اأجل ت�سميم اإجراءات مراجعة منا�س��بة للظروف، ولي���س 	 

بغر�س اإبداء راأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالمجموعة.

تقييم مدى منا�س��بة ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الم�س��تخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحا�س��بية والإف�ساحات ذات العالقة 	 

التي قام بها المديرون.

اإ�ستنتاج مدى منا�سبة ا�ستخدام المديرين لأ�سا�س ال�ستمرارية في المحا�سبة، وا�ستنادًا اإلى اأدلة المراجعة التي تم الح�سول 	 

عليها، ما اإذا كان هناك عدم تاأكد جوهري ذا عالقة باأحداث اأو ظروف قد تثير �سكًا كبيرًا ب�ساأن قدرة المجموعة على البقاء 

كمجموعة م�ستمرة. واإذا َخُل�سنا اإلى وجود عدم تاأكد جوهري، فاإننا مطالبون باأن نلفت النتباه في تقريرنا اإلى الإف�ساحات 

ذات العالق��ة ال��واردة ف��ي القوائ��م المالية الموحدة، اأو اإذا كانت تل��ك الإف�ساحات غير كافية، فاإننا مطالب��ون بتعديل راأينا. 

وت�س��تند ا�س��تنتاجاتنا اإل��ى اأدلة المراجع��ة التي تم الح�سول عليها حت��ى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، ف��اإن الأحداث اأو الظروف 

الم�ستقبلية قد تت�سبب في توقف المجموعة عن البقاء كمجموعة م�ستمرة.

تقيي��م العر���س الع��ام، وهي��كل ومحتوى القوائ��م المالية الموحدة، بم��ا في ذلك الإف�ساح��ات، وما اإذا كان��ت القوائم المالية 	 

الموحدة تعبر عن المعامالت والأحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عر�سًا عادًل.

الح�س��ول عل��ى م��ا يكفي من اأدلة المراجعة المنا�س��بة فيما يتعل��ق بالمعلومات المالية للمن�س��اآت اأو الأن�س��طة التجارية �سمن 	 

المجموع��ة، لإب��داء راأي ح��ول القوائ��م المالي��ة الموح��دة. ونحن م�س��وؤولون ع��ن التوجي��ه والإ�س��راف واأداء عملي��ة المراجعة 

للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة الم�سوؤولة عن راأينا في المراجعة.

لقد اأبلغنا المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق، من بين اأمور اأخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، 

بما في ذلك اأي اأوجه ق�سور مهمة في الرقابة الداخلية اكت�سفناها خالل المراجعة للبنك ال�سعودي الفرن�سي وال�سركات التابعة له.

كم��ا قمن��ا بتزوي��د المكلفي��ن بالحوكم��ة ببيان يفي��د باأننا قد التزمن��ا بالمتطلب��ات الأخالقية ذات ال�سل��ة المتعلقة بال�س��تقاللية، 

واأبلغناهم بجميع العالقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد ب�سكل معقول اأنها توؤثر على ا�ستقاللنا، وبح�سب مقت�سى الحال اإجراءات 

الوقاية ذات العالقة.
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وم��ن �سم��ن الأم��ور الت��ي تم اإبالغها للمكلفي��ن بالحوكمة، نحدد تل��ك الأمور التي كانت له��ا الأهمية البالغة عن��د مراجعة القوائم 

المالي��ة الموح��دة للفت��رة الحالية، وبناًء على ذلك ُتَعد الأمور الرئي�س��ة للمراجعة. ونو�سح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام 

اأو لئحة الإف�ساح العلني عن الأمر، اأو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى اأن الأمر ينبغي األ يتم الإبالغ عنه في تقريرنا ب�سبب 

اأنه من المتوقع ب�سكل معقول اأن تفوق التبعات ال�سلبية لفعل ذلك فوائد الم�سلحة العامة من ذلك الإبالغ.

التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى

بناًء على المعلومات التي توافرت اإلينا، لم يلفت انتباهنا �سيء يجعلنا نعتقد اأن البنك غير ُملتزم، من جميع الجوانب الجوهرية، 

بالأح��كام المعم��ول به��ا في نظام ال�س��ركات، نظ��ام مراقبة البنوك في المملكة العربية ال�س��عودية وعقد تاأ�سي���س البنك فيما يتعلق 

باإعداد وعر�س القوائم المالية الموحدة.
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القوائم المالية الموحدة

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017

 2016 2017اإي�ساحباآلف الريـالت ال�سعودية

الموجودات

422.393.23720.344.108نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

518.758.29525.338.632اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

625.324.89524.074.379ا�ستثمارات، �سافي 

112.032.8231.741.695القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

7121.940.394129.457.869قرو�س و�سلف، �سافي

876.049113.220ا�ستثمار في �سركات زميلة

9736.927716.656ممتلكات ومعدات، �سافي

101.666.2611.642.150موجودات اأخرى

192.928.881203.428.709اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

122.963.2734.288.532اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

13150.954.187158.458.472ودائع العمالء

111.197.4751.678.105القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات 

142.002.5656.726.112�سندات دين و�سكوك 

154.150.0002.578.485مطلوبات اأخرى

161.267.500173.729.706اإجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

1612.053.57212.053.572راأ�س المال

1712.053.57211.805.933احتياطي نظامي

17982.857982.857احتياطي عام

)863.584()285.172(18احتياطيات اأخرى

6.628.9635.139.428اأرباح مبقاة

28355.237647.995توزيعات اأرباح مقترحة

)67.198()127.648(38اأ�سهم الخزينة

31.661.38129.699.003اإجمالي حقوق الملكية

192.928.881203.428.709اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من 1 اإلى 43 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016

 2016 2017اإي�ساحباآلف الريـالت ال�سعودية

206.604.5065.970.622دخل العمولت الخا�سة

201.904.8361.714.435م�ساريف العمولت الخا�سة

4.699.6704.256.187�سافي دخل العمولت الخا�سة

211.119.3181.363.990دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

356.131395.862دخل ال�سرف الأجنبي، �سافي

22270.837200.394دخل المتاجرة، �سافي

238.07816.024دخل توزيعات الأرباح 

2427.68450.483مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، �سافي

2594.489116.774دخل العمليات الأخرى

6.576.2076.399.714اإجمالي دخل العمليات

301.384.5431.392.408رواتب وم�ساريف الموظفين

178.819173.589اإيجار وم�ساريف مباني

9151.123137.706ا�ستهالك واإطفاء

560.688433.903م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

7661.113768.374مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

)20.980(3.500مخ�س�س خ�سائر ال�ستثمار، �سافي

26112.10511.270م�ساريف العمليات الأخرى

3.051.8912.896.270اإجمالي م�ساريف العمليات

3.524.3163.503.444�سافي دخل العمليات

87.5686.790الح�سة في اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافي

3.531.8843.510.234�سافي دخل ال�سنة

272.942.91الربح الأ�سا�سي والمخّف�س لل�سهم )بالريـال ال�سعودي( 

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من 1 اإلى 43 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 2016 2017اإي�ساحباآلف الريـالت ال�سعودية

3.531.8843.510.234�سافي دخل ال�سنة

الدخل )الخ�سائر( ال�ساملة الأخرى:

البنود التي من الممكن اعادة اإدراجها �سمن قائمة الدخل الموحدة في الفترات 

الالحقة

ا�ستثمارات متاحة للبيع

186.45914.157�سافي التغير في القيمة العادلة

)50.483()27.684(18�سافي المبلغ المحول اإلى قائمة الدخل الموحدة

تغطية مخاطر التدفقات النقدية

18813.761279.876الجزء الفعلي للتغير في القيمة العادلة 

)12.335()214.124(18�سافي المبلغ المحول اإلى قائمة الدخل الموحدة

4.110.2963.741.449اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من 1 اإلى 43 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الدخل ال�سامل الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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حقوق الملكية العائدة اإلى م�ساهمي البنك

باآلف الريالت ال�سعودية
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2017

29.699.003)67.198( 647.995)894.927(12.053.57211.805.933982.8575.139.42831.343 الر�سيد في بداية ال�سنة

 اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة

3.531.884----3.531.884--- �سافي دخل ال�سنة

820.220--6.459813.761----18 �سافي التغير في القيمة العادلة

 �سافي المبلغ المحول اإلى قائمة الدخل 

الموحدة
18----)27.684()214.124(--)241.808(

-----)247.639(-247.639-17 المحّول اإلى الحتياطي النظامي

)123.838(-)32.791(--)91.047(--- التزامات الزكاة

)292.633(-)84.838(--)207.795(--- التزامات ال�سريبة

 �سافي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 

 2017
28---)1.140.631(----)1.140.631(

)530.366(-)530.366(------28 توزيعات اأرباح نهائية مدفوعة لعام 2016 

--355.237--)355.237(---28 توزيعات اأرباح نهائية مقترحة لعام 2017 

)60.450()60.450(-------38 �سافي التغير في اأ�سهم الخزينة 

31.661.381)127.648(355.237)295.290(12.053.57212.053.572982.8576.628.96310.118الر�سيد في نهاية ال�سنة

2016

27.483.801-727.754)1.162.468(12.053.57210.928.375982.8573.886.04267.669 الر�سيد في بداية ال�سنة

 اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة

3.510.234----3.510.234--- �سافي دخل ال�سنة

294.033--14.157279.876----18 �سافي التغير في القيمة العادلة

 �سافي المبلغ المحول اإلى قائمة الدخل 

الموحدة
18----)50.483()12.335(--)62.818(

-----)877.558(-877.558-17 المحّول اإلى الحتياطي النظامي

 اإجمالي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 

2016
28---)731.295(----)731.295(

)727.754(-)727.754(------28 توزيعات اأرباح نهائية مدفوعة لعام 2015

--647.995--)647.995(---توزيعات اأرباح نهائية مقترحة لعام 2016

)67.198()67.198(-------38 اأ�سهم خزينة م�ستراة

29.699.003)67.198(647.995)894.927(12.053.57211.805.933982.8575.139.42831.343الر�سيد في نهاية ال�سنة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016

79التقرير ال�سنوي ٢٠١٧



 2016 2017اإي�ساحباآلف الريـالت ال�سعودية

اأن�سطة العمليات

3.531.8843.510.234�سافي دخل ال�سنة

تعديالت لت�سوية �سافي الدخل اإلى �سافي النقد الناتج من/ )الم�ستخدم في( اأن�سطة 

العمليات

2.18914.245اإطفاء العالوة على ال�ستثمارات المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، �سافي

)50.483()27.684(مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، �سافي

9151.123137.706ا�ستهالك واإطفاء 

)71()247(مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات، ال�سافي

7661.113768.374مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

-3.500مخ�س�س خ�سائر ال�ستثمار

)6.790()7.568(8الح�سة في اأرباح �سركات زميلة، �سافي

6041.944التغير في القيمة العادلة لالأدوات المالية

4.314.9144.375.159�سافي الزيادة/)النق�س( في موجودات العمليات:

193.566)89.662(4وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى ت�ستحق بعد ت�سعين يومًا من تاريخ 

القتناء
7.662.000)11.787.000(

46.86633.069ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل )متاجرة(

)6.460.018(7.016.133قرو�س و�سلف، ال�سافي 

286.9861.541.531موجودات اأخرى

�سافي الزيادة/ )النق�س( في مطلوبات العمليات:

2.731.342)1.325.259(اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

16.606.372)7.504.285(ودائع العمالء

)1.848.289(628.958مطلوبات اأخرى

11.036.6515.385.732�سافي النقد الناتج من اأن�سطة العمليات

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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 2016 2017اإي�ساحباآلف الريـالت ال�سعودية

الأن�سطة ال�ستثمارية

4.347.32210.351.194متح�سالت من بيع وا�ستحقاق ا�ستثمارات مقتناه لغير اأغرا�س المتاجرة 

)6.040.505()5.599.195(�سراء ا�ستثمارات لغير اأغرا�س المتاجرة 

293-توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات تابعة 

)163.471()171.537(ا�ستحواذ ممتلكات ومعدات

390309متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات

4.147.820)1.423.020(�سافي النقد الناتج من /)الم�ستخدم في( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-)4.712.500( �سداد �سندات دين و�سكوك 

)67.198()71.375( �سراء اأ�سهم خزينة

)1.459.049()1.788.626(28 توزيعات اأرباح مدفوعة 

)1.526.247()6.572.501(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية

3.041.1308.007.305الزيادة في النقد وما يعادله

24.674.79016.667.485النقد وما يعادله في بداية ال�سنة

2927.715.92024.674.790النقد وما يعادله في نهاية ال�سنة

6.632.3615.603.177عمولت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة

1.991.1291.430.113عمولت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة

معلومات اإ�سافية غير نقدية:

231.215    578.412 �سافي التغيرات في القيمة العادلة والمحّول اإلى قائمة الدخل الموحدة

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من 1 اإلى 43 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

81التقرير ال�سنوي ٢٠١٧



1. عام

البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي )البنك( هو �س��ركة م�ساهمة �س��عودية تاأ�س�ست بموجب المر�س��وم الملكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى 

الآخرة 1397ه� )الموافق 4 يونيو 1977م(. وقد بداأ البنك اأعماله ر�سميًا بتاريخ 1 محرم 1398ه� )الموافق 11 دي�سمبر 1977م( 

بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك الندو�س��ين وال�سوي���س في المملكة العربية ال�س��عودية. يعمل البنك بموجب ال�س��جل التجاري رقم 

1010073368 بتاريخ 4 �سفر 1410ه� الموافق 5 �سبتمبر 1989م من خالل �سبكة فروعه وع�ددها 86 فرعًا )2016: 68 فرعًا( في 

المملكة العربية ال�سعودية. بلغ عدد موظفي البنك 3.072 موظفًاً )2016: 3.233 موظفًاً(. تتمثل اأهداف البنك في تقديم كافة 

اأنواع الخدمات الم�سرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع ال�سريعة معتمدة وتحت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة. العنوان المركز 

الرئي�سي للبنك هو كما يلي: طريق الملك �سعود - �س. ب. 56006، الريا�س 11554 - المملكة العربية ال�سعودية. 

يمتلك البنك �سركة تابعة وهي �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال )مملوكة من قبل البنك بن�سبة 100٪(. تقوم بخدمات الو�ساطة 

واإدارة الأ�سول واأعمال تمويل ال�سركات. كما يمتلك البنك وكالة ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين )�سافيا(، و�سركة ال�سعودي الفرن�سي 

للتمويل التاأجيري و�س��ركة �س��وفينكو ال�س��عودي الفرن�س��ي بن�س��بة 100٪ في روؤو���س اأموالها. كم��ا يمتلك البن��ك 100٪ )95٪ ملكية 

مبا�س��رة و5 ٪ ملكية غير المبا�س��رة من خالل �س��ركته التابعة( من �سركة �سكن للتمويل العقاري. تم تاأ�سي�س هذه ال�سركات التابعة 

في المملكة العربية ال�سعودية. 

بالإ�سافة لذلك قام البنك بتاأ�سي�س �سركة تابعة، هي �سركة اأ�سواق البنك ال�سعودي الفرن�سي المحدودة الم�سجلة في جزر الكايمن 

وبن�سبة 100٪ من حقوق الملكية. وتتمثل الأن�سطة الرئي�سية لهذه ال�سركة في تداول الم�ستقات واأن�سطة اإعادة ال�سراء.

يوج��د ل��دى البن��ك ا�س��تثمارات ف��ي �س��ركات زميل��ة، حيث يمتل��ك 27٪ من راأ���س مال »بنك بيم��و - ال�س��عودي الفرن�س��ي«، بنك تم 

تاأ�سي�سه في الجمهورية العربية ال�سورية، ويمتلك البنك 32.5٪ من راأ�س مال ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمين التعاوني )األيانز 

ال�سعودي الفرن�سي( الم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية.

تم تحويل اأعمال التمويل ال�س��تهالكي و�سافي الموجودات ذات العالقة الخا�سة ب�س��ركة �س��وفينكو ال�س��عودي الفرن�س��ي اإلى �سركة 

ال�س��عودي الفرن�س��ي للتمويل التاأجيري حيث وافق م�س��اهمو �سركة �سوفينكو ال�سعودي الفرن�س��ي على ت�سفية ال�سركة بعد ا�ستكمال 

تحويل الموجودات والمطلوبات وت�سوية كافة اللتزامات القانونية. 

2. اأ�سا�س الإعداد

اأ. بيان اللتزام

 تم اإعداد القوائم المالية الموحدة للبنك:

 وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعدلة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لمحا�سبة الزكاة و�سريبة الدخل والتي . 1

تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية با�ستثناء تطبيق المعيار 

المحا�س��بي الدول��ي رق��م 12 » �سرائ��ب الدخل« والتف�س��ير الدول��ي رقم 21 »الر�س��وم« المتعلقة بال��زكاة و�سريب��ة الدخل. وفقًا 

للتعمي��م ال�س��ادر من موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 اأبري��ل 2017 والتعديالت الالحقة من 

خالل بع�س التو�سيحات المتعلقة بالمحا�س��بة عن الزكاة و�سريبة الدخل، تجنب الزكاة وال�سريبة على اأ�سا���س ربع �س��نوي من 

خالل حقوق الملكية �سمن الأرباح المبقاة.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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2. اأ�سا�س الإعداد )تتمة(

 طبقًا لنظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات في المملكة العربية ال�سعودية وعقد التاأ�سي�س الخا�س البنك.. 2

اإ�سافة اإلى ما�سبق اأعاله تعتبر معايير المحا�سبة الحالية الخا�سة بالبنوك التجارية وال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لغية وفقًا لتقييم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي المذكور اأعاله ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2017.

يرجى الرجوع اإلى الإي�ساح رقم 3)�س( فيما يتعلق بال�سيا�سة المحا�سبية للزكاة و�سريبة الدخل والإي�ساح رقم 28 فيما يتعلق باأثر 

التغير في ال�سيا�سة المحا�سبية الناتجة عن تعميم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ب. اأ�س�س القيا�س والعر�س

تع��د القوائ��م المالي��ة الموحدة وفقًا لمبداأ التكلفة/ التكلفة المطفاأة، با�س��تثناء قيا���س القيمه العادلة للم�س��تقات والأدوات المالية 

المتاح��ة للبي��ع والمدرج��ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث يتم قيا�س��ها بالقيمة العادل��ة. بالإ�سافة اإلى ذلك، وكما هو 

مبي��ن ف��ي الإي�ساح��ات ذات العالقة، تدرج الموجودات والمطلوبات المتحوط لها بعالقة تحوط للقيمة العادلة، التي تدرج بخالف 

ذلك، ويتم تعديلها وت�س��جل بالقيمة العادلة العائدة على المخاطر المتحوط لها. تم عر�س قائمة المركز المالي ب�س��كل عام وفقًا 

لدرجة ال�سيولة.

ج. العملة الوظيفية وعملة العر�س

تعر���س القوائ��م المالية الموحدة بالري���ال ال�س��عودي حيث يمثل العملة الوظيفي��ة للبنك. تم تقريب المعلوم��ات المالية المعرو�سة 

بالري�ال ال�سعودي لأقرب األف، ما لم يرد خالف ذلك. 

د. الأحكام والتقديرات والفترا�سات المحا�سبية الهامة

يتطل��ب اإع��داد القوائ��م المالية الموحدة، طبقًا للمعايير الدولي��ة الخا�سة بالتقارير المالية، ا�س��تخدام بع�س الأحكام والتقديرات 

والفترا�سات المحا�سبية الهامة التي توؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الم�سجلة. 

كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام الأحكام عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للبنك. يتم تقييم الأحكام والتقديرات والفترا�سات 

وب�سورة م�ستمرة وذلك على اأ�سا�س خبرة البنك التاريخية وعوامل اأخرى ت�سمل الح�سول على الم�سورة المهنية وتوقعات لالأحداث 

الم�س��تقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقًا للظروف. فيما يلي الأمور الهامة التي ا�س��تخدمت فيها الإدارة التقديرات والفترا�سات 

اأو مار�ست فيها الأحكام:

فيم��ا يل��ي تف�سي��ل بالفترا�س��ات الرئي�س��ية التي تتعل��ق بالم�س��تقبل والم�سادر الأخ��رى الهامة لتقدي��ر غير الموؤكد كم��ا في تاريخ 

التقري��ر والت��ي ق��د توؤدي اإل��ى اأن ينتج عنها تعدي��الت جوهرية في القيم��ة الدفترية للموج��ودات والمطلوبات خالل ال�س��نة المالية 

الالحقة. ا�ستند البنك في افترا�ساته وتقديراته على الموؤ�سرات المتاحة عند اإعداد القوائم المالية الموحدة. قد يحدث تغير في 

الظروف والفترا�سات والتقديرات الم�س��تقبلية نظرًا للتغيرات في ال�س��وق اأو الظروف الخارجة عن اإرادة البنك. حيث �ستنعك���س 

تلك التغيرات على الفترا�سات عند حدوثها.
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2. اأ�سا�س الإعداد )تتمة(

1. مخ�س�س خ�سائر الئتمان على القرو�س وال�سلف

يق��وم البن��ك بفح���س محفظة الإقرا�س الخا�سة به لتقييم التعثر المحدد على اأ�سا���س �س��هري. عند تحديد م��ا اإذا كان ينبغي قيد 

خ�س��ارة للتعث��ر، يق��وم البن��ك باإ�س��دار اأحكام حول م��ا اإذا كانت هناك معلوم��ات قابلة للمالحظة ت�س��ير اإلى وج��ود انخفا�س قابل 

للقيا�س في التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة. يمكن اأن ي�سمل هذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة ت�سير اإلى وجود تغير �سلبي 

في و�سع ال�سداد للمقتر�سين في مجموعة ما. 

ت�ستخدم الإدارة التقديرات بناء على الخبرة التاريخية لخ�سائر القرو�س ذات مخاطر الئتمان والدليل المو�سوعي على انخفا�س 

القيم��ة مماثل��ة لتل��ك الموج��ودة ف��ي المحفظة عند تقدي��ر التدفقات النقدي��ة. تتم مراجع��ة المنهجية والفترا�سات الم�س��تخدمة 

بانتظام في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الم�ستقبلية لتقليل اأية فروقات بين تقديرات الخ�سارة والخ�سارة الفعلية.

يتم تخ�سي�س جزء جماعي من اإجمالي المخ�س�سات للبنود التالية:

مجموعة من القرو�س المتجان�سة والتي ل تعد جوهرية ب�سكل فردي. 	 

مجموعة من الموجودات تعد جوهرية ب�س��كل فردي والتي ل تعد منخف�سة القيمة ب�س��كل اإفرادي )خ�س��ائر متكبدة وغير مبّلغ 	 

عنها(. 

يتم عمل مخ�س�س جماعي لمجموعة من القرو�س المتجان�سة با�ستخدام طرق اإح�سائية مثل طريقة نموذج بطاقة الأداء لمعرفة 

احتمال التخلف عن ال�سداد للمتعهدين من غير قطاع الأفراد. ولتحديد مدى الحاجة لعمل مخ�س�س جماعي لخ�سائر قرو�س غير 

قط��اع الأف��راد، تقوم الإدارة باأخذ عوامل معينة بعين العتبار مثل ج��ودة الئتمان المعتمدة من نموذج الت�سنيف الداخلي. ويقوم 

نم��وذج الت�سني��ف الداخلي بالعتماد على مقايي���س نوعي��ة )البيئة القت�سادية، و�سع العميل الُمقتر�س في ال�س��وق، جودة القوائم 

المالية والإدارة(. وكذلك يقوم بالعتماد على ن�سب مالية مادية )ن�سبة الرفع، الربحية، خدمة الدين، وال�سيولة(. 

اإن المخ�س�س الجماعي هو حا�سل التعر�س عند التخلف عن ال�س��داد * احتمال التخلف عن ال�س��داد * الخ�س��ارة في حالة التخلف 

عن ال�سداد.

يعتم��د نم��وذج انخفا���س القيم��ة الجماعية على الت�سنيفات الم�س��تخل�سة م��ن نماذج الت�سني��ف الداخلي واحتمالي��ة التخلف عن 

ال�سداد المتعلقة.

تم الإف�ساح عن خ�سائر انخفا�س على القرو�س وال�سلف بمزيد من التف�سيل في اإي�ساح رقم )7( واإي�ساح رقم )33(.

2. قيا�س القيمة العادلة

تحدد القيمة العادلة لالأدوات المالية غير المتداولة في �سوق مالي ن�سط با�ستخدام طرق التقييم. وعند ا�ستخدام اأ�ساليب التقييم 

)النم��اذج على �س��بيل المثال( لتحديد القيم العادلة، يت��م التاأكد من �سحة مخرجاتها ومراجعتها دوريًا من قبل موظفين موؤهلين 

وم�س��تقلين عن الق�س��م الذي قام ب�سنعتها. يتم اعتماد جميع النماذج قبل ا�س��تخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من اأن المخرجات 

تعك�س البيانات الفعلية واأ�سعار ال�سوق المقارنة، واإلى الحد العملي، ت�ستخدم النماذج بيانات قابلة للمالحظة فقط، اأما المجالت 

الأخ��رى مث��ل مخاط��ر الئتمان )مخاط��ر الئتمان للبنك ولالأط��راف المقابلة( فاإن التقلب��ات والرتباطات ت�س��تدعي قيام الإدارة 

باإجراء التقديرات. على �سبيل المثال، ت�ستمل الأحكام على اعتبارات ال�سيولة ومدخالت النماذج مثل التقلبات للم�ستقات ومعدلت 

الخ�سم طويلة الأجل وافترا�سات معدل الدفع الم�سبق والإخفاق في �سداد ال�سندات المدعومة بالموجودات. من الممكن اأن توؤثر 

التغيرات في الفترا�سات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لالأدوات المالية المدرجة في التقرير. 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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2. اأ�سا�س الإعداد )تتمة(

3. انخفا�س قيمة ا�ستثمارات اأدوات حقوق الملكية والدين المتاحة للبيع 

يق��وم البن��ك ف��ي تاريخ كل تقرير بممار�س��ة الأحكام عند مراجعة النخفا�س في قيمة ا�س��تثمارات حقوق الملكي��ة والدين المتاحة 

للبيع. وي�س��تمل ذلك على تحديد اإذا كان هناك انخفا�س دائم اأو جوهري في القيمة العادلة لما دون تكلفتها المتعلقة باآداة حقوق 

الملكية. ولمعرفة ما اإذا كان هذا النخفا�س م�س��تمر، يتم تقييم النخفا�س في القيمة العادلة مقابل التكلفة الأ�سلية لالأ�سل عند 

الإثب��ات المبدئ��ي، ولمعرف��ة م��ا اإذا كان النخفا�س طوي��ل الأجل، يتم تقييم النخفا���س مقابل الفترة الت��ي انخف�ست فيها القيمة 

العادل��ة لالأ�س��ل ع��ن تكلفته الأ�سلية عند الإثبات الأولي. عند تقييم فيما اإذا كان ال�س��تثمار في اأدوات الدين قد انخف�ست قيمته، 

تاأخذ المجموعة بعين العتبار عوامل مثل تقييم الجدارة الئتمانية في ال�س��وق كما يتبين من عائدات ال�س��ندات وتقييمات وكالت 

الت�سني��ف للج��دارة الئتماني��ة وق��درة الدولة على الو�سول اإلى اأ�س��واق راأ���س المال لإ�سدار �س��ندات دين جدي��دة واحتمالية اإعادة 

هيكلة الدين وما قد ي�سفر عنها من خ�سارة للمالكين ب�سبب الإعفاء من الديون ب�سكل طوعي اأو اإلزامي. 

 عن��د القي��ام به��ذا التقدي��ر، يقّي��م البن��ك التقلبات العادية في �س��عر ال�س��هم/ الدي��ن اأو حدوث تدهور ف��ي المركز المال��ي للكيان 

الم�ستثمر فيه ومجال العمل اأو اأداء القطاع اأو تغيرات في التقنيات والتدفقات النقدية المالية والت�سغيلية.

4. ت�سنيف ال�ستثمارات المقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

يتبع البنك اإر�سادات ومتطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 » الأدوات المالية: العتراف والقيا�س«، عند ت�سنيف الموجودات 

المالية غير الم�س��تقة ذات الدفعات الثابتة اأو الممكن تحديدها، والتي لها تاريخ ا�س��تحقاق ثابت ك���ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ 

ال�ستحقاق، وفي هذا ال�سدد، يقوم البنك بتقييم نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذه ال�ستثمارات حتى تاريخ ال�ستحقاق. 

5. تحديد ال�سيطرة على ال�سركات الم�ستثمر فيها

تخ�س��ع موؤ�س��رات ال�س��يطرة المبين��ة في اإي�س��اح 3 )ب( لتقديرات الإدارة التي م��ن الممكن اأن يكون لها اأث��ر جوهري عندما يكون 

للمجموعة ح�س�س في ال�سناديق ال�ستثمارية.

ال�سناديق ال�ستثمارية

تعمل المجموعة كمدير لعدد من ال�سناديق ال�ستثمارية، ولتقييم مدى �سيطرة المجموعة على تلك ال�سناديق ال�ستثمارية، عادًة 

م��ا يت��م التركي��ز على تقييم اإجمال��ي الحقوق القت�سادية للمجموعة في تلك ال�سناديق )وي�س��مل ذلك اأي فوائد م�س��تحقة واأتعاب 

اإدارة متوقعة(، وكذلك حقوق الم�س��تثمرين في ا�س��تبعاد مدير ال�سندوق. نتيجة لذلك، خل�ست المجموعة اإلى اأنها �س��تعمل كوكيل 

للم�ستثمرين في كافة الأحوال وعليه لم تقم بتوحيد هذه ال�سناديق.
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3. ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

تم �س��رد ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الرئي�س��ية المطبق��ة في اإعداد ه��ذه القوائم المالية الموحدة اأدناه با�س��تثناء م��ا يتعلق بالتغيرات 

ف��ي ال�سيا�س��ات المحا�س��بية الناتجة من التوجيهات الجدي��دة والتعديالت على توجيهات المعايير الدولي��ة لإعداد التقارير المالية 

ال�س��ادرة ولجن��ة تف�س��يرات المعايي��ر الدولية لإع��داد التقارير المالية، كم��ا هو مبين في الإي�س��اح رقم 3 )اأ( اأدناه، فال�سيا�س��ات 

المحا�س��بية المطبقة في اإعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتوافق مع تلك المطبقة في اإعداد القوائم المالية الموحدة ال�س��نوية 

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016.

اأ. التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية

تتما�سى ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة في اإعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك الم�ستخدمة في اإعداد القوائم المالية ال�سنوية 

لل�س��نة ال�س��ابقة باإ�س��تثناء التغير في ال�سيا�س��ة المحا�س��بية لل��زكاة وال�سريبة كم��ا هو مذكور اأدن��اه بالإ�سافة اإلى تطبي��ق المعايير 

الجديدة التالية والتعديالت الأخرى علي المعايير الحالية والتف�س��ير الجديد المذكورة اأدناه والذي لي���س له اأثر هام على القوائم 

المالية الموجزة )الموحدة( للمجموعة للفترة الحالية اأو الفترات ال�سابقة ول يتوقع اأن يكون له اأثر هام في الفترات الم�ستقبلية:

الزكاة وال�سريبة

قام البنك بتعديل �سيا�س��ته المحا�س��بية المتعلقة بالزكاة و�سريبة الدخل وبداأت في تجنيب الزكاة و�سريبة الدخل على اأ�سا�س ربع 

�سنوي وتحميلها على الأرباح المبقاة وفقًا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ساأن الزكاة و�سريبة الدخل. كان يتم �سابقًا 

خ�سم الزكاة وال�سريبة من توزيعات الأرباح عند دفعها اإلى الم�ساهمين وتم العتراف بها كمطلوبات في ذلك التاريخ. اإن التغيير 

المذكور اأعاله في ال�سيا�س��ة المحا�س��بية لم يكن له تاأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة الموجزة لأي من الفترات ال�س��نوية 

المعرو�س��ة، وبالتال��ي لم يتم اإعادة تعديل اأرقام المقارنة. وفقًا لذلك، تم اإدراج الزكاة و�سريبة الدخل المتعلقة بال�س��نة ال�س��ابقة 

2016، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية لعام 2017.

التعديالت على المعايير الحالية

 التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم 7، قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة الإف�ساح: تنطبق على الفترات ال�سنوية التي 

تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2017 م.

 تقدم هذه التعديالت اإف�ساحًا اإ�سافيًا يمكن م�ستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات التي تن�ساأ عن الأن�سطة 

التمويلية. ُيعد هذا التعديل جزًءا من مبادرة اإف�ساح مجل���س معايير المحا�س��بة الدولية والتي ت�س��تمر في اكت�س��اف كيفية تح�س��ين 

الإف�ساح في القوائم المالية.

 لي�س لهذه التعديالت اأثر جوهري على القوائم المالية الموحدة غير بع�س الإف�ساحات الإ�سافية.

 اختار البنك عدم التطبيق المبكر لهذه التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم ن�س��رها وهي اإلزامية لالمتثال 

من قبل البنوك لل�سنوات المحا�سبية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018 )يرجى الرجوع اإلى اإي�ساح رقم 41(.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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3. ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(

ب. اأ�س�س التوحيد 

ت�س��تمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وال�س��ركات التابعة له )المجموعة( وهي �س��ركة ال�س��عودي الفرن�س��ي 

كابيتال ووكالة ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين وال�س��عودي الفرن�س��ي للتمويل التاأجيري و�س��وفينكو ال�س��عودي الفرن�س��ي وبي اأ���س اأف 

�سكوك المحدودة. يتم اإعداد القوائم المالية لل�سركات التابعة لنف�س فترة التقرير الخا�سة بالبنك با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية 

مماثلة. تمت اإعادة الت�سنيف، عند ال�سرورة، للقوائم المالية لل�سركات التابعة لتتما�سى مع القوائم المالية الموحدة للبنك.

ال�س��ركات التابعة هي ال�س��ركات الم�س��تثمر فيها التي ي�س��يطر عليها البنك. ت�سيطر المجموعة على ال�س��ركة الم�ستثمر فيها عندما 

تكون معّر�سة لعوائد متغيرة اأو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة م�س��اركتها في ال�س��ركة الم�س��تثمر فيها كما يكون لديها القدرة 

على التاأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمار�س��ه على ال�س��ركة الم�س��تثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لل�س��ركات 

التابعة من تاريخ تحويل ال�سيطرة اإلى المجموعة ويتم النتهاء من توحيدها في تاريخ توقف ال�سيطرة. 

