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 البنك السعودي الفرنسي    

 الموجزة الموحدة المرحلية المركز المالي  قائمة
 في  كما     

 
0B۳۱ م۲۰۱۳ مارس 

 
1B۳۱  م۲۰۱۳ديسمبر 

 
2B۳۱  م۲۰۱٤مارس 
 
   

3B)غير مدققة( 4B)مدققة( 5B)بآالف الرياالت السعودية إيضاح  )غير مدققة 
  الموجودات     

 مؤسسة النقد العربي السعودي  لدى وأرصدة يةنقد   ۲۱,۲٤۱,۷٦۰ ٦۰۳,۱۸,۱۳۹  ۳۳۹,۷٤۳,۱٤
 المالية األخرى  والمؤسساتلدى البنوك  ةأرصد   ۳,۹۹۳,۷۷٥ ۰۹۱,٥٤٥,۱ ۷۳٤,٥٤٥,٦

 ، صافيستثماراتا ۳  ۳۸,۷٤۱,۰۹٥ ۲۹۸,۸۷۳,۳٤ ٥٤۸,۳۰,۹۲۸
 وسلف، صافي قروض ٤  ۱۰۹,۸۳٥,۱۱٤ ۹۰٤,۱۱۱,۳۰٦ ۷٤۱,۸۱٤,۱۰٥

 استثمار في شركات زميلة ٥    ۱٥٤,٤٥۰ ۲۷۰,۱٦٦ ٦۰۲,۱۷۲
 ، صافيممتلكات ومعدات   ٦۱۰,۸٦۹ ٦۱۹,۹۱۸ ٦۳۳,۱۷٤

 أخرى موجودات   ٤۰۱,٤,٦۹۹ ۳,۹۸۰,۰۱٥ ۳٦۷,۱۳٦,٥
 الموجودات إجمالي   ۲۷٦,٤٥۹,۱۸٤ ۱۷۰,۰٥٦,٦۷٤ ٤۸۹,۱٦۳,۹۹۰

      
 الملكيةوحقوق  المطلوبات     
     6Bالمطلوبات 

 األخرى الماليةللبنوك والمؤسسات  ةأرصد   ۱۰,۲۸۲,۲٤۹ ٦٦۷,۸۹۳,۳ ۰۲٦,٥۸٥,۷
 العمالء ودائع ٦  ۳۹۷,۱۳۷,۹۰٦ ٦۰۱,۱۸۷,۱۳۱ ۱۱۹,۲٦۰,۸۹٥

 قروض ألجل   - - ۱,۷٦۲,۲۷٥
 سندات دين مصدرة وصكوك   ۷,۱۲۸,۷۷۹ ۷,۱۳۰,۱۰۱ ٥۸۹,۷,۱۲۹
 أخرى مطلوبات   ٦٦۹,۸۱۸,٤ ٤,٤٤۰,۸٦۲ ۸۹۳,۲۷۷,٤

 المطلوبات إجمالي   ۰۹٤,۱٦۰,۱۳٦ ۸٤۰,۰٤۳,۱٤٦ ٦۳۱,۰٦۲,۱٤۰
      
 الملكية  حقوق     

 المال  رأس ۱۲  ۹,۰٤۰,۱۷۹ ۹,۰٤۰,۱۷۹ ۹,۰٤۰,۱۷۹
 نظامي  إحتياطي   ۹,۰٤۰,۱۷۹ ۹,۰٤۰,۱۷۹ ٦۲۱,٥٥۳,۷

 عام  إحتياطي   ۹۸۲,۸٥۷ ۹۸۲,۸٥۷ ۹۸۲,۸٥۷
 أخرى حتياطياتإ   ۳۳٦,٦۲۱ ٦٦۸,۲٦۸ ۸۸۱,۱۳۲

 مبقاة  أرباح    ٥۲۹,۷٤۰,٤ ۷٤۸,۳,۸۸٤ ٦۳۸,۰۹۱,٤
 أرباح مقترح توزيعها   - - ۸۱۰,۰۰۰

 إجمالي حقوق الملكية   ۱٤۰,۳٦٥,۲٤ ۲۳,۲۱٦,٦۳۱ ٤۲۷,۲۳,۳٥۹
  الملكيةالمطلوبات وحقوق  إجمالي   ۲۷٦,٤٥۹,۱۸٤ ۱۷۰,۰٥٦,٦۷٤ ٤۸۹,۱٦۳,۹۹۰
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 البنك السعودي الفرنسي

 
 الموجزة  الموحدة قائمة الدخل المرحلية

 )غير مدققة(
 

 الرياالت السعودية بآالف للثالثة أشهر المنتهية في
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۳
 مارس ۳۱

  م۲۰۱٤
   

 الخاصة  العموالت دخل ٦٥۱,۱,۰۹۷ ۱,۰۳۳,۷۱٦
 العموالت الخاصة  مصاريف ۲۰۱,۱۰٤ ۲۳٤,٤۷٥
 دخل العموالت الخاصة  صافي ۸۹٦,٥٤۷ ۷۹۹,۲٤۱

   
 دخل أتعاب وعموالت، صافي ۳۲۳,۳۰۱ ۷۷۷,۲۹٤
  ، صافيتحويل عمالت أجنبية أرباح ۷۳,۷۷۰ ٦۷,۹۹۰

 المتاجرة، صافي ) خسائر(دخل  ۷۳,۱٦٦ (۱۱,۹٦۷)
 أرباحتوزيعات  ۸۳ -

 أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي ۱۳,۹٥۰ ٤۳,۷۸۳
 ى رالعمليات األخ دخل ۲۰,۳٥۳ ۱۱,۲۲۲