تتحقق ال�سيطرة عندما تكون المجموعة عر�سة اأو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من م�ساركتها في ال�سركة الم�ستثمر فيها ولديها 

القدرة على التاأثير على تلك العوائد من خالل �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها.

وعلى وجه التحديد، ت�سيطر المجموعة على ال�سركة الم�ستثمر فيها فقط اإذا كان لدى المجموعة:

نف��وذ عل��ى ال�س��ركة الم�س��تثمر فيه��ا )اأي وجود حقوق حالية تمن��ح المجموعة قدرة حالي��ة على توجيه الأن�س��طة ذات العالقة 	 

بال�سركة الم�ستثمر فيها(

اأن تكون معر�سة، اأو اأن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة م�ساركتها مع ال�سركة الم�ستثمر فيها	 

اأن يكون لديها القدرة على ا�ستخدام نفوذها على ال�سركة الم�ستثمر فيها للتاأثير على عائداتها.	 

اأما في الحالت التي تكون فيها حقوق المجموعة اأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو ما يماثلها من الحقوق في ال�سركة الم�ستثمر فيها، 

فتقوم المجموعة بمراعاة الحقائق والظروف ذات ال�سلة لتقدير مدى وجود �سيطرة لها على المن�ساأة، وي�سمل ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع اأ�سحاب حقوق الت�سويت الآخرين في الجهة الم�ستثمر فيها؛	 

الحقوق النا�سئة جراء ترتيبات تعاقدية اأخرى.	 

حقوق الت�سويت للمجموعة وحقوق الت�سويت المحتملة التي تن�ساأ عن اأدوات حقوق ملكية مثل الأ�سهم.	 

تقوم المجموعة باإعادة تقييم مدى �س��يطرتها على ال�س��ركة التابعة عندما ت�س��ير الوقائع والظروف اإلى وجود تغييرات على عن�سر 

واحد اأو اأكثر من العنا�سر الثالثة لتقييم ال�س��يطرة. يبداأ توحيد ال�س��ركة التابعة عندما تح�سل المجموعة على حق ال�س��يطرة على 

ال�س��ركة التابع��ة ويتوق��ف عندم��ا تفقد المجموعة ال�س��يطرة على ال�س��ركة التابعة. ويتم اإدراج ال�س��ركات التابعة الم�س��تحوذ عليها 

اأو الم�س��تبعدة خ��الل ال�س��نة، اإن وج��دت، في قائمة الدخل الموح��دة اعتبارًا من التاريخ الفعلي لال�س��تحواذ اأو حتى التاريخ الفعلي 

لال�ستبعاد، ح�سب طبيعة كل حالة.

تت��م المحا�س��بة ع��ن التغيرات في ح�سة الملكّية في �س��ركة تابع��ة والتي ل تنتج اأي فقدان في ال�س��يطرة كمعامالت ملكية. في حال 

فقدان المجموعة لل�سيطرة على �سركة تابعة، فتقوم بما يلي:

اإلغاء العتراف بموجودات )بما فيها ال�سهرة( ومطلوبات ال�سركة التابعة.	 

اإلغاء العتراف بالقيمة الدفترية لأي ح�س�س غير م�سيطرة.	 

اإلغاء العتراف بفروقات المعامالت المتراكمة الم�سجلة في حقوق الملكية.	 
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3. ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(

العتراف بالقيمة العادلة للعو�س المقبو�س.	 

العتراف بالقيمة العادلة لأي ا�ستثمارات محتفظ بها.	 

العتراف باأي فائ�س اأو عجز في الأرباح والخ�سائر.	 

اإع��ادة ت�سني��ف ح�س��ة ال�س��ركة الأم في المكون��ات المعترف بها �س��ابقًا �سمن الدخل ال�س��امل الآخ��ر كاأرباح اأو الخ�س��ائر اأو 	 

الأرب��اح المبق��اة كما هو مالئم، حيث �س��يكون مطلوبًا في حال قامت المجموعة مبا�س��رة با�س��تبعاد الموج��ودات والمطلوبات 

ذات العالقة.

تم ا�س��تبعاد الأر�سدة بين البنك وال�س��ركات التابعة بما في ذلك اأي دخل اأو م�سروف ناتج عن المعامالت بين �س��ركات المجموعة 

في اإعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ويتم ا�ستبعاد الخ�سائر غير المحققة بنف�س الطريقة كاأرباح غير محققة، ولكن فقط اإلى 

الحد الذي ل يدل على انخفا�س في القيمة.

1. قائمة بال�سركات التابعة الرئي�سية

يبين الجدول التالي تفا�سيل ال�سركات التابعة الرئي�سية للمجموعة

المركز الرئي�سي للن�ساطا�سم ال�سركة التابعة

 ن�سبة الملكية 

20172016

100٪100٪المملكة العربية ال�سعوديةال�سعودي الفرن�سي كابيتال

100٪100٪المملكة العربية ال�سعوديةوكالة ال�سعودي الفرن�سي للتاأمين

100٪100٪المملكة العربية ال�سعوديةال�سعودي الفرن�سي للتمويل التاأجيري

100٪100٪المملكة العربية ال�سعودية�سكن للتمويل العقاري

بالإ�سافة لل�سركات التابعة ال�سابقة، يمتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي اأي�ساأ �سركة بي اأ�س اأف المحدودة بن�سبة 100٪ في راأ�سمالها 

وهي من�ساأة تاأ�س�ست في جزر كايمان. لي�س ل�سركة �سوفينكو ال�سعودي الفرن�سي اأي تاأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

2. القيود الهامة

لي���س للمجموع��ة قي��ود هام��ة عل��ى قدرتها للو�س��ول اأو ا�س��تخدام موجوداته��ا وت�س��وية مطلوباتها بخ��الف تلك الناتجة ع��ن الأطر 

الإ�سرافية التي تعمل �سمنها ال�سركات البنكية التابعة.

ج. ا�ستثمارات في �سركات زميلة 

يتم اإثبات ال�ستثمارات في ال�سركات الزميلة بالتكلفة، وبعد ذلك يتم محا�سبتها وفقًا لطريقة حقوق الملكية المحا�سبية. 

ال�سركة الزميلة هي تلك التي يمتلك فيها البنك عادة ما بين 20٪ اإلى 50٪ من حقوق الت�سويت اأو التي يمار�س البنك عليها تاأثيرًا 

ملمو�سًا )ولي�س �سيطرة( على ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية ول تعتبر �سركة تابعة اأو م�سروعًا م�ستركًا. 

يتم قيد ال�ستثمارات في ال�سركات الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة زائدًا التغيرات ما بعد ال�ستحواذ في ح�سة ال�سركة 

ف��ي �ساف��ي موج��ودات ال�س��ركة الزميلة بعد خ�س��م اأي انخفا�س في قيمة ال�س��تثمارات الفردية. ويتم قيد ح�س��ة البنك في اأرباح 

وخ�سائر �سركاته الزميلة ما بعد ال�ستحواذ في قائمة الدخل، وح�سة البنك في تغيرات ما بعد ال�ستحواذ في الدخل ال�سامل الآخر 

يتم قيدها في الحتياطيات. يتم تعديل التغيرات المتراكمة في ما بعد ال�ستحواذ مقابل القيمة الدفترية لال�ستثمار. 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة
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د. تاريخ ال�سداد والتداول المحا�سبي

يتم اإثبات واإلغاء اإثبات كافة العمليات العتيادية المتعلقة ب�سراء وبيع الموجودات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ 

الت�سوية اأي التاريخ الذي تم فيه ال�ستحواذ على الموجودات اأو ت�سليمها اإلى الطرف الآخر. يقوم البنك بالمحا�سبة عن اأية تغيرات 

في القيمة العادلة والتي يتم اإثباتها من تاريخ التداول. العمليات العتيادية المتعلقة ب�سراء اأو بيع الموجودات المالية هي العمليات 

التي تتطلب ت�سليم الموجودات �سمن اإطار زمني تن�س عليه الأنظمة اأو تلك المتعارف عليها في ال�سوق.

يت��م ف��ي البداي��ة اإثبات كاف��ة الموجودات والمطلوب��ات المالية الأخ��رى بتاريخ التداول ال��ذي ي�سبح البنك فيه طرف��ًا في الأحكام 

التعاقدية لالأداة المالية.

ه�. الأدوات المالية الم�ستقة ومحا�سبة التحوط

يتم قيا�س الأدوات المالية الم�ستقة والتي ت�ستمل على عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة، والعقود الم�ستقبلية الخا�سة باأ�سعار العمولت، 

واتفاقي��ات الأ�س��عار الآجلة، ومقاي�سات اأ�س��عار العم��الت والعمولت، وخيارات اأ�س��عار العمالت والعمولت )المكتتبة والم�س��تراة( 

بالقيم��ة العادلة. تقيد كافة الم�س��تقات بقيمتها العادلة كموجودات وذلك عندما تك��ون القيمة العادلة اإيجابية، وكمطلوبات عندما 

تك��ون القيم��ة العادل��ة �س��البة. ويتم الح�سول على القيم العادلة ا�س��تنادًا اإلى اأ�س��عار ال�س��وق المدرجة، ونم��اذج التدفقات النقدية 

المخ�سومة ونماذج الت�سعير ح�سب ما هو مالئم.

تتوقف معالجة التغيرات في القيمة العادلة للم�ستقات على ت�سنيفها �سمن الفئات التالية: 

1. م�ستقات مقتناة بغر�س المتاجرة

تدرج التغيرات في القيمة العادلة للم�ستقات المقتناة لأغرا�س المتاجرة في قائمة الدخل الموحدة مبا�سرًة، ويف�سح عنها �سمن 

دخل المتاجرة. كما ت�س��تمل الم�س��تقات المقتناة لأغرا�س المتاجرة على الم�س��تقات غير الموؤهلة لمحا�سبة التحوط )بما في ذلك 

الم�ستقات المدمجة(. 

2. الم�ستقات المدمجة

تعام��ل الم�س��تقات المدمج��ة ف��ي الأدوات المالي��ة الأخ��رى كم�س��تقات منف�سل��ة، وت�س��جل بالقيم��ة العادل��ة اإذا كان��ت خ�سائ�سها 

القت�سادي��ة ومخاطره��ا ل تتعل��ق ب�س��ورة وثيق��ة بتل��ك المذك��ورة في العق��د الأ�سل��ي، واأن العقد الأ�سل��ي ل يعتبر بح��د ذاته عقد 

م�ستقات مقتناة لأغرا�س المتاجرة، المدرجة عند العتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة. تقيد الم�ستقات 

المدمج��ة والمنف�سل��ة عن العقد الأ�سلي بالقيمة العادل��ة في المحفظة لأغرا�س المتاجرة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في 

قائمة الدخل الموحدة.
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3. محا�سبة التحوط

تقوم المجموعة بتحديد م�ستقات مالية معينة كاأدوات تحوط في تاأهيل عالقات التحوط لإدارة التعر�سات لمخاطر اأ�سعار العمولة 

ومخاط��ر العم��الت الأجنبي��ة ومخاط��ر الئتمان وت�س��مل التعر�سات النا�س��ئة م��ن معامالت يتوقع حدوثها ب�س��كل كبي��ر والتزامات 

موؤكدة. ومن اأجل اإدارة مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محا�سبة التحوط للمعامالت التي تلبي معايير محددة. 

لأغرا���س محا�س��بة التح��وط، ي�سن��ف التحوط اإل��ى فئتين هم��ا:- )اأ( تحوطات القيمة العادل��ة والتي تتحوط للتغي��رات في القيمة 

العادل��ة للموج��ودات اأو المطلوب��ات التي تم اإثباته��ا )اأو الموجودات اأو المطلوبات في حالة التحوط للمحفظ��ة( اأو اللتزام الموؤكد 

ال��ذي ل��م يت��م اإثباته اأو الجزء المحدد من الموجودات والمطلوبات اأو اللتزام��ات الموؤكده المتعلقة بخطر ما والذي يمكن اأن يوؤثر 

على �سافي المكا�س��ب اأو الخ�س��ارة المعلن. و)ب( تحوطات التدفقات النقدية والتي تتحوط للتغيرات في التدفقات النقدية �س��واء 

كان��ت متعلق��ة بخطر محدد مرتبط بالموجودات اأو المطلوبات المغطاة اأو المعامالت يتوقع حدوثها ب�س��كل كبير وتوؤثر على �سافي 

المكا�سب اأو الخ�سارة المعلن. 

ولك��ي تك��ون الم�س��تقات موؤهل��ة لمحا�س��بة التح��وط، يجب التوقع ب��اأن تكون تغطي��ة المخاطر ذات فعالي��ة عالية، بحيث يتم ت�س��وية 

التغي��رات ف��ي القيم��ة العادل��ة اأو التدفق��ات النقدي��ة الخا�سة ب��اأداة التحوط للمخاطر ب�س��كل فعال م��ع التغيرات الت��ي طراأت على 

البن��د ال��ذي تمت تغطية مخاطره، ويجب اأن تكون هذه التغيرات قابلة للقيا���س ب�س��كل موثوق به. وعن��د بداية التحوط، يجب توثيق 

ا�س��تراتيجية واأه��داف اإدارة المخاطر بما في ذلك تحديد اأداة التحوط والبند الذي �س��يتم التح��وط له وطبيعة المخاطر المغطاة 

والطريقة التي يقوم بها البنك لتقويم مدى فعالية عالقة. وفي تاريخ كل تقييم لفعالية التحوط، يجب توقع اأن يكون التحوط فّعاًل 

على اأ�سا���س م�س��تقبلي ويظهر اأنه كان فّعاًل )فّعال باأثر رجعي( للفترة المحددة من اأجل تاأهيلها للتحوط المحا�س��بي. يتم اإجراء 

تقييم ر�سمي بمقارنة فعالية تحوط الأداة في مقا�سة التغيرات في القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية للمخاطر التي يتم التحوط 

لها في البند الذي يتم تغطيته في كلتا الحالتين في البداية وفي نهاية كل ربع على اأ�سا�س م�ستمر ويتم عمل فح�س م�ستقبلي ب�سكل 

رئي�سي من خالل مقارنة ال�سروط الهامة لكل من بنود التحوط والأداة.

ويتوق��ع للتح��وط اأن يكون فّعاًل ب�س��كل كبير اإذا تمت ت�س��وية التغيرات في القيمة العادلة اأو التدفق��ات النقدية المرتبطة بالمخاطر 

المتحوط��ة خ��الل الفت��رة التي تم التحوط له��ا من اأداة التحوط بمعدل 80٪ اإلى 125٪ وكان يتوقع الح�سول على هذه الت�س��وية في 

فترات م�ستقبلية. يتم اإثبات فعالية التحوط في قائمة الدخل �سمن بند »�سافي دخل المتاجرة«. وفي الحالت التي يكون فيها البند 

الذي تم التحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقوم البنك بتقييم ما اإذا كانت المعاملة محتملة ب�سكل كبير وتقدم تعر�سًا للتغيرات 

في التدفقات النقدية التي من الممكن اأن توؤثر في النهاية على قائمة الدخل النهائية. 

تحوط القيمة العادلة 

بالن�س��بة لتحوط القيمة العادلة التي تفي ب�س��رط محا�س��بة تحوط المخاطر، تدرج اأية مكا�س��ب اأو خ�س��ائر نا�س��ئة عن اإعادة قيا�س 

اأدوات التح��وط بقيمته��ا العادل��ة مبا�س��رة ف��ي قائمة الدخل الموحدة. ويتم ت�س��وية الج��زء المتعلق بالبند الذي ت��م التحوط له في 

القيمة الدفترية لذلك البند ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. وبالن�س��بة للبنود المتحوط لها التي يتم قيا�س��ها بالتكلفة المطفاأة، 

فعندم��ا يتوق��ف تح��وط القيمة العادلة لالأدوات المالية المرتبطة بعمولت عن الوفاء بمعايير محا�س��بة التح��وط اأو اإذا تم بيعها اأو 

ممار�س��تها اأو اإنهاوؤه��ا، فاإن��ه يت��م اإطفاء اإجمالي التعديل على القيم��ة الدفترية للبند المتحوط اإلى قائم��ة الدخل على مدى الفترة 

المتبقي��ة حت��ى تاري��خ ال�س��تحقاق، ويتم ذلك با�س��تخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. اإّل اإذا تم �س��ابقًا التوق��ف عن اإثبات البند 

المتحوط وبذلك فاإنه يدرج مبا�سرة في قائمة الدخل الموحدة. اإذا تم التوقف عن اإثبات البند المتحوط، يتم اإثبات تعديل القيمة 

العادلة غير المطفاأة مبا�سرة في قائمة الدخل الموحدة. 
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تحوط التدفقات النقدية 

بالن�س��بة لتحوط التدفقات النقدية التي تفي ب�س��رط محا�س��بة التحوط، يتم اإثبات الجزء الخا�س بالربح اأو الخ�س��ارة الناجمة عن 

اأداة التح��وط، الت��ي ت��م تحديده��ا على اأنه��ا تحوط فّعال، مبا�س��رة في قائمة الدخل ال�س��امل الآخ��ر، بينما يتم اإثب��ات الجزء غير 

الفّع��ال، اإن وج��د، ف��ي قائمة الدخل الموحدة. وبالن�س��بة لتحوطات التدفق��ات النقدية التي توؤثر على المعامالت الم�س��تقبلية، يتم 

تحويل الأرباح والخ�س��ائر، المثبتة في قائمة الدخل ال�س��امل الآخر، اإلى قائمة الدخل ال�س��امل لنف���س الفترة التي توؤثر فيها معاملة 

التحوط على قائمة الدخل ال�س��امل الموحدة. ولكن، اإذا كان البنك يتوقع عدم ا�س��ترداد جميع اأو بع�س الخ�س��ائر المثبتة في قائمة 

الدخل ال�س��امل الآخر في فترة م�س��تقبلية واحدة اأو اأكثر، ف�س��يتم اإعادة ت�سنيفها في قائمة الدخل كت�سويات اإعادة ت�سنيف للمبلغ 

الذي ل يمكن اإثباته. 

وف��ي ح��ال اأدت المعام��الت المتوقعة المتحوطة اإلى اإثبات موجودات غير مالي��ة اأو مطلوبات غير مالية، وعند اإثبات الموجودات اأو 

المطلوب��ات، فيت��م اإدراج الأرب��اح اأو الخ�س��ائر ذات العالقة، والتي تم اإثباتها م�س��بقًا في قائمة الدخل ال�س��امل الآخر، في القيا���س 

المبدئي لتكلفة ال�سراء اأو القيمة الدفترية الأخرى لتلك الموجودات اأو المطلوبات. 

يتم التوقف عن محا�سبة التحوط عند انتهاء �سريان اأداة التحوط اأو بيعها اأو اإنهائها اأو تنفيذها اأو عندما ل تعود تلك الأداة موؤهلة 

لمحا�سبة التحوط اأو عند عدم توقع حدوث المعاملة الم�ستقبلية اأو اإلغاء تخ�سي�سها من قبل البنك وبعدها يتم التوقف م�ستقباًل. 

وفي ذلك الوقت، يتم تحويل الأرباح اأو الخ�سائر المتراكمة، الناجمة عن اأداة تحوط التدفقات النقدية التي تم اإثباتها في الدخل 

ال�سامل الآخر من فترة �سريان التحوط، من حقوق الملكية اإلى قائمة الدخل الموحدة عند حدوث المعاملة المتوقعة. وعندما يكون 

ح��دوث معام��الت التح��وط اأمرًا لم يعد متوقعًا  وكان ذلك يوؤثر على قائمة الدخل الموحدة، فيتم تحويل �سافي الربح اأو الخ�س��ارة 

المتراكمة المثبتة في بند »الدخل ال�سامل الآخر« مبا�سرة اإلى قائمة الدخل الموحدة لل�سنة.

و. العمالت الأجنبية

تح��ّول المعام��الت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الري���ال ال�س��عودي باأ�س��عار ال�سرف ال�س��ائدة في تاري��خ المعامالت. كما تحّول 

اأر�سدة الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت الأجنبية اإلى الري�ال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة كما في تاريخ 

التقرير. 

تمث��ل اأرب��اح وخ�س��ائر تحوي��ل البنود النقدية الم�س��جلة بالعمالت الأجنبية الفرق بي��ن التكلفة المطفاأة بالعمل��ة الوظيفية في بداية 

ال�س��نة والمعدلة ب�س��عر العمولة الفعلي والمبالغ الم�س��ددة خالل ال�س��نة، والتكلفة المطفاأة بالعملة الأجنبية المحولة ب�سعر التحويل 

في نهاية ال�سنة. 

تثب��ت اأرب��اح اأو خ�س��ائر تحوي��ل عم��الت اأجنبي��ة للموج��ودات والمطلوب��ات النقدية المقوم��ة بالعم��الت الأجنبية ف��ي قائمة الدخل 

الموح��دة، فيم��ا ع��دا الفروقات الناتج��ة عن اإعادة تحويل ا�س��تثمارات اأدوات الأ�س��هم المتاحة للبيع وتحوط��ات التدفقات النقدية 

الفّعالة في العمالت الأجنبية. 

ت��درج اأرب��اح وخ�س��ائر البنود غير النقدية الم�س��جلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�س��وية القيمة العادلة عل��ى الأوراق المالية المتاحة 

للبي��ع اإل اإذا كان للبن��ود غي��ر النقدي��ة ا�س��تراتيجية تحوط فّعال��ة. تقيد اأو تحمل الأرباح اأو الخ�س��ائر المحقق��ة وغير المحققة عن 

عملي��ات التحوي��ل عل��ى اأرب��اح تحويل العمالت، اأو عن��د تاأجيلها، �سمن الدخل ال�س��امل الآخر والخا�سة بتح��وط التدفقات النقدية 

و�سافي ال�ستثمار الموؤهلين للتحوط اإلى الحد الذي يكون فيه التحوط فّعاًل. 

تحول اأر�سدة الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بالعمالت الأجنبية والتي يتم قيا�س��ها بالقيمة العادلة ب�س��عر ال�سرف 

ال�سائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة. 
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ز. مقا�سة الأدوات المالية

تت��م مقا�س��ة الموج��ودات والمطلوبات المالية ويدرج �سافيها في قائمة المرك��ز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم اأو نية 

لدى المجموعة لت�سوية الموجودات مع المطلوبات على اأ�سا�س ال�سافي، اأو تحقيق الموجودات وت�سديد المطلوبات في اآن واحد.

ل تت��م مقا�س��ة الدخ��ل والم�ساريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم ُيطلب ذلك اأو ي�س��مح به من خالل معيار محا�س��بي اأو تف�س��ير 

وكما هو مف�سح عنه ب�سكل محدد في ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

ح. اإثبات الإيرادات / الم�ساريف

يت��م اإثب��ات الإي��رادات عندم��ا يكون من المحتمل اأن تتدف��ق اإلى البنك منافع اقت�سادي��ة ويكون بالإمكان قيا���س الإيرادات ب�سورة 

موثوق بها. يجب تلبية معايير العتراف المحددة التالية قبل اإثبات الإيرادات.

دخل وم�ساريف العمولت الخا�سة

يتم اإثبات دخل وم�ساريف العمولت الخا�سة المتعلقة بكافة الأدوات المالية المرتبطة بعمولة خا�سة، با�س��تثناء تلك الم�سنفة ك� 

»ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س المتاجرة« اأو »ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل«، في قائمة الدخل الموحدة 

با�س��تخدام طريق��ة العائ��د الفعلي. يمثل مع��دل العمولة الفعل��ي المعدل الذي تم ا�س��تخدامه في خ�سم المدفوع��ات والمقبو�سات 

النقدية الم�س��تقبلية التقديرية على مدى العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية )اأو لفترة اأق�سر، ح�س��بما هو مالئم( اإلى 

القيم��ة الدفتري��ة للموج��ودات والمطلوب��ات المالية. وعند احت�س��اب معدل العمولة الفعل��ي، يقوم البنك بتقدي��ر التدفقات النقدية 

الم�ستقبلية بعد الأخذ بعين العتبار كافة ال�سروط التعاقدية لالأداة المالية، ولي�س خ�سائر الئتمان الم�ستقبلية.

يت��م تعدي��ل القيم��ة الدفترية للموجودات اأو المطلوبات المالي��ة اإذا قام البنك بتعديل تقديراته ب�س��اأن المدفوعات اأو المقبو�سات. 

يت��م احت�س��اب القيمة الدفترية المعدلة على اأ�سا���س العمولة الفعلية الأ�سلية ويتم ت�س��جيل التغير في القيم��ة الدفترية كاإيرادات اأو 

م�ساريف العمولت الخا�سة.

عن��د تخفي���س القيم��ة المثبت��ة لأ�سل مالي اأو لمجموعة م�س��ابهة م��ن الموجودات المالية نتيجة لخ�س��ائر تتعل��ق بانخفا�س القيمة، 

ي�ستمر اإثبات دخل العمولت الخا�سة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي الأ�سلي الذي تم تطبيقه على القيمة الدفترية الجديدة. 

عن��د احت�س��اب العائ��د الفعل��ي، يوؤخذ بعين العتب��ار كافة ال�س��روط التعاقدية المتعلقة ب��الأدوات المالية )مثل الدفع��ات المقدمة، 

والخي��ارات، ال��خ(، وي�س��تمل على كافة الأتعاب والنق��اط المدفوعة اأو تكاليف المعامالت الم�س��تلمة والخ�سوم��ات والعالوات التي 

تعتب��ر ج��زءًا ل يتج��زاأ م��ن معدل الفائدة الفعلي��ة. تكاليف المعامالت هي تكاليف اإ�سافية يمكن اأن تن�س��ب مبا�س��رة اإلى �س��راء اأو 

اإ�سدار اأو ا�ستبعاد الموجودات اأو المطلوبات المالية.

دخل / خ�سائر ال�سرف الأجنبي

يتم العتراف بدخل / خ�سائر تحويل العمالت الأجنبية كما هو مذكور في �سيا�سة العمالت الأجنبية الواردة اأعاله.

دخل الأتعاب والعمولت

يت��م اإثب��ات الأتع��اب والعم��ولت عند تقدي��م الخدمة. يتم تاأجيل اأتع��اب الرتباطات لمن��ح القرو�س التي غالبًا ما يتم ا�س��تخدامها 

م��ع التكلف��ة المبا�س��رة المتعلق��ة بها ويتم اإثباتها كت�س��وية العائد الفعلي عن تل��ك القرو�س. يتم اإثبات اأتع��اب المحافظ والخدمات 

ال�ست�س��ارية والخدم��ات الأخ��رى، عل��ى اأ�سا���س ن�س��بي - زمني، طبقًا لعق��ود الخدم��ات المعنية. اأم��ا الأتعاب الم�س��تلمة عن اإدارة 
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الموج��ودات والأم��وال وخدم��ات التخطيط المالي وخدمات الحف��ظ والو�ساية والخدمات المماثلة الأخرى الت��ي يتم تقديمها على 

م��دى فت��رة معني��ة، فيتم اإثباتها على مدى فترة الخدم��ة المقدمة. وفي الحالت التي ل يتوقع فيها باأن ت��وؤدي الرتباطات المتعلقة 

بالقرو���س اإل��ى ا�س��تخدام القر�س، يتم اإثبات اأتعاب الرتباطات لمنح القرو�س بطريقة الق�س��ط الثاب��ت على مدى فترة الرتباط. 

تقيد م�ساريف الأتعاب والعمولت الأخرى، التي تتعلق اأ�سا�سًا باأتعاب المعامالت والخدمات، كم�ساريف عند ا�ستالم الخدمة. 

دخل توزيعات الأرباح

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإعالن عن اأحقية ا�ستالمها، وتعد من عنا�سر �سافي دخل المتاجرة اأو �سافي الدخل من الأدوات 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة اأو دخل الت�سغيل الآخر طبقًا للت�سنيف الأ�سا�سي لأدوات الأ�سهم.

دخل / )خ�سارة( المتاجرة

ت�س��تمل النتائ��ج الناجم��ة عن الأن�س��طة التجارية على جميع الأرباح والخ�س��ائر الناجمة عن التغيرات في القيم��ة العادلة، ودخل اأو 

م�ساري��ف العم��ولت الخا�سة ذات عالق��ة، وتوزيعات الأرباح الخا�سة بالموجودات المالية والمطلوب��ات المالية المقتناة لأغرا�س 

المتاجرة وفروقات تحويل العمالت الأجنبية. ي�ستمل ذلك على عدم الفعالية المثبتة في معامالت التحوط. 

الدخل/ )الخ�سارة( من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة قائمة الدخل

يتعل��ق �ساف��ي الدخ��ل م��ن الأدوات المالي��ة المدرج��ة بالقيم��ة العادلة من خ��الل قائم��ة الدخل بالموج��ودات والمطلوب��ات المالية 

الم�سنف��ة بالقيم��ة العادل��ة العادل��ة م��ن خالل قائم��ة الدخل وت�س��مل جميع التغيي��رات غير المحققة ف��ي القيمة العادل��ة والفوائد 

وتوزيعات الأرباح وفروق تحويل العمالت الأجنبية.

ط. اتفاقيات البيع واإعادة ال�سراء

ي�س��تمر البن��ك ف��ي اإثب��ات الموجودات المباعة م��ع اللتزام باإعادة �س��رائها في تاريخ م�س��تقبلي محدد )اتفاقية اعادة �س��راء( في 

قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قيا�س��ها وفقًا لل�سيا�س��ات المحا�س��بية المتبعة ب�ساأن ال�ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من 

خ��الل قائم��ة الدخ��ل )مقتناة لأغرا���س المتاجرة( وال�س��تثمارات المتاحة للبيع وال�س��تثمارات المقتناة حتى تاريخ ال�س��تحقاق، 

وال�س��تثمارات الأخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفاأة. يتم اإظهار اللتزام تجاه الطرف الآخر عن المبالغ الم�س��تلمة منه بموجب 

هذه التفاقيات في »الأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى« اأو ودائع العمالء«، ح�سبما هو مالئم. 

ويتم اعتبار الفرق بين �س��عر البيع واإعادة ال�س��راء كم�ساريف عمولت خا�سة، وي�س��تحق على مدى فترة اتفاقية اإعادة ال�سراء على 

اأ�سا�س العائد الفعلي. 

ل يت��م اإظه��ار الموج��ودات الم�س��تراة م��ع وجود الت��زام لإعادة بيعها ف��ي تاريخ م�س��تقبلي مح����دد )اتفاقيات اإعادة بيع معكو�س��ة( 

ف��ي قائم��ة المرك��ز المالي الموحدة لعدم انتقال ال�س��يطرة على تل��ك الموجودات اإلى البنك. تدرج المبال��غ المدفوعة بموجب هذه 

التفاقيات في »النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي« اأو »الم�س��تحق من واإلى البنوك والوؤ�س�سات المالية الأخرى« 

اأو »القرو�س وال�س��لف«، ح�س��بما هو مالئم. ويتم اعتبار الفرق بين �س��عر ال�سراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة، وي�ستحق على 

مدى فترة اتفاقية اإعادة البيع على اأ�سا�س العائد الفعلي. 
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ي. ال�ستثمارات

يتم اإثبات كافة ال�ستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة فيما عدا ال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وت�سمل 

م�ساري��ف ال�س��راء المتعلق��ة بال�س��تثمارات. ل ت�س��اف تكاليف المعامالت، اإن وجدت، لقيا���س القيم��ة العادلة عن��د الإثبات الأولي 

لال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة العادلة من خالل قائمة الدخل. تطفاأ العالوة وتتراكم الخ�سومات با�ستخدام اأ�سا�س العائد 

الفعلي، وتدرج في دخل العمولت الخا�سة. تح�سب التكلفة المطفاأة باأخذ الخ�سم اأو العالوة عند ال�سراء بعين العتبار.

بالن�س��بة لال�س��تثمارات التي يتم تداولها في الأ�س��واق المالية النظامية، يتم تحديد القيمة العادلة على اأ�سا���س الأ�س��عار المتداولة 

ف��ي ال�س��وق عند انته��اء العمل في تاريخ القوائم المالي��ة دون الخ�سم لتكاليف المعامالت. يتم تحدي��د القيمة العادلة للموجودات 

وال�ستثمارات في ال�سناديق ال�ستثمارية على اأ�سا�س �سافي قيمة الموجودات المعلن عنها والتي تقارب القيم العادلة.

اأم��ا بالن�س��بة ل��الأوراق المالية غير المتداولة في ال�س��وق، فيتم اإجراء تقدير منا�س��ب لقيمتها العادلة على اأ�سا���س القيمة ال�س��وقية 

الحالي��ة لأدوات اأخ��رى م�س��ابهة له��ا، اأو عل��ى اأ�سا���س التدفق��ات النقدية المتوقع��ة و�سافي قاع��دة الموجودات الأ�سا�س��ية لالأوراق 

المالية. وفي حال تعذر تقدير القيم العادلة لعدم وجود مرجع لها في �سوق ن�سطة، فيتم تحديدها من خالل اأ�ساليب تقييم متعددة 

ت�س��مل ا�س��تخدام النماذج. يتم اأخذ مدخالت تلك النماذج الح�س��ابية من الأ�سواق المعتمدة حيثما اأمكن، وفي حال تعذر ذلك يتم 

تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير.

بعد الإثبات الأولي، ل يكون اإجراء اأي تحويالت لحقة بين فئات ال�ستثمارات المختلفة م�سموحًا في العادة. تحدد القيم المدرجة 

لفئات ال�ستثمار المختلفة في نهاية الفترة المالية الالحقة على النحو المبين اأدناه:

1. ال�ستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ت�سنف ال�ستثمارات �سمن هذه الفئة ك� »ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س المتاجرة« اأو ك� »ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

قائمة الدخل« عند الإثبات الأولي لها. يتم �س��راء ال�س��تثمارات الم�سنفة ك� »ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س المتاجرة« ب�سكل اأ�سا�سي 

لغر���س البي��ع اأو اإعادة ال�س��راء لمدة ق�سيرة الأجل، اأو اإذا ما تم تخ�سي�سها ح�س��رًا عند القتناء على هذا النحو من قبل الإدارة 

طبقًا لالأ�س�س المذكورة في معيار المحا�سبة الدولي رقم 39. وبعد الإثبات الأولي لها، تقا�س ال�ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة 

م��ن خ��الل قائم��ة الدخل بالقيمة العادلة، ويت��م اإدراج اأي تغيرات في القيم��ة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة لل�س��نة التي 

تحدث فيها. ل ت�ساف م�ساريف القتناء، اإن وجدت، اإلى قيا�س القيمة العادلة عند الإثبات الأولي لال�ستثمارات المدرجة قيمتها 

العادل��ة م��ن خ��الل قائمة الدخل. يت��م اإثبات دخل العم��ولت الخا�سة، وتوزيعات الأرب��اح، والأرباح اأو الخ�س��ائر المتكبدة الخا�سة 

بالموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل اإما كدخل اأو م�ساريف متاجرة في قائمة الدخل الموحدة. 
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2. ا�ستثمارات متاحة للبيع

اإن ال�س��تثمارات المتاحة للبيع هي الأ�س��هم غير الم�س��تقة �سندات الدين ل تندرج تحت ال�ستثمارات وقرو�س وذمم مدينة محتفظ 

بها لتاريخ ال�س��تحقاق، وغير م�سنفة كا�س��تثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تنوي المن�س��اأة الحتفاظ 

بها لفترة غير محددة من الزمن، والتي يمكن اأن يتم بيعها عند الحاجة اإلى �س��يولة اأو ب�س��بب التغير في معدلت العمولة الخا�سة 

اأو التغير في معدلت ال�سرف اأو في اأ�سعار اأ�سهم الملكية. 

يتم العتراف بال�ستثمارات التي يتم ت�سنيفها »كا�ستثمارات متاحة للبيع« مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت 

المبا�سرة والإ�سافية، ويتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة با�ستثناء اأ�سهم حقوق الملكية غير المدرجة في الأ�سواق المالية والتي ل 

يمكن قيا���س قيمتها العادلة ب�س��كل موثوق به ويتم قيا�س��ها بالتكلفة. وتدرج الأرباح اأو الخ�س��ائر غير المحققة التي تن�ساأ من التغير 

في القيمة العادلة ل�ستثمار ما الدخل ال�سامل الآخر. وعند التوقف عن اإثبات تلك ال�ستثمارات، فاإن الأرباح اأو الخ�سائر المتراكمة 

التي �سبق اإثباتها في الدخل ال�سامل الآخر يتم اإثباتها في قائمة الدخل الموحدة.

يت��م اإثب��ات اإيرادات العمولت الخا�سة في قائمة الدخل الموحدة على اأ�سا���س العائ��د الفعلي. ويتم اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح 

العادلة في قائمة الدخل الموحدة عندما ي�س��تحق البنك توزيعات الأرباح. كما يتم اإثبات خ�س��ائر واأرباح تحويل العمالت الأجنبية 

ل�ستثمارات الأوراق المالية المدينة المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة. 

يج��وز اإع��ادة ت�سني��ف الأوراق المالية المتاحة للبيع �سمن »ا�س��تثمارات اأخ��رى مقتناة بالتكلفة المطفاأة« في حالة الوفاء ب�س��روط 

تعري��ف »ا�س��تثمارات اأخ��رى مقتناة بالتكلفة المطف��اأة«  واإذا كان لدى البنك النية والقدرة على الحتف��اظ بذلك الأ�سل المالي في 

الم�ستقبل المنظور اأو حتى تاريخ ال�ستحقاق.

3. ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

تمثل ال�ستثمارات المقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق موجودات مالية غير م�ستقة لها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وتاريخ ا�ستحقاق 

ثابت، بحيث يكون لدى البنك النية الإيجابية والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها، عدا تلك الم�سنفة »كا�ستثمارات 

اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة« والم�سنفة »كا�س��تثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�س��تحقاق« وغير المدرجة قيمتها العادلة في قائمة 

الدخل اأو كا�ستثمارات متاحة للبيع. يتم اإثبات ال�ستثمارات المقتناة لتاريخ ال�ستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف 

المعامالت المبا�س��رة والإ�سافية، ويتم قيا�س��ها لحقًا بالتكلفة المطفاأة ناق�سًا مخ�س�س انخفا�س قيمتها العادلة. يتم احت�س��اب 

التكلفة المطفاأة بالأخذ بالعتبار اأي خ�سومات اأو عالوات عند القتناء على اأ�سا�س العائد الفعلي. يتم عر�س اأي اأرباح اأو خ�سائر 

ناتجة عن هذه ال�ستثمارات العادلة في قائمة الدخل الموحدة عند ا�ستبعاد ال�ستثمارات اأو تخفي�س قيمتها.  

ل يمكن عادة بيع اأو اإعادة ت�سنيف  ال�ستثمارات الم�سنفة »كمقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق« دون تتاأثر قدرة البنك على ا�ستخدام 

ا�ستخدام هذا الت�سنيف، كما ليمكن ت�سنيفها كبند متحوط فيما يتعلق بمعدل عمولة خا�سة اأو مخاطر الدفع مقدمًا، الأمرالذي 

يعك�س طبيعة هذه ال�ستثمارارت على المدى البعيد. 

4. ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

يتم ت�سنيف ال�س��تثمارات التي تكون لها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد غير المدرجة في �س��وق ن�س��ط »كا�س��تثمارات اأخرى مقتناة 

بالتكلفة المطفاأة«. وتظهر »ال�ستثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة«، والتي لم يتحوط لتكلفتها العادلة، بالتكلفة المطفاأة 

با�ستخدام على اأ�سا�س العائد الفعلي ناق�سًا مخ�س�س انخفا�س القيمة. يتم عر�س اأي اأرباح اأو خ�سائر في قائمة الدخل الموحدة 

عند ا�ستبعاد ال�ستثمارات اأو تخفي�س قيمتها. 
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ك. قرو�س و�سلف

القرو�س وال�س��لف هي موجودات مالية غير م�س��تقة م�سدرة اأو مقتناة من قبل البنك بدفعات ثابتة اأو محددة. يتم اثبات القرو�س 

وال�س��لف عند دفع المبالغ للمقتر�سين. ويتم اإلغاء الإثبات �س��واًء عندما يقوم المقتر�س بال�س��داد، اأو عند بيعها اأو �س��طبها اأو يتم 

انتقال كافة المخاطر والمكا�سب المتعلقة بها ب�سكل جوهري.

يتم العتراف بالقرو�س وال�س��لف مبدئيًا بالقيمة العادلة، زائدًا التكلفة الإ�سافية المبا�س��رة للمعاملة ويتم قيا�س��ها لحقًا بالتكلفة 

المطف��اأة با�س��تثناء عندم��ا يقرر البنك اإدراج القرو�س بالقيمة العادلة العادلة من خ��الل قائمة الدخل اأو عندما ينوي البنك البيع 

مبا�سرة اأو على المدى القريب.

بعد الإثبات الأولي، ل يتم اإجراء اأي تحويالت لحقة بين فئات القرو�س وال�سلف المختلفة. تحدد القيم المدرجة لكل فئة من فئات 

القرو�س وال�سلف في نهاية الفترة المالية الالحقة على النحو المبين في الفقرات التالية:

1. ا�ستثمارات متاحة للبيع

تقا�س القرو�س وال�سلف المتاحة للبيع والتي ل تعتبر جزءًا من عالقة التحوط لحقًا بالقيمة العادلة ويتم اإثبات الأرباح والخ�سائر 

الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مبا�س��رة �سمن بند الإحتياطيات الأخرى في حقوق الم�س��اهمين حتى يتم اإلغاء العتراف اأو 

تخفي�س قيمة القرو�س وال�س��لف، في الوقت الذي يكون فيه قد تم اإدراج الأرباح والخ�س��ائر المتراكمة والمعترف بها م�س��بقًا �سمن 

بند احتياطيات اأخرى في قائمة الدخل الموحدة لل�سنة.

2.  القرو�س وال�سلف المقتناة بالتكلفة المطفاأة 

يتم اإدراج القرو�س وال�سلف، المنتجة اأو الم�ستراة بوا�سطة البنك والتي لم يتم التحوط عليها بالتكلفة المطفاأة.

بالن�س��بة للقرو�س وال�س��لف التي تم التحوط عليها، يتم تعديل الجزء المتعلق بالقيمة العادلة التي تم التحوط عليها مقابل القيمة 

الدفترية.

ويتم، لأغرا�س العر�س، خ�سم خ�سائر انخفا�س قيمة الئتمان كمخ�س�س من القرو�س وال�سلف.

ل. اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

تمث��ل اأر�س��دة ل��دى البن��وك والموؤ�س�س��ات المالية الأخرى موج��ودات مالية تت�سم��ن اإيداعات اأم��وال ذات مدفوعات ثابت��ة اأو قابلة 

للتحدي��د وا�س��تحقاقات ثابت��ة، وهي غير مدرجة في �س��وق مالي ن�س��ط. ل يتم الدخول في اإيداعات اأ�س��واق المال بني��ة اإعادة البيع 

مبا�سرة اأو على المدى القريب. ويتم قيا�سها مبدئيًا بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة للعو�س المدفوع.

وبعد الإثبات الأولي لها، تظهر هذه الأر�سدة بالتكلفة ناق�سًا اأي مبالغ م�سطوبة ومخ�س�سات انخفا�س القيمة، اإن وجدت.

م. النخفا�س في قيمة الموجودات المالية

ي�سنف الأ�سل المالي كاأ�سل مالي منخف�س القيمة عند وجود دليل مو�سوعي على حدوث انخفا�س في القيمة نتيجًة لحدث واحد 

اأو اأكث��ر يك��ون ق��د ظه��ر بعد الإثبات الأولي لالأ�س��ل المالي وان لحدث )اأحداث( الخ�س��ارة اأثر على التدفقات النقدية الم�س��تقبلية 

المقدرة لالأ�سل المالي اأو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قيا�سها ب�سكل موثوق به. 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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يت��م اإج��راء تقيي��م في كل تقرير لتحدي��د ما اإذا كان يوجد دليل مو�سوعي على كون اأ�سل مال��ي اأو مجموعة من الموجودات المالية 

ق��د تعر�س��ت لالنخفا���س في القيمة. ق��د يت�سمن الدليل المو�سوعي موؤ�س��رات عل��ى اأن المقتر�س يواجه �سعوب��ات مالية جوهرية 

اأو عج��زًا ع��ن ال�س��داد اأو تاأخي��رات ف��ي اأتع��اب الإدارة اأو الدفعات الرئي�س��ية اأو احتمال تعر�سه لالإفال���س اأو اإع��ادة هيكلة التمويل 

وعندما ت�سير البيانات الملحوظة اإلى انخفا�س قابل للقيا�س في التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة مثل التغيرات في الظروف 

القت�سادية المرتبطة بالتعثر. في حال وجود تلك الموؤ�سرات، يتم تحديد القيمة المقّدرة القابلة لال�سترداد لذلك الأ�سل. اإن اأية 

خ�سارة هبوط مبنية على اأ�سا�س �سافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة يتم اإثباتها على اأنها تغير في القيم 

الدفترية كما يلي:

ياأخذ البنك بعين العتبار دليل النخفا�س للقرو�س وال�سلف وال�ستثمارات المقتناة لتاريخ ال�ستحقاق على م�ستوى الأ�سل المحدد 

والجماعي.

اأ. انخفا�س قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

ف��ي حال��ة اأدوات الدي��ن الم�سنف��ة كمتاح��ة للبي��ع، يق��وم البنك على اأ�سا���س ف��ردي بتقدير م��ا اإذا كان هناك دلي��ل مو�سوعي على 

انخفا�س قيمة تلك الموجودات ا�ستنادًا اإلى نف�س المعايير المتبعة ب�ساأن الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفاأة. ومع ذلك، 

فاإن المبلغ المثبت لالنخفا�س في القيمة يمثل الخ�سارة التراكمية التي تقا�س على اأنها الفرق بين التكلفة المطفاأة والقيمة العادلة 

الحالية، ناق�سًا اأي خ�سائر انخفا�س في قيمة ال�ستثمارات �سبق العتراف بها في قائمة الدخل الموحدة. 

اإذا زادت القيم��ة العادل��ة لأداة الدي��ن، ف��ي فت��رة لحقة، بحيث يمك��ن ربط تلك الزي��ادة مو�سوعيًا بحدث ائتماني يق��ع بعد اإثبات 

خ�سارة النخفا�س في قائمة الدخل الموحدة، يتم عك�س خ�سارة النخفا�س في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

بالن�س��بة ل�س��تثمارات الأ�س��هم المتاحة للبيع، يمثل النخفا�س الجوهري اأو الم�س��تمر في القيمة العادلة اإلى ما دون تكلفتها دلياًل 

مو�سوعيًا على النخفا�س في القيمة. ل يتم عك���س قيد خ�س��ارة النخفا�س من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما ا�س��تمر اإثبات 

الأ�س��ل بالدفات��ر، اأي ل يت��م اإثب��ات اأي زي��ادة في القيمة العادل��ة لحقًا بعد اإثبات النخفا���س في القيمة اإل �سمن الدخل ال�س��امل 

الآخ��ر. وعن��د التوق��ف عن اإثب��ات تلك الموجودات، يت��م اإدراج جميع الأرب��اح اأو الخ�س��ائر المتراكمة التي �س��بق اإثباتها في الدخل 

ال�سامل الآخر �سمن قائمة الدخل الموحدة لل�سنة. 

ب. موجودات مالية مقتناة بالتكلفة المطفاأة

 بالن�س��بة للموج��ودات المالي��ة المقتن��اة بالتكلف��ة المطفاأة، فيتم تعدي��ل القيمة الدفترية للموجودات من خالل ا�س��تخدام ح�س��اب 

مخ�س�سات، ويتم اإدراج التعديل في قائمة الدخل الموحدة.

يت��م ت�سني��ف القر���س كمنخف�س القيمة عندما يكون هنالك، براأي الإدارة، تدهور جودة الئتمان اإلى الدرجة التي ل يوجد عندها 

تاأكيد معقول حول تح�سيل كامل المبلغ الأ�سا�سي واإيرادات العمولت الخا�سة.

تعتم��د نفق��ات انخفا���س القيمة لخ�س��ائر الئتم��ان على اأح��كام الإدارة فيما يتعلق بكفاي��ة المخ�س�سات. ياأخذ ه��ذا التقييم بعين 

العتب��ار تكوي��ن وحجم القرو�س وال�س��لف بالإ�سافة اإلى الظروف القت�سادية واإمكانية تح�سيل مبالغ القرو�س وال�س��لف القائمة. 

يتطلب من الإدارة توخى منتهى الحر�س عند تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية الم�ستقبلية عند تحديد م�ستوى المخ�س�سات 

المطلوب��ة. تبن��ى ه��ذه التقديرات بال�سرورة عل��ى افترا�سات تتعلق بعوامل عدة. ويمكن اأن تختل��ف النتائج الفعلية مما يترتب على 

ذلك اإجراء تغيرات على هذه المخ�س�سات في الم�ستقبل.
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يت��م تقيي��م المخ�س�س��ات الخا�سة لمختلف اأنواع القرو�س وال�س��لف ب�س��كل فردي، بينما يت��م تقييم المخ�س�س��ات الإ�سافية بناًء 

عل��ى انخفا�س القيمة الجماعي للقرو�س وال�س��لف. ويتم تكوين تلك المخ�س�سات لخ�س��ائر الئتم��ان عندما يوجد دليل مو�سوعي 

عل��ى ظه��ور خ�س��ائر متوقع��ة غير معروفة في تاري��خ التقرير. يمثل مبل��غ المخ�س�س الخا�س الف��رق بين القيم��ة الدفترية والقيمة 

المقدرة للمبلغ القابل لال�س��ترداد. ُيبنى المخ�س�س الجماعي على تراجع الت�سنيفات الئتمانية الداخلية المخ�س�سة للمقتر�س 

اأو مجموع��ة المقتر�سي��ن. تاأخ��ذ ه��ذه الت�سنيفات الداخلية بعي��ن العتبار عوامل مثل الظ��روف القت�سادية الحالية التي ين�س��ط 

فيها المقتر�سون، واأي تدهور في المخاطر المتعلقة ببلد اأو قطاع معين اأوال�سعف المنتظم المحدد اأو تدهور التدفقات النقدية. 

يت��م �س��طب الموج��ودات المالي��ة فقط في حالة ا�س��تنفاد كافة �س��بل ال�س��ترداد الممكنة، ويت��م تحديد قيمة الخ�س��ارة. عندما يتم 

تخفي���س قيم��ة اأ�س��ل مالي اإلى قيمته القابلة لال�س��ترداد المق��ّدرة، يتم عندئذ اإثبات اإي��رادات العمولت الخا�سة بن��اًء على معّدل 

العمولة الخا�سة الم�س��تخدم لخ�سم التدفقات النقدية الم�س��تقبلية لغر�س قيا���س القيمة القابلة لال�س��ترداد. عندما يكون الأ�سل 

المالي غير ممكن تح�سيله، فاإنه يتم �سطبه مقابل مخ�س�س انخفا�س القيمة من خالل مخ�س�س ح�ساب النخفا�س. 

اإذا ما حدث لحقًا انخفا�س في مبلغ الخ�سارة وكان هذا النخفا�س يتعلق، ب�سورة مو�سوعية، بوقوع حدث بعد اإثبات النخفا�س 

)مثل تح�س��ن درجة الت�سنيف الئتماني للمدين(، يتم عك���س قيد خ�س��ارة النخفا�س التي تم اإثباتها �س��ابقًا وذلك بتعديل ح�س��اب 

المخ�س�س، ويتم اإثبات عك�س القيد في قائمة الدخل الموحدة �سمن نفقات انخفا�س القيمة لخ�سائر الئتمان.

ل تعتبر القرو�س التي تمت اإعادة مناق�س��ة فتراتها متاأخرة ال�س��داد بعد الآن، بل ُتعامل على اأنها قرو�س جديدة. ت�س��تند �سيا�س��ات 

وممار�سات اإعادة الهيكلة اإلى موؤ�سرات اأو معايير ت�سير اإلى اأن الدفعات �ست�ستمر على الأرجح. �ست�ستمر القرو�س بالخ�سوع لتقييم 

انخفا�س القيمة الفردي اأو الجماعي.

ن. العقارات الأخرى

ت��وؤول للبن��ك، خ��الل دورة اأعمال��ه العادي��ة، بع�س العقارات وذلك مقابل ت�س��وية القرو�س ال�س��لف. تعتبر هذه العق��ارات موجودات 

متاحة للبيع، وتظهر مبدئيًا ب�سافي القيمة الممكن تحقيقها للقرو�س وال�سلف الم�ستحقة والقيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية 

اأيهما اأقل، ناق�سًا تكاليف البيع )اذا كانت جوهرية(. ل يتم احت�ساب اأي ا�ستهالك لهذه العقارات. يتم العتراف بالإيرادات من 

التاأجير من العقارات الأخرى قي قائمة الدخل الموحدة.

بع��د الإثب��ات المبدئ��ي، يتم العتراف باأي انخفا�س لحق ف��ي القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع بها ف��ي قائمة الدخل الموحدة.

اأي اع��ادة تقيي��م لح��ق ف��ي مكا�س��ب القيمة العادلة ناق���س تكاليف بيع هذه الموج��ودات اإلى الحد الذي ل يتج��اوز فيه النخفا�س 

التراكمي يتم العتراف بها في قائمة الدخل. يتم العتراف بالأرباح والخ�سائر من ال�ستبعاد في قائمة الدخل.

�س. ممتلكات ومعدات

تقا�س الممتلكات والمعدات بالتكلفة وتعر�س �سافية من ال�ستهالك المتراكم والإطفاء. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي المملوكة، ويتم 

ا�س��تهالك واإطف��اء تكلف��ة الممتل��كات والمعدات الأخرى با�س��تخدام طريقة الق�س��ط الثابت عل��ى مدى الأعم��ار الإنتاجية المتوقعة 

للموجودات على النحو الآتي:

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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33 �سنةالمباني

على فترة الإيجار اأو العمر الإنتاجي، اأيهما اأق�سرتح�سينات المباني الم�ستاأجرة

4 اإلى 10 �سنواتاأثاث ومعدات و�سيارات

2 اإلى 5 �سنواتبرامج حا�سب اآلي وم�ساريع الت�سغيل الآلي

يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ويتم تعديلها اإذا كان منا�سبًا، كما في تاريخ كل تقرير.

يتم تحديد المكا�سب والخ�سائر الناتجة عن ال�ستبعاد بمقارنة متح�سالت ال�ستبعاد مع القيمة الدفترية. تدرج هذه المكا�سب اأو 

الخ�سائر في قائمة الدخل الموحدة.

ع. المطلوبات المالية 

يت��م اإثب��ات كاف��ة ودائع واإيداعات اأ�س��واق المال وودائع العمالء والقرو�س لأجل مبدئيًا بالتكلفة والت��ي تمثل القيمة العادلة للمقابل 

الم�ستلم، ناق�سًا تكاليف المعامالت.

لحق��ًا، تقا���س جمي��ع المطلوبات المالية التي تحمل عمولة، بخالف تلك المدرجة بالقيم��ة العادلة في قائمة الدخل، اأو عندما يتم 

التح��وط للقيم��ة العادل��ة، بالتكلفة المطفاأة. يتم احت�س��اب التكلفة المطفاأة بالأخذ بالعتبار اأي خ�سوم��ات اأو عالوات. يتم اإطفاء 

العالوات والخ�سومات مجتمعة على اأ�سا�س العائد الفعلي لال�ستحقاق وتنتقل اإلى م�ساريف العمولة الخا�سة. 

يت��م تعدي��ل المطلوب��ات المالي��ة، الت��ي يكون لديها عالق��ة تحوط للقيم��ة العادلة بدرج��ة المخاطر الت��ي يتم التحوط له��ا والأرباح 

والخ�س��ائر الناتج��ة ف��ي قائمة الدخل الموحدة. وبالن�س��بة للمطلوبات المالي��ة المحملة بالعمولة الم�س��جلة بالتكلفة المطفاأة، فيتم 

اإثبات اأي اأرباح اأو خ�سائر في قائمة الدخل الموحدة عند اإلغاء العتراف بها.

ف��ي دورة الأعم��ال العادي��ة يقدم البنك �سمان��ات مالية تتكون من خطابات ائتمان وخطاب �سمان وخط��اب قبول. ُتقيد ال�سمانات 

المالي��ة مبدئي��ًا ف��ي القوائم المالي��ة الموحدة بالقيمة العادلة في مطلوبات اأخرى عند ت�س��ليم قيمة الق�س��ط. بعد الإثبات المبدئي 

تقا���س مطلوبات البنك ح�س��ب كل �سمان بالق�س��ط المطفاأ اأو اأف�سل تقدير للم�سروفات المطلوبة، اأيهما اأكبر، لت�س��وية اأي التزام 

مالي ين�ساأ نتيجة لل�سمان.

يتم اإثبات الأتعاب الم�ستلمة في قائمة الدخل الموحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فترة ال�سمان. 

ف. المخ�س�سات 

يت��م اإثب��ات المخ�س�سات عندم��ا يترتب على المجموعة التزام قانوني اأو �سمني حالي نتيجة لحدث �س��ابق ويكون من المحتمل اأن 

ي�ستدعي الأمر تكّبد موارد لت�سوية اللتزام ويكون بالإمكان قيا�س اأو تقدير قيمة اللتزام ب�سكٍل موثوق به.

�س. المحا�سبة عن عقود الإيجار

1. عندما يكون البنك هو الم�ستاأجر

تعتبر عقود الإيجار التي يبرمها البنك عقود اإيجار ت�سغيلية ُتحمل الدفعات التي تتم بموجب عقود الإيجار الت�سغيلية �سمن قائمة 

الدخل الموحدة على اأ�سا���س الق�س��ط الثابت على مدى فترة العقد. وعند اإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء فترة عقد الإيجار، فاإن اأي 

دفعة تقدم للموؤجر كغرامة، ُتقيد كم�سروف في الفترة التي يتم فيها اإنهاء العقد.
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3. ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(

2. عندما يكون البنك هو الموؤجر

في حالة بيع الموجودات بموجب عقود الإيجار التمويلية، بما في ذلك الموجودات المقتناة بموجب ترتيبات اإجاره اإ�س��المية، يتم 

اإثب��ات القيمة الحالية لدفعات الإيجار ك���ذمم مدينة ويف�سح عنها �سمن القرو�س وال�س��لف. يت��م اإثبات الفرق بين اإجمالي الذمم 

المدينة والقيمة الحالية لها كعائد تمويلي. يتم اإثبات دخل الإيجار على مدى فترة عقد الإيجار با�ستخدام طريقة �سافي ال�ستثمار 

والتي تظهر معدل عائد ثابت خالل الفترة.

ق. النقد وما في حكمه

لأغرا���س اإع��داد قائم��ة التدفق��ات النقدية الموحدة، يعرف النقد وم��ا يعادله باأنه تلك المبالغ المدرجة ف��ي النقد والأر�سدة لدى 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي با�ستثناء الوديعة النظامية والأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى التي ت�ستحق خالل 

ت�سعين يومًا من تاريخ القتناء.

ر. اإلغاء اإثبات الأدوات المالية

يتم التوقف عن اإثبات الموجودات المالية،اأو اأي جزء منها اأو من مجموعة من الموجودات المالية المت�س��ابهة عند انتهاء الحقوق 

التعاقدي��ة المتعلق��ة بالتدفق��ات النقدي��ة الخا�س��ة به��ذا الأ�س��ل المال��ي اأو في حال قي��ام البنك بنق��ل جميع المخاطر والمكا�س��ب 

الم�ساحب��ة لملكي��ة الموج��ودات. وفي الح��الت التي ل يتم فيها نق��ل اأو الإبقاء على جميع المخاطر والمكا�س��ب الم�ساحبة لملكية 

الموج��ودات، يت��م التوق��ف ع��ن الإثب��ات فقط في حالة تخل��ي البنك عن ال�س��يطرة على الموج��ودات المالية. يقوم البنك بت�س��جيل 

الموج��ودات والمطلوب��ات ب�س��كل منف�سل في حالة الح�سول على الحقوق واللتزام��ات الناتجة عن هذه العمليات. يتم التوقف عن 

اإثب��ات المطلوب��ات المالي��ة اأو ج��زء منها وذلك فقط عند ا�س��تنفاذها، اأي عندما يتم تنفيذ اللتزام المحدد ف��ي العقد اأو اإلغاوؤه اأو 

انتهاء مدته. 

�س. الزكاة و�سريبة دخل

تح�سب الزكاة على ح�سة الم�ساهمين ال�سعوديين في حقوق الملكية و/اأو �سافي الدخل وفقًا لالأ�س�س المن�سو�س عليها في الأنظمة 

الزكوية. تح�سب �سريبة الدخل على ح�سة الم�ساهمين الأجانب في �سافي دخل ال�سنة.

تجن��ب ال��زكاة و�سريب��ة الدخ��ل على اأ�سا���س ربع �س��نوي ويتم تحميله��ا على الأرب��اح المبقاة وفق��ًا لتعليمات موؤ�س�س��ة النقد العربي 

ال�س��عودي ب�س��اأن ح�س��اب ال��زكاة و�سريب��ة الدخ��ل. كان يتم خ�سم ال��زكاة وال�سريبة م��ن توزيعات الأرباح �س��ابقا عن��د دفعها اإلى 

الم�ساهمين ويتم العتراف بها كمطلوبات في ذلك التاريخ.

ت. خدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطة وخدمات تمويل ال�سركات

يقدم البنك لعمالئه من خالل ال�س��ركات التابعة له، خدمات اإدارة ال�س��تثمارات ت�س��تمل على اإدارة بع�س ال�سناديق ال�س��تثمارية 

بالتعاون مع م�ست�س��اري ا�س��تثمار متخ�س�سين وخدمات الو�ساطه. تدرج ح�سة البنك في هذه ال�سناديق في ال�ستثمارات المتاحة 

للبيع، وتدرج الأتعاب المكت�سبة لقاء اإدارة تلك ال�سناديق �سمن المعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

ل تعامل الموجودات المحتفظ بها كاأمانة لعمالء الو�ساطة المحلية والدولية، كموجودات لل�سركات التابعة، وبالتالي ل يتم اإدراجها 

�سمن القوائم المالية الموحدة.

�س. المنتجات البنكية التي ل تحمل عمولة

اإ�ساف��ة اإل��ى المنتج��ات البنكية التقليدي��ة، يقدم البنك لعمالئه بع���س المنتجات البنكية غير الحاملة لعمول��ة، والمعتمدة من قبل 

الهيئة ال�سرعية للبنك، وهي كما يلي:

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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3. ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(

تعريفات عالية الم�ستوى للمنتجات البنكية التي ل تحمل عمولة

المرابحة هي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها البنك اإلى العميل �سلعة اأو اأ�ساًل تم �سراوؤه اأو حيازته في الأ�سا�س من قبل البنك . 1

بناء على وعد ب�سرائه من العميل. يتكون �سعر البيع من التكلفة زائدا هام�س الربح المتفق عليه.

الم�ساربــة عب��ارة ع��ن اتفاقي��ة بي��ن البنك والعمي��ل وبموجبها يقوم البنك بال�س��تثمار ف��ي معاملة محددة. ي�س��مى البنك »رب . 2

الم��ال«، بينم��ا تك��ون الإدارة والعمل من م�س��وؤولية العميل الذي ي�س��مى ب� »الم�سارب«. يتم تقا�س��م الربح طبقًا ل�س��روط واأحكام 

التفاقية. اأما الخ�سارة فيتحملها البنك. 

الإجــارة ه��ي عب��ارة ع��ن اتف��اق يكون في��ه البنك موؤج��رًا لأ�سل يملكه حي��ث يقوم ب�س��راء اأو اإن�س��اء الأ�سل الموؤج��ر طبقًا لطلب . 3

وموا�سف��ات العميل )الم�س��تاأجر( بناًء على وعد منه با�س��تئجار الأ�سل باإيجار متفق عليه لم��دة معينة. يمكن اأن تنتهي الإجارة 

اإما بنقل ملكية الأ�سل اإلى الم�ستاأجر بقيمة متفق عليها اأو باإلغاء عقد الإجارة وا�ستعادة حيازة الأ�سل.

الم�ساركة هي اتفاق بين البنك والعميل للم�ساركة في بع�س ال�ستثمارات اأو تملك عقار محدد ينتهي بنقل ملكية كامل ال�ستثمار . 4

اأو العقار اإلى العميل، ويتم تقا�سم الأرباح اأو الخ�سائر طبقًا ل�سروط التفاق.

التــورق وه��و �س��كل من اأ�س��كال المرابحة يق��وم بموجبه البنك ب�س��راء الب�ساعة وبيعه��ا للعميل الذي يقوم ب��دوره ببيع الب�ساعة . 5

المعنية فورًا، وال�ستفادة من متح�سالت البيع في الوفاء بمتطلبات التمويل الخا�سة به.

ت��درج كاف��ة المنتج��ات البنكية التي ل تحم��ل عمولة، غير الم�ساربة، �سمن »القرو�س وال�س��لف« بينما يت��م اإدراج الم�ساربة �سمن 

»ا�س��تثمارات«. تعالج كافة المنتجات البنكية التي ل تحمل عمولة محا�س��بيًا با�س��تخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 

وتتما�سى مع ال�سيا�سات المحا�سبية المبينة في هذه القوائم المالية الموحدة. 

ظ. منافع الموظفين ق�سيرة الأجل

يتم قيا�س مزايا الموظفين ق�سيرة الأجل على اأ�سا�س عدم الخ�سم ويتم ت�سجيلها كم�ساريف عند تقديم الخدمة. 

يتم العتراف باللتزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية ق�سيرة الأجل اأو خطط م�س��اركة الربح في حال وجود التزامات 

قانوني��ة حالي��ة اأو متوقع��ة عل��ى المجموعة لدفع تل��ك المبالغ مقابل خدمات �س��بق تقديمها للموظف مع وج��ود اإمكانية لتقدير تلك 

اللتزامات على نحو موثوق به.

غ. مكافاأة نهاية الخدمة

المكافاآت الم�ستحقة لموظفي البنك في نهاية خدماتهم يتم احت�سابها بناء على تقييم اكتواري التي يقوم بها خبير اكتواري م�ستقل 

وفقًا لنظام العمل في المملكة العربية ال�سعودية.

ف. برنامج الحوافز طويلة الأجل

 خطة الحوافز طويلة الأجل هي جائزة تقديرية من عوائد اأ�سهم البنك ال�سعودي الفرن�سي تمنح لموظفيه الموؤهلين وفقًا لبرنامج 

الحوافز طويلة الأجل المعتمد من مجل���س الإدارة. �س��يتم تحديد �سوابط اختيار الموظفين الموؤهلين �سمن �سيا�س��ات واإجراءات 

دليل الموارد الب�س��رية الخا�س بالحوافز طويلة الأجل. �سي�س��تفيد الموظفون الموؤهلون من هذا الحافز من خالل قيمة الأ�س��هم في 

البنك ال�سعودي الفرن�سي على مدى فترة المنح. 

 يحق للموظفين الح�سول على الفرق الإيجابي اأو الربح المتحقق من اأي زيادة في �سعر الأ�سهم ما بين تاريخ المنح وتاريخ الإجراء 

وفقًا ل�سروط الأهلية المحددة في وثيقة �سيا�سة خطة الحوافز طويلة الأجل �سمن دليل الموارد الب�سرية. 
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4. نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

975.776931.144نقد في ال�سندوق

8.635.6128.545.950وديعة نظامية

8.84914ح�ساب جاري

12.773.00010.867.000اإيداعات �سوق المال لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

22.393.23720.344.108الإجمالي

وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي، يتعين على البنك الحتفاظ بوديعة نظامية 

ل��دى موؤ�س�س��ة النق��د العربي ال�س��عودي بن�س��ب مئوي��ة محددة من ودائ��ع عند الطل��ب والدخار والودائ��ع لأجل وغيرها م��ن الودائع 

تحت�س��ب في نهاية كل �س��هر. اإن الوديعة النظامية لدى موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�سعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، 

لذا فهي ل تعد جزًءا من النقد وما يعادله.

5. اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

1.259.3461.120.530ح�سابات جارية

17.498.94924.218.102اإيداعات �سوق المال

18.758.29525.338.632الإجمالي

تت��م اإدارة ج��ودة الئتم��ان لالأر�س��دة لدى البنوك والموؤ�س�س��ات المالي��ة الأخرى من قب��ل وكالت ت�سنيف ائتماني خارجية ح�س��نة 

ال�سمعة.