 العمليات دخل إجمالي ٤۰۱,۱۷۰,۱ ۰٤٦,۱,۲۰٥
   

 وما في حكمها رواتب ۲٤۸,۷٥۰ ۲۲۷,۱٥۲
   مبانيومصاريف  إيجار ۳۹،۷٥٥ ۳۷,۲۹٥
  وإطفاء ستهالكا ٥۰۰,۳۰ ۳۲,۲۷۲

 عمومية وإدارية أخرى  مصاريف ۱۱٦،٤۸۳ ٥٥۱,۱۰۷
 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ٥۷٤,۱۰۸ ۱۲۷,۸٤۳
 ، صافيمخصص خسائر إنخفاض االستثمارات ۷٥۰ (۱۱,۲٥۰)

 مصاريف العمليات األخرى ۷٥۷ ۹۸۲
 مصاريف العمليات إجمالي ٥٤٥,٥٦۹ ٥۲۱,۸٤٥

 التشغيليةالدخل من األنشطة صافي  ۸٥٥,٦۰۱ ٦۸۳,۲۰۱

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي ۱۸۰ ٦٥٤
 صافي دخل الفترة ۷۸۱,۸٥٥ ٦۸۳,۸٥٥

  القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم  ۳٥۷,۱,۲۰٥ ۳٥۷،۱،۲۰٥

 ۱۲إيضاح   – )باللایر السعودي(األساسي والمخفص للفترة السهم  ربح ۰,۷۱ ٥۷,۰
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 البنك السعودي الفرنسي
 

 الموجزة  الموحدة قائمة الدخل الشامل المرحلية
 
 )غير مدققة(
 

 بآالف الرياالت السعودية لثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ا
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۳
 مارس ۳۱

  م۲۰۱٤

٦۸۳,۸٥٥ ۸٥٥,۷۸۱ 
 

 صافي دخل الفترة
 :الشامل األخرى) الخسائر(بنود الدخل   
   
 البنود التي من الممكن إدراجها مستقبالً في قائمة الدخل الموحدة  
   
 استثمارات متاحة للبيع  

 صافي التغير في القيمة العادلة ٤۸،۸۷٥ ۲،۳۸۰
 الدخل المرحلية الموجزة الموحدة الدخل المحّول إلى قائمة (۱۳،۰۱٦) (۳۹،۳۸۰)

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية  
 صافي التغير في القيمة العادلة ٤۷۸،۱۸۹ ۱٥٦،٥۰٤

 دخل محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموجزة  الموحدة  (۱٥۷،۳۸٤) (۱۳۰،۷٥۰)
 إجمالي الدخل الشامل للفترة ۹۲۳،۷۳٤ ٦۰۹،٦۷۲
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 البنك السعودي الفرنسي

 الموجزة الموحدةالمرحلية الملكية قائمة التغيرات في حقوق 
 )غير مدققة( 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 أرباح مبقاة إحتياطي عام نظاميإحتياطي  رأس المال

 إحتياطيات أخرى
أرباح مقترح 

 اإلجمالي  توزيعها
استثمارات متاحة 

 للبيع
مخاطر  تغطية

 التدفقات النقدية
         

         م۲۰۱٤مارس  ۳۱المنتهية في للثالثة أشهر 

 ۲۳,۲۱٦,٦۳۱ - ۲۹۹,۲۹۳ (۳۰,٦۲٥) ۳,۸۸٤,۷٤۸ ۹۸۲,۸٥۷ ۹,۰٤۰,۱۷۹ ۹,۰٤۰,۱۷۹ صيد في بداية الفترة رلا
         

         إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ۸٥٥,۷۸۱ - - - ۸٥٥,۷۸۱ - - - صافي دخل الفترة

 ۲۳۸,۳٥۳ - ۱۸۹,٤۷۸ ٤۸,۸۷٥ - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 (۱۷۰,٤۰۰) - (۱٥۷,۳۸٤) (۱۳,۰۱٦) - - - - قائمة الدخل الموحدةإلى تحويالت صافي 

 ۲٤,۱٤۰,۳٦٥ - ۳۳۱,۳۸۷ ٥,۲۳٤ ٤,۷٤۰,٥۲۹ ۹۸۲,۸٥۷ ۹,۰٤۰,۱۷۹ ۹,۰٤۰,۱۷۹ صيد في نهاية الفترةرلا

         م۳۲۰۱مارس  ۳۱أشهر المنتهية في للثالثة 
         
 ۲۲,٦۸٦,۸۱۸ ۸۱۰,۰۰۰ ۹۲۰,۲٥٥ (۲۷,۸۷۷) ۳,٤۰۷,۷۸۳ ۹۸۲,۸٥۷ ۷,٥٥۳,٦۲۱ ۹,۰٤۰,۱۷۹ صيد في بداية الفترة رلا
         

         إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ٦۸۳,۸٥٥ - - - ٦۸۳,۸٥٥ - - - صافي دخل الفترة

 ۱٥۸,۸۸٤ - ۱٥٦,٥۰٤ ۲,۳۸۰ - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة 
 (۱۷۰,۱۳۰) - (۱۳۰,۷٥۰) (۳۹,۳۸۰) - - - - لى قائمة الدخل الموحدةإتحويالت صافي 