يبين الجدول التالي جودة الئتمان وفقًا للفئة

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

)BBB اإلى AAA 25.148.432 18.568.555 من الم�ستوى ال�ستثماري )ت�سنيف ائتماني من

)BBB 189.482 189.018 دون الم�ستوى ال�ستثماري )ت�سنيف ائتماني اأقل من

718 722 غير م�سنفة

18.758.29525.338.632الإجمالي

تت�سمن ال�س��تثمارات من الم�س��توى ال�س��تثماري الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�س��ات المالية الأخرى التي يعادل تعر�سها الئتماني 

.BBB اإلى AAA ت�سنيف وكالة �ستاندرد اآند بورز من

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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6. ا�ستثمارات، بال�سافي

اأ. تتكون هذه ال�ستثمارات مما يلي:

باآلف الريـالت ال�سعودية

20172016

الإجماليدوليةمحليةالإجماليدوليةمحلية

1( مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

112.434112.43444.690126.860171.550-�سندات بعمولة ثابتة

6.006-3.03615.22018.2566.006�سندات بعمولة عائمة

3.036127.654130.69050.696126.860177.556 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2( متاحة للبيع

625.860411.3571.037.217158.3201.214.9581.373.278�سندات بعمولة ثابتة

4.594.6042.389.80256.5012.446.303-4.594.604�سندات بعمولة عائمة

5.88534.54040.425194.87731.773226.650اأ�سهم

2.541.8393.155.323375.0833.530.406-2.541.839اأخرى

7.768.188445.8978.214.0855.898.3221.678.3157.576.637متاحة للبيع

 3( مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

75.821-75.821---�سندات بعمولة ثابتة

------اأخرى

75.821-75.821--- مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

4( ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة، �سافي

11.957.250-13.503.27311.957.250-13.503.273�سندات بعمولة ثابتة

3.476.847187.5003.664.3474.287.115187.5004.474.615�سندات بعمولة عائمة

16.980.120187.50017.167.62016.244.365187.50016.431.865ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة، اإجمالي

)187.500()187.500(-)187.500()187.500(-مخ�س�س النخفا�س في القيمة 

16.244.365 -  16.244.365 16.980.120-16.980.120ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة، �سافي

24.751.344573.55125.324.89522.269.2041.805.17524.074.379ا�ستثمارات، �سافي

تعد ال�س��تثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ا�س��تثمارات مقتناة لأغرا�س المتاجرة، وت�س��تمل على �س��ندات 

اإ�سالمية )�سكوك( بمبلغ قدره 90 ملي��ون ري�ال �س��عودي )2016: 72 مليون ري�ال �سعودي(. 

ت�ستمل ال�ستثمارات المتاحة للبيع على �سندات اإ�سالمية )�سكوك( بمبلغ قدره 5.009 مليون ري�ال �سعودي )2016: 2.800 مليون 

ري�ال �سعودي(. 
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6. ا�ستثمارات، بال�سافي )تتمة(

ب. فيما يلي تحليل لمكونات ال�ستثمارات:

باآلف الريـالت ال�سعودية

20172016

الإجماليغير متداولةمتداولةالإجماليغير متداولةمتداولة

 3.577.899 12.033.070  1.544.829 1.992.35012.660.57414.652.924�سندات بعمولة ثابتة

536.9947.740.2138.277.207268.9166.658.0086.926.924�سندات /اأوراق مالية بعمولة عائمة

33.2437.18240.425190.66235.988226.650اأ�سهم

 3.530.406  3.521.218  9.188 7.0562.534.7832.541.839اأخرى

2.569.64322.942.75225.512.3952.013.59522.248.28424.261.879

)187.500()187.500(-)187.500()187.500(-مخ�س�س النخفا�س في القيمة

2.569.64322.755.25225.324.8952.013.59522.060.78424.074.379ا�ستثمارات، �سافي

تت�سمن ال�ستثمارات الأخرى م�ساربة بمبلغ 2.535 مليون ري�ال �سعودي )2016: 3.146 مليون ري�ال �سعودي(. 

ت�س��تمل ال�س��تثمارات غير المتداولة على �سندات الحكومة ال�سعودية بمبلغ 12.420 مليون ري���ال �سعودي )2016: 11.793 مليون 

ري�ال �سعودي(.  

تم اإدراج الأ�س��هم غير المتداولة البالغ قدرها 7 مليون ري���ال �س��عودي )2016: 36 مليون ري���ال �س��عودي( والم�سجلة بالتكلفة لعدم 

اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة على نحو موثوق �سمن الأ�سهم المتاحة للبيع.

تاريخ  حتى  المقتناة  لال�ستثمارات  العادلة  والقيم  المحققة  غير  والخ�سائر  الأرباح  تحليل  يلي  فيما  ج. 

ال�ستحقاق وال�ستثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة:

باآلف الريـالت ال�سعودية

20172016
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1( مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

75.907-75.82186----�سندات بعمولة ثابتة

75.907-75.82186----الإجمالي

2( ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة 

المطفاأة

11.834.772)122.478(-13.307.75111.957.250)196.870(13.503.2731.348�سندات بعمولة ثابتة

4.462.928)12.437(3.665.5064.474.615750)5.362(3.664.3476.521اأوراق مالية بعمولة عائمة

)187.500(--)187.500()187.500(--)187.500(مخ�س�س النخفا�س في القيمة

16.110.200)134.915(16.785.75716.244.365750)202.232(16.980.1207.869الإجمالي

تم اعتبار القيمة العادلة لل�س��ندات بعمولة ثابتة المف�سح عنها اأعاله من الم�س��توى 2 وذلك لغر�س الإف�ساح عن الت�سل�س��ل الهرمي 

للقيمة العادلة.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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6. ا�ستثمارات، بال�سافي )تتمة(

د. فيما يلي تحليل ال�ستثمارات من قبل الأطراف الأخرى: 

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

19.587.56916.015.787حكومية و�سبه حكومية 

5.056.4216.058.050�سركات 

672.9531.991.354البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

7.9529.188اأخرى

25.324.89524.074.379الإجمالي

ه�. )1( التعر�س لمخاطر الئتمان المتعلقة بال�ستثمارات

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

17.522.94415.537.768 �سندات الحكومة ال�سعودية و�سندات م�سمونة 

951.8751.907.744 م�سنفة من الدرجة ال�ستثمارية

6.850.0766.628.867 غير م�سنفة

25.324.89524.074.379الإجمالي

ت�س��تمل �س��ندات الحكومة ال�س��عودية على �سندات تنمية الحكومية ال�سعودية و�س��ندات م�سمونة. ت�ستمل ال�ستثمارات الم�سنفة من 

الدرجة ال�ستثمارية على ا�ستثمارات يعادل تعر�سها الئتماني تلك المو�سوعة من قبل وكالة �ستاندرد اآند بورز وذلك من ت�سنيف 

»AAA« اإلى »BBB«. ت�ستمل ال�ستثمارات غير الم�سنفة على اأ�سهم محلية واأ�سهم اأجنبية وا�ستثمارات في �سناديق وعقود م�ساربة 

بقيمة 2.582 مليون ري�ال �سعودي )2016: 3.757 مليون ري�ال �سعودي(. 

)2( التعر�س لمخاطر الئتمان المتعلقة بال�ستثمارات

باآلف الريـالت ال�سعودية

2017201620172016

غير م�سنفةم�سنفة من الدرجة ال�ستثمارية

--130.690177.556مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

1.364.0091.756.1316.850.0765.820.506متاحة للبيع

--75.821-مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

808.361-16.980.12015.436.004ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

18.474.81917.445.5126.850.0766.628.867الإجمالي

و. حركة مخ�س�س النخفا�س في قيمة ال�ستثمارات والموجودات الأخرى:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

341.338449.147الر�سيد في بداية ال�سنة

-3.500المخ�س�س خالل ال�سنة

)34.851(-الم�سترد خالل العام

)72.958(-الم�سطوب خالل العام

344.838341.338الر�سيد في نهاية ال�سنة
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

7. قرو�س و�سلف، بال�سافي

اأ. ت�سنف القرو�س وال�سلف كما يلي:

القرو�س وال�سلف المقتناة بالتكلفة المطفاأة

باآلف الريـالت ال�سعودية

2017

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

109.827.075494.05011.621.667121.942.792قرو�س و�سلف عاملة - اإجمالي

3.198.61355.955167.4733.422.041قرو�س و�سلف غير عاملة، �سافي

113.025.688550.00511.789.140125.364.833اإجمالي القرو�س وال�سلف

)3.424.439()264.732()71.022()3.088.685(مخ�س�س النخفا�س في القيمة

109.937.003478.98311.524.408121.940.394القرو�س وال�سلف المقتناة بالتكلفة المطفاأة، �سافي

باآلف الريـالت ال�سعودية

2016

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
بطاقات الئتمان

قرو�س 

ا�ستهالكية
الإجمالي

119.253.027515.37210.987.324130.755.723قرو�س و�سلف عاملة - اإجمالي

1.509.64551.321145.9311.706.897قرو�س و�سلف غير عاملة، �سافي

120.762.672566.69311.133.255132.462.620اإجمالي القرو�س وال�سلف

)3.004.751()256.417()74.216()2.674.118(مخ�س�س النخفا�س في القيمة

118.088.554492.47710.876.838129.457.869القرو�س وال�سلف المقتناة بالتكلفة المطفاأة، �سافي

ب. فيما يلي ت�سنيف الحركة في مخ�س�س النخفا�س في قيمة خ�سائر الئتمان:

1. الحركة في مخ�س�س انخفا�س قيمة خ�سائر الئتمان

باآلف الريـالت ال�سعودية

2017

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

2.674.11874.216256.4173.004.751الر�سيد في بداية ال�سنة

475.02934.300100.031609.360المخ�س�س خالل ال�سنة

)78.272()49.176()27.005()2.091(الم�سطوب خالل ال�سنة

)111.400()42.540()10.489()58.371(ا�سترداد مبالغ تم تخ�سي�سها م�سبقًا

3.088.68571.022264.7323.424.439الر�سيد في نهاية ال�سنة

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية

2016

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

2.006.67634.813297.4572.338.946الر�سيد في بداية ال�سنة

735.17876.17283.417894.767المخ�س�س خالل ال�سنة

)102.569()73.394()27.673()1.502(الم�سطوب خالل ال�سنة

)126.393()51.063()9.096()66.234(ا�سترداد مبالغ تم تخ�سي�سها م�سبقًا

2.674.11874.216256.4173.004.751الر�سيد في نهاية ال�سنة

2. مخ�س�س خ�سائر الئتمان:

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

609.360894.767المحمل خالل ال�سنة على القرو�س وال�سلف 

-163.153المحمل خالل ال�سنة على اأر�سدة خارج قائمة المركز المالي 

)126.393()111.400(ا�سترداد مبالغ تم تخ�سي�سهًا م�سبقًا

661.113768.374مخ�س�س خ�سائر الئتمان 

ت�سمن انخفا�س خ�سائر الئتمان 1.418 مليون ريال )2016: 1.413 مليون ريال( كمخ�س�س انخفا�س قيمة جماعي.

تم الإف�ساح عن القرو�س وال�س��لف غير العاملة بعد خ�سم �سافي العمولت الخا�سة المتراكمة المعلقه وقدرها 401 مليون ري���ال 

�سعودي )2016: 245 مليون ري�ال �سعودي(.

3. الحركة في مخ�س�س التعثر الجماعي:

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

1.413.4751.312.609الر�سيد في بداية ال�سنة

4.466100.866مخ�س�س خالل ال�سنة، �سافي

1.417.9411.413.475الر�سيد في نهاية ال�سنة
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

ج. الجودة الئتمانية للقرو�س وال�سلف

1. الأر�سدة غير متاأخرة ال�سداد والغير منخف�سة القيمة 

باآلف الريـالت ال�سعودية

2017

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

قوية جدًا ت�ستمل على جهات �سيادية 

)B اإلى +A(20.024.0434.93017420.029.147

)C اإلى +C( 37.569.90317.2203.30637.590.429جيدة

)E +اإلى C -( 41.633.426398.11310.735.37452.766.913مقبولة

)E -اإلى E( 9.813.6581.92044.3919.859.969تحت المالحظة

109.041.030422.18310.783.245120.246.458الإجمالي

باآلف الريـالت ال�سعودية

2016

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

قوية جدًا ت�ستمل على جهات �سيادية 

)B اإلى +A(29.248.29710.66224929.259.208

)C اإلى +C( 41.014.16716.0903.71541.033.972جيدة

)E +اإلى C -( 42.476.163416.84110.195.61753.088.621مقبولة

)E -اإلى E( 6.043.3641.99245.0686.090.424تحت المالحظة

118.781.991445.58510.244.649129.472.225الإجمالي

جــودة قويــة جــداً: قاع��دة راأ�س��مالية واأرباح قوية ومركز مالي قوي و�س��يولة عالية واإدارة و�س��معة في ال�س��وق والقدرة على ال�س��داد 

ممتازة.

جودة جيدة: قاعدة راأ�سمالية واأرباح قوية ومركز مالي قوي و�سيولة عالية واإدارة و�سمعة في ال�سوق والقدرة على ال�سداد جيدة.

جودة مقبولة: تتطلب الت�سهيالت مراقبة منتظمة نظرًا لوجود عوامل مخاطر مالية. تظل القدرة على ال�سداد في م�ستوى مر�ٍس.

تحت المالحظة: تتطلب الت�س��هيالت الهتمام ال�س��ديد من الإدارة ب�س��بب انخفا�س الو�سع المالي للجهة المقتر�سة، لكن ال�سداد 

في الوقت الحا�سر يعتبر م�سمونًا.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

2. اأعمار القرو�س وال�سلف )متاأخرة ال�سداد والغير منخف�سة القيمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية

2017

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

321.64551.801663.6251.037.071من 1 يوم اإلى 30 يومًا

411.34420.066174.797606.207من 31 يومًا اإلى 90 يومًا

50.096--50.096من 91 يومًا اإلى 180 يومًا

2.960--2.960اأكثر من 180 يومًا

786.04571.867838.4221.696.334الإجمالي

باآلف الريـالت ال�سعودية

2016

ال�سحب على المك�سوف 

والقرو�س التجارية
الإجماليقرو�س ا�ستهالكيةبطاقات الئتمان

234.84953.312576.892865.053من 1 يوم اإلى 30 يومًا

121.29516.475165.783303.553من 31 يومًا اإلى 90 يومًا

15.328--15.328من 91 يومًا اإلى 180 يومًا

99.564--99.564اأكثر من 180 يومًا

471.03669.787742.6751.283.498الإجمالي
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

3. فيما يلي مخاطر تركزات القرو�س وال�سلف ومخ�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان ح�سب القطاعات الإقت�سادية: 

قرو�س و�سلف، �سافيمخ�س�س خ�سائر التعثرغير عاملة، �سافيعاملةباآلف الريـالت ال�سعودية

2017

4.668.498--4.668.498الحكومية و�سبه الحكومية

3.840.935)27.566(3.865.1123.389البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.797.418 )15.609(21.594 1.791.433الزراعة و�سيد الأ�سماك

20.538.824 )465.177(520.974 20.483.027الت�سنيع

2.788.925 )20.325(0 2.809.250المناجم والتعدين

9.875.428 )20.608(21.684 9.874.352الكهرباء والماء والغاز والخدمات ال�سحية

11.211.877 )1.187.947(931.899 11.467.925البناء والإن�ساءات

26.955.755 )759.965(791.543 26.924.177التجارة

4.372.939 )74.459(18.198 4.429.200النقل والت�سالت

12.543.648)360.108(12.542.862360.894الخدمات 

12.003.391)335.754(12.115.717223.428قرو�س ا�ستهالكية وبطاقات ائتمانية

11.342.756)156.921(10.971.239528.438اأخرى

121.940.394)3.424.439(121.942.7923.422.041الإجمالي

2016

4.596.347--4.596.347الحكومية و�سبه الحكومية

3.985.091)41.175(-4.026.266البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.736.606)14.374(1.733.75417.226الزراعة و�سيد الأ�سماك

21.760.775)407.388(22.086.51781.646الت�سنيع

4.075.017)5.669(-4.080.686المناجم والتعدين

8.772.239)29.415(8.796.7054.949الكهرباء والماء والغاز والخدمات ال�سحية

12.460.428)1.039.816(12.805.310694.934البناء والإن�ساءات

26.873.310)473.594(26.971.314375.590التجارة

7.125.503)86.111(7.199.57812.036النقل والت�سالت

13.283.022)324.790(13.320.905286.907الخدمات 

11.369.315)330.633(11.502.696197.252قرو�س ا�ستهالكية وبطاقات ائتمانية

13.420.216)251.786(13.635.64536.357اأخرى

129.457.869)3.004.751(130.755.7231.706.897الإجمالي

ت�ستمل القرو�س وال�سلف على منتجات متوافقة مع ال�سريعة ال�سالمية تبلغ 70.574 مليون ري�ال �سعودي )2016: 76.186 مليون 

ري�ال �سعودي(.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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7. قرو�س و�سلف، بال�سافي )تتمة(

د. ال�سمانات 

يحتف��ظ البن��ك اأثن��اء قيام��ه بعملي��ات الإقرا���س العادي��ة ب�سمانات لتقلي��ل مخاطر الئتم��ان المتعلق��ة بالقرو�س وال�س��لف. تتكون 

ه��ذه ال�سمان��ات ف��ي الغالب من ودائع لأجل وتحت الطل��ب وودائع نقدية اأخرى، و�سمانات مالية، واأ�س��هم محلية ودولية، وعقارات 

وموج��ودات ثابت��ة اأخ��رى. يت��م الحتفاظ به��ذه ال�سمانات ب�س��كل اأ�سا�س��ي مقابل القرو���س ال�س��خ�سية والتجاري��ة، وتظهر مقابل 

المخاطر المتعلقة بها ب�سافي القيمة القابلة للتحقيق لها. 

ه�. ت�ستمل القرو�س وال�سلف على عقود اإيجارات تمويلية مدينة، وقد تم تف�سيلها كما يلي:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

اإجمالي الذمم المدينة من التاأجير التمويلي

837.645992.019اأقل من �سنة واحدة

2.840.3022.614.118�سنة واحدة اإلى خم�س �سنوات

7.468.4417.733.001اأكثر من خم�س �سنوات

)676.861()756.228(العائد الم�ستقبلي غير المكت�سب من التاأجير التمويلي

10.390.16010.662.277�سافي الذمم المدينة من التاأجير التمويلي
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8. ا�ستثمار في �سركات زميلة

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

113.220106.430ر�سيد افتتاحي

7.5686.790الح�سة في الأرباح 

-)44.739(محول اإلى ال�ستثمارات المتاحة لغر�س البيع واأخرى

76.049113.220ر�سيد ختامي

تمثل ال�س��تثمارات في �س��ركات زميلة ما ن�س��بته 27٪ من الح�س�س في راأ���س مال بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي )2016: ٪27(، 

و32.5٪ في ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمين التعاوني )اليانز ال�سعودي الفرن�سي( )2016: 32.5٪(، وهي �سركة تم تاأ�سي�سها 

في المملكة العربية ال�سعودية. 

وق��د وق��ع البن��ك اتفاقية بيع و�س��راء اأ�س��هم األيانز ي��وروب بي في بتاري��خ 25 اأكتوبر 2017 لبيع 3.7 مليون �س��هم من الأ�س��هم التي 

يملكها البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي في �س��ركة األيانز ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني والتي تمثل 18.5٪ من راأ���س مال �سركة 

األيانز ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني )والتي ت�س��كل 57٪ من الأ�سهم التي يملكها البنك ال�سعودي الفرن�سي في �سركة األيانز 

ال�س��عودي الفرن�س��ي للتاأمين التعاوني( ب�س��عر 22 رياًل �س��عوديًا لكل �س��هم وبمبلغ اإجمالي قدره 81.4 مليون ريال �س��عودي. لم يتم 

تنفيذ ال�سفقة خالل العام بانتظار الح�سول على موافقات تنظيمية معينة.

فيما يلي بيان ح�سة البنك في القوائم المالية لل�سركات الزميلة بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي واأليانز ال�سعودي الفرن�سي:

باآلف الريـالت ال�سعودية

األيانز ال�سعودي الفرن�سيبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي - �سوريا

2017201620172016

582.951459.444652.661648.276اإجمالي الموجودات

518.655403.831563.739570.877اإجمالي المطلوبات

64.29655.61388.92277.399اإجمالي حقوق الملكية

20.06415.527223.696174.860اإجمالي الدخل

14.17711.417212.348166.920اإجمالي الم�ساريف

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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9. ممتلكات ومعدات، �سافي

باآلف الريـالت ال�سعودية
اأرا�ٍس

ومباني

تح�سينات المباني 

الم�ستاأجرة

اأثاث

و معدات ومركبات

حا�سب اآلي 

وبرامج

2017

الإجمالي

2016

الإجمالي

التكلفة

1.683.4641.593.816 397.666  505.866  90.050  689.882 الر�سيد في بداية ال�سنة 

171.537163.471 83.361  33.320  21.522  33.334 اإ�سافات خالل ال�سنة

)73.823()99.247( )60.182( )9.352( )28.881( )832(ال�ستبعادات وال�ستغناءات خالل ال�سنة

722.38482.691529.834420.8451.755.7541.683.464الر�سيد في نهاية ال�سنة 

ال�ستهالك والإطفاء المتراكم 

966.808902.687 244.936  417.852  14.524  289.496 الر�سيد في بداية ال�سنة 

ل لل�سنة 151.123137.706 73.939  25.368  28.906  22.910 ال�ستهالك والإطفاء المحمَّ

)73.585()99.104( )61.370( )9.164( )27.738( )832(ال�ستبعادات وال�ستغناءات

311.57415.692434.056257.5051.018.827966.808الر�سيد في نهاية ال�سنة 

410.81066.99995.778163.340736.927�سافي القيمة الدفترية كما في 31 دي�سمبر 2017

400.38675.52688.014152.730716.656�سافي القيمة الدفترية كما في 31 دي�سمبر 2016

 ت�س��تمل تح�س��ينات المبان���ي الم�س��تاأجرة عل��ى اأعم��ال تح��ت التنفيذ ق���درها 10 مليون ري���ال �س��عودي كما ف���ي 31 دي�س��مبر 2017 

)2016: 28 مليون ري�ال �سعودي(.

10. موجودات اأخرى 

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

506.355605.156ذمم مدينة 

504.830464.830عقارات اأخرى

-44.736ا�ستثمارات في �سركات زميلة م�سنفة كمتاحة للبيع

610.340572.164اأخرى

1.666.2611.642.150الإجمالي
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11. الم�ستقات 

في �سياق ن�ساطه المعتاد ي�ستخدم البنك الأدوات المالية الم�ستقة التالية لأغرا�س المتاجرة والتحوط:

اأ. المقاي�سات

وتمث��ل التزام��ات لتب��ادل مجموعة من التدفقات النقدية باأخرى. وبالن�س��بة لمقاي�سات اأ�س��عار العمولت، ع��ادة ما تقوم الأطراف 

الأخ��رى بتب��ادل دف��ع العم��ولت ب�س��عر ثابت وب�س��عر عائم وبعملة واح��دة، دون تب��ادل اأ�سل المبل��غ. اأما مقاي�س��ات العمالت، فيتم 

بموجبها تبادل دفع العمولت ب�سعر ثابت وب�سعر عائم مع اأ�سل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. 

ب. العقود الآجلة والم�ستقبلية

ه��ي عب��ارة ع��ن اتفاقي��ات تعاقدي��ة ل�س��راء اأو بي��ع عمل��ة اأو ب�ساع��ة اأو اأداة مالية معينة ب�س��عر وتاري��خ محددين في الم�س��تقبل. اإن 

العقود الآجلة هي عقود يتم ت�سميمها خ�سي�سًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأ�سواق المالية النظامية. اأما عقود 

ال�س��رف الأجنب��ي الم�س��تقبلية والعقود الم�س��تقبلية الخا�سة باأ�س��عار العم��ولت فيتم التعامل بها وفق اأ�س��عار محددة في الأ�س��واق 

المالية النظامية ويتم ت�سديد التغيرات في قيمة العقود الم�ستقبلية يوميًا.

ج. اتفاقيات الأ�سعار الآجلة

وه��ي عب��ارة ع��ن عق��ود خا�سة باأ�س��عار العم��ولت يتم تداولها ب�س��ورة فردية وتن�س على اأن ي�س��دد نق��دًا الفرق بين �س��عر العمولة 

المتعاقد عليه و�سعر ال�سوق في تاريخ م�ستقبلي محدد وذلك عن اأ�سل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

د. الخيارات

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )م�سدر الخيار( الحق، ولي�س اللتزام، من الم�ستري )المكتتب بالخيار( 

لبي��ع اأو �س��راء عمل��ة اأو ب�ساع��ة اأو اأداة مالي��ة ب�س��عر مح��دد �س��لفًا في تاريخ م�س��تقبلي محدد اأو ف��ي اأي وقت خالل الفت��رة الزمنية 

المنتهية في ذلك التاريخ.

الم�ستقات المقتناة لأغرا�س المتاجرة

تتعل��ق معظ��م الم�س��تقات المقتن��اة لأغرا���س المتاج��رة بالمبيع��ات، واأخ��ذ المراك��ز والم�ساربة. تت�سم��ن اأن�س��طة المبيعات طرح 

منتجات للعمالء وبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى لتمكينهم من �سمن اأمور اأخرى على تحويل اأو تعديل اأو تخفي�س المخاطر الحالية 

والم�ستقبلية. ويقت�سي اأخذ المراكز باإدارة مخاطر مراكز ال�سوق مع توقع الح�سول على اأرباح من التغيرات الإيجابية في الأ�سعار 

اأو المع��دلت اأو الموؤ�س��رات. اأم��ا بالن�س��بة للم�سارب��ة فاإنه��ا تت�سمن التحديد وال�س��تفادة من الفروقات في الأ�س��عار بين الأ�س��واق 

اأو المنتج��ات المختلف��ة بغر���س الح�س��ول على اأرب��اح من ذلك. يقوم البنك كذلك بالحتفاظ بم�س��تقات هيكلي��ة والتي هي مغطاة 

بموجب ا�ستراتيجية البنك لإدارة المخاطر.

الم�ستقات المقتناة لأغرا�س التحوط

يتبع البنك نظام �سامل لقيا�س واإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها باإدارة المخاطر التي يتعر�س لها البنك نتيجة التقلبات في 

اأ�سعار ال�سرف الأجنبي واأ�سعار العمولت، وذلك لتقليل مخاطر اأ�سعار العمالت والعمولت لتكون �سمن الم�ستويات المقبولة التي 

يقررها مجل�س الإدارة بناءًا على التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد و�سع مجل�س الإدارة م�ستويات معينة 

لمخاط��ر العم��الت وذل��ك بو�سع حدودًا للمعامالت مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراك��ز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا 

وت�س��تخدم ا�س��تراتيجيات تغطية المخاطر ل�سمان بقاء مراكز العمالت �سمن الحدود المقررة. كما و�سع مجل���س الإدارة م�س��توى 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016

التقرير ال�سنوي ٢٠١٧ 114



11. الم�ستقات  )تتمة(

معينًا لمخاطر اأ�سعار العمولت وذلك بو�سع حدود للفجوات في اأ�سعار العمولت للفترات المقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بين 

اأ�سعار العمولت وت�ستخدم ا�ستراتيجيات التحوط في تقليل الفجوة بين اأ�سعار العمولت �سمن الحدود المقررة.

وكجزء من اإدارة موجوداته ومطلوباته، ي�ستخدم البنك الم�ستقات لأغرا�س تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعر�سه لمخاطر اأ�سعار 

العمالت والعمولت. ويتم ذلك عادة من خالل تحوط معامالت محددة وكذلك با�س��تخدام ا�س��تراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة 

بقائمة المركز المالي الموحدة ككل. اإن التحوط ال�س��تراتيجي للمخاطر ل يخ�سع لمحا�س��بة التحوط الخا�سة، وتقيد الم�س��تقات 

ذات العالقة كم�ستقات مقتناة لأغرا�س المتاجرة.

ي�س��تخدم البن��ك عق��ود ال�سرف الأجنب��ي الآجلة ومقاي�سات العمالت في تح��وط عمالت محددة. كما ي�س��تخدم البنك مقاي�سات 

اأ�س��عار العم��ولت والعق��ود الم�س��تقبلية الخا�سة باأ�س��عار العم��ولت للتحوط لمخاطر محددة نا�س��ئة ع��ن التعر�س لمخاطر اأ�س��عار 

عم��ولت ثابت��ة. وي�س��تخدم البنك اأي�سًا مقاي�سات اأ�س��عار العمولت لتغطية مخاط��ر التدفقات النقدية النا�س��ئة عن بع�س مخاطر 

العم��ولت ب�س��عر عائم. وفي مث��ل هذه الحالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر واأهدافها ر�س��ميًا، بما في ذلك تفا�سيل البنود 

المتحوطة واأداة التحوط، وتقيد هذه المعامالت على اأنها تغطية مخاطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.

تحوط التدفقات النقدية

يتعر�س البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية الم�س��تقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة 

والتي تحمل عمولة خا�سة ب�س��عر متغير. ي�س��تخدم البنك عادة مقاي�سات اأ�س��عار العمولت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على 

مخاط��ر اأ�س��عار العم��ولت هذه. كذل��ك ونتيجة لاللتزام��ات الموؤكدة بالعم��الت الأجنبية مثل الدي��ون الم�سدرة بعم��الت اأجنبية، 

يتعر�س البنك لمخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة المغطاه بمقاي�سات اأ�سعار العمولت بعمالت مختلفة. 

يبين الجدول اأدناه كما في 31 دي�سمبر، الفترات التي يتوقع اأن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاة والتاريخ الذي يتوقع باأن 

توؤثر فيه على الربح اأو الخ�سارة:

اأكثر من 5 �سنوات3-5 �سنوات1-3 �سنواتخالل �سنةباآلف الريـالت ال�سعودية

2017

1.727.3252.378.1781.015.1218.988التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)3.002()869.608()2.240.539()1.458.764(التدفقات النقدية ال�سادرة )مطلوبات(

268.561137.639145.5135.986�سافي التدفقات النقدية الواردة/)ال�سادرة(

2016

1.497.3422.133.499606.06028.141التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)33.649()550.593()2.402.927()1.443.960(التدفقات النقدية ال�سادرة )مطلوبات(

)5.508(55.467)269.428(53.382�سافي التدفقات النقدية الواردة/ )ال�سادرة(
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11. الم�ستقات  )تتمة(

فيما يلي تحليل ب�سافي الأرباح على عمليات التحوط للتدفقات النقدية المحولة لقائمة الدخل الموحدة خالل ال�سنة:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

1.670.8431.594.971دخل عمولت خا�سة

)1.582.636()1.456.719(م�ساريف عمولت خا�سة

214.12412.335�سافي مكا�سب تغطية مخاطر التدفقات النقدية المحولة لقائمة الدخل الموحدة

يبين الجدول اأدناه القيم العادلة الإيجابية وال�س��البة لالأدوات المالية الم�س��تقة المقتناة جنبًا اإلى جنب مع قيمها ال�س��مية التي تم 

تحليلها بالفترة اإلى ال�ستحقاق والمتو�سط ال�سهري. القيم ال�سمية، والتي تقدم موؤ�سرًا لحجم المعامالت القائمة في نهاية ال�سنة 

ل تعك�س بال�سرورة مبالغ التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتعلقة. بالتالي، القيم ال�سمية لي�ست موؤ�سرًا على تعر�س البنك لمخاطر 

الئتمان، والتي تقت�سر عادة على القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات، ول مخاطر ال�سوق.

القيمة ال�سمية ح�سب فترة ال�ستحقاقالأدوات المالية الم�ستقة

باآلف الريـالت ال�سعودية

القيمة 

العادلة

الموجبة

القيمة 

العادلة

ال�سالبة

القيمة 

ال�سمية

اإجمالي

خالل 3 

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

المتو�سط 

ال�سهري

2017

مقتناة لغر�س المتاجرة

1.096.044963.302181.680.69118.090.67030.301.066106.336.11526.952.840174.242.542مقاي�سات اأ�سعار العمولت

خيارات وعقود م�ستقبلية باأ�سعار 

العمولت
56.61347.45475.712.0402.625.0009.020.75048.665.11515.401.17574.211.419

1.125.000---750.000750.000--اتفاقيات الأ�سعار الآجلة

51.406.362-207.32650.90849.999.33724.131.11013.653.54912.214.678عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة

9.579.315-6.1586.1582.636.0841.250.158725.926660.000خيارات العمالت

936.173-15.88915.889640.021106.5138.158525.350اأخرى

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

العادلة

967.125--264.000-1.608264.000-مقاي�سات اأ�سعار العمولت

مقتناة لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية

650.793112.15673.058.0823.875.00013.393.75055.489.332300.00072.907.493مقاي�سات اأ�سعار العمولت

385.375.429 42.654.015 223.890.590 67.367.199 50.828.451 384.740.255 1.197.475 2.032.823 الإجمالي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة
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11. الم�ستقات  )تتمة(

القيمة ال�سمية ح�سب فترة ال�ستحقاق الأدوات المالية الم�ستقة

باآلف الريـالت ال�سعودية

القيمة 

العادلة

الموجبة

القيمة 

العادلة

ال�سالبة

القيمة ال�سمية

اإجمالي
خالل 3 اأ�سهر

3 اأ�سهر - 12 

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

المتو�سط 

ال�سهري

2016

مقتناة لأغرا�س المتاجرة

968.787774.571159.744.83210.246.91518.841.829113.643.22117.012.867159.343.342مقاي�سات اأ�سعار العمولت

خيارات وعقود م�ستقبلية 

باأ�سعار العمولت
11.57425.09870.206.0991.189.9477.078.30759.000.7702.937.07574.515.925

83.833-------اتفاقيات الأ�سعار الآجلة

56.722.645-334.087261.52652.424.56420.693.21720.982.29210.749.055عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة

35.026.847-93.13393.13320.166.6335.912.10411.974.8662.279.663خيارات العمالت

1.820.086-42.35842.3581.316.557526.957219.250570.350اأخرى

مقتناة لتغطية مخاطر 

القيمة العادلة

3.076.500-2.812.500264.000-7864.7193.076.500مقاي�سات اأ�سعار العمولت

مقتناة لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية

290.970476.70074.607.6782.400.00014.037.50057.328.178842.00076.826.804مقاي�سات اأ�سعار العمولت

1.741.6951.678.105381.542.86340.969.14075.946.544243.835.23720.791.942407.415.982الإجمالي
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11. الم�ستقات  )تتمة(

يبين الجدول اأدناه ملخ�سًا بالبنود المتحوط لها وطبيعة المخاطر المتحوط لها واأداة التحوط وقيمتها العادلة. 

باآلف الريـالت ال�سعودية

و�سف البنود المتحوط لها
اأداة التحوطالمخاطرالتكلفةالقيمة العادلة

القيمة العادلة 

الموجبة

القيمة العادلة 

ال�سالبة

2017

1.608-مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة262.316264.000قرو�س باأ�سعار عمولة ثابتة

77.0383.644مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفقات النقدية5.454.2265.380.832ا�ستثمارات باأ�سعار عمولة متغيرة

573.755108.512مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفقات النقدية68.142.24767.677.250قرو�س باأ�سعار عمولة متغيرة

2016

4.719-مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة267.396264.000قرو�س باأ�سعار عمولة ثابتة

�سندات دين و�سكوك باأ�سعار عمولة 

ثابتة
-786مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة2.812.6902.812.500

24.68024.020مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفقات النقدية5.389.5885.388.928ا�ستثمارات باأ�سعار عمولة متغيرة

266.290452.680مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفقات النقدية69.245.11369.218.750قرو�س باأ�سعار عمولة متغيرة

بل��غ �ساف��ي )الخ�س��ائر(/ الأرب��اح لأدوات تح��وط القيم��ة العادل��ة -2 ملي��ون ري���ال �س��عودي )2016: -4 ملي��ون ري���ال �س��عودي( 

�س��عودي  ري���ال  ملي��ون   2- له��ا  المتح��وط  المخاط��ر  عل��ى  العائ��د  له��ا  المتح��وط  للبن��ود  الأرب��اح  )الخ�س��ائر(/  �ساف��ي   وبل��غ 

)2016: 4 مليون ري�ال �سعودي(. 

تم اإبرام ما ن�س��بته 74٪ )2016: 72٪( تقريبًا من �سافي القيمة العادلة الموجبة للم�س��تقات الخا�سة بالبنك مع موؤ�س�س��ات مالية، 

بينم��ا ت��م اإب��رام اأق��ل م��ن 11٪ )2016: 17٪( م��ن �سافي القيم��ة العادلة الموجبة م��ع اأي اأط��راف مجموعة كما ف��ي تاريخ اإعداد 

 القوائ��م المالي��ة. يت��م التعامل بالم�س��تقات ب�س��كل رئي�س��ي من قبل قط��اع الخزين��ة بالبنك. قدم البنك 142 مليون ري���ال �س��عودي 

)2016: 106 مليون ري���ال �س��عودي( وح�سل على 455 مليون ريال �س��عودي )2016: 7 مليون ري���ال �س��عودي( قيمة �سمانات �سمن 

.»EMIR« وتنظيم البنية التحتية لل�سوق الأوروبية »CSA« اتفاقيات مرفق دعم الئتمان

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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12. اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

395.837261.496ح�سابات جارية

2.567.4364.027.036ودائع �سوق المال

2.963.2734.288.532الإجمالي

13. ودائع العمالء 

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

81.474.07988.525.872تحت الطلب

518.928618.883الدخار

64.627.60565.672.408لأجل

4.333.5753.641.309 اأخرى

150.954.187158.458.472الإجمالي

تت�سم��ن ودائ��ع العم��الء الأخ��رى مبل��غ 2.576 ملي��ون ري���ال �س��عودي )2016: 2.027 ملي��ون ري���ال �س��عودي( تتعل��ق بهوام���س 

 مقتن��اة لتعه��دات غي��ر قابل��ة للنق�س. وتت�سم��ن الودائع لأج��ل منتجات متوافقة مع ال�س��ريعة بمبلغ 24.405 مليون ري���ال �س��عودي 

)2016: 18.934 مليون ري�ال �سعودي(.

ت�سمل ودائع العمالء على ودائع بالعمالت الأجنبية كما يلي:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

8.283.0039.423.524تحت الطلب

17.95825.137الدخار

14.580.59212.576.746لأجل

1.358.273628.652اأخرى

24.239.82622.654.059الإجمالي

14. �سندات الدين وال�سكوك

تم ا�ستحقاق و�سداد ال�سكوك متو�سطة الجل المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية بقيمة 750 مليون دولر اأمريكي والم�سدرة 

في مايو 2012 بالكامل خالل ال�سنة.

بالإ�سافة لذلك قام البنك ب�سداد �سكوك ثانوية غير م�سمونة بقيمة 1.900 مليون ري���ال �سعودي تم اإ�سدارها في دي�سمبر 2012 

وقد تم ذلك وفقًا لخيار ال�سداد المبكر لل�سكوك الثانوية غير الم�سمونة بعد 5 �سنوات، وبموافقة م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي ووفقًا ل�سروط واأحكام التفاقية.

اأي�سًا، قام البنك باإ�سدار �سكوك ثانوية غير م�سمونة بقيمة 2.000 مليون ري���ال �سعودي ولمدة 10 �سنوات في �سهر يونيو 2014. 

تحمل هذه ال�سكوك دخل عمولت خا�سة فعلي يمثل معدل العر�س بين البنوك ال�سعودية »�سايبور« لثالثة اأ�سهر بالإ�سافة اإلى 140 

نقطة اأ�سا�س. يتم �سداد ال�سكوك من خالل نظام الإيداع الخا�س بتداول ويحق للبنك �سداد هذه ال�سكوك الثانوية غير الم�سمونة 

بعد 5 �سنوات ب�سرط الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفقًا لأحكام و�سروط التفاقية.
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15. مطلوبات اأخرى 

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

2.608.4641.670.427ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة 

1.541.536908.058اأخرى

4.150.0002.578.485الإجمالي

16. راأ�س المال

يتكون راأ�س مال البنك الم�سرح به والم�سدر والمدفوع بالكامل من 1.205 مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ري���الت �سعودية 

لل�سهم الواحد )31 دي�سمبر 2016: 1.205 مليون �سهم بقيمة ا�سمية 10 ري�الت �سعودية لل�سهم الواحد(. 

فيما يلي بيان بملكية راأ�س مال البنك:

20172016)%( 2016)%( 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

85.168.910.256.2518.303.572م�ساهمون �سعوديون 

14.931.11.797.3213.750.000كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�ستمنت بنك 

10010012.053.57212.053.572الإجمالي

خالل ال�س��نة )ما يوافق 2017/9/20م(، تم بيع ح�سة كريدي اأجريكول كوربوريت اآند اإنف�س��تمنت بنك بمقدار 16.2٪ من راأ���س 

مال البنك ال�سعودي الفرن�سي اإلى �سركة المملكة القاب�سة.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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17. الحتياطي النظامي والعام

طبقًا لنظام مراقبة البنوك في المملكة العربية ال�س��عودية وعقد تاأ�سي���س البنك، يتطلب تحويل ما ل يقل عن 25٪ من �سافي دخل 

ال�سنة اإلى الحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي ر�سيد هذا الحتياطي راأ�س مال البنك المدفوع. 

ت��م تحوي��ل مبلغ قدره 248 مليون ري���ال �س��عودي )2016: 878 مليون ري���ال �س��عودي( من الأرباح المبقاة اإل��ى الحتياطي النظامي 

خالل ال�سنة، وهذا الحتياطي غير قابل للتوزيع.  

قام البنك بتخ�سي�س مبلغ 983 مليون ري�ال �سعودي من الأرباح المبقاة اإلى الحتياطي العام في ال�سنوات ال�سابقة.

18. احتياطيات اأخرى

باآلف الريـالت ال�سعودية
تغطية مخاطر التدفقات 

النقدية
الإجماليا�ستثمارات متاحة للبيع

2017

)863.584(31.343)894.927(الر�سيد في بداية ال�سنة

813.7616.459820.220�سافي التغير في القيمة العادلة

241()27.684()214.124(المحول اإلى قائمة الدخل الموحدة 808(

578.412)21.225(599.637�سافي الحركة خالل ال�سنة

)285.172(10.118)295.290(الر�سيد في نهاية ال�سنة

2016

)1.094.799(67.669)1.162.468(الر�سيد في بداية ال�سنة

279.87614.157294.033�سافي التغير في القيمة العادلة

)62.818()50.483()12.335(المحول اإلى قائمة الدخل الموحدة

231.215)36.326(267.541�سافي الحركة خالل ال�سنة

)863.584(31.343)894.927(الر�سيد في نهاية ال�سنة

تمثل الحتياطيات الأخرى �سافي اأرباح / )خ�سائر( غير محققة ناتجة عن اإعادة تقييم تحوطات التدفقات النقدية وال�ستثمارات 

المتاحة للبيع. هذه الحتياطيات غير قابلة للتوزيع. 

 يمث��ل المح��ول لقائم��ة الدخل الموحدة من احتياطي المتاح للبيع الأرباح والخ�س��ائر من ا�س��تبعاد ا�س��تثمارات متاح��ة للبيع قدرها

 28 مليون ري�ال �سعودي )2016: 50 مليون ري�ال �سعودي(. 
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19. التعهدات واللتزامات المحتملة

اأ. الدعاوى الق�سائية

توجد 48 دعوى ق�سائية قائمة �سد البنك كما في 31 دي�سمبر 2017 )2016: 37(. لم يتم تكوين مخ�س�س ذي اأهمية حيث ت�سير 

ال�ست�سارات القانونية المهنية اإلى اأنه من غير المرجح اأن تنتج اأية خ�سائر جوهرية. 

ب. التزامات راأ�سمالية

كما في 31 دي�سمبر 2017، يوجد لدى البنك تعهدات راأ�سمالية قدرها 65 مليون ري�ال �سعودي )2016: 174 مليون ري�ال �سعودي( 

تتعلق ب�سراء المباني والمعدات.

ج. التعهدات واللتزامات المحتملة المتعلقة بالئتمان

اإن الغر�س الرئي�سي من وراء هذه الأدوات هو �سمان توفير الأموال للعمالء عند طلبها. 

اإن خطابات ال�سمان والعتمادات الم�س��تندية، التي تعتبر �سمانات غير قابلة للنق�س من قبل البنك بال�س��داد في حالة عدم تمكن 

العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث، تحمل نف�س مخاطر الئتمان التي تحملها القرو�س وال�سلف. 

اإن العتمادات الم�س��تندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، ت�س��مح للطرف الثالث ب�س��حب كمبيالت 

عل��ى البن��ك وفق �س��روط واأحكام محددة، م�سمونة عادة ب�س��حنات الب�سائ��ع التي تخ�سها، وبالتالي فاإنه��ا غالبًا ما تحمل مخاطر 

اأقل ب�سكل جوهري. 

المتطلب��ات النقدي��ة بموج��ب خطاب��ات ال�سم��ان والعتمادات الم�س��تندية تقل كثيرًا عن المبل��غ الملتزم به لعدم توق��ع البنك قيام 

الطرف الثالث ب�سحب الأموال بموجب التفاقية.

تمثل القبولت تعهدات البنك ب�سداد الكمبيالت الم�سحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك تقديم معظم القبولت قبل �سدادها من 

قبل العمالء.

تمثل اللتزامات لمنح الئتمان الجزء غير الم�س��تخدم من الت�س��هيالت الئتمانية المعتمدة ب�س��كل رئي�سي على �سكل قرو�س و�سلف 

و�سمان��ات واعتمادات م�س��تندية. فيما يتعلق بمخاط��ر الئتمان المتعلقة باللتزامات لمنح الئتمان، قد تتعر�س ال�س��ركة لمخاطر 

ت�ساوي المبالغ غير الم�ستخدمة. ومع ذلك، فاإن قيمة الخ�سارة المحتملة، والتي ل يمكن تحديدها حاليًا، يتوقع اأن تكون اأقل بكثير 

م��ن مجم��وع اللتزام��ات غير الم�س��تخدمة لأن معظ��م اللتزامات لمن��ح الئتمان تتطلب م��ن العمالء الحفاظ عل��ى معايير ائتمان 

محددة. اإن اإجمالي اللتزامات لمنح الئتمان ل يمثل بال�سرورة متطلبات نقدية م�ستقبلية ويمكن اأن ينتهي �سريان التعهدات بدون 

تمويلها.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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19. التعهدات واللتزامات المحتملة )تتمة(

1. فيما يلي ال�ستحقاقات التعاقدية للتعهدات واللتزامات المحتملة:

خالل 3 اأ�سهرباآلف الريـالت ال�سعودية
3 اأ�سهر - 12 

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات
الإجمالي

2017

8.260.731-4.154.4933.433.853672.385اعتمادات م�ستندية

9.945.64624.116.84110.346.446365.82144.774.754خطابات �سمان

2.541.110-1.778.499704.37058.241قبولت

34.8501.222.4421.306.067195.6032.758.962التزامات غير قابلة للنق�س بمنح الئتمان

15.913.48829.477.50612.383.139561.42458.335.557 اإجمالي

2016

7.511.482-3.972.2082.424.9741.114.300اعتمادات م�ستندية

10.108.39024.715.58212.709.701340.51347.874.186خطابات �سمان

2.691.122-1.566.8481.050.31273.962قبولت

847.4122.077.5901.143.830271.6704.340.502التزامات غير قابلة للنق�س بمنح الئتمان

16.494.85830.268.45815.041.793612.18362.417.292الإجمالي

بلغ الجزء غير الم�ستخدم القائم من اللتزامات غير الموؤكدة والتي يمكن اأن تلغى من قبل البنك في اأي وقت كما في 31 دي�سمبر 

2017 مبلغ 128.143 مليون ري�ال �سعودي )2016: 127.834 مليون ري�ال �سعودي(. 
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19. التعهدات واللتزامات المحتملة )تتمة(

2. فيما يلي تحليل التعهدات واللتزامات المحتملة ح�سب الأطراف الأخرى:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

36.80594.321حكومية و�سبه حكومية 

52.093.02255.149.941�سركات 

6.042.4237.030.257البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

163.307142.773اأخرى

58.335.55762.417.292الإجمالي 

د. التزامات الإيجارات الت�سغيلية

فيما يلي الحد الأدنى لدفعات الإيجار الم�ستقبلية بموجب عقود الإيجار الت�سغيلية غير القابلة لالإلغاء التي اأبرمها البنك كم�ستاأجر: 

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

21.57521.201اأقل من �سنة واحدة

1131.007119.889 اإلى 5 �سنوات

203.013235.803اأكثر من 5 �سنوات

355.595376.893الإجمالي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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20. دخل وم�ساريف العمولت الخا�سة

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

دخل العمولت الخا�سة

ا�ستثمارات 

274.795216.962 - متاحة للبيع

1.1013.896 - مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

399.872366.014 - ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

675.768586.872

566.584301.077اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

5.362.1545.082.673قرو�س و�سلف 

6.604.5065.970.622الإجمالي

م�ساريف العمولت الخا�سة

33.49834.703اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.717.4721.475.146ودائع العمالء

153.866204.586�سندات دين و�سكوك 

1.904.8361.714.435الإجمالي
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21. دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

دخل الأتعاب والعمولت

267.261278.300- تداول الأ�سهم والو�ساطة واإدارة ال�سناديق وتمويل �سركات

395.533471.687- تمويل تجاري

325.377446.151- تمويل م�ساريع وا�ست�سارات وقرو�س �سركات

268.367268.140- منتجات بطاقات

165.625159.295- خدمات بنكية اأخرى

1.422.1631.623.573اإجمالي دخل الأتعاب والعمولت

م�ساريف الأتعاب والعمولت

52.16139.300- تداول الأ�سهم والو�ساطة

228.462212.870- منتجات بطاقات

22.2227.413- خدمات بنكية اأخرى

302.845259.583اإجمالي الأتعاب والعمولت

1.119.3181.363.990دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

22. دخل المتاجرة، �سافي

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

9.9586.916ا�ستثمارات - مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )لأغرا�س المتاجرة(، �سافي

260.879193.478م�ستقات، �سافي

270.837200.394الإجمالي

23. دخل توزيعات الأرباح

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

8.07816.024ال�ستثمارات المتاحة للبيع - اأ�سهم 

24. مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة، �سافي

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

50.483 27.684 متاحة للبيع – مكا�سب محققة

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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25. دخل العمليات الأخرى

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

368159مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

13.871-عك�س مخ�س�س على الموجودات الأخرى

92.86792.714المبالغ الم�ستردة من القرو�س الم�سطوبة

1.25410.030اأخرى

94.489116.774الإجمالي

26. م�ساريف العمليات الأخرى

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

11288خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

-92.280اعادة ت�سنيف مطلوبات العمالء

19.71311.182اأخرى

112.10511.270الإجمالي

27. الربح الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم

تم احت�س��اب الربح الأ�سا�س��ي والمخف�س لل�س��هم لل�س��نتين المنتهتين في 31 دي�س��مبر 2017 و2016 على اأ�سا�س المتو�سط المرجح 

وذلك بق�سمة �سافي دخل ال�سنة على 1.200 مليون �سهم بعد ا�ستثناء اأ�سهم الخزينة والتي تتكون من 6.0 مليون �سهم كما في 31 

دي�سمبر 2017 )31 دي�سمبر 2016: 3.1 مليون �سهم(.
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28. اإجمالي توزيعات الأرباح، والزكاة و�سريبة الدخل 

اأو�سى مجل�س الإدارة باإجمالي توزيعات اأرباح نهائية لل�سنة بلغت 355 مليون ري���ال �سعودي )2016: 530 مليون ري���ال �سعودي(، ما 

يمثل 0.35 ري���ال �سعودي لل�سهم )2016: 0.50 ري���ال �سعودي( بال�سافي لل�سنة. وتخ�سع هذه التوزيعات لموافقة الم�ساهمين في 

اجتماع الجمعية العمومية ال�س��نوي بالإ�سافة اإلى الموؤ�س�س��ات الرقابية. وقد اأعلن مجل���س الإدارة عن توزيعات اأرباح مرحلية بمبلغ 

اإجمالي قدره 1.141 مليون ري���ال �سعودي )2016: 731 مليون ري���ال �سعودي(، ما يمثل 1.05 ري���ال �سعودي )2016: 0.55 ري���ال 

�س��عودي( بال�سافي لل�س��هم. بلغ مجموع توزيعات الأرباح للم�س��اهمين ال�سعوديين 1.312 مليون ري���ال �س��عودي )2016: 950 مليون 

ري�ال �سعودي( وبلغ مجموع توزيعات اأرباح للم�ساهمين غير ال�سعوديين 483 مليون ري�ال �سعودي )2016: 429 مليون ري�ال �سعودي(.

اإجمالي توزيعات الأرباح

 2016 2017باآلف الري�الت ال�سعودية

1.324.464731.295توزيعات اأرباح مرحلية

470.247647.995توزيعات اأرباح اإجمالية نهائية مقترحة

1.794.7111.379.290الإجمالي

فيما يلي الزكاة و�سريبة الدخل على الم�ساهمين ال�سعوديين وغير ال�سعوديين على التوالي: 

1. الزكاة

بلغت الزكاة على الم�ساهمين ال�سعوديين لل�سنة نحو 91 مليون ري�ال �سعودي )2016: 80 مليون ري�ال �سعودي( و�سيتم خ�سمها من 

ح�ستهم في توزيعات الأرباح.

قام البنك بدفع الزكاة و�سريبة الدخل وتقديم اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لدى الهيئة العامة للزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات 

المالي��ة حت��ى ع��ام 2016 )بم��ا فيها العام 2016(. وق��د ح�سل البنك على ربوط الزكاة لل�س��نوات حتى عام 2013 �س��املة مطالب 

اإ�سافي��ة، يق��در مجموعه��ا بنحو 1.712 مليون ريال �س��عودي حتى عام 2013. ت�س��مل هذه المطالب الإ�سافي��ة 1.595 مليون ريال 

�س��عودي بناًء على عدم ال�س��ماح بخ�سم ال�س��تثمارات طويلة الأجل واإ�سافة التمويل طويل الأجل اإلى الوعاء الزكوي من قبل الهيئة 

العام��ة لل��زكاة والدخ��ل. قام البنك بالعترا�س على اأ�سا���س هذه المطالبات الإ�سافية لل�س��نوات من 2005 اإل��ى 2009 اأمام ديوان 

المظالم، اأما لل�سنوات من 2010 اإلى 2013 ف�سيقوم البنك بالعترا�س اأمام لجنة العترا�س البتدائية، حيث اأن لدى اإدارة البنك 

ثقة باأن نتيجة هذا العترا�س �ستكون اإيجابية، وعليه، لم تقم بو�سع مخ�س�سات لهذا ال�ساأن.

ل��م يت��م النته��اء من ربوط ال��زكاة لالأعوام من 2014 اإل��ى 2016 من قبل الهيئة، ولكن اإذا تم ا�س��تثناء ال�س��تثمارات طويلة الأجل 

وفر���س اإ�ساف��ة التموي��ل طويل الأجل اإلى الوعاء الزكوي، تما�س��يًا مع الربوط النهائية ال�سادرة من الهيئة عن ال�س��نوات المذكورة 

اأع��اله، �س��وف ي��وؤدي ذل��ك اإل��ى تعر���س زكاة اإ�ساف��ي ذي تاأثي��ر جوه��ري، وهو ما ي��زال يمثل م�س��كلة وا�س��عة على م�س��توى القطاع 

الم�سرفي، وقد يوؤثر الإف�ساح عنها على مركز البنك في هذا ال�ساأن.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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29. نقد وما يعادله )تتمة(

2. �سريبة الدخل

بلغت �سريبة الدخل الم�س��تحقة على ح�سة الم�س��اهم الأجنبي �س��ركة كريدي اأجريكول-كوربرت اآند اإنف�س��تمنت بنك تقريبًا 208 

ملي���ون ري�ال �سعودي )2016: 218 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا( و�سيتم خ�سمها من ح�ستهم في توزيعات الأرباح.

نت��ج عن التغير في ال�سيا�س��ة المحا�س��بية للزكاة و�سريب��ة الدخل )كما هو مبين في الإي�ساح 3اأ( تاأثي��رات على بنود قائمة المركز 

المالي وقائمة التغير في حقوق الملكية:

باآلف الريالت ال�سعودية

31 دي�سمبر2017 

قائمة المركز المالي الموحدةقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

مطلوبات اأخرىتوزيعات اأرباح مقترحةاأرباح مبقاة

91.04732.791123.838الزكاة لل�سنة

207.79584.838292.633ال�سريبة لل�سنة

298.842117.629416.471الإجمالي

29. نقد وما يعادله

يتكون النقد وما يعادله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

13.757.62511.798.158النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عدا الوديعة النظامية )اإي�ساح 4(

13.958.29512.876.632اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعين يومًا من تاريخ القتناء 

27.715.92024.674.790الإجمالي

بلغ��ت الأر�س��دة لدى البنوك والموؤ�س�س��ات المالية الأخرى، والتي ت�س��تحق بعد ت�س��عين يومًا من تاريخ القتناء 4.800.000 ري���ال 

�سعودي )2016: 12.462.000 ري�ال �سعودي(
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30. تعوي�سات الموظفين

2017باآلف الريـالت ال�سعودية

اأ�سكال الدفعاإجمالي التعوي�ساتالتعوي�س المتغيرالتعوي�س الثابتعدد الموظفينفئات الموظفين 

نقدي1938.97021.23560.205كبار المدراء التنفيذيين 

نقدي385211.85971.429283.288موظفون مكلفون بن�ساطات ت�ستمل على مخاطر

نقدي418135.10224.819159.921موظفون يقومون بمهام رقابية 

نقدي2.250454.00449.891503.895موظفون اآخرون

3.072839.935167.3741.007.309الإجمالي

2016باآلف الريـالت ال�سعودية

اأ�سكال الدفعاإجمالي التعوي�ساتالتعوي�س المتغيرالتعوي�س الثابتعدد الموظفينفئات الموظفين 

نقدي2040.35458.47898.832كبار المدراء التنفيذيين 

نقدي385213.21087.494300.704موظفون مكلفون بن�ساطات ت�ستمل على مخاطر

نقدي389130.84236.953167.795موظفون يقومون بمهام رقابية 

نقدي2.439462.78861.487524.275موظفون اآخرون

3.233847.194244.4121.091.606الإجمالي

 يمثل عدد الموظفين الر�سيد الختامي فقط.

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

1.007.3091.091.606اإجمالي التعوي�سات المدفوعة

-20.575التعوي�س المتغير الم�ستحق

356.659300.802تكاليف اأخرى متعلقة بالموظفين 

1.384.5431.392.408اإجمالي رواتب وم�ساريف الموظفين 

هناك بع�س المزايا المدفوعة للموظفين بموجب برامج مختلفة يتم ت�سجيلها تحت بند م�ساريف العمولت الخا�سة والأتعاب.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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30. تعوي�سات الموظفين )تتمة(

كبار المديرين التنفيذيين:

وي�س��مل ذل��ك موظف��ي الإدارة العليا الذين يتمتعون بالم�س��وؤولية وال�سالحية لإعداد ال�س��تراتيجيات والقيام بتوجيه ومراقبة ن�س��اطات 

البنك بما في ذلك الع�سو المنتدب. 

موظفون مكلفون بن�ساطات ت�ستمل على مخاطر:

وي�س��مل ذلك مدراء خطوط الأعمال )ال�س��ركات، والأفراد، والخزينة، وخدمات البنك ال�س��تثمارية والو�س��اطة( الم�س��وؤولين عن تنفيذ 

وتطبي��ق ا�س��تراتيجية الأعمال نيابة عن البنك. وي�س��مل ذل��ك اأولئك الذين يقومون بتقييم وتقديم التو�سي��ات بخ�سو�س حدود الئتمان 

والمالءمة الئتمانية، وت�سعير القرو�س، والقيام بتنفيذ العرو�س، واأعمال معامالت الخزينة وخدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطة.

موظفون يقومون بمهام رقابية:

ويق�سد بذلك موظفي الأق�س��ام الذين ل يقومون بن�س��اطات ت�س��تمل على مخاطر ولكنهم يقومون باأعمال ت�س��تمل على المراجعة )اإدارة 

المخاط��ر، اللت��زام، الحوكم��ة، القانوني��ة، المراجع��ة الداخلية، والمالية والمحا�س��بة(. تعتبر كافة هذه الأق�س��ام م�س��تقلة بالكامل عن 

الوحدات التي تقوم بن�ساطات ت�ستمل على مخاطر.

موظفون اآخرون:

وي�سمل ذلك كافة موظفي البنك الآخرين، عدا المذكورين �سمن الفئات اأعاله. 

حوكمة التعوي�سات 

اإن مجل���س اإدارة البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي، ومن خالل لجنة التعيينات والتعوي�سات م�س��وؤول عن الت�سميم العام والإ�سراف على نظام 

اإدارة التعوي�سات والأداء. 

لجنة التعيينات والتعوي�سات: الخت�سا�سات

الإ�سراف على ت�سميم وعمل نظام التعوي�سات نيابة عن مجل�س الإدارة. اأ. 

اإعداد �سيا�سة التعوي�سات وعر�سها على المجل�س للموافقة عليها. ب. 

مراجعة دورية ل�سيا�سة التعوي�سات، ب�سكل فردي اأو بموجب تو�سية من قبل مجل�س الإدارة، وتقديم تو�سيات اإلى المجل�س لتعديل  ج. 

/ تحديث ال�سيا�سات.

د.  تقييم دوري لمدى كفاية وفعالية �سيا�سة التعوي�سات ل�سمان تحقيق اأهدافها المعلنة.

تقييم القواعد التي تدفع بموجبها تعوي�سات في مقابل اإيرادات م�ستقبلية محتملة والتي توقيت واحتمال حدوثها غير موؤكدة. ه�. 

تقديم تو�سيات اإلى المجل�س على م�ستوى وتكوين مكافاأة كبار الم�سوؤولين التنفيذيين للبنك. ي�سمل كبار الم�سوؤولين التنفيذيين  و. 

لهذا الغر�س جميع الم�سوؤولين التنفيذيين الذين ل يخ�سع تعيينهم لأي اعترا�س من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

تحديد حجم المكافاآت على اأ�سا�س الأرباح المعدلة ح�سب المخاطر للبنك عن دفع مكافاأة الأداء. ز. 

ا�ستعرا�س امتثال �سيا�سة التعوي�سات مع القواعد ومبادئ ومعايير مجل�س ال�ستقرار المالي. ح. 

اأداء اأي مهام اأخرى ذات عالقة، لالمتثال للمتطلبات التنظيمية. ط. 

النظر في مدى مالءمة المر�سحين لع�سوية المجل�س وفقًا لعقد التاأ�سي�س وال�سيا�سات والمعايير المعتمدة. ي. 

اإجراء مراجعة �سنوية لمتطلبات المهارات والموؤهالت المنا�سبة لع�سوية المجل�س. ك. 

التو�سية بمعايير تكوين المجل�س ولجانه، بما في ذلك عدد اأع�ساء المجل�س، وا�ستقاللية اأع�سائه. ل. 

م.  اإجراء تقييم �سنوي لحالة كل مر�سح م�ستقل لالنتخابات المقترحة في اجتماع الجمعية العامة والإبالغ عن نتائج هذا التقييم اإلى المجل�س.
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30. تعوي�سات الموظفين )تتمة(

التاأكد والتاأكيد، ح�سب القت�ساء، من امتثال المجل�س ولجانه لجميع المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك التكوين. ن. 

م�ساعدة المجل�س في مراجعة مدى كفاية ونجاح عملية التخطيط والإ�سراف على تنفيذها. �س. 

مراجعة الأداء وتقديم تو�سيات اإلى المجل�س ب�ساأن تعوي�سات الإدارة العليا في البنك ال�سعودي الفرن�سي. ع. 

ف.  ا�ستعرا�س وتقييم مدى كفاية هذا الميثاق كل ثالث �سنوات، وتقديم هذا الميثاق، واأية تعديالت على المجل�س للموافقة عليها.

اإجراء التقييم الذاتي لتقييم م�ساهمة اللجنة وفعاليتها في الوفاء بواجباتها وتقديمها اإلى المجل�س كل ثالث �سنوات. �س. 

ال�سمات الأ�سا�سية ل�سيا�سة التعوي�سات في البنك ال�سعودي الفرن�سي 

ب�سفته اأحد البنوك العاملة في المملكة العربية ال�س��عودية، التي تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة ال�س��رق الأو�س��ط الع�سو في مجموعة 

الع�سرين، تعمل اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�سكل وثيق مع مجل�س الإدارة، ولديها ثقافة متاأ�سلة و�سجل حافل من الحكمة في ت�سغيل 

�سيا�س��ة التعوي�سات في فترات الزدهار والأزمات المالية. يتبع البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي قواعد تعوي�سات �سارمة. وقد تم و�سع نظم 

التعوي�س��ات الخا�س بالبنك ال�س��عودي الفرن�س��ي من اأجل تعزيز مبداأ الجدارة ومراقبة الإفراط ف��ي المجازفة والتاأكد من فعالية اإدارة 

المخاطر. تتما�سى ال�سيا�سة التي تم تعديلها موؤخرًا من قبل لجنة التعيينات والتعوي�سات والتي تم اعتمادها من مجل�س الإدارة مع نظام 

الحوكمة المتعلق بالتعوي�سات وذلك طبقًا لالأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي وتوجيهات مجل�س ال�ستقرار المالي. 

وقد تم اإعداد هذه ال�سيا�سة لمواجهة التحديات مثل ا�ستقطاب الكفاءات من الموظفين والحتفاظ بهم وتحفيزهم وذلك اعترافًا باأن: 

اأ. نجاح البنك يعتمد ب�سكل كبير على الكفاءات وجهود الموظفين المهرة الموؤهلة. 

ب. المناف�سة على ا�ستقطاب الموظفين الموؤهلين في مجال الخدمات المالية في المملكة ودول الخليج العربي تعتبر هائلة. 

وطبقًا للممار�س��ات المتبعة في مجال ال�سناعة البنكية ال�س��عودية، يقوم البنك بمنح تعوي�سات ثابتة ومتغيرة. تحدد التعوي�سات الثابتة 

على اأ�سا�س حجم الوظيفة والم�سوؤولية والتوريد والقيمة الن�سبية للوظيفة في ال�سوق، بينما تحدد التعوي�سات المتغيرة على اأ�سا�س الأداء 

وبالتالي يتوقف مبلغ التعوي�س على تحقيق الأهداف المتفق عليها م�سبقًا. 

ت�س��تمل حزمة التعوي�سات الثابتة على الراتب الأ�سا�س��ي والبدلت والمزايا العينية. وطبقًا للعرف المتبع في المملكة العربية ال�س��عودية، 

تحدد التعوي�سات الثابتة على اأ�سا�س الراتب الأ�سا�سي الذي يتم مقارنته بانتظام مع الرواتب ال�سائدة في ال�سوق وذلك ل�سمان المناف�سة. 

وطبق��ًا للممار�س��ات المتبع��ة في مجال ال�سناعة البنكية ال�س��عودية، يدفع البنك مكاف��اأة اأداء والتي تعتبر تعوي�س��ات متغيرة. وكنوع من 

التحفي��ز، تح��دد المكاف��اآت من قب��ل الإدارة ولجنة التعيينات والتعوي�سات بالتعاون مع رئي���س ق�س��م المخاطر، والمدي��ر المالي، ومدير 

الموارد الب�سرية وذلك على اأ�سا�س الأداء ال�سنوي اأو �سافي الدخل المعدل بكافة المخاطر القابلة للتحديد. 

يهدف البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي، كجزء من فل�س��فته لمكافاأة الأداء، اإلى اإيجاد مزيج مثالي من المزايا للموظفين والتي تعتبر مناف�سة 

ب�س��دة وتمكنه من الحتفاظ بهم وتحفيزهم وم�س��اركتهم. وقد كان الميدان دائمًا عاماًل هامًا في ا�س��تراتيجية مكافاآتنا. �سمم البنك 

ال�سعودي الفرن�سي هيكل التعوي�سات بتعقل. ويعتبر تاأجيل الدفع المتغير، على �سبيل المثال، عادة طريقة �سليمة لت�سجيع اللتزام طويل 

الأج��ل. لك��ن القي��ام بذل��ك عندما يكون معظم البنوك، �س��واء في البلد وف��ي المنطقة، ل تزال تدفع لمرة واحدة نقدًا، يتطلب �س��يئًا من 

الحذر. 