 ۲۳,۳٥۹,٤۲۷ ۸۱۰,۰۰۰ ۹٤٦,۰۰۹ (٦٤,۸۷۷) ٤,۰۹۱,٦۳۸ ۹۸۲,۸٥۷ ۷,٥٥۳,٦۲۱ ۹,۰٤۰,۱۷۹ الفترةصيد في نهاية رلا
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 الموجزة الموحدةالمرحلية ة التدفقات النقدي قائمة
  )غير مدققة(

    في أشهر المنتهية  ةللثالث
  م۲۰۱٤ مارس ۳۱   م۲۰۱۳ مارس ۳۱

9Bبآالف الرياالت السعودية إيضاح 
 األنشطة التشغيلية      

 دخل الفترة  صافي   ۷۸۱,۸٥٥   ٦۸۳,۸٥٥
 :التشغيليةاألنشطة  ية الناتجة منلتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد التعديالت      

 صافي المقتناة لغير أغراض المتاجرة، ستثماراتالا على خصمال إطفاء   (۳۰۹,٤٤)   (٤٥٦,۲۹)
 استثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي) أرباح(   (۱۳,۹٥۰)   (٤۳,۷۸۳)

 وإطفاء ستهالكا   ٥۰۰,۳۰   ۳۲,۲۷۲
  ممتلكات ومعدات، صافي أرباح استبعاد       (۱٦۱)   -

 ئتمان، صافياإلمخصص خسائر      ٥۷٤,۱۰۸   ۱۲۷,۸٤۳
 ، صافيفي شركات زميلة مخصص خسائر إنخفاض استثمارات   ۱۲,۰۰۰   -

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي     (۱۸۰)   (٦٥٤)
 العادلة لألدوات الماليةالتغير في القيمة    ۷۹۷,۳٦   ۹٦۲,۳٦

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية قبلالربح التشغيلي    ۰٥۲,۹۸٥   ۸۰۷,۰۳۹
 :في الموجودات التشغيلية النقص)/الزيادة( صافي      

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي                 ٤۹۳,۷۳   (۱۳۹,۳٦٥)
 متاجرة –استثمارات مقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل    (۱,۱۱۲,۸٤٥)   (۲۱۰,۷۰۱)

 وسلف قروض   (٦۰۰,٦۳۷,۳)   (۳,۱٥۷,۸۸۷)
 أخرى موجودات     (٤٥۸,۷۲۲)   ۰۲٤,٦۳٥

 :في المطلوبات التشغيلية) النقص/(الزيادة صافي         
 والمؤسسات المالية األخرى للبنوك أرصدة   ۳٥٦,٦,٦۱٤   ٥٥۸,۱,۹۲۲
 العمالء ودائع   ۳۰۳,۰۷٥,٦   ٦۸۸,۰٤۹,۳

 أخرى  مطلوبات   ۳۷۷,۸۰۷   (٦٦٤,۷۰)
 األنشطة التشغيلية ية الناتجة منالنقد صافي   ۸,۸۸۰,۸۸۰   ۳,۲٤۸,۲۷۹

   ستثماريةالاألنشطة ا      
  مقتناة لغير أغراض المتاجرة  ستثماراتاستحقاق وامن بيع  متحصالت   ٤۹۳،۰۰۹،۸   ۱۷٥،۷۲٤،٥

 إستثمارات لغير أغراض المتاجرة  شراء   (۱۱،۷۲۸،۲٦۷)   (۸،۹۰۷،۷۸٤)
 ممتلكات ومعدات شراء   (٦۱۷,۲۱)   (۱٤۱,۲٤)

 ممتلكات ومعدات بيع من متحصالت   ۳۲۹   -
 ستثماريةالاألنشطة ا ية المستخدمة فيالنقد صافي   (۳,۲٥٦,٥٤٦)   (۳,۲۰۷,۷٥۰)

       
 النقدية وشبه النقديةفي الزيادة     ۳۳٤,٥,٦۲٤   ٥۲۹,٤۰

  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة    ۰٤۷,۱۱,۸۹٦   ۳٥۱,۱٥۱,۱٤
 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة ۹  ٥۲۰,۳۸۱,۱۷   ٦۸۰,۳۹۱,۱٤

۱,۰۰۰,٥۳٥   ۹۸۰,٥۷٤   7Bعموالت خاصة مستلمة خالل الفترة 
۱۷٤,۳۷۹   ۲۲۰,۳۸۳   8Bعمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة 

(۱۱,۲٤٦)   ٦۷,۹٥۳ 

  

 
 معلومات إضافية غير نقدية  
 صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية   
 الموجزة الموحدة   

 .المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ۱٥لى إ ۱من عتبر اإليضاحات المرفقة ت
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 البنك السعودي الفرنسي 
    

 إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳و  م۲۰۱٤ مارس ۳۱المنتهية في  أشهر للثالثة

 
 امعــ  - ۱

جمادى  ۱۷بتاريخ  ۲۳/بموجب المرسوم الملكي رقم م -شركة مساهمة سعودية  -)البنك(س البنك السعودي الفرنسي سأت
 ۱۱( الموافق هـ۱۳۹۸محرم  ۱أعماله رسمياً بتاريخ ممارسة وقد بدأ البنك . م۱۹۷۷يونيو  ٤الموافق  هـ۱۳۹۷ اآلخر

يعمل البنك بموجب . عوديةلسا ةيبين والسويس في المملكة العربعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوش ) م۱۹۷۷ديسمبر 
من خالل شبكة  )م۱۹۸۹سبتمبر  ٥الموافق ( هـ۱٤۱۰صفر ٤الصادر بتاريخ  ۱۰۱۰۰۷۳۳٦۸السجل التجاري رقم 