يت��م توزي��ع المكاف��اآت عل��ى المجموعات والأق�س��ام بح�س��ب الأه��داف المحققة المذك��ورة في موؤ�س��ر الأداء الأ�سا�س��ي، بينم��ا يتم توزيع 

المكافاآت للموظفين ح�سب اأدائهم الذي يتم مراجعته من قبل الم�سرفين المعنيين وذلك في حالة تحقيق الأهداف المذكورة في موؤ�سر 

الأداء الأ�سا�سي. 

قام البنك في عام 2017 بتطبيق �سيا�س��ة المكافاآت الموؤجلة على �س��كل نقدي فيما يتعلق بمكافاأة الأداء ال�س��نوي، وتنطبق هذه ال�سيا�سة 

على الموظفين في منا�سب يتطلب التعيين فيها عدم العترا�س من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالإ�سافة لأولئك الذين تتجاوز 

قيمة مكافة الأداء الخا�سة بهم حدًا معينًا.�ستخ�سع مكافاآت جميع هوؤلء الموظفين للتاأجيل على مدى فترة مدتها ثالث �سنوات.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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31. التزامات منافع الموظفين

 و�سف عام

يتم احت�س��اب المنافع الم�س��تحقة الدفع لموظفي البنك في نهاية خدماتهم بناء على تقييم اكتواري يقوم به خبير اكتواري م�س��تقل 

وفقًا لقوانين العمل في المملكة العربية ال�سعودية. اإن المكا�سب / الخ�سائر الكتوارية لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017، لي�ست 

جوهرية بالن�سبة للقوائم المالية الموحدة ككل.

فيما يلي الحركة في اللتزامات خالل ال�سنة على اأ�سا�س قيمتها الحالية:

2017باآلف الريالت ال�سعودية

427.113التزامات المنافع المحددة في بداية ال�سنة

40.643تكلفة الخدمة الحالية

14.973تكلفة الفوائد

)22.576(المنافع المدفوعة

)9.559(خ�سائر/)مكا�سب( اكتوارية غير محققة

450.594التزامات المنافع المحددة في نهاية ال�سنة

2017باآلف الريالت ال�سعودية

المحمل/)المعكو�س( لل�سنة

40.643تكلفة الخدمة الحالية

14.973تكلفة العمولة

55.616الإجمالي

الفترا�سات الكتوارية الرئي�سية )فيما يتعلق بنظام منافع الموظفين(

2017

3.6٪ لل�سنةمعدل المخ�سم

5٪ لل�سنةالمعدل المتوقع من زيادة الرواتب

60 �سنةالعمر الطبيعي للتقاعد

تحدد الفترا�سات المتعلقة بمعدل الوفيات في الم�ستقبل ا�ستنادًا اإلى الم�سورة الكتوارية وفقًا لالإح�ساءات والخبرات المن�سورة 

في المنطقة.

ح�سا�سية الفترا�سات الكتوارية

يو�س��ح الج��دول اأدناه ح�سا�س��ية تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 31 دي�س��مبر 2017 اإل��ى معدل الخ�سم )3.6٪( ومعدل 

ت�ساعد الرواتب )5٪( وافترا�سات ال�سحب ومعدلت الوفيات.

2017باآلف الريالت ال�سعودية

469.992العائد على ال�ستثمارات- انخفا�س بن�سبة ٪0.5

469.630المعدل المتوقع من زيادة الرواتب- زيادة بن�سبة ٪0.5

454.194عمر التقاعد- زيادة �سنة واحدة
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32. القطاعات الت�سغيلية 

يت��م تحدي��د القطاعات الت�س��غيلية على اأ�سا���س التقارير الداخلية ح��ول مكونات البنك التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجل���س 

اإدارة البنك ب�سفته كمتخذ القرار الرئي�سي من اأجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم اأدائها. 

تت��م الموافق��ة عل��ى المعامالت بين القطاعات الت�س��غيلية من قب��ل الإدارة طبقًا لل�س��روط المتفق عليها ويتم التقرير ب�س��اأنها وفقًا 

ل�سيا�ساة البنك الداخلية المتعلقة باأ�سعار التحويل. تتما�سى هذه ال�سروط مع الأحكام و�سروط التجارة ال�سائدة. يتم قيا�س الدخل 

من تقرير الأطراف الخارجية اإلى المجل�س بطريقة مت�سقة مع ما ورد في قائمة الدخل الموحدة.

ل يوجد تغييرات على اأ�سا���س التق�س��يم اأو اأ�سا���س القيا���س لأرباح اأو خ�سائر القطاع منذ 31 دي�س��مبر 2016. يمار�س البنك ن�ساطه 

ب�سكل رئي�سي في المملكة العربية ال�سعودية. 

اأ. وفيما يلي القطاعات المدرجة في تقارير البنك وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: 

قطــاع الأفــراد - ي�س��مل ح�س��ابات العم��الء تحت الطلب وح�س��ابات ال�س��ركات الخا�س��ة والموؤ�س�س��ات ال�سغيرة، وال�س��حوبات على 

المك�س��وف، والقرو���س، وح�س��ابات التوفي��ر، والودائ��ع، والبطاقات الئتماني��ة الدائنة والمدين��ة، والقرو�س ال�س��خ�سية، والتعامل 

ببع�س العمالت الأجنبية وتاأجير ال�سيارات.

قطــاع ال�ســركات - ي�س��مل ح�س��ابات تحت الطل��ب لعمالء ال�س��ركات الكبيرة والمتو�س��طة، والودائع، وال�س��حوبات على المك�س��وف، 

والقرو�س والت�سهيالت الئتمانية الأخرى والمنتجات الم�ستقة.

قطاع الخزينة - ي�سمل خدمات الخزينة، والأن�سطة التجارية، وال�ستثمارات في الأوراق المالية، واأ�سواق المال، وعمليات التمويل 

البنكي، والمنتجات الم�ستقة.

قطاع الو�ساطة وال�ستثمار - ويقوم باإدارة ال�ستثمارات واإدارة الموجودات المتعلقة بعمليات التعامل، واإدارة، وترتيب، والم�سورة، 

وحف��ظ الأوراق المالي��ة واإدارة المنتجات ال�س��تثمارية لالأفراد وتمويل ال�س��ركات، وخدمات الو�س��اطة لالأ�س��هم المحلية والدولية، 

والتاأمين.

نورد اأدناه المعلومات الخا�سة بكل قطاع. يتم قيا���س الأداء ا�س��تنادًا اإلى اأرباح القطاع المدرجة في تقارير الإدارة الداخلية والتي 

يت��م مراجعته��ا من قبل �سانع القرار الرئي�س��ي. وت�س��تخدم اأرباح القطاع لقيا���س الأداء حيث تعتق��د الإدارة اأن هذه المعلومات هي 

الأكثر �سلة بتقييم نتائج قطاعات معينة متعلقة ب�سركات اأخرى تعمل �سمن هذه ال�سناعات.

فيم��ا يل��ي تحلي��ل اإجمال��ي موج��ودات ومطلوبات البنك كم��ا ف��ي 31 دي�س��مبر 2017 و2016، واإجمال��ي دخل وم�ساري��ف العمليات 

والح�س��ة ف��ي اأرب��اح / )خ�س��ائر( ال�س��ركات الزميلة، و�سافي الدخ��ل العائد على م�س��اهمي البنك لل�س��نتين المنتهيتين في هذين 

التاريخين لكل قطاع من القطاعات الت�سغيلية: 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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32. القطاعات الت�سغيلية  )تتمة(

قطاع الخزينةقطاع ال�سركاتقطاع الأفرادباآلف الريـالت ال�سعودية
قطاع الو�ساطة 

وال�ستثمار
الإجمالي

2017

17.791.035107.093.45866.836.0881.208.300192.928.881اإجمالي الموجودات

76.049-76.049--ا�ستثمار في �سركات زميلة

1.086.065161.267.500 7.844.173  71.996.17280.341.090اإجمالي المطلوبات

1.552.8103.000.5801.759.041263.7766.576.207اإجمالي دخل العمليات

7.568-7.568--الح�سة في اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافي

1.303.6631.107.058473.696167.4743.051.891اإجمالي م�ساريف العمليات

249.1471.893.5221.292.91396.3023.531.884�سافي دخل ال�سنة

النتائج

1.226.5892.272.1681.153.68647.2274.699.670�سافي دخل العمولت الخا�سة

216.5491.119.318)6.902(184.158725.513دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

356.131-49.2402.812304.079دخل تحويل عمالت اأجنبية، �سافي

270.837-270.837--دخل المتاجرة، �سافي

--)1.002.328(856.573145.755الإيرادات بين القطاعات

661.113--134.080527.033مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

82.22045.44318.6534.807151.123ا�ستهالك واإطفاء

2016

16.500.468116.504.68569.346.4851.077.071203.428.709اإجمالي الموجودات

113.220-113.220--ا�ستثمار في �سركات زميلة

82.875.33176.460.01513.449.698944.662173.729.706اإجمالي المطلوبات

1.491.0643.102.8541.530.734275.0626.399.714اإجمالي دخل العمليات

6.790- 6.790- - الح�سة في اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافي

1.189.3061.286.645246.307174.0122.896.270اإجمالي م�ساريف العمليات

301.7581.816.2091.291.217101.0503.510.234�سافي دخل ال�سنة

النتائج

1.175.5872.160.985883.31736.2984.256.187�سافي دخل العمولت الخا�سة

173.251937.73414.242238.7631.363.990دخل الأتعاب والعمولت، �سافي

395.862-52.2321.390342.240دخل تحويل عمالت اأجنبية، �سافي

200.394-200.394--دخل المتاجرة، �سافي

--)890.189(817.74272.447الإيرادات بين القطاعات

768.374--79.514688.860مخ�س�س خ�سائر الئتمان، �سافي

77.74737.49916.7095.751137.706ا�ستهالك واإطفاء
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32. القطاعات الت�سغيلية  )تتمة(

ب. فيما يلي مخاطر الئتمان التي يتعر�س لها البنك بح�سب القطاعات الت�سغيلية: 

قطاع الخزينةقطاع ال�سركاتقطاع الأفرادباآلف الريـالت ال�سعودية
قطاع الو�ساطة 

وال�ستثمار
الإجمالي

2017

16.516.953106.941.98862.918.5381.139.615187.517.094موجودات قائمة المركز المالي

32.526.425--240.13032.286.295التعهدات واللتزامات المحتملة

8.127.552-8.127.552--الم�ستقات

2016

15.322.009116.360.15365.712.3161.002.586198.397.064موجودات قائمة المركز المالي

34.301.656--168.96034.132.696التعهدات واللتزامات المحتملة

4.049.377-4.049.377--الم�ستقات

تت�سم��ن مخاط��ر الئتمان القيم��ة الدفترية للموجودات المدرجة في قائم��ة المركز المالي الموحدة فيما ع��دا النقد، والممتلكات 

والمع��دات، والموج��ودات الأخ��رى، كما ت�س��تمل مخاط��ر الئتمان على المع��ادل الئتماني لقيم��ة التعهدات واللتزام��ات المحتملة 

والم�ستقات، الذي تم احت�سابه وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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33. مخاطرالئتمان

تمثل مخاطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر لخ�سارة 

مالية. تن�ساأ مخاطر الئتمان ب�سورة اأ�سا�سية عن عمليات الإقرا�س التي تنتج عنها القرو�س وال�سلف، وعن الأن�سطة ال�ستثمارية. 

كما تن�ساأ مخاطر الئتمان عن التعهدات واللتزامات المحتملة والم�ستقات.

ي�س��عى البنك لل�س��يطرة على مخاطر الئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعر�س لالئتمان، وو�سع حدود للمعامالت مع الأطراف 

الأخ��رى المح��ددة، وتقييم مالءة هذه الأطراف. لقد تم ت�سميم �سيا�س��ات اإدارة المخاط��ر الخا�سة للبنك من اأجل تحديد وو�سع 

قيود منا�سبة للمخاطر ومراقبة المخاطر واللتزام بالقيود.

تمث��ل مخاط��ر الئتم��ان الخا�س��ة بالبن��ك والمتعلقة بم�س��تقات التكلف��ة المحتملة ل�س��تبدال عقود الم�س��تقات في حال��ة عدم وفاء 

الأطراف الأخرى بالتزاماتها، ولمراقبة م�س��توى مخاطر الئتمان، يقوم البنك بتقييم الأطراف الأخرى با�س��تخدام نف���س الطرق 

المتبعة ب�ساأن محفظة الإقرا�س الخا�س به. 

تن�س��اأ تركزات مخاطر الئتمان عند ا�س��تراك عدد من العمالء في اأن�س��طة تجارية مماثلة، اأو اأن�س��طة في نف���س الموقع الجغرافي، 

��مات القت�سادية مما يوؤدي اإلى تاأثر مقدرة هوؤلء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ب�س��كل  اأو لمن يكون لديهم نف���س ال�سِّ

مت�سابه بفعل التغيرات القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى. ت�سير تركزات مخاطر الئتمان اإلى الح�سا�سية الن�سبية لأداء 

البنك تجاه التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال اأو موقع جغرافي معين.

ي�س��عى البن��ك لإدارة مخاط��ر الئتمان م��ن خالل تنويع محفظة الإقرا�س لتف��ادي التركز في المخاطر الخا�س��ة باأفراد اأو مجموعة 

م��ن العم��الء ف��ي اأماكن اأو اأن�س��طة معينة، كما يقوم البنك اأي�سًا باأخذ ال�سمانات، ح�س��بما هو مالئم. ويق��وم البنك بالح�سول على 

�سمانات اإ�سافية من الطرف الآخر في حالة وجود موؤ�سرات هامة تدل على انخفا�س في قيمة القرو�س وال�سلف الممنوحة لالأفراد. 

تقوم الإدارة بمراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات، وتطلب �سمانات اإ�سافية وفقًا لالتفاقيات ذات العالقة، ومراقبة القيمة ال�سوقية 

لل�سمانات المقتناة خالل مراجعتها لمدى كفاية مخ�س�س خ�سائر النخفا�س في القيمة. 

يق��وم البن��ك بمراجع��ة �سيا�س��ات واأنظم��ة اإدارة المخاط��ر ب�س��ورة دوري��ة، وذل��ك لعك���س التغي��رات ف��ي منتج��ات ال�س��وق واأف�سل 

الممار�سات. 

يق��وم البن��ك، ب�سورة م�س��تمرة، بتطوير اأنظمته وم��وارده للتمكن من اإدارة مخاطره بطريقة متحفظة، و�س��املة، وفّعالة. ويتم منح 

الئتمان وفقًا للنهج المتبع من لجنة الئتمان. وهناك عدة لجان لالئتمان مع تفوي�س �سلطة الموافقة على الئتمان مع اللجنة العليا 

وهي اللجنة التنفيذية للمجل���س. تفوي�س لجان القرو�س يتم من خالل مقيا���س مخاطر يعتمد على الكم المطلوب من الت�س��هيالت 

الئتماني��ة، وح��دود مخاطر الئتمان. اإجراءات الفح�س النافي للجهالة لمنح الئتمان تحكمها الموجهات في ال�سيا�س��ة الئتمانية 

المعتمدة بوا�سطة لجنة المخاطر التابعة لمجل�س الإدارة. 

تدار اإدارة مخاطر الئتمان من قبل رئي���س ق�س��م المخاطر وتعمل بطريقة م�س��تقلة عن قطاعات الأعمال، وهي م�سوؤولة عن تقديم 

اآراء المخاطر ب�س��اأن طلبات الئتمان الواردة من خطوط الأعمال اإلى لجان الئتمان كجزء من منح الئتمان والمراقبة الم�س��تمرة 

لمحفظة الئتمان.
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33. مخاطرالئتمان )تتمة(

تو�سح �سيا�سة الئتمان معايير اكتتاب الئتمان من خالل معايير قبول المخاطر لقطاعات مختلفة من الأعمال الم�سرفية للبنك. 

معايي��ر قب��ول المخاط��ر تعتمده��ا لجنة مخاطر المجل���س. وتتواف��ق المعايير بدورها مع بي��ان المخاطر المعتمد م��ن البنك، لأجل 

تجنب التركزات الئتمانية القطاعية وتحقيق تنويع محفظة القرو�س. وتو�سح ال�سيا�سة الئتمانية القطاع القت�سادي للقطاعات. 

يتم مراجعة ومراقبة التعر�س على فترات منتظمة.

يتم اإجراء تقييم مخاطر الئتمان من خالل نظام ت�سنيف مخاطر داخلي. هناك 7 درجات ا�ستثمارية و6 درجات غير ا�ستثمارية 

وث��الث افترا�سي��ات لنظام تقييم مخاطر الئتمان لل�س��ركات. جميع ت�سنيفات المخاطر خا�سعة للمراجعة ال�س��نوية ويتم تحديث 

ت�سنيف��ات المخاطر الئتمانية على فترات �س��نوية. ت�سنيفات مخاط��ر الئتمان النهائية هي الم�سممة لمقتر�س وهو المعتمد من 

لجن��ة الئتم��ان المفو�سة. هناك منهجيات ت�سني��ف مختلفة للقطاعات المختلفة لالأعمال الم�سرفية. يراقب البنك عن كثب اآلية 

مراجعة جودة الئتمان والدرجات والتقارير الدورية التي تقدم اإلى لجنة المخاطر التابعة لمجل�س الإدارة.

يول��ي البن��ك اأهمية كبيرة لمقدرة الملتزمين لخدمة الدين من اأن�س��طتهم الأ�سا�س��ية المنتجة للتدفق��ات النقدية. ل يكون ال�سمان 

قطعًا مبررًا رئي�س��يًا لمنح الئتمان بينما ال�سمانات يتم اعتبارها و�س��يلة ثانوية لل�س��داد لل�سعف الملحوظ في نوعية الئتمان. يتم 

تقييم ال�سمانات المقبولة على فترات دورية ومراجعتها للت�سويق واإنفاذ الأنظمة. 

يقوم البنك بمراجعة محفظة القرو�س لتقييم اأحكام محددة لالئتمانات المنخف�سة ب�سورة ربع �سنوية. النواحي الكمية لالأحكام 

المحددة تم اإعدادها على اأ�سا�س الفرق بين القيمة الدفترية للقرو�س والقيمة التقديرية القابلة لال�سترداد. 

تتعلق �س��ندات الديون المدرجة في المحفظة ال�س��تثمارية، ب�س��كل اأ�سا�س��ي، بمخاطر �س��يادية. تم بيان تحليل ال�س��تثمارات ح�سب 

الأط��راف الأخ��رى وتفا�سي��ل مكون��ات ال�س��تثمارات والقرو�س وال�س��لف ف��ي الإي�ساحي��ن رق��م )6( و)7(، على التوال��ي. تم بيان 

المعلومات المتعلقة بمخاطر الئتمان الخا�سة بالأدوات الم�ستقة في الإي�ساح )11(، والمعلومات المتعلقة بالتعهدات واللتزامات 

المحتملة في الإي�ساح )19(.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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33. مخاطرالئتمان )تتمة(

التركزات الجغرافية

اأ. التوزيع ح�سب المناطق الجغرافية للفئات الرئي�سية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واللتزامات المحتملة والتعر�س 

لمخاطر الئتمان على النحو التالي:

 باآلف الريـالت ال�سعودية
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�س التعاون 

الخليجي وال�سرق 

الأو�سط

اأوروبا
�سمال

اأمريكا
الإجماليدول اأخرى

2017

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

975.776-913.6236.45127.05128.651نقد في ال�سندوق

21.417.461----21.417.461الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

248.680325.613668.25016.8031.259.346-ح�ساب جاري

487.62317.498.949-9.180.3434.924.0382.906.945اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي 

130.690---3.037127.653مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8.214.085--7.768.188383.70362.194متاحة للبيع

------مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.980.120----16.980.120ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

ال�ستثمار في �سركات زميلة

76.049---33.85442.195القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

292.800173.312870.3494.22041.3491.382.030مقتناة لأغرا�س المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

13.957650.793-82.33960.270494.227مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

493.927109.937.003-108.369.117543.803530.156�سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

31478.983---478.952بطاقات الئتمان

11.524.408----11.524.408قرو�س ا�ستهالكية

736.927----736.927ممتلكات ومعدات، بال�سافي

1.666.261--130.026-1.536.235موجودات اأخرى

179.317.4046.510.1055.346.561701.1211.053.690192.928.881اإجمالي الموجودات
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33. مخاطرالئتمان )تتمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�س التعاون 

الخليجي وال�سرق الأو�سط
اأوروبا

�سمال

اأمريكا
الإجماليدول اأخرى

2017

المطلوبات 

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

5261.924107.62823.4482.832395.837ح�سابات جارية

2.567.436---1.576.289991.147ودائع اأ�سواق المال

ودائع العمالء

81.236.614120.11512.6243.465101.26181.474.079تحت الطلب

64.627.605--62.391.4842.160.91075.211لأجل

518.928----518.928الدخار

2.2524.333.575-4.325.7724.2371.314اأخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

4.5981.083.711-462.774100.599515.740مقتناة لأغرا�س المتاجرة

1.608--1.608--مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

592112.156-9.24013.77388.551مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

2.002.565----2.002.565�سندات دين و�سكوك

3.709.80435.370220.812141.41342.6014.150.000مطلوبات اأخرى

156.233.4753.688.0751.023.488168.326154.136161.267.500الإجمالي

التعهدات واللتزامات المحتملة

48.5278.260.731-7.916.855199.89395.456اعتمادات م�ستندية

39.100.071770.9213.939.683346.816617.26344.774.754خطابات �سمان

76.4342.541.110-2.432.507620425.965قبولت

2.758.962--81.000-2.677.962التزامات غير قابلة للنق�س لمنح ائتمان 

52.127.395977.0184.142.104346.816742.22458.335.557الإجمالي

الحد الأق�سى للتعر�س الئتماني )مدرج 

بقيم الئتمان المعادلة(

الم�ستقات

6.842.650 2.495.061580.8032.412.9271.012.997340.862  مقتناة لأغرا�س المتاجرة

455-  - 455  --  مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

1.284.447-199.640104.506735.677244.624  مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

2.694.701685.3093.149.0591.257.621340.8628.127.552الإجمالي

التعهدات واللتزامات المحتملة

9.7053.345.452-3.276.67739.97919.091 اعتمادات م�ستندية

22.748.597412.6362.000.234179.938326.91525.668.320 خطابات �سمان

76.4342.541.110-2.432.5076.20525.964 قبولت

971.543--40.500-931.043التزامات غير قابلة للنق�س لمنح ائتمان

29.388.824458.8202.085.789179.938413.05432.526.425الإجمالي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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باآلف الريـالت ال�سعودية
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�س التعاون 

الخليجي وال�سرق 

الأو�سط

اأوروبا
�سمال

اأمريكا
الإجماليدول اأخرى

2016

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

931.144-879.1812.73730.07719.149نقد في ال�سندوق

19.412.964----19.412.964الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

147.024150.252779.49843.7561.120.530-ح�ساب جاري

24.218.102--16.901.4624.395.2282.921.412اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي 

177.556---50.696126.860مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7.576.637-5.898.3221.260.703417.612متاحة للبيع

75.821----75.821مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.244.365----16.244.365ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

113.220---71.02542.195ال�ستثمارات في �سركات زميلة

القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

1.449.939--429.583246.747773.609مقتناة لأغرا�س المتاجرة

786--786--مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

290.970--40.20722.248228.515مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

544.617118.088.554-116.387.080601.082555.775�سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

164492.477--492.29320بطاقات الئتمان

10.876.838----10.876.838قرو�س ا�ستهالكية

716.656---715.5151.141ممتلكات ومعدات، بال�سافي

1.642.150-1.535.98611.73867.42527.001موجودات اأخرى

190.011.3386.857.7235.145.463825.648588.537203.428.709اإجمالي الموجودات
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باآلف الريـالت ال�سعودية
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�س التعاون 

الخليجي وال�سرق الأو�سط
اأوروبا

�سمال

اأمريكا
الإجماليدول اأخرى

2016

المطلوبات 

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

178.79250.76028.9782.966261.496-ح�سابات جارية

4.027.036---1.062.7062.964.330ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

82.58288.525.872-88.378.32356.0888.879تحت الطلب

56665.672.408-63.642.5402.029.21389لأجل

618.883---618.86815الدخار

9.4003.641.309-3.630.3282201.361اأخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

1.196.686-445.575126.156624.765190مقتناة لأغرا�س المتاجرة

4.719--4.719--مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

476.700--39.40761.110376.183مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

6.726.112--2.820.949-3.905.163�سندات دين و�سكوك

2.578.485----2.578.485مطلوبات اأخرى

164.301.3955.415.9243.887.70529.16895.514173.729.706الإجمالي

التعهدات واللتزامات المحتملة

7.188.616231.46321.91311.76557.7257.511.482اعتمادات م�ستندية

41.141.0631.142.8924.247.867428.841913.52347.874.186خطابات �سمان

38.4952.691.122-2.614.33937.662626قبولت

4.340.502--79.500-4.261.002التزامات غير قابلة للنق�س لمنح ائتمان 

55.205.0201.412.0174.349.906440.6061.009.74362.417.292الإجمالي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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33. مخاطرالئتمان )تتمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�س التعاون 

الخليجي وال�سرق الأو�سط
اأوروبا

�سمال

اأمريكا
الإجماليدول اأخرى

الم�ستقات

1.272.382623.3121.193.615367.0542.6683.459.031 مقتناة لأغرا�س المتاجرة

2.106--2.106-- مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

588.240-67.73251.730356.126112.652 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

1.340.114675.0421.551.847479.7062.6684.049.377الإجمالي

التعهدات واللتزامات المحتملة

3.019.41146.2934.3052.43111.5453.083.985 اعتمادات م�ستندية

23.830.025809.4442.084.075194.254362.70027.280.498 خطابات �سمان

70.4052.691.121-2.614.3395.751626 قبولت

1.246.052--15.900-1.230.152التزامات غير قابلة للنق�س لمنح ائتمان

30.693.927861.4882.104.906196.685444.65034.301.656الإجمالي

تعك���س قيم الئتمان المعادلة القيم الناتجة من تحويل التعهدات واللتزامات المحتملة والتزامات الم�س��تقات اإلى معامل مخاطر 

القرو���س با�س��تخدام معام��ل تحوي��ل الئتم��ان المحددة م��ن قبل موؤ�س�س��ة النقد العرب��ي ال�س��عودي. اإن الغر�س م��ن معامل تحويل 

الئتمان هو تحديد مخاطر الئتمان المحتملة المتعلقة بتنفيذ اللتزامات. 

ب. فيما يلي التوزيع الجغرافي للقرو�س وال�سلف غير العاملة ومخ�س�س خ�سائر الئتمان:

باآلف الريـالت ال�سعودية

20172016

غير عاملة، �سافي
مخ�س�س خ�سائر 

الئتمان
غير عاملة، �سافي

مخ�س�س خ�سائر 

الئتمان

3.418.6523.421.0501.706.8973.004.751المملكة العربية ال�سعودية

--3.3893.389اأخرى

3.422.0413.424.4391.706.8973.004.751الإجمالي

يت�سمن مخ�س�س انخفا�س قيمة خ�سائر الئتمان مخ�س�سات خا�سة وجماعية.
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34. مخاطر ال�سوق

تمث��ل مخاطر ال�س��وق مخاطر تذب��ذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�س��تقبلية لالأدوات المالية نتيج��ة للتغير في متغيرات 

ال�سوق مثل اأ�سعار الفائدة واأ�سعار ال�سرف الأجنبي واأ�سعار الأ�سهم. ي�سنف البنك تعر�ساته لمخاطر ال�سوق اإلى مخاطر المتاجرة 

اأو مخاطر غير المتاجرة اأو دفتر البنك.

تت��م اإدارة ومراقب��ة مخاط��ر ال�س��وق المتعلق��ة بالمتاج��رة ودفتر البنك با�س��تخدام عدة موؤ�س��رات منه��ا طريقة القيم��ة المعر�سة 

للمخاطر، واختبار الجهد وتحليل الح�سا�سية. 

اأ. مخاطر ال�سوق - دفتر المتاجرة

و�س��ع المجل���س قي��ودًا على م�س��توى المخاطر المقبول عن��د اإدارة دفتر المتاج��رة. ولغر�س اإدارة مخاطر ال�س��وق لدفتر المتاجرة، 

يطب��ق البن��ك، وب�س��كل يومي، طريق��ة القيمة المعر�سة للمخاط��ر من اأجل تقييم و�سع مخاطر ال�س��وق المقتناة ولتقدير الخ�س��ائر 

القت�سادية المحتملة بناًء على مجموعة من الفترا�سات والتغير في اأو�ساع ال�سوق.

تق��در طريق��ة القيم��ة المعر�سة للمخاطر التغير ال�س��لبي المحتمل في قيمة ال�س��وق لمحفظة ما عند م�س��توى ثق��ة معين وعلى مدى 

زمن��ي معي��ن. ي�س��تخدم البنك نماذج المح��اكاة لتقييم التغيرات الممكنة لقيمة ال�س��وق لدفت��ر المتاجرة بالعتم��اد على البيانات 

ال�س��ابقة. ع��ادة م��ا ت�سم��م نم��اذج القيم��ة المعر�سة للمخاط��ر في بيئة �س��وقية اعتيادي��ة، لذلك يك��ون لطريقة القيم��ة المعر�سة 

للمخاطر قيود لأنها تعتمد على الرتباطات والتقلبات ال�س��ابقة في اأ�س��عار ال�سوق، كما اأنها تفتر�س اأن الحركات الم�ستقبلية �ستتبع 

توزيعًا اإح�سائيًا.

اإن طريقة »القيمة المعر�سة للمخاطر« المتبعة من قبل البنك تمثل تقديرًا وذلك با�س��تخدام م�س��توى ثقة قدره 99٪ من الخ�س��ائر 

المحتملة التي ل يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف ال�س��ائدة بال�س��وق لمدة يوم واحد. اإن ا�س��تخدام م�س��توى الثقة بن�سبة ٪99 

على مدى يوم واحد يو�سح اأن الخ�س��ائر التي تجاوزت مبلغ »القيمة المعر�سه للمخاطر« يجب األ تحدث، في المتو�س��ط، اأكثر من 

مرة كل مائة يوم. يتم على اأ�سا�س يومي اإجراء عملية اختبار محددة للقيمة المعر�سة للمخاطر.

تمثل »القيمة المعر�سة للمخاطر« مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، ول تاأخذ بعين العتبار الخ�سائر التي ل تحدث خارج 

فت��رة الثق��ة المحددة، لكن نتائج عمليات الم�ساربة الفعلية يمكن اأن تختلف عن طرق احت�س��اب القيمة المعر�سه للمخاطر خا�سة 

واأن عمليات الحت�ساب هذه ل تعطي موؤ�سرًا اإيجابيًا عن الأرباح اأو الخ�سائر خالل اأو�ساع ال�سوق المتدهورة. 

وللتغلب على القيود اأعاله المتعلقة با�ستخدام طريقة »القيمة المعر�سة للمخاطر«، يقوم البنك باإجراء اختبارات الجهد للمحفظة 

للوق��وف عل��ى الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة العتيادية، ويتم اإبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات ولجان اإدارة المخاطر 

بالبنك بانتظام بالخ�سائر التي تحدث نتيجة لختبارات الجهد لمراجعتها. 

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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فيما يلي تحليل للمعلومات المتعلقة بالقيمة المعر�سة للمخاطر الخا�سة بالبنك لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016:

باآلف الريـالت ال�سعودية
اأ�سعار تحويل عمالت 

اأجنبية

مخاطر اأ�سعار 

العمولت الخا�سة
المتاجرة الكلية

2017

1745.3455.291القيمة المعر�سة للمخاطر كما في 31 دي�سمبر 2017

1084.3574.355متو�سط القيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2017 

5836.8786.907الحد الأق�سى للقيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2017 

91.9031.907الحد الأدنى للقيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2017 

2016

374.6664.651القيمة المعر�سة للمخاطر كما في 31 دي�سمبر 2016

1645.3645.367متو�سط القيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2016 

1.0247.7357.731الحد الأق�سى للقيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2016 

63.0193.043الحد الأدنى للقيمة المعر�سة للمخاطر ل�سنة 2016 

القيمة التجارية الإجمالية المعر�سة للخطر تت�سمن تاثيرًا تعوي�سيًا لمراكز ناتجة من الأرباح والخ�سائر المحققة من العمالت الأجنبية.

ب. مخاطر ال�سوق ل�سجل غير المتاجرة

تن�ساأ مخاطر ال�سوق المتعلقة بغير عمليات المتاجرة، ب�سكل اأ�سا�سي، نتيجة التغيرات في اأ�سعار العمولت الخا�سة اأو اأ�سعار تحويل 

العمالت الأجنبية، اأو اأ�سعار الأ�سهم. 

1. مخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة

تن�س��اأ مخاط��ر مع��دل العمول��ة الخا�سة نظرًا للتغير في �س��عرها والذي يمك��ن اأن يوؤثر اإما ف��ي القيمة العادل��ة اأو التدفقات النقدية 

الم�س��تقبلية من الأدوات المالية. وقد قام المجل���س بو�سع حدود لفجوة معدلت العمولت الخا�سة لفترات محددة. ويراقب البنك 

المراكز يوميّا وي�ستخدم ا�ستراتيجيات التحوط للتاأكد من المحافظة على هذه المراكز �سمن الحدود المقررة لهذه الفجوات. 

تو�س��ح الج��داول التالي��ة اأث��ر التغي��رات المحتملة المعقولة في اأ�س��عار العمولت الخا�سة، بم��ا في ذلك كافة البن��ود القابلة للتغيير 

الأخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة للبنك اأو حقوق الملكية. يمثل الأثر على دخل العمولت الخا�سة اأثر التغيرات 

المفتر�س��ة ف��ي اأ�س��عار العم��ولت الخا�س��ة باأدنى م�س��توى لها عن��د 0٪ على �ساف��ي دخل العم��ولت الخا�سة خالل الع��ام بناًء على 

الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة ب�س��عر عائم كما في 31 دي�س��مبر 2017، بما في ذلك اأثر 

اأدوات تغطي��ة المخاط��ر. تم احت�س��اب الأثر على حقوق الملكية وذلك باإعادة تقوي��م الموجودات المالية المتاحة للبيع بعمولة ثابتة 

بما في ذلك اأثر تغطية المخاطر المتعلقة بها كما في 31 دي�سمبر 2017 والناتجة عن اأثر التغيرات المفتر�سة في اأ�سعار العمولت 
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الخا�س��ة. يت��م تحليل الأثر على حقوق الم�س��اهمين ح�س��ب تاريخ ا�س��تحقاق الموجودات اأو المقاي�سة. تت��م مراقبة وتحليل مخاطر 

العمليات الم�سرفية ح�سب تركزات العمالت ويتم الإف�ساح عن الآثار المتعلقة بها باآلف الري�الت ال�سعودية. 