 ۲،۸۹۰بلغ عدد موظفي البنك . في المملكة العربية السعودية) فرعاً  ۸٦ :م۲۰۱۳ مارس ۳۱(فرعاً  ۸۲دها فروعه وعـد
 ثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلكتتم). موظفاً  ۲،۷۱۳ :م۲۰۱۳ مارس ۳۱(موظفـاً 

و هإن عنوان المركز الرئيسي للبنك  .منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة
 .ملكة العربية السعوديةالم - ۱۱٥٥٤ياض الر،  ٥٦۰۰٦ ب. ص - شارع المعذر :كما يلي

 نسبةبو٪ ۹۹ مملوكة من قبل البنك بشكل مباشر بنسبة(تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال  ةيمتلك البنك شرك
كما . ، وتمويل الشركاتألصولوتقدم النشاطات المتعلقة بالوساطة، وإدارة ا .)أعضاء مجلس اإلدارةأحد  من خالل٪ ۱

وشركة سوفينكو السعودي شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين، البنيمتلك 
 هذه جميع الشركات التابعة تم تأسيس . ٪ من رأسمال هذه الشركات۱۰۰ل العقاري بنسبة شركة سكن للتمويالفرنسي و

٪ وتعمل في ۱۰۰لبنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة كما يمتلك البنك شركة صكوك ا. في المملكة العربية السعودية
 . ر الكايمنزج

، بنك تم تأسيسه "السعودي الفرنسي –بنك بيمو "مال  ٪ من رأس۲۷ لدى البنك استثمارات في شركات زميلة حيث يمتلك
، شركة تم )أليانز(التعاوني مال الشركة السعودية الفرنسية للتأمين  ٪ من رأس۳۲،٥ ، ويةروالجمهورية العربية السفي 

 .تأسيسها في المملكة العربية السعودية
 

-  أسس اإلعداد  ۲
 

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد 
كما يعد البنك قوائمه المالية  .بالتقارير المالية المرحليةالمتعلق  -۳٤العربي السعودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 . المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية
 

تؤثر في تطبيق يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام تقديرات وإفتراضات وأحكام قد 
 .السياسات وعلى مبالغ الموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصاريف وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات

 الموحدةلقوائم المالية لال تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
 . م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱أ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ، ويجب أن تقرالسنوية

في إعداد  المتبعةمع تلك  تتفق في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المتبعةالسياسات المحاسبية إن 
كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية  ،م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

باستثناء تطبيق التعديالت للمعايير الحالية كما هو مبين أدناه والتي ليس لها أثر  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 .مالي على القوائم المالية للبنك

 :تعديالت على المعايير الحاليةال

إعفاء من  والتي تقدم ۲۷ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲ورقم  ۱۰التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  •
من منشأة ينص هذا اإلعفاء اإللزامي على أنه يتطلب . م۲۰۱٤يناير  ۱للصناديق االستثمارية إعتباراً من  التوحيد

استثمارية مؤهلة أن تقيد االستثمارات في الشركات المسيطر عليها إضافة إلى استثمارات في الشركات الزميلة 
الخسارة بشرط أن تلبي شروط معينة باستثناء الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 .التي تعتبر إمتداداً ألنشطة االستثمار في المنشأة
 

 
 
 



 

 ۷ 

 
 

 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳م و ۲۰۱٤مارس  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر

 
 
أسس اإلعداد  ۲  تتمه --

أن للمنشأة حالياً حقاً قانونياً ملزماً ) م يوضح أن أ۲۰۱٤يناير  ۱يسري من  ۳۲معيار المحاسبة الدولي رقم  •
لألعمال وفي  بالمقاصة إذا كان ذلك الحق غير مرتبط بأحداث مستقبلية وأن يكون ملزماً في السياق اإلعتيادي

التسوية اإلجمالية تعادل صافي التسوية فقط ) حالة اإلعسار أو اإلفالس للمنشأة وجميع األطراف ذات العالقة و ب
في حالة إذا كانت آلية التسوية اإلجمالية تتضمن وسائل تؤدي إلستبعاد أو التقليل من مخاطر اإلئتمان والسيولة 

 .ي عملية تسوية واحدةالمتعلقة بمديونيات أو أرصدة دائنة ف
 

ين تب و. م۲۰۱٤يناير  ۱من بأثر رجعي إعتباراً  هذا المعيار تعديالتتسري  – ۳٦معيار المحاسبة الدولي رقم  •
فإن بموجب التعديالت وللموجودات التي إنخفضت قيمتها  حول القيمة القابله لإلسترداداإلفصاح عن معلومات 
التي تم توزيع الشهرة أو الموجودات غير الملموسة غير محددة العمر لكل وحدة مولدة للنقد  القيمة القابلة لإلسترداد 

 .اإلنتاجي يتطلب اإلفصاح عنها فقط عندما يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض أو العكس
ناءات يضيف استث و. م۲۰۱٤يناير  ۱إعتباراً من  هذا المعيار تعديالتسري ت – ۳۹معيار المحاسبة الدولي رقم  •

يكون  عندما ال وذلك تحوط حالية  عالقة ليعفي من عدم اإلستمرار في  ۳۹محددة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .معينةبالمعايير  البديل الذي لم يتم فحصه في وثائق التحوط األصلية يستوفي 