 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

التغير العملة

في نقاط 

الأ�سا�س

ح�سا�سية دخل 

العمولت 

الخا�سة

الإجماليح�سا�سية الأ�سهم

6 اأ�سهر

اأو اأقل

اأكثر من 6 اأ�سهر 

اإلى �سنة

اأكثر من �سنة 

اإلى 5 �سنوات

اأكثر من

5 �سنوات

)6.415(-)5.851()381()183(17.732+100دولر اأمريكي

100-)19.636(1833815.851-6.415

)241.507()30.822()193.899()7.158()9.628(41.252+100ريـال �سعودي

100-)42.242(9.6287.158193.89930.822241.507

2016باآلف الريـالت ال�سعودية

التغير العملة

في نقاط 

الأ�سا�س

ح�سا�سية دخل 

العمولت 

الخا�سة

الإجماليح�سا�سية الأ�سهم

6 اأ�سهر

اأو اأقل

اأكثر من 6 اأ�سهر 

اإلى �سنة

اأكثر من �سنة اإلى

5 �سنوات

اأكثر من

5 �سنوات

)1.540(-)542()528()470(38.710+100دولر اأمريكي

100-)49.851(470528542-1.540

)258.701()89.921()159.083()5.204()4.493(72.699+100ري�ال �سعودي

100-)56.135(4.4935.204159.08389.921258.701

ح�سا�سية اأ�سعار العمولت الخا�سة بالموجودات والمطلوبات والم�ستقات 

يدي��ر البن��ك مخاط��ر اآثار التقلبات في اأ�س��عار العمولت الخا�سة ال�س��ائدة في ال�س��وق على مركزه المالي وتدفقات��ه النقدية. يقوم 

مجل���س الإدارة بو�س��ع ح��دود لم�س��توى الفج��وة اأو عدم التطاب��ق عند تجديد اأ�س��عار العمولت الخا�س��ة التي يتم التعه��د بها، ويتم 

مراقبة ذلك يوميًا من قبل اإدارة الخزينة بالبنك. 

يلخ�س الجدول اأدناه تعّر�س البنك لمخاطر معدل العمولة الخا�سة، كما يت�سمن الجدول القيمة الدفترية لالأدوات المالية للبنك 

م�سنفة بح�سب تواريخ تجديد الأ�سعار اأو تواريخ ال�ستحقاق، اأيهما اأ�سبق. 

يتعر�س البنك لمخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والأدوات 

المالية الم�س��تقة التي ت�س��تحق اأو �س��يتم تجديد اأ�سعارها في فترة محددة. يقوم البنك باإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ 

تجديد اأ�سعار الموجودات والمطلوبات من خالل ا�ستراتيجيات اإدارة المخاطر.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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 باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

غير المحملة 

بعمولة
الإجمالي

2017

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي

975.776975.776----نقد في ال�سندوق

8.644.46121.417.461---12.773.000الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية 

الأخرى

1.259.3461.259.346----ح�ساب جاري

17.498.949---16.698.949800.000اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي

130.690--62.98060.1507.560مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1.121.0493.856.0243.129.83859.69447.4808.214.085متاحة للبيع

------مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.980.120-11.331.7512.087.750-3.560.619ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

76.04976.049----ا�ستثمارات في �سركات زميلة

القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

1.382.0301.382.030----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

650.793650.793----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

23.267478.983---455.716 بطاقات الئتمان

131.960513.8558.473.3122.331.83973.44211.524.408 قرو�س ا�ستهالكية

58.272.95021.391.52713.626.50315.327.1891.318.834109.937.003 �سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

736.927736.927----ممتلكات ومعدات، ال�سافي

1.666.2611.666.261----موجودات اأخرى

93.077.22326.621.55636.568.96419.806.47216.854.666192.928.881اإجمالي الموجودات
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باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

غير المحملة 

بعمولة
الإجمالي

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

395.837395.837----ح�سابات جارية

2.567.436----2.567.436ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

73.211.89481.474.079---8.262.185تحت الطلب

518.928518.928----الدخار

152.56464.627.605-42.987.03921.235.202252.800لأجل

4.333.5754.333.575----اأخرى

2.002.565----2.002.565�سندات دين و�سكوك

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

1.083.7111.083.711----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

1.6081.608----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

112.156112.156----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

4.150.0004.150.000----مطلوبات اأخرى

31.661.38131.661.381----حقوق الم�ساهمين

115.621.654192.928.881-55.819.22521.235.202252.800اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

ح�سا�سية معدل العمولة

-)98.766.988(37.257.9985.386.35436.316.16419.806.472- داخل قائمة المركز المالي

ح�سا�سية معدل العمولة

--7.512.25050.900.397377.842)58.790.489(- خارج قائمة المركز المالي

-)98.766.988(12.898.60487.216.56120.184.314)21.532.491(فجوة الح�سا�سية لمعدل العمولة الإجمالي

--78.582.67498.766.988)8.633.887()21.532.491(فجوة الح�سا�سية لمعدل العمولة التراكمي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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 باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

غير المحملة 

بعمولة
الإجمالي

2016

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

931.144931.144----نقد في ال�سندوق

8.545.96419.412.964---10.867.000الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.120.5301.120.530----ح�ساب جاري

24.218.102---13.156.10211.062.000اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي 

177.556-41.03578.10954.6963.716مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

610.9217.576.637-1.227.2962.020.0013.718.419متاحة للبيع

75.821---82474.997مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.244.365-3.848.962512.7446.050.0005.832.659ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

113.220113.220----ا�ستثمار في �سركة زميلة

القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

1.449.9391.449.939----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

786786----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

290.970290.970----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

21.721492.477---470.756 بطاقات الئتمان

213.818436.4366.642.4523.528.24055.89210.876.838 قرو�س ا�ستهالكية

58.941.88820.137.18617.414.32721.557.14538.008118.088.554 �سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

716.656716.656----ممتلكات ومعدات، بال�سافي

1.642.1501.642.150----موجودات اأخرى

88.767.68134.321.47333.879.89430.921.76015.537.901203.428.709اإجمالي الموجودات
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باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات
الإجماليغير المحملة بعمولة

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

261.496261.496----ح�سابات جارية

4.027.036---3.889.536137.500ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

80.280.29488.525.872---8.245.578تحت الطلب

618.883618.883----الدخار

564.80765.672.408-40.379.16221.266.8533.461.586لأجل

3.641.3093.641.309----اأخرى

6.726.112---3.913.4222.812.690�سندات دين و�سكوك

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

1.196.6861.196.686----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

4.7194.719----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

476.700476.700----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

2.578.4852.578.485----مطلوبات اأخرى

29.699.00329.699.003----حقوق الم�ساهمين 

119.322.382203.428.709-56.427.69824.217.0433.461.586اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

ح�سا�سية معدل العمولة 

)103.784.481(32.339.98310.104.43030.418.30830.921.760- داخل قائمة المركز المالي

ح�سا�سية معدل العمولة 

14.672.36953.661.454895.138)69.228.961(- خارج قائمة المركز المالي 

)103.784.481(24.776.79984.079.76231.816.898)36.888.978(فجوة الح�سا�سية لمعدل العمولة الإجمالي

-71.967.583103.784.481)12.112.179()36.888.978(فجوة الح�سا�سية لمعدل العمولة التراكمي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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يمثل �سافي الفجوة )الفرق( بين الأدوات المالية الم�س��تقة �سافي القيم ال�س��مية لتلك الأدوات المالية، والتي ت�س��تخدم في اإدارة 

مخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة.

اإن �س��عر العمولة الخا�سة الفعلي )العائد الفعلي( لالأداة المالية النقدية هو ال�س��عر الذي تح�س��ب بموجبه القيمة الدفترية لالأداة 

المالية، وذلك عند ا�س��تخدامه في ح�س��اب القيمة الحالية لهذه الأداة. اإن هذا ال�س��عر يعتبر ال�سعر التاريخي لالأداة المالية بعمولة 

ثابتة الم�سجلة بالتكلفة المطفاأة، و�سعر ال�سوق الحالي لالأداة بعمولة عائمة اأو الأداة الم�سجلة بالقيمة العادلة.

2. مخاطر العملة

تتمث��ل مخاط��ر العم��الت بالمخاطر الناتجة ع��ن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اأ�س��عار ال�س��رف الأجنبي. و�سع 

المجل���س حدودًا لم�س��توى مراكز العمالت والتي تتم مراقبتها ب�سورة يومية، كما ت�س��تخدم ا�ستراتيجيات التحوط اأي�سًا للتاأكد من 

اأنه تم الحتفاظ بها �سمن تلك الحدود. 

يو�س��ح الج��دول التال��ي العم��الت الت��ي يتعر���س البن��ك ب�س��اأنها لمخاطر هامة كم��ا ف��ي 31 دي�س��مبر 2017 و2016 عل��ى موجوداته 

ومطلوب��ات النقدي��ة المقتن��اة لغير اأغرا�س المتاجرة، وتدفقاته النقدية المتوقعة. يح�س��ب التحليل اأثر التغيرات المحتملة المعقولة 

في اأ�سعار العمالت مقابل الري�ال ال�سعودي مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، في قائمة الدخل الموحدة )ب�سبب القيمة العادلة 

للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لغير اأغرا�س المتاجرة التي تاأثرت بالعملة(، وفي حقوق الملكية )ب�سبب التغير في القيمة 

العادل��ة لمقاي�س��ات اأ�س��عار العمولت الم�س��تخدمة للتحوط للتدفق��ات النقدية(. يظهر الأث��ر الإيجابي الزي��ادة المحتملة في قائمة 

الدخل الموحدة اأو حقوق الملكية، بينما يظهر الأثر ال�سلبي �سافي النخفا�س المحتمل في قائمة الدخل الموحدة اأو حقوق الملكية. 

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

تعر�سات العملة
ن�سبة التغير في

�سعر العملة )%(

الأثر على �سافي 

الدخل

الأثر على حقوق 

الملكية

ن�سبة التغير في

�سعر العملة )%(

الأثر على �سافي 

الدخل

الأثر على حقوق 

الملكية

616)13.210(+3445)1.622(+5دولر اأمريكي

-30-3-)7(-3يورو

ل يوجد اأثر جوهري على حقوق الملكية و�سافي الدخل نتيجة التغير في العمالت الأجنبية الأخرى.

3. مركز العملة  

يدي��ر البن��ك تعر�س��ات لآثار التقلبات في اأ�س��عار ال�سرف ال�س��ائدة بال�س��وق على مركزه المال��ي وتدفقاته النقدية، ويقوم مجل���س 

الإدارة بو�سع حدود لم�س��توى المخاطر المقبولة لكل عملة وب�س��كل اإجمالي لمراكز فترة الليلة الواحدة وخالل اليوم الواحد، حيث 

تتم مراقبتها ب�سكل يومي. في نهاية ال�سنة، كان �سافي المخاطر الجوهرية بالعمالت الأجنبية لدى البنك كما يلي:

باآلف الريـالت ال�سعودية
2017

)ق�سيرة( / طويلة الأجل

2016

طويلة الأجل

)93.841(94.434دولر اأمريكي 

)988(245يورو 

)276()2.160(جنيه ا�سترليني

13.486)7.398(اأخرى 

)81.619(85.121الإجمالي
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34. مخاطر ال�سوق )تتمة(

4. مخاطر اأ�سعار الأ�سهم

ت�س��ير مخاط��ر اأ�س��عار الأ�س��هم اإل��ى مخاط��ر انخفا�س القيم��ة العادلة لالأ�س��هم في محفظ��ة ال�س��تثمارات المقتناة لغي��ر اأغرا�س 

المتاجرة الخا�سة بالبنك نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في م�ستويات موؤ�سرات اأ�سعار الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. 

فيما يلي تحليل لأثر ا�س��تثمارات الأ�س��هم المقتناة كا�س��تثمارات متاحة للبيع على حقوق الملكية بالبنك نتيجة للتغيرات المحتملة 

المعقولة في موؤ�سرات اأ�سعار الأ�سهم مع اإبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة: 

20172016باآلف الريـالت ال�سعودية

موؤ�سرات ال�سوق
ن�سبة التغير في اأ�سعار

الأ�سهم %

الأثر على القيمة 

ال�سوقية

ن�سبة التغير في اأ�سعار

الأ�سهم %

الأثر على القيمة 

ال�سوقية

11.086+5-- تداول 

)11.086(-5-- تداول

ل يوجد اأثر جوهري على القيمة ال�سوقية ب�سبب التغير في اأ�سعار الأوراق المالية الدولية المدرجة.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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35. مخاطر ال�سيولة

تمث��ل مخاط��ر ال�س��يولة عدم مقدرة البنك عل��ى تلبية �سافى متطلبات التمويل الخا�سة به. ويمكن اأن تحدث مخاطر ال�س��يولة عند 

وجود ا�سطراب في ال�س��وق اأو انخفا�س م�س��توى درجات الت�سنيف الئتماني مما يوؤدي اإلى �سح مفاجئ في بع�س م�سادر التمويل. 

وللتقلي��ل م��ن ه��ذه المخاطر، قام��ت الإدارة بتنويع م�س��ادر التمويل، واإدارة الموج��ودات بعد الأخذ بعين العتبار توافر ال�س��يولة، 

والحفاظ على ر�سيد كاٍف من النقد و�سبه النقد والأوراق المالية القابلة للت�سويق. 

تت��م مراقب��ة مرك��ز ال�س��يولة يوميًا، ويت��م اإجراء اختبارات جهد منتظمة ب�س��اأن ال�س��يولة با�س��تخدام �س��يناريوهات متع��ددة تغطي 

الظروف العتيادية وغير العتيادية في ال�س��وق. تخ�سع كافة ال�سيا�س��ات والإجراءات المتعلقة بال�س��يولة للمراجعة والموافقة من 

قب��ل لجن��ة الموج��ودات والمطلوبات بالبنك. يتم اإ�سدار تقارير يومية تغطي مركز ال�س��يولة للبنك وال�س��ركات التابعة العاملة. كما 

يقدم تقرير موجز اإلى لجنة الموجودات والمطلوبات بانتظام، حيث ي�سمل كافة ال�ستثناءات والإجراءات الت�سحيحية المتخذة. 

وطبق��ًا لنظ��ام مراقب��ة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي، يحتفظ البنك لدى موؤ�س�س��ة النقد بوديعة 

نظامي��ة ت�س��اوي 7٪ م��ن اإجمال��ي ودائ��ع العمالء تحت الطل��ب و4٪ من الأر�س��دة للبنوك والموؤ�س�س��ات المالية الأخ��رى )فيما عدا 

الأر�س��دة لموؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي والودائ��ع غير المقيمة والم�س��جلة بالعمالت الأجنبية( وودائع الدخ���ار والودائع لأجل 

وهوام���س خطاب��ات ال�سمان والعتمادات الم�س��تندية، ويتم ا�س��تبعاد كافة الودائ��ع الخا�سة باتفاقيات اإعادة ال�س��راء. اإ�سافة اإلى 

الوديعة النظامية، يحتفظ البنك باحتياطيات نقدية �سائلة ل تقل عن 20٪ من التزامات ودائعه، في �سورة نقد اأو �سندات الحكومة 

ال�س��عودية اأو الموج��ودات الت��ي يمك��ن تحويله��ا اإلى نقد خ��الل فترة ل تزيد عل��ى ثالثين يومًا. كم��ا يمكن للبن��ك الحتفاظ بمبالغ 

اإ�سافية من خالل ت�س��هيالت اإعادة ال�س��راء لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مقابل �سندات الحكومة ال�سعودية ولغاية 75٪ من 

القيمة ال�سمية لل�سندات. 

اأ. تحليل ا�ستحقاقات الموجودات والمطلوبات

يلخ���س الج��دول اأدن��اه محفظ��ة ال�س��تحقاقات للموج��ودات وللمطلوب��ات المالية للبن��ك. اإن ال�س��تحقاقات المتوقع��ة للموجودات 

والمطلوبات تم تحديدها على اأ�سا�س الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ ال�ستحقاقات التعاقدية ول تاأخذ بعين العتبار 

تاريخ ال�س��تحقاق الفعلي المتوقع والم�س��ار اإليه من قبل البنك. تقوم الإدارة بمراقبة محفظة ال�ستحقاقات ل�سمان توافر ال�سيولة 

الكافي��ة. ولغر���س العر���س، ت��م اإدراج جمي��ع اأر�س��دة الودائع تحت الطل��ب، لالدخار والإيداع��ات الأخرى �سمن بن��د »بدون تاريخ 

ا�ستحقاق ثابت«.
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35. مخاطر ال�سيولة )تتمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

بدون تاريخ

ا�ستحقاق ثابت
الإجمالي

2017

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي

975.776975.776----نقد في ال�سندوق

8.644.46121.417.461---12.773.000الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية 

الأخرى

1.259.3461.259.346----ح�ساب جاري

17.498.949---16.698.949800.000اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي 

130.690--44.82260.15025.718مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

267.945588.3644.596.7082.713.58847.4808.214.085متاحة للبيع

------مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.980.120-11.731.7535.157.750-90.617ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

76.04976.049----ا�ستثمارات في �سركات زميلة

القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

1.382.0301.382.030----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

650.793650.793----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

23.267478.983---455.716 بطاقات الئتمان

131.960513.8558.473.3122.331.83973.44211.524.408قرو�س ا�ستهالكية

39.917.43816.377.74327.498.46024.082.8942.060.468109.937.003�سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

736.927736.927----ممتلكات ومعدات، بال�سافي

1.666.2611.666.261----موجودات اأخرى

70.380.44718.340.11252.325.95134.286.07117.596.300192.928.881اإجمالي الموجودات

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016

التقرير ال�سنوي ٢٠١٧ 154



35. مخاطر ال�سيولة )تتمة(

 باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

بدون تاريخ

ا�ستحقاق ثابت
الإجمالي

2017

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

395.837395.837----ح�سابات جارية

2.567.436----2.567.436ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

81.474.07981.474.079----تحت الطلب

518.928518.928----الدخار

41.049.48513.223.4606.702.0963.500.000152.56464.627.605لأجل

4.333.5754.333.575----اأخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

1.083.7111.083.711----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

1.6081.608----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

112.156112.156----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

2.002.565-2.000.000--2.565�سندات دين و�سكوك

4.150.0004.150.000----مطلوبات اأخرى

31.661.38131.661.381----حقوق الم�ساهمين 

43.619.48613.223.4606.702.0965.500.000123.883.839192.928.881اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
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35. مخاطر ال�سيولة )تتمة(

باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

بدون تاريخ

ا�ستحقاق ثابت
الإجمالي

2016

الموجودات

نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

931.144931.144----نقد في ال�سندوق

8.545.96419.412.964---10.867.000الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.120.5301.120.530----ح�ساب جاري

24.218.102---13.156.10211.062.000اإيداعات �سوق المال

ا�ستثمارات، �سافي 

177.556-35.02984.11554.6963.716مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

392.074593.9514.942.7331.036.958610.9217.576.637متاحة للبيع

75.821---82474.997مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

16.244.365-6.908.9289.244.658-90.779ا�ستثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة المطفاأة

113.220113.220----ا�ستثمارات في �سركات زميلة

القيمة العادلة الموجبة للم�ستقات

1.449.9391.449.939----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

786786----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

290.970290.970---مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

قرو�س و�سلف، �سافي

470.75621.721492.477 بطاقات الئتمان

213.818436.4366.642.4523.528.24055.89210.876.838قرو�س ا�ستهالكية

48.447.98518.635.90323.082.18626.669.3201.253.160118.088.554�سحوبات على المك�سوف وقرو�س تجارية

716.656716.656----الممتلكات والمعدات، �سافي

1.642.1501.642.150----موجودات اأخرى

73.674.36730.887.40241.630.99540.482.89216.753.053203.428.709اإجمالي الموجودات

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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 باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

بدون تاريخ

ا�ستحقاق ثابت
الإجمالي

2016

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

261.496261.496----ح�سابات جارية

4.027.036---3.889.300137.736ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

88.525.87288.525.872----تحت الطلب

618.883618.883----الدخار

39.308.28815.538.3829.260.9311.000.000564.80765.672.408لأجل

3.641.3093.641.309اأخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

1.196.6861.196.686----مقتناة لأغرا�س المتاجرة

4.7194.719----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

476.700476.700----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

6.726.112-13.4222.812.6901.900.0002.000.000�سندات دين و�سكوك

2.578.4852.578.485----مطلوبات اأخرى

29.699.00329.699.003----حقوق الم�ساهمين 

43.211.01018.488.80811.160.9313.000.000127.567.960203.428.709اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
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35. مخاطر ال�سيولة )تتمة(

ب. تحليل المطلوبات المالية ح�سب الفترة المتبقية لال�ستحقاقات التعاقدية

يلخ�س الجدول اأدناه اآجال ال�ستحقاق المتعلقة بالمطلوبات المالية الخا�سة بالبنك كما في 31 دي�سمبر 2017 و2016 على اأ�سا�س 

التزامات ال�س��داد التعاقدية غير المخ�سومة. يتم اإدراج مدفوعات العمولة الخا�سة حتى تاريخ ال�س��تحقاق التعاقدي في الجدول 

التالي، ولكن اإجمالي تلك المبالغ ل يتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة. تم تحديد ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على 

اأ�سا���س الفت��رة المتبقي��ة من تاريخ التقرير حتى تاريخ ال�س��تحقاقات التعاقدي��ة ول تاأخذ بعين العتبار تاريخ ال�س��تحقاق الفعلي. 

يتوقع البنك عدم طلب العديد من العمالء ال�س��داد على اأ�سا���س اأقرب تاريخ يمكن اأن يكون البنك مطالبًا فيه بال�س��داد. ول يعك���س 

الجدول التدفقات النقدية المتوقعة ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.

 باآلف الريـالت ال�سعودية
خالل 3

اأ�سهر

12-3

�سهراً

5-1

�سنوات

اأكثر من 5

�سنوات

بدون تاريخ

ا�ستحقاق ثابت
الإجمالي

2017

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

395.837395.837---- ح�سابات جارية

2.573.084----2.573.084 ودائع �سوق المال

ودائع العمالء

81.474.07981.474.079----تحت الطلب

518.928518.928----الدخار

41.237.82913.509.2806.770.4323.534.844152.56465.204.949لأجل

4.333.5754.333.575----اأخرى

2.018.513-2.000.000--18.513�سندات دين و�سكوك

43.829.42613.509.2806.770.4325.534.84486.874.983156.518.965الإجمالي 

2016

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

261.496261.496---- ح�سابات جارية

4.028.485---3.890.749137.736 ودائع اأ�سواق المال

ودائع العمالء

88.525.87288.525.872----تحت الطلب

618.883618.883----الدخار

25.233.62830.045.4849.557.1861.023.150564.80766.424.255لأجل

3.641.3093.641.309----اأخرى

7.096.586-2.854.1322.089.2742.153.180-�سندات دين و�سكوك

29.124.37733.037.35211.646.4603.176.33093.612.367170.596.886الإجمالي

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة
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36. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

القيم��ة العادل��ة ه��ي ال�س��عر ال��ذي قد ي�س��تلم مقابل بيع اأ�س��ل اأو يدفع لتحويل الت��زام معاملة اعتيادية بين الم�س��اركين في ال�س��وق 

بتاريخ القيا�س. ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افترا�س اأن معاملة بيع الأ�سل اأو تحويل التزام تتم في ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو 

اللتزام اأو في ظل غياب �سوق رئي�سية، في اأكثر الأ�سواق منفعة لالأ�سل اأو اللتزام.

بالن�س��بة لالأدوات المالية التي يتم المتاجرة بها نادرًا ولها �س��فافية �س��عر قليلة، فاإن القيمة العادلة اأقل مو�سوعية وتتطلب درجات 

متفاوت��ة م��ن التقدير بالعتماد على ال�س��يولة، والتركيز، وعدم التاأكد من عوامل ال�س��وق وافترا�سات الت�س��عير والمخاطر الأخرى 

التي توؤثر على الأداة المعينة.

نماذج التقييم

ت�س��تمل طرق التقييم على �سافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخ�سومة والمقارنة مع الأدوات المماثلة التي يتوفر 

لها اأ�س��عار �س��وق قابلة للمالحظة. وت�ستمل الفترا�سات والبيانات الم�ستخدمة في طرق التقييم على معدلت فائدة اأ�سا�سية خالية 

من المخاطر وهوام���س الئتمان واأق�س��اط اأخرى م�س��تخدمة في تقدير معدلت الخ�سم واأ�س��عار ال�سندات والأ�سهم واأ�سعار �سرف 

العمالت الأجنبية. 

اإن الهدف من طرق التقييم هو التو�سل اإلى قيا���س القيمة العادلة التي تعك���س ال�س��عر الذي �س��يتم ا�س��تالمه من بيع اأ�سل اأو دفعه 

لتحويل التزام في معاملة نظامية بين الم�ساركين في ال�سوق الرئي�سي في تاريخ القيا�س. ي�ستخدم البنك نماذج التقييم المعترف 

بها على نطاق وا�سع لتحديد القيمة العادلة لالأدوات المالية العامة والأكثر �سهولة. 

الأ�سعار القابلة للمالحظة اأو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في ال�سوق للديون والأوراق المالية المدرجة في ال�سوق والم�ستقات 

المالية المتاجر بها الم�ستقات الب�سيطة مثل مقاي�سات اأ�سعار العمولت. توفر اأ�سعار ال�سوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج 

تقل��ل م��ن الحاج��ة لأحكام وتقدي��رات الإدارة وتقلل اأي�سًا عدم التاأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة. توفر اأ�س��عار ال�س��وق القابلة 

للمالحظ��ة والمدخالت تختلف وفقًا للمنتجات والأ�س��واق وهي عر�سة للتغيرات ا�س��تنادًا اإلى الأح��داث المحددة والظروف العامة 

في الأ�سواق المالية.

نم��اذج التقييم التي ت�س��تخدم مدخ��الت هامة غير مالحظة ومدخالت النماذج تتطلب درجة اأعلى م��ن اأحكام الإدارة وتقديراتها 

ف��ي تحدي��د القيمة العادلة. اأحكام وتقديرات الإدارة مطلوبة عادة لختيار نموذج التقييم المالئم ا�س��تخدامه، وتحديد التدفقات 

النقدية الم�س��تقبلية المتوقعة في الأدوات المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية ف�س��ل الطرف المقابل والدفعات المقدمة 

واختي��ار مع��دلت الخ�س��م المالءم��ة. تقديرات القيمة العادلة التي ت��م الح�سول عليها من النماذج تم تعديله��ا لأي عوامل اأخرى 

مثل مخاطر ال�س��يولة اأو نموذج مخاطر عدم التاأكد اإلى الحد الذي تعتقد فيه البنك اأن الطرف الثالث الم�س��ارك في ال�س��وق �سوف 

ياأخذه��ا ف��ي العتبار عند ت�س��عير معاملة ما. تعك���س القيمة العادل��ة مخاطر ائتمان الأداة وتت�سمن التعدي��الت وتاأخذ في العتبار 

مخاطر ائتمان البنك والطرف المقابل ح�سب ما هو مالئم. 
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اإطار التقييم

للبنك اإطار عمل رقابة موؤ�س���س بخ�سو�س قيا���س القيمة العادلة. يت�سمن هذا الإطار ق�س��م مخاطر ال�سوق وهو م�ستقل عن الإدارة 

ويرفع تقاريره لرئي�س ق�سم مخاطر الئتمان والذي يتحمل كافة الم�سوؤوليات في التحقق من ا�ستقاللية نتائج المتاجرة والعمليات 

ال�ستثمارية وكافة قيا�سات القيمة العادلة الهامة. تت�سمن الرقابة المعينة: 

التحقق من الأ�سعار القابلة للمالحظة. 	 

اإعادة اأداء نماذج التقييم. 	 

عملية الفح�س والعتماد لنماذج جديدة والتغييرات للنماذج الم�ستخدمة والتي ت�سمل اإدارة المخاطر. 	 

اإجراء اختبارات لنماذج مقابل معامالت ال�سوق المالحظة وتحليل وتق�سي عن الحركة اليومية الجوهرية للتقييم.	 

عندما تكون معلومات الطرف الثالث مثل الو�ساطة اأو خدمات الت�سعير ت�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة، تقوم اإدارة مخاطر ال�سوق 

بتقييم وتوثيق الأدلة التي تم الح�سول عليها من الطرف الثالث لتاأييد ال�س��تنتاج باأن هذه التقييمات تفي بالمتطلبات الواردة في 

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتت�سمن:

التحقق من اأن الو�سيط اأو خدمة الت�سعير معتمد من قبل البنك لال�ستخدام في ت�سعير الأنواع المعنية من الأدوات المالية. 	 

فهم كيفية التو�سل اإلى القيمة العادلة واإلى اأي مدى تمثل معامالت �سوق فعلية. 	 

عند ا�س��تخدام اأ�س��عار الأدوات المالية المماثلة لقيا���س القيمة العادلة، كيفية تعديل هذه الأ�س��عار لتعك���س خ�سائ�س الأداة 	 

الخا�سعة للتقييم. 

اإذا ت��م الح�س��ول عل��ى ع��دد من عرو�س الأ�س��عار لنف���س الأداة المالية، عندها يمكن تحدي��د القيمة العادلة با�س��تخدام هذه 	 

العرو�س.

يتم الإبالغ عن اأي م�س��ائل تقييم هامة )بالإ�سافة اإلى ما يعتبر �سروريًا( اإلى لجنة مخاطر ال�س��وق في البنك ب�س��كل منتظم وذلك 

من اأجل اتخاذ الإجراءات المنا�سبة.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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تحديد القيمة العادلة وت�سل�سل القيمة العادلة

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل التالي لتحديد القيمة العادلة لالأدوات المالية والإف�ساح عنها:

الم�ستوى الأول: الأ�سعار المتداولة في الأ�سواق المالية الن�سطة لنف�س الأداة )بدون تعديل اأو اإعادة ت�سنيف(.

الم�ســتوى الثاني: الأ�س��عار المتداولة في الأ�س��واق المالية الن�س��طة لموجودات ومطلوبات مماثلة اأو طرق تقييم اأخرى يتم تحديد 

كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في ال�سوق.

الم�ستوى الثالث: طرق تقييم ل ت�ستند اأي من مدخالتها الهامة على بيانات قابلة للمالحظة في ال�سوق.

الإجماليالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولباآلف الريـالت ال�سعودية

2017

موجودات مالية

2.032.823-2.032.823-الأدوات المالية الم�ستقة

ا�ستثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

)متاجرة(

112.434--112.434 - �سندات بمعدلت ثابتة

18.256-15.2203.036 - �سندات بمعدلت عائمة

130.690-127.6543.036الإجمالي

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع

1.037.217--1.037.217- �سندات بمعدلت ثابتة

4.594.604-4.594.604--�سندات بمعدلت عائمة

40.42540.425---اأ�سهم

7.0562.534.7832.541.839--اأخرى

1.037.2174.601.6602.575.2088.214.085الإجمالي

1.164.8716.637.5192.575.20810.377.598الإجمالي

المطلوبات المالية

1.197.475-1.197.475-اأدوات مالية م�ستقة بالقيمة العادلة ال�سالبة

1.197.475-1.197.475-الإجمالي

2016

موجودات مالية

1.741.695-1.741.695-الأدوات المالية الم�ستقة

ا�ستثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

)متاجرة(

171.550--171.550 - �سندات بمعدلت ثابتة

6.006-6.006- - �سندات بمعدلت عائمة

177.556-171.5506.006الإجمالي
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الإجماليالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولباآلف الريـالت ال�سعودية

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع

1.373.278--1.373.278 - �سندات بمعدلت ثابتة

2.446.303-56.5022.389.801 - �سندات بمعدلت عائمة

35.984226.650-190.666 -اأ�سهم

9.188375.0833.146.1353.530.406 -اأخرى

1.629.6342.764.8843.182.1197.576.637الإجمالي

1.801.1844.512.5853.182.1199.495.888الإجمالي

المطلوبات المالية

1.678.105-1.678.105-اأدوات مالية م�ستقة بالقيمة العادلة ال�سالبة

1.678.105-1.678.105-الإجمالي

تتكون ال�ستثمارات المالية المتاحة للبيع من ا�ستثمارات م�ساربة قدرها 2.535 مليون ري�ال �سعودي )2016: 3.146 مليون ري�ال 

�س��عودي( تم ت�سنيفها �سمن الم�س��توى الثالث. تم تقييم ا�س��تثمارات الم�ساربة هذه با�س��تخدام نماذج خ�سم التدفقات النقدية 

والتي تت�سمن افترا�سات حول هام�س ائتمان منا�سب. لم تتم اأية تحويالت بين الم�ستوى الأول والثاني والثالث خالل ال�سنة.

يبين الجدول اأدناه ت�سوية اأر�سدة بداية ال�سنة باأر�سدة نهاية ال�سنة وذلك لقيا�س القيمة العادلة �سمن الم�ستوى الثالث من م�ستوى 

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:

ال�ستثمارات المالية الم�سنفة كمتاحة للبيع

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

3.182.1192.772.186الر�سيد في بداية ال�سنة

953.7861.596.000اإ�سدار و�سراء

)1.182.965()1.566.951(�سداد وبيع

)3.102(6.254التغير في القيمة

2.575.2083.182.119الر�سيد في نهاية ال�سنة

تعرف القيمة العادلة باأنها ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع اأ�سل اأو ال�سعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين 

في ال�سوق بتاريخ التقييم. ُيبنى قيا�س القيمة العادلة على افترا�س اأن بيع اأ�سل اأو تحويل التزام يتم تنفيذه اإما:

ال�سوق الأ�سا�سي لالأ�سل اأو اللتزام، اأو في حال عدم وجود �سوق اأ�سا�سية، في اأف�سل الأ�سواق الأخرى المتاحة للموجودات اأو 	 

المطلوبات.