للسنة المالية  ألول مرةملزمة الالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 
تعديالت جوهرية على العرض واإلفصاح للقوائم المالية المرحلية الموحدة  ةعنها أيم لم ينتج ۲۰۱٤التي تبدأ في يناير 

 .المرفقة

 .وتم تقريبها ألقرب ألف يانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللایر السعودي تم عرض عن هذه الب

 أسس توحيد القوائم المالية
فرنسي ال السعودي شركة ؛التابعة هتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركات 

وشركة سوفينكو السعودي  ,شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجيرو ,للتأمين السعودي الفرنسيوكالة و, كابيتال
يتم إعداد القوائم المالية للشركات . عودي الفرنسي صكوك المحدودةو شركة الس شركة سكن للتمويل العقاري ,الفرنسي

ند الضرورة، على القوائم تم إجراء تسويات، عي. التابعة لنفس الفترة المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة
 .شى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنكاالمالية للشركات التابعة لتتم

ويعتبر البنك مسيطراً على منشأة ما عندما يكون معرضاً إلى . الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطرعليها البنك
ارتباطه بتلك الشركة، ولديه القدرة على التأثير في هذه الفوائد من خالل سلطته أو لديه الحق في عوائد متغيرة ناتجة من 

 .على تلك المنشأة 
يتم توحيد الشركة التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتباراً  

نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، تدرج . من تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه السيطرة
في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة إعتباراً من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع، حسبما هو 

 .مالئم
المتداخلة بين ن المعامالت وكذلك األرباح والخسائر غير المحققة عبين البنك وشركاته التابعة يتم حذف األرصدة  

يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس . عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة شركات المجموعة
 .عدم وجود دليل على إنخفاض القيمة إلى حدالطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة ولكن 

 
 
 







 

 ۱۰ 

 البنك السعودي الفرنسي 
    

    تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 م۲۰۱۳م و ۲۰۱٤مارس  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر

 
 
 المشتقات  -۷

إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس . لألدوات المالية المشتقة المقتناة، باإلضافة إلى مبالغها اإلسميةاإليجابية والسلبية العادلة  يتضمن الجدول أدناه القيم
كما أنها ال ) والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات(سمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك إلن هذه المبالغ اإوبالتالي ف. المستقبلية المتعلقة بهابالضرورة مبالغ التدفقات النقدية 

 .تعكس مخاطر السوق
 

 م۲۰۱۳مارس  ۳۱
 )غير مدققة(

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
 )مدققة(

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
 بآالف الرياالت السعودية )ير مدققةغ(

 المبالغ
 اإلسمية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ
 اإلسمية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ
 اإلسمية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية

 

 المتاجرةالمقتناة ألغراض          
 مقايضات أسعار العموالت الخاصة ۸۸۳,٤٦٤,۱ ۱,۲۹۲,۲۷٥ ۱۲۸,۲۷۷,۸۷۷ ٦٥۳,٦٦۳,۱ ۷۳۲,٥۱٤,۱ ٥۰۱,۹٤۰,۱۲۷ ۲,۳٥۲,۳۳٦ ۷۳٦,۲,۰٦٤ ۳۰٦,٥٦٥,۱۲۷
 خاصةقبلية وعقود الخيار بنسبة عمولة العقود المست ۸۹۷ ۱,۸٤۱ ٤٦۸,٤۷۹,۲۷ ۳۹۷ - ٥٦۹,۲۲,۸۱۱ ٦,٥۳٤ ۲,۷۸۳ ۷۹۹,۷۳٥,۳٤

 إتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة - - - - - - - ۱,۲۱٤ ۱,۰۰۰,۰۰۰
 عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٦۳,۷٥۹ ۲٥,٤٤۰ ٤۹,۹٤۷,۷۰۳ ۸۲,۱۹٦ ۲۹,۳۳۳ ٤۲,۱۸۷,۳٥۳ ۹٦۷,۸٥ ۱۲٦,٤۹۱ ٤٥,٥۳٤,٥۹٥
 خيارات العمالت ۱۸٤,۳٤ - ۰٦۲,٤۳٦,۳۸ ٥٤۹,۱۸ - ۳۷٤,٦۱٦,۲۳ ۳۲۷,۲٥ - ۳۹,۳۰٦,٤۰۱
 أخرى ۷۱٦,۲٤ - ٤۷۷,۳٥۸,۲ ۷۰۹,۲٤    -                ۲,۷۰٤,٤٤۷ ۲٦٦,۱٦ - ۱,۷۳۱,۰۷٤

 العادلة ةالمقتناة لتغطية مخاطر القيم            
 مقايضات أسعار العموالت الخاصة ۹,۷٥۰ ۸,۷۷۰ ۰۰۰,٥,٥۸٤ ٥۱٤,۱۹ ۱۱,۰۲٦ ۰۰۰,٥,٥۸٤ - ۲۰,۱۸۱ ٥۹۹,٥,٦٦۳

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية            
 مقايضات أسعار العموالت الخاصة ٤۳٦,۹۰۹ ۸۸,۹۷۲ ۸٦۷,٦۱,۷۳٥ ۲٤۰,۹٦٤ ۱۱۹,۸۰۰ ۸٥۸,۹٦۰,٥٤ ٤۰۲,۳۱٤,۱ ۲,۲۲٤ ٤٥۹,۲۱۰,٤۷

 اإلجمالي ٦۲٥,٥۰۷,۲ ٤۱۷,۲۹۸,۱ ۳۱۳,۹۳۸,۳۳٥ ۲,۷۷۳,۲٥۸ ۸۹۱,٦۷٤,۱ ۲۷۹,۲٦٤,٦٤۳ ۳,۸۸۸,۷٤٤ ٦۲۹,۲,۲۱۷ ۳۰۳,۰٥۹,۹۲۰
 قيمة إتفاقيات المقاصة (٥۸) (٥۸) (۰۰۰,٥) (٦۸٦) (٦۸٦) (٥۰۰,٤۲) (۹۳۲) (۹۳۲) (٥۰۰,٥۲)

  المقاصة بعد اإلجمالي ٥٦۷,٥۰۷,۲ ٤۱۷,۲٤۰,۱ ۳۱۳,۹۳۳,۳۳٥ ٥۷۲,۲,۷۷۲ ۲۰٥,٦۷٤,۱ ۲۷۹,۲۲۲,۱٤۳ ۳,۸۸۷,۸۱۲ ۲,۲۱٦,٦۹۷ ٤۲۰,۳۰۳,۰۰۷
 

وبإجم�الي قيم�ة عادل�ة ) ملي�ون لایر س�عودي ٥۳: م۲۰۱۳ م�ارس ۳۱ملي�ون لایر س�عودي، و  ٤۲: م۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱( لایر س�عودي ملي�ون ٥مبل�غ أس�مية بقيم�ة  تشتمل مقايضات أسعار العموالت الخاصة عل�ى
ألغ�راض مخ�اطر اإلئتم�ان والتي تم إجراء مقاصة لها ) مليون لایر سعودي ۱: م۲۰۱۳مارس  ۳۱مليون لایر سعودي، و  ٠،٧: م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱(مليون لایر سعودي  ۰،۰٦إيجابية وقيمة عادلة سلبية قدرها 

 .صافي القيمة حيث ينوي البنك سدادها



 

 ۱۱ 

 
 البنك السعودي الفرنسي 

    
    تتمة  -إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م۲۰۱۳م و ۲۰۱٤مارس  ۳۱المنتهية في  للثالثة أشهر
  
   التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان    -۸

  :المتعلقة باإلئتمان من اآلتي التعهدات وااللتزامات المحتملة تتكون         

 م۲۰۱۳ مارس ۳۱
 )غير مدققة(   

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
 )مدققـة(     

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱
 )غير مدققة(   

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

  إعتمادات مستندية ۳۱٦,٥۰۷,۱٦ ۱٦,٦۰۲,۷۸۸ ۱٥,٦۳٦,٥٦٥
  خطابات ضمان ٥٥۲,٤۹,۳۱۱ ۹۰۹,۰٦۲,٤٦ ٤۷۱,۷۲٤,۳۹
  قبوالت ۲,۹٥۲,۱۲٤ ۹۳۷,٦٥٥,۲ ٤۹٦,٥۷۲,۲
  إلتزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان ۹۲۷,۳۲٦,٤ ٤,٥٤۱,۸۰٤ ٦۱۳,۷۹۳,٤

  اإلجمالي ۷۲,۹۰۷,۱۱۰ ٥۹۱,۷۰,۷۰۹ ۳۹۸,٤۷٤,٦۲
 

 ةوشبه النقديالنقدية   -۹
 

 :من اآلتيالموجزة الموحدة المرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 
 

 م۲۰۱۳ مارس ۳۱
 )غير مدققة(   

 م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
 )مدققـة(     

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱
 )غير مدققة(   

 
 بآالف الرياالت السعودية

 

۷,٦٥۷,۱۳٥ ۱۰,۳٥۰,۹٥٦ ۱۳,٥۲٦,٦۰٦ 
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي         

 السعودي ما عدا الوديعة النظامية  
 
 

٦,۷۳٤,٥٤٥ ۱,٥٤٥,۰۹۱ ۳,۹۹۳,۷۷٥ 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى        
 ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءخالل تستحق         

 

  اإلجمالي         ٥۲۰,۳۸۱,۱۷ ۰٤۷,۱۱,۸۹٦ ٦۸۰,۳۹۱,۱٤
 

 المعلومات القطاعية  -۱۰
 مجل�س الم�ديرينحول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظ�ام م�ن قب�ل  الداخليةيتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير 

  .من أجل توزيع الموارد وتقييم أدائها في البنك وذلك

بموافق�ة اإلدارة وفق�اً للش�روط المواف�ق عليه�ا وي�تم اإلع�الن ع�ن المع�امالت وفق�اً لسياس��ة  ت�تم المع�امالت ب�ين القطاع�ات التش�غيلية
م التقارير إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق. أسعار التحويل الداخلي بالبنك اإليرادات من األطراف الخارجية بما يتوافق م�ع بقياس  تقدَّ

 .اإلعتياديةالتجارية قائمة الدخل الموحدة ووفقاً للشروط تلك المدرجة في 

 .  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱منذ  أرباح وخسائر القطاعاتأو أسس قياس القطاعات التشغيلية  أسس تحديدليست هناك أي تغيرات على 
 

 :يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية
، السحب على مؤسسات الصغيرةللالتابعة الجارية الشخصية وتلك  حساباتاليشمل    :قطاع األفراد

المكشوف، القروض، حسابات التوفير، الودائع، البطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة، 
 .وتأجير السيارات العمالت األجنبيةب وبعض منتجات التعاملالقروض الشخصية، 

، والقروض والتسهيالت والسحب على المكشوفيشمل الحسابات تحت الطلب، والودائع،   :قطاع الشركات
 .الخاصة بالشركات والمؤسسات متوسطة الحجم اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة