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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ل تختل��ف القي��م العادل��ة ل��الأدوات المالية داخ��ل قائمة المرك��ز المالي، عدا تل��ك المقتناة لتاري��خ ال�س��تحقاق، والأدوات المالية 

الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة ب�سكل كبير عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. ول تختلف القيم العادلة 

للقرو�س وال�س��لف وودائع العمالء المحملة بالعمولة و�س��ندات الدين والم�س��تحق من واإلى البنوك المدرجة بالتكلفة المطفاأة ب�سكل 

جوهري عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة حيث اأن اأ�س��عار العمولة المتداولة في ال�س��وق لالأدوات المالية 

المماثلة ل تختلف ب�سكل كبير عن الأ�سعار المتعاقد عليها ب�سبب المدة الق�سيرة للم�ستحق من واإلى البنوك.

تحدد القيمة العادلة المقدرة لال�ستثمارات المقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق وال�ستثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة، على 

اأ�سا���س الأ�س��عار المتداولة بال�س��وق عند توافرها، اأو طرق الت�س��عير بالن�س��بة لبع�س ال�س��ندات بعمولة ثابتة. وبالتالي يمكن اأن تنتج 

فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تم الإف�ساح عن القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات في الإي�ساح )6(.تحدد 

القيمة العادلة للم�ستقات على اأ�سا�س الأ�سعار المتداولة في ال�سوق عند توافرها اأو با�ستخدام طرق التقييم المالءمة.

اإن القيم التي تم الح�سول عليها من خالل اأ�س��لوب تقييم معين بمدخالت با�س��تخدام البيانات القابلة للمالحظة في ال�س��وق تمثل 

ب�س��كل رئي�س��ي مقاي�سات اأ�س��عار العمولة والخيارات ومقاي�سات العملة وعقود ال�سرف الأجنبي الموؤجلة. وت�س��مل اأ�ساليب التقييم 

الأكثر ا�س��تخدامًا الت�س��عير الموؤجل ونماذج المقاي�سة با�ستخدام ح�سابات القيمة الحالية. وتوؤ�س�س هذه النماذج مدخالت متنوعة 

وت�س��مل نقطة ال�سرف الأجنبي ومنحنيات الأ�س��عار الآجلة واأ�س��عار العمولة. ويتم تقييم ال�س��تثمارات الأخرى في الم�ستوى الثاني 

ا�ستنادًا اإلى البيانات القابلة للمالحظة بما في ذلك اأ�سعار الو�سيط وغيره. 

بلغت القيمة العادلة لال�س��تثمارات المقتناة بالتكلفة المطفاأة 16.786 مليون ري���ال �س��عودي )31 دي�س��مبر 2016: 16.110 مليون 

ري���ال �سعودي مقابل قيمة دفترية قدرها 16.980 مليون ري���ال �سعودي )31 دي�سمبر 2016: 16.244مليون ري�ال �سعودي( والقيم 

العادل��ة لال�س��تثمارات المقتن��اة حت��ى تاريخ ال�س��تحقاق ل �س��يء مليون ري���ال �س��عودي )31 دي�س��مبر 2016: 75.91 مليون ري���ال 

�سعودي( مقارنة بقيمتها الدفترية البالغة ل �سيء مليون ري�ال �سعودي )31 دي�سمبر 2016: 75.82 مليون(.

اإن القي��م العادل��ة لودائ��ع العم��الء المحمل��ة بالعمولة و�س��ندات الدين والم�س��تحق من واإل��ى البنوك والموؤ�س�س��ات المالي��ة الأخرى 

والمدرج��ة بالتكلف��ة المطف��اأة، ل تختلف ب�س��كل كبير عن القي��م الدفترية المدرجة في القوائم المالي��ة الموحدة، حيث اأن معدلت 

العمولة الحالية في ال�س��وق لالأدوات المالية المماثلة ل تختلف ب�س��كل كبير عن المعدلت المتعاقد عليها، وب�س��بب الفترة الق�سيرة 

للم�س��تحقات م��ن واإل��ى البنوك والموؤ�س�س��ات المالية الأخرى. ل تتوافر �س��وق ن�س��طًا له��ذه الأدوات. وينوي البن��ك اأن يحقق القيمة 

الدفترية لهذه الأدوات المالية من خالل الت�سوية مع اأطراف اأخرى عند ا�ستحقاق كل منها.

ت�س��تند تقديرات القيمة العادلة لال�س��تثمارات المقتناة لتاريخ ال�س��تحقاق وال�س��تثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة، اإلى 

اأ�سعار ال�سوق المعلنة عند توافرها اأو عندما ت�ستخدم نماذج الت�سعير في حالة بع�س ال�سندات ثابتة المعدل. وعليه، يمكن اأن تن�ساأ 

فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتمد القيم العادلة للم�س��تقات على اأ�س��عار ال�س��وق المعلنة عند توافرها اأو 

با�س��تخدام اأ�س��لوب التقييم المنا�س��ب. ت�ستمل ال�ستثمارات المالية المتاحة للبيع على م�ساربة بقيمة 2.535 مليون ري���ال �سعودي 

)31 دي�س��مبر 2016: 3.146 ملي��ون ري���ال �س��عودي( والت��ي �سنفت �سمن الم�س��توى الثالث.القيم��ة العادلة للم�ساربة م�س��تق على 

طريقة التدفقات النقدية المخ�سومة با�س��تخدام منحنى العائد الحالي بعد تعديل فرق الئتمان الداخلي ي�س��تخدم البنك طريقة 

التدفق��ات النقدي��ة المخ�سوم��ة م�س��تخدمًا منحنى العائ��د الحالي للتو�س��ل اإلى القيمة العادلة للقرو�س وال�س��لف بع��د تعديل فرق 

الئتمان البالغ 123.602 مليون ري���ال �سعودي )31 دي�سمبر 2016: 131.632 مليون ري���ال �سعودي(. بلغت القيمة الدفترية لتلك 

القرو�س وال�سلف 121.940 مليون ري�ال �سعودي )31 دي�سمبر 2016: 129.458 مليون ري�ال �سعودي(.
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37. معامالت واأر�سدة الأطراف ذات العالقة

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة ومجل�س الإدارة باأن المعامالت مع الأطراف ذات 

العالقة تمت بنف���س �س��روط التعامل مع الأطراف الأخرى. تخ�سع المعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�س��ب المن�سو�س عليها 

في نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كانت الأر�سدة الناتجة عن هذه المعامالت كما 

في 31 دي�سمبر 2017 و2016م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كالآتي:

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

 مجموعة �سي اأيه – �سي اآي بي 

185.0601.184.495اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى واأ�سول الأخرى

91.64715.566اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى والمطلوبات الأخرى

88.93358.356القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

1.416.9981.853.255التعهدات واللتزامات المحتملة

�سركات زميلة

76.049113.220ا�ستثمارات

7.9937.714اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

142.501100.617ودائع العمالء

1.600300التعهدات واللتزامات المحتملة

اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين والمراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين الآخرين 

وال�سركات المنت�سبة لهم

7.184.9026.275.305قرو�س و�سلف 

9.810.3976.375.320ودائع العمالء 

12.30856.325القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

1.418.7502.197.365التعهدات واللتزامات المحتملة

�سناديق البنك ال�ستثمارية

-683القيمة العادلة للم�ستقات، �سافي

4.672.7065.987.449ودائع العمالء

يمثل الم�ساهمون الرئي�سيون ح�س�س ملكية اأكثر من 5٪ من راأ�س مال البنك، با�ستثناء الم�ساهمين غير ال�سعوديين. فيما يلي بيان 

دخل وم�ساريف المعامالت مع الأطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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37. معامالت واأر�سدة الأطراف ذات العالقة )تتمة(

 2016 2017باآلف الريـالت ال�سعودية

دخل العمولت الخا�سة 

9.7857.346-�سي اأيه – �سي اآي بي جروب 

-اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين المراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين الآخرين 

وال�سركات المنت�سبة لهم
279.584230.242

6-- �سركات زميلة

289.369237.594اإجمالي دخل العمولت الخا�سة

م�ساريف العمولت الخا�سة 

4031.024-�سي اأيه – �سي اآي بي جروب

-اأع�ساء مجل�س الإدارة، كبار المدراء التنفيذيين المراجعين والم�ساهمين الرئي�سيين الآخرين 

وال�سركات المنت�سبة لهم
213.111232.301

390299- �سركات زميلة

1.815507- �سناديق البنك ال�ستثمارية

215.719234.131اإجمالي م�ساريف عمولت خا�سة

62.17825.783اأتعاب، دخل عمولت واأخرى، �سافي

4.4493.906اأتعاب مدراء

996614م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

بلغ اإجمالي رواتب ومزايا الموظفين اإلى موظفي الإدارة العليا كالآتي:

20172016باآلف الريالت ال�سعودية

60.20598.832مكافاآت ق�سيرة الأجل

-9.880مكافاآت طويلة الأجل )مكافاآت موؤجلة(

-10.925برنامج الحوافز طويلة الأجل

-14.427مكافاأة نهاية الخدمة

95.43798.832الإجمالي

موظف��و الإدارة العلي��ا ه��م الأفراد الذين لديهم ال�س��لطة والم�س��وؤولية للتخطيط والتوجيه والمراقبة على اأن�س��طة البنك اإما ب�س��كل 

مبا�سر اأو غير مبا�سر.
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38. اأ�سهم الخزينة 

بداأ البنك خالل الربع الثالث من عام 2016م خطة ل�س��راء اأ�س��هم خزينة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل���س الإدارة �سمن 

برنام��ج الحواف��ز طويل��ة الأج��ل والذي ُيمنح بموجبه مكافاآت تحفيزية بناًء على اأداء اأ�س��هم البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي للموظفين 

الموؤهلين. وي�س��تفيد الموظفون الموؤهلون من الرتفاع في قيمة اأ�س��هم البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي خالل فترة الكت�ساب. بداأ العمل 

في برنامج الحوافز طويلة الأجل في تاريخ المنح. 

يقوم البنك بت�سوية الرتفاع في قيمة ال�سهم �سمن حقوق الملكية وفيما يلي اأبرز خ�سائ�س البرنامج:

طبيعه البرنامج برنامج المكافاأة طويل الأجل 

عدد البرامج القائمة1

تاريخ المنح2 يوليو، 2017

تاريخ ال�ستحقاق1 يناير،2019 

�سعر المنح – ريال �سعودي23.096

فترة ال�ستحقاق1.5 �سنة

�سروط ال�ستحقاقبقاء الموظفين على راأ�س العمل وا�ستيفاء معايير الخدمة المطلوبة

طريقة ال�سدادارتفاع ثمن الأ�سهم

طريقة التقييم الم�ستخدمةبالك �سولز

القيمة العادلة لل�سهم في تاريخ المنح - ريال �سعودي31.836

يتم منح الأ�س��هم عند تحقق �س��رط البقاء على راأ���س العمل مع الأخذ بالعتبار الظروف ال�س��ائدة بال�سوق ذات ال�سلة. اإن اإجمالي 

الم�ساريف المعترف بها في هذه القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بخطط ال�سداد الم�ستندة اإلى حقوق الم�ساهمين والمذكورة 

اأعاله للفترة هي 10.9 مليون ريال �سعودي )2016: ل�سيء ريال �سعودي(. قيمة الأ�سهم كما في 31 دي�سمبر 2017 هي 119 مليون 

ريال �سعودي )في تاريخ المنح 191 مليون ريال �سعودي(

6.000.000عدد الأ�سهم الممنوحة لح�ساب الرتفاع في الثمن عند تاريخ المنح

2.250.000الأ�سهم المتنازل عنها 

3.750.000عدد الأ�سهم المخ�س�سة لح�ساب الرتفاع في الثمن عند تاريخ المنح كما في 31-دي�سمبر-2017

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2017 و2016
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39. كفاية راأ�س المال

تتمثل اأهداف البنك عند اإدارة راأ���س المال في اللتزام بمتطلبات راأ���س المال المو�سوعة من قبل موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�سعودي 

والحف��اظ عل��ى مق��درة البنك على ال�س��تمرار كمن�س��اأة عامل��ة والحتفاظ بقاعدة راأ�س��مالية قوية. تت��م مراقبة كفاية راأ���س المال 

وا�ستخدام راأ�س المال النظامي من قبل اإدارة البنك. 

يق��وم البن��ك بمراقب��ة كفاية راأ�س��ماله وذلك با�س��تخدام المعدلت المحددة م��ن قبل موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي، وبموجبها 

يت��م قيا���س م��دى كفاية راأ���س المال وذل��ك بمقارنة بنود راأ���س المال الموؤهل م��ع الموج��ودات المدرجة في قائم��ة المركز المالي، 

والتعهدات، والمبالغ ال�سمية للم�ستقات با�ستخدام الأر�سدة المرجحة لإظهار مخاطرها الن�سبية. تتطلب التعليمات ال�سادرة عن 

موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي الحتفاظ بحد اأدنى من راأ���س المال النظامي، واأن تكون ن�س��بة اإجمالي راأ���س المال النظامي اإلى 

الموجودات المرجحة المخاطر عند اأو تزيد على الحد الأدنى المتفق عليه وهو ٪8.

اأ�سدرت موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي الإطار والتوجيهات المتعلقة بتطبيق راأ���س المال بموجب بازل 3 وال�سارية المفعول من 1 

يناي��ر 2013، وعلي��ه يتم ح�س��اب الموجودات المرجحة المخاطر واإجمالي راأ���س المال والمعدلت ذات العالقة على اأ�سا���س موحد 

للجموعة تحت اإطار بازل 3. 

ت��م ح�س��اب الموج��ودات المرجح��ة المخاط��ر واإجمال��ي راأ���س المال والمع��دلت ذات العالق��ة كما ف��ي 31 دي�س��مبر 2017 و2016 

با�ستخدام الإطار والمنهجية المحددة �سمن اإطار بازل 3. 

 2016 2017 باآلف الريـالت ال�سعودية

167.323.175176.255.171الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر الئتمان 

12.222.30011.660.390الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات 

2.542.1653.901.349الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر ال�سوق 

182.087.640191.816.910اإجمالي الموجودات المرجحة المخاطر 

31.897.61330.235.959راأ�س المال الأ�سا�سي )ال�سريحة 1(

3.417.9413.869.475راأ�س المال الم�ساند )ال�سريحة 2(

35.315.55434.105.434اإجمالي راأ�س المال الأ�سا�سي والم�ساند )ال�سريحة 1 وال�سريحة 2(

 

ن�سبة كفاية راأ�س المال )٪(

15.76٪17.52% ن�سبة راأ�س المال الأ�سا�سي )ال�سريحة 1(

17.78٪19.39% ن�سبة راأ�س المال الأ�سا�سي والم�ساند )ال�سريحة 1 + ال�سريحة 2(
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40. خدمات اإدارة ال�ستثمار وخدمات الو�ساطة وتمويل ال�سركات

يق��دم البن��ك خدم��ات ال�س��تثمار لعمالئ��ه من خ��الل �س��ركة تابعة له وي�س��مل ذل��ك اإدارة بع���س �سنادي��ق ال�س��تثمار بالتعاون مع 

م�ست�ساري ا�ستثمار متخ�س�سين بالإ�سافة لخدمات الو�ساطة. يدرج الدخل من ال�سركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة �سمن 

»دخل الأتعاب والعمولت، �سافي«. ولتقييم مدى �سيطرة البنك على مثل تلك ال�سناديق ال�ستثمارية يعتمد البنك عادًة على تقييم 

اإجمال��ي الحق��وق القت�سادية للبنك في تلك ال�سناديق )وي�س��مل ذلك ال�س��تثمارات واأي اأرباح م�س��تحقة واأتع��اب اإدارة متوقعة(، 

وكذلك حقوق الم�ستثمر في ا�ستبعاد مدير ال�سندوق. 

وعلى �سوء نتائج التقييم المذكور اأعاله، فاإن البنك يت�سرف ب�سفته وكياًل عن جميع الم�س��تثمرين في جميع الحالت، وبناًء على 

ذل��ك ل��م يق��م بتوحيد القوائم المالي��ة لتلك ال�سناديق. مع ذلك، تدرج ح�سة البنك في هذه ال�س��تثمارات �سمن بند ا�س��تثمارات 

متاحة للبيع، ويتم الإف�ساح عن الر�سوم المتحققة �سمن معامالت الأطراف ذات العالقة. 

بلغت قيمة ال�سناديق ال�ستثمارية ومحفظة ال�ستثمارات الخا�سة الأخرى المدارة بوا�سطة البنك بوا�سطة ال�سركة التابعة 4.187 

ملي��ون ري���ال �س��عودي )2016: 4.015 مليون ري���ال �س��عودي(. كما يق��دم البنك لعمالئه من خالل �س��ركته التابع��ة خدمات اإدارة 

ا�ستثمارات متوافقة مع ال�سريعة ت�ستمل على اإدارة بع�س ال�سناديق ال�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري ا�ستثمار متخ�س�سين. بلغ 

�سافي قيمة موجودات هذه ال�سناديق كما في 31 دي�سمبر 2017 مبلغًا اإجماليًا قدره 2.880 مليون ري�ال �سعودي )2016: 2.815 

مليون ري�ال �سعودي(. 

41. التغييرات الم�ستقبلية في اإطار اإعداد التقارير المالية الدولية

ق��رر البن��ك ع��دم التطبي��ق المبكر للتعدي��الت التالية على المعايي��ر الحالي��ة بالإ�سافة للمعايير الجديدة والغير �س��ارية لل�س��نوات 

المحا�سبية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018، ويقوم البنك حاليًا بتقييم اأثرها.

فيم��ا يل��ي ملخ���س لمعايي��ر التقارير المالي��ة الدولية الجدي��دة والتعديالت عل��ى المعايير الدولية لإع��داد التقارير المالية �س��ارية 

المفعول للفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018: 

المعي��ار الدول��ي لإع��داد التقاري��ر المالي��ة رقم 15، »الإي��رادات من العقود م��ع العمالء«: تنطب��ق على الفترات ال�س��نوية التي 	 

تب��داأ ف��ي اأو بع��د 1 يناير 2018. يعر���س المعيار الجديد نموذجًا من خم���س خطوات لتحديد متى يت��م العتراف بالإيرادات، 

وب��اأي مبل��غ. اإن تطبيق هذا المعيار �س��يكون له تاأثير كبير على كيفية ومتى يتم العت��راف بالإيرادات مع التقديرات والأحكام 

الجديدة واإمكانية التعجيل باإثبات الإيرادات اأو تاأجيلها.

التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2، » الدفع على اأ�سا�س ال�سهم« تنطبق على الفترات ال�سنوية التي 	 

تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018. تغطي التعديالت ت�سنيف وقيا�س ثالثة مجالت محا�سبية، اأوًل قيا�س مدفوعات نقدية م�ستندة 

اإلى الأ�س��هم، والثانية، ت�سنيف مدفوعات على اأ�سا���س الأ�سهم يتم ت�س��ويتها بعد خ�سم �سافي ال�سرائب الم�ستقطعة، وثالثًا، 

وهو ما يمثل المحا�سبة عن تعديل الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم من ت�سوية النقدية اإلى ت�سوية حقوق الملكية.

المعي��ار الدول��ي لإع��داد التقاري��ر المالية رقم 16، »عقود الإيجار«: تنطبق على الفترات ال�س��نوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 	 

2019. يلغ��ي المعي��ار الجدي��د النموذج المحا�س��بي الم��زدوج الحالي للم�س��تاأجرين بموجب معيار المحا�س��بة الدولي رقم 17 

وال��ذي يمي��ز بي��ن عقود التاأجي��ر التمويلي داخل الميزاني��ة العمومية والعقود الت�س��غيلية خارج الميزاني��ة العمومية. وبدًل من 

ذلك، يقترح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 نموذج محا�سبيًا داخل قامة المركز المالي.
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المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، »الأدوات المالية« والذي �س��يتم تطبيقه ابتداًء من 1 يناير 2018. �س��وف يحل 	 

محل معيار المحا�س��بة الدولي رقم 39 من خالل بناء نماذج با�س��تخدام خبراء داخليين وخارجيين. �س��وف تقوم المجموعة 

باإدراج مخ�س�سات الخ�سائر بناء على الخ�سائر الئتمانية المتوقعة. النظر في المعلومات التطلعية. و�سيتم تنفيذ اإطار عمل 

�سيا�س��ات و�سواب��ط مف�سل��ة بما في ذل��ك الأدوار والم�س��وؤوليات. فيما يلي ملخ�س ل�س��تراتيجية التنفيذ والأث��ر المتوقع على 

القوائم المالية الموحدة.

تحليل اأثر التطبيق للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9

ا�ستراتيجية التنفيذ 

 في يوليو 2014، اأ�سدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 »الأدوات المالية«، المعيار 

الذي �س��يحل محل معيار المحا�س��بة الدولي رقم 39 ال�س��اري اعتبارا من 1 يناير 2018، مع ال�سماح بالتطبيق المبكر. ويرى البنك 

اأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 م�سروع مهم، ولذلك قام باإعداد فريق تنفيذ متعدد التخ�س�سات بوجود اأع�ساء 

م��ن مخاط��ر الئتم��ان والمالي��ة وتكنولوجيا المعلوم��ات والعمليات والأعمال ذات ال�سل��ة لتحقيق تنفيذ ناجح وق��وي. ويتولى اإدارة 

الم�سروع المدير المالي ورئي�س اإدارة المخاطر.

الت�سنيف والقيا�س

يعتم��د ت�سني��ف وقيا���س الأ�س��ول المالي��ة )با�س��تثناء اأدوات حق��وق الملكية( على كيفي��ة اإدارة تل��ك الموجودات )نم��وذج الأعمال 

للمن�س��اأة( وخ�سائ���س تدفقاته��ا النقدي��ة. تحدد ه��ذه العوامل ما اإذا كان��ت الموجودات المالية يتم قيا�س��ها بالتكلف��ة المطفاأة اأو 

بالقيم��ة العادل��ة من خالل الدخل ال�س��امل الآخر اأو بالقيم��ة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر.بالن�س��بة لأدوات حقوق الملكية 

المقتن��اة لغي��ر اأغرا�س المتاج��رة فقد يقوم البنك بت�سنيف ل يمكن الرجوع عنه بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�س��امل الآخر 

ودون اإعادة ت�سنيفها �سمن الأرباح اأو الخ�سائر في قائمة الدخل. ويكون ذلك الخيار للبنك على اأ�سا�س ال�ستثمار ح�سب نوعه.

ت�س��توفي معظ��م اأدوات حق��وق الملكي��ة للبن��ك الم�سنفة حاليًا عل��ى اأنها متاحة للبيع �س��روط الت�سنيف بالقيم��ة العادلة من خالل 

الدخ��ل ال�س��امل الآخ��ر، وعلي��ه ل يوجد تغيير في المحا�س��بة ع��ن تلك الموج��ودات با�س��تثناء المتطلبات الجدي��دة لالنخفا�س في 

القيمة. وُتقا���س اأدوات حقوق الملكية الم�سنفة حاليًا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�س��ائر با�ستخدام نف�س الأ�سا�س وفقًا 

للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

اأغل��ب الموج��ودات المالي��ة الم�سنف��ة كقرو�س وذمم مدينة والتي تقا���س بالتكلفة المطفاأة وفقًا لمعيار المحا�س��بة الدولي رقم 39 

فاإنه من المتوقع قيا�س��ها بالتكلفة المطفاأة وفقًا للمعيار الدولي رقم 9. الأدوات الم�سنفة وفقًا لمعيار المحا�س��بة الدولي رقم 39 

عل��ى اأنه��ا متاحة للبيع فاإنه من المحتمل قيا�س��ها وفقًا للمعي��ار الدولي رقم 9 بالتكلفة المطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر اأو بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر بناًء على ظروف محددة.

وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، فاإن المحا�سبة عن المطلوبات المالية تت�سابه اإلى حد كبير مع معيار المحا�سبة 

الدولي رقم 39 با�ستثناء معالجة الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن مخاطر العتماد للمن�ساأة المتعلقة بالمطلوبات الم�سنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر. كما تم تحويل قواعد اإلغاء العتراف من معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 دون تغيير. وعليه 

ل يتوقع البنك اأي اأثر جوهري على مطلوباته المالية وال�سيا�سة المحا�سبية لإلغاء العتراف.
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النخفا�س في القيمة

�س��يقوم البن��ك باإثب��ات مخ�س�س��ات انخفا�س القيمة على اأ�سا���س خ�س��ائر الئتمان المتوقعة عل��ى الموجودات المالي��ة التي ل يتم 

قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�سائر. وي�سمل ذلك ب�سكل رئي�سي التمويل وال�ستثمارات التي تقا�س بالتكلفة المطفاأة 

اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�س��امل الآخر)با�س��تثناء ا�س��تثمارات الأ�س��هم( واإيداعات ما بين البنوك وال�سمانات المالية 

والتزام��ات الئتم��ان. ل��ن يتم العتراف بخ�س��ارة النخفا�س ف��ي القيمة على ا�س��تثمارات حقوق الملكية.المدخالت الرئي�س��ية في 

قيا�س خ�سائر الئتمان المتوقعة هي عبارة عن هيكل المتغيرات التالية:

احتمالية التعثر 	 

تقديرات الخ�سارة عند التعثر 	 

التعر�سات عند التعثر 	 

اإن المتغي��رات اأع��اله م�س��تقة عموم��ًا من النم��اذج الإح�سائية المط��ورة داخلي��ًا وبيانات تاريخية اأخ��رى ويتم تعديله��ا للمعلومات 

التطلعية. و�سيقوم البنك بت�سنيف موجوداته المالية اإلى ثالث مراحل وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9:

المرحلــة الأولــى: الأ�س��ول العامل��ة: الموج��ودات المالي��ة التي لم يتم تده��ور جودتها الئتمانية ب�س��كل جوهري منذ ن�س��اأتها. يتم 

ت�سجيل مخ�س�س انخفا�س القيمة على اأ�سا�س 12 �سهرًا من خ�سائر الئتمان المتوقعة.

المرحلــة الثانيــة: اأ�س��ول �س��به عامل��ة: الموج��ودات المالية التي تدهورت ب�س��كل كبير في ج��ودة الئتمان منذ ن�س��اأتها. يتم تقييم 

الجودة الئتمانية من خالل مقارنة العمر الزمني لحتمالية العجز كما في تاريخ التقرير بالعمر الزمني المتبقي لحتمالة العجز 

في الوقت المتوقع لالعتراف الأولي للتعر�س )والذي يتم تعديله عندما يكون ذلك مالئمًا عند وجود تغيرات في توقعات الدفعات 

المقدمة(. ويتم ت�سجيل مخ�س�س انخفا�س القيمة على اأ�سا�س العمر الزمني لخ�سائر الئتمان المتوقعة.

المرحلة الثالثة: الأ�سول منخف�سة القيمة: بالن�س��بة لالأ�سول المالية المتعثرة، �س��يقوم البنك باإدراج مخ�س�س انخفا�س القيمة 

على اأ�سا�س العمر الزمني لخ�سائر الئتمان المتوقعة.

و�س��يقوم البن��ك بالنظ��ر اأي�س��ا لمعلوم��ات تطلعي��ة ف��ي تقييم��ه للتده��ور الجوه��ري لمخاط��ر الئتم��ان من��ذ ن�س��اأتها وعند قيا�س��ه 

لمخ�س�سات خ�سائر الئتمان المتوقعة.

�ست�س��مل المعلوم��ات التطلعي��ة عنا�سر مثل عوامل القت�س��اد الكلي )مثل البطالة واإجمالي نمو النات��ج المحلي والت�سخم ومعدلت 

الربح واأ�سعار المنازل( والتنبوؤات القت�سادية التي يتم الح�سول عليها من خالل م�سادر داخلية وخارجية.

ولتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، يعتزم البنك �سياغة �س��يناريوهات مختلفة. بالن�س��بة لكل �س��يناريو، �س��وف ي�س��تمد البنك 

خ�س��ارة الئتم��ان المتوقع��ة ويطبق طريق��ة نهج الحتمال المرجح��ة لتحديد مخ�س�س انخفا���س القيمة وفق��ًا لمتطلبات المعايير 

المحا�سبية.

ل��دى البن��ك الجاهزي��ة ف��ي الوقت الحا�سر لتطبيق المعيار الدول��ي للتقارير المالية رقم 9 وذلك بع��د التحقق من �سحتها من قبل 

الم�ست�سار الخارجي.
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محا�سبة التحوط

 ته��دف متطلب��ات محا�س��بة التح��وط العامة اإلى تب�س��يط محا�س��بة التحوط، مم��ا ي�سنع رابط اأقوى م��ع ا�س��تراتيجية اإدارة المخاطر 

وي�س��مح بتطبي��ق محا�س��بة التح��وط عل��ى مجموع��ة اأكب��ر م��ن اأدوات التح��وط والمخاط��ر. وم��ع ذل��ك، فاإنه��ا ل تتناول ب�س��كل �سريح 

ا�س��تراتيجيات محا�س��بة التح��وط الكلية، وه��ي ذات اأهمية خا�سة للبنوك. لذلك، يتيح المعيار الدول��ي للتقارير المالية رقم 9 الخيار 

لل�سيا�سة المحا�سبية الإبقاء على متطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 بدًل من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ا�س��تنادًا للتحليل الذي تم تنفيذه حتى تاريخه، يتوقع البنك ممار�س��ة خيار ال�سيا�س��ة المحا�س��بية في ال�ستمرار بمحا�سبة التحوط 

وفقًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم 39.

الأثر الكلي المتوقع

 ق��ام البن��ك بمراجع��ة موجوداته ومطلوبات��ه المالية ويتوقع الأثر التالي م��ن تطبيق المعيار الدولي لإع��داد التقارير المالية رقم 9 

بتاريخ 1 يناير 2018:

وفق��ًا لالأح��كام النتقالي��ة للتطبي��ق الأولي للمعي��ار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ي�س��مح للبن��ك بالعتراف باأي فرق 	 

بين القيمة الدفترية ال�سابقة بموجب معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 والقيمة الدفترية في بداية فترة التقرير ال�سنوي التي 

تت�سمن تاريخ التطبيق الأولي لالأرباح المبقاة في بداية الفترة. وبناء على ذلك، يقدر الأثر الكلي على حقوق الملكية والقيمة 

الدفترية المجمعة للموجودات المالية ذات ال�سلة بنحو 2٪ اإلى 3٪ و0.3٪ اإلى 0.5٪، على التوالي في تاريخ التطبيق الأولي 

والنا�سىء عن تطبيق نموذج الخ�سائر المتوقعة مقابل نموذج الخ�سارة المتكبدة.

نتيجة لذلك، �سيتاأثر معدل ال�سريحة 1 ب�سكل اأ�سا�سي من الزيادة الأ�سا�سية في مخ�س�سات النخفا�س في القيمة الئتمانية. 	 

وفقًا لالأر�سدة كما في 31 دي�سمبر 2017، فاإن اأثر اليوم الأول لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 )بدءًا من 	 

1 يناير 2018( من المتوقع اأن يكون انخفا�سًا بمقدار يقارب 0.06 ٪ اإلى 0.10 ٪، في معدل كفاية راأ���س المال )ال�س��ريحة 

1 + ال�سريحة 2(.اإ�سافة لذلك، فاإن التاأثيرات الهامة الجديرة بالذكر كما يلي: 

يجب اإعادة ت�سنيف بع�س ال�س��تثمارات البالغة ل �س��يء ريال �س��عودي التي ل ت�س��توفي �سوابط ت�سنيفها بالقيمة العادلة من 	 

خالل الدخل ال�سامل الآخر اأو بالتكلفة المطفاأة على اأنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من من خالل الأرباح اأو الخ�سائر. 

ويج��ب تحوي��ل اأرب��اح القيمة العادلة ذات ل �س��يء ريال �س��عودي م��ن احتياطي الموج��ودات المالية المتاحة للبي��ع اإلى الأرباح 

المبقاة بتاريخ 1 يناير 2018.

لن يتم تحويل الأرباح اأو الخ�س��ائر المحققة من بيع اأدوات حقوق الملكية الم�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�س��امل 	 

الآخر اإلى الأرباح اأو الخ�سائر. تم العتراف بالأرباح البالغة ل �سيء ريال �سعودي �سمن الأرباح اأو الخ�سائر المتعلقة با�ستبعاد 

الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمير 2017.

يق��دم المعي��ار الجدي��د متطلبات اإف�ساح اإ�سافية والتغيرات في العر�س، والتي من المتوقع اأن تغير طبيعة ومقدار اإف�ساحات 	 

البنك عن اأدواته المالية خ�سو�سًا في �سنة تطبيق المعيار الجديد.
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الحوكمة وال�سوابط

اإن هيكل الحوكمة وال�سوابط حاليًا هو قيد التنفيذ بما يتما�س��ى مع اإر�س��ادات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 التي 

تنطبق على البنوك ال�سعودية. وتدعو هذه الإر�سادات اإلى و�سع اإطار حوكمة معتمد من مجل�س الإدارة يت�سمن �سيا�سات و�سوابط 

مف�سلة، بما في ذلك الأدوار والم�سوؤوليات.

تنبيه

 يت�سمن النخفا�س المقدر في حقوق الم�ساهمين اأثر كل من ت�سنيف قائمة المركز المالي وقيا�س التغييرات، وكذلك الزيادة في 

مخ�س�س��ات تعث��ر الإئتمان مقارنة بتلك المطبقة في 31 دي�س��مبر 2017 وفقًا لمعيار المحا�س��بة الدولي 39. يعتبر التقييم المبين 

اأعاله تقديرًا لزمن محدد ولي�س توقعًا م�ستقبليًا، وقد يختلف التاأثير الفعلي لتطبيق البنك للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

رقم 9 ب�س��كل كبير عن ذلك التقدير. �سي�س��تمر البنك في تعديل النماذج والطرق وال�سوابط ومراقبة تطورات القواعد التنظيمية 

قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018.

42. اأرقام المقارنة

تم اإعادة ت�سنيف اأرقام الفترات ال�سابقة لتتما�سى مع عر�س الفترة الحالية.

43. موافقة مجل�س الإدارة

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 27 فبراير 2018م الموافق 11 جمادى الآخرة 1439ه�.
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