يشمل خدمات الخزينة، عمليات التداول، والمحفظة االستثمارية، وأسواق المال، وعمليات   :قطاع الخزينة
 .التمويل، والمنتجات المشتقة

بإدارة االستثمارات األصول، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية  هذا القطاع  يقوم: االستثمار والوساطةخدمات قطاع 
وساطة تداول األسهم المحلية و، يةستثمارالصناديق اإلوإدارة ومنتجات استثمارات التجزئة 

  .والدولية ووساطة التأمين
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م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي ۲۰۱۳و  م۲۰۱٤مارس  ۳۱فيما يلي بياناً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 
 :التشغيليةقطاعات الالمنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من  أشهر ستةللمصاريف العمليات وصافي الدخل 

 

 اإلجمالي

 قطاع خدمات 
 االستثمار

 قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة 

 

 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

 

  م٤۲۰۱ مارس ۳۱     
       

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

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

      

  م۲۰۱۳مارس  ۳۱

       
  إجمالي الموجودات ٦٤۹،۰۹۱،۱٥ ٥۳۰،۱۳۰،۹٥ ٤۳۱،٥۲،۳۹۸ ۱،۳٦۹،۸۷۹ ٤۸۹,۱٦۳,۹۹۰
  إجمالي المطلوبات ۱۲۳,۸۷٥,٥٦ ٦۲,۲۲۱,۲٥٤ ۲۰,۳۰۳,۷٥٦ ۱,۲۳۰,۹۲۹ ٦۳۱,۰٦۲,۱٤۰
  إجمالي دخل العمليات ۲۹۲,۳٥٦ ٦۲۹,۲۲۷ ۱٤۹,۷۰۱ ٦۹,۸۲٦ ۰٤٦,۱,۲۰٥
  إجمالي مصاريف العمليات ۱۸۷،۲٦٥ ۱۸۹،۷۷۲ ۲٦۲،۲٥ ٦۲٤,٤۱ ٥۲۱,۸٤٥

  الحصة في خسائر شركات زميلة، صافي - - ٦٥٤ - ٦٥٤
  صافي دخل الفترة ۹۱،۱۰٥ ٤٥٥،٤۳۹ ۰۹۳،۱۲٥ ۲۸,۲۰۲ ٦۸۳,۸٥٥
  مخصص خسائر اإلئتمان، صافي ۳۳,۱٦٦ ۹٤,٦۷۷ - - ۱۲۷,۸٤۳
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 والمطلوبات الماليةالقيم العادلة للموجودات   -۱۱

يستند . تبادل أصل أو سداد التزام في معامالت عادية بين المشتركين في السوق في تاريخ القياس بموجبهيمكن  القيمة العادلة هي السعر الذي
إما في أسواق أساسية لألصل أو اإللتزام أو في غياب السوق  تتمقياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعامالت لبيع األصل أو تحويل اإللتزام 

 .األساسي في معظم األسوق لألصل أو اإللتزام

 :لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةأدناه البنك سلم المستويات  يستخدم

 ).دة ترتيبأو إعا بدون تعديالت( لنفس األداة الماليةأسعار مدرجة في سوق نشط : ۱المستوى 

جميع المدخالت تتم مشابهة أو تقييم فني آخر والتي بموجبها أو مطلوبات دات وأسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات وموج: ۲المستوى 
 .السوق القابلة للمالحظةبناًء على 

 .السوق القابلة للمالحظة علىمدخالت هامة أي  فيهاتستند ال أساليب التقييم التي : ۳المستوى 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        م٤۲۰۱ مارس ۳۱

        الموجودات المالية
 ۲,٥۰۷,٥٦۷  -  ۲,٥۰۷,٥٦۷  - أدوات مالية مشتقة

موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة من 
 ۱,٤۳۹,۰۱۷  -  ۱,۳٥۳,٦۷٤  ۸٥,۳٤۳ )متاجرة(خالل قائمة الدخل 

 ۷,۷۹۷,٤٤۱  ٤,۰۸۰,۸٤۰  ۲,۸٦۱,۳۷۷  ۸٥٥,۲۲٤ متاحة للبيع استثمارات مالية
 ۱۱,۷٤٤,۰۲٥  ٤,۰۸۰,۸٤۰  ٦,۷۲۲,٦۱۸  ۹٤۰,٥٦۷ اإلجمالي

        المطلوبات المالية
 ۱,٤۱۷,۲٤۰  -  ۱,٤۱۷,۲٤۰  - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة

 ۱,٤۱۷,۲٤۰  -  ۱,٤۱۷,۲٤۰  - اإلجمالي
 

 م۲۰۱۳مارس  ۳۱
       

        الموجودات المالية
 ۳,۸۸۷,۸۱۲  -  ۳,۸۸۷,۸۱۲  - أدوات مالية مشتقة

موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة من 
 ٥۲۱,٤۸۲  -  ۲۲۲,۳۲٦  ۲۹۹,۱٥٦ )متاجرة(خالل قائمة الدخل 

 ۷,۰٥٥,٦۸٥  ٤,۱۳۸,۲٦٤  ۱,۹٥۸,٦۱٤  ۹٥۸,۸۰۷ استثمارات مالية متاحة للبيع
 ۱۱,٤٦٤,۹۷۹  ٤,۱۳۸,۲٦٤  ٦,۰٦۸,۷٥۲  ۱,۲٥۷,۹٦۳ اإلجمالي

        
        المطلوبات المالية

 ۲,۲۱٦,٦۹۷  -  ۲,۲۱٦,٦۹۷  - أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة
 ۲,۲۱٦,٦۹۷  -  ۲,۲۱٦,٦۹۷  - اإلجمالي

نادراً ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من  يتم التعامل بهالألدوات المالية التي 
الحكم معتمدة على السيولة والتركيز وعدم التيقن من عوامل السوق وإفتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على أداة 

 .معينة
تفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واألدوات المالية األخرى المحتفظ بها بالتكلفة العادلة في قائمة المركز المالي باستثناء المح القيم

وودائع العمالء القيمة العادلة للقروض والسلف . المطفاة ال تختلف جوهرياً على القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة
تم قيدها بالتكلفة المطفاة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية التي تحمل عمولة وسندات الدين والمستحق من وإلى البنوك والتي 

حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف جوهرياً عن . المدرجة في القوائم المالية الموحدة
 .المعدالت المتفق عليها وبسبب قصر مدة االستحقاق للمستحق من وإلى البنوك

 
القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بالتكلفة المطفاة على تستند 

وعليه قد تنتج فروقات بين . نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات ثابتة المعدالت على أسعار السوق عندما تكون متاحة أو
باستخدام طرق أو القيم العادلة للمشتقات تعتمد على أسعار سوق متداولة عندما تكون متاحة . والقيمة العادلة المقدرة القيمة الدفترية

 ۳۱ مليون لایر في ۳،۹۱٤( مليون لایر سعودي ۳،۸٥٦ بمبلغ مضاربةاالستثمارات المالية المتاحة للبيع من تتكون . تقييم مناسبة
 .۳مستوى ضمن تم تصنيفها  والتي) م ۲۰۱۳مارس 



 

 ۱٤ 
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  ربح السهمرأس المال و -۱۲
 ديسمبر ۳۱(لایر سعودي  ۱۰مليون سهم، قيمة كل سهم   ۹۰٤يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر، والمدفوع بالكامل من 

لایر  ۱۰مليون سهم قيمة كل سهم  ۹۰٤ :م۲۰۱۳ مارس ۳۱و  لایر سعودي ۱۰هم، قيمة كل سهم مليون س ۹۰٤: م۲۰۱۳
مليون  ۳۰۱،۳م تم إعتماد إصدار ۲۰۱٤أبريل  ۱٦العمومية الغير عادية في وفقاً لقرار المساهمين في إجتماع الجمعية  .)سعودي

و سيتم توزيع األسهم على أساس سهم واحد لكل . لایر سعودي لكل سهم ۱۰سهم منحة للمساهمين الحاليين بقيمة إسمية قدرها 
مليون  ۱۲،۰٥۳مليون لایر سعودي  ۹،۰٤۰وبذلك سيتم رفع رأس مال البنك من . ثالثة أسهم من خالل رسملة األرباح المبقاة

 .لایر سعودي
م وذلك بقسمة صافي دخل الفترة ۲۰۱۳و  م۲۰۱٤ مارس ۳۱تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 

 .مليون سهم ۱۲،۰٥۳على 

 أرقام المقارنة  -۱۳
 .القوائم المالية للفترة الحاليةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض 

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

يتم مراقبة . قويوفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبية، والحفاظ على وجود رأس مال درة البنك على االستمرار والحفاظ على مق
 .كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي يومياً من قبل إدارة البنك

نقد العربي السعودي، والتي يتم يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة ال
قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز  بموجبها

تتطلب التعليمات . المالي، والتعهدات، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية
حد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ ب

 . ٪۸النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي 

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

 الرياالت السعوديةبآالف 

 "۳"بازل      
 م۲۰۱٤ مارس ۳۱

 )غير مدققة(

 "۲"بازل      
 م۲۰۱۳ مارس ۳۱

 )مدققة  غير(
 ۱٤۷,۲٦٤,٦۰۱ ۱٥۷,۷۹۲,۷۱۳ مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۸,٦٦۲,۷۷٥ ۹,۱۷۰,۹۲٥ المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۲,٤۱۷,٤۷٥ ۳,٥۷۹,۳۱۷ السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر مخاطر

 ۱٥۸,۳٤٤,۸٥۱ ۱۷۰,٥٤۲,۹٥٥ إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
 ۲۳,۰٥٤,۷۷۰ ۲۳,۹۱٦,۳٥٦ رأس المال األساسي

 ۲,۷۳٤,۰٦٦ ۲,٦٤۰,٦٤۱ راس المال المساند

 ۲٥,۷۸۸,۸۳٦ ۲٦,٥٥٦,۹۹۷ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

   نسبة كفاية رأس المال
 ٪۱٤٫٥٦ ٪۱٤٫۰۲ نسبة رأس المال األساسي

 ٪۱٦٫۲۹ ٪۱٥٫٥۷ رأس المال المساند+ نسبة رأس المال األساسي 



 

 ۱٥ 
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 هيكلة رأس المال – ۳بازل  -۱٥
يتوجب على البنك القيام  ببعض اإلفصاحات المتعلقة  بهيكل رأس المال و ستكون هذه اإلفصاحات 

ال تخضع هذه اإلفصاحات ). sa.com.alfransi.www: (متوفرة على الموقع اإللكتروني للبنك
 .لمراجعة والتدقيق من قبل المراجعين الخارجيين للبنك، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعوديل

http://www.alfransi.com.sa/�
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