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عــام
تأسس البنك السعودي الفرنسي (البنك)  -شركة مساهمة سعودية  -بموجب المرسوم الملكي رقم م 23/بتاريخ 17
جمادى اآلخر 1397هـ (الموافق  4يونيو 1977م) .بدأ البنك ممارسة أعماله رسميا بتاريخ  1محصرم 1398هـ
الموافق ( 11ديسمبر 1977م ) بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية.
يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010073368الصادر بتاريخ  4صفر1410هـ (الموافق  5سبتمبر
1989م) من خالل فروعه البالغة  87فرعا ( 31مارس 2018م 86 :فرعا) في المملكة العربية السعودية .بلغ عدد
موظفي البنك  2.976موظفـا ( 31مارس 2018م 3.044 :موظفا).
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة
وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة .إن عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو :طريق الملك سعود  -ص .ب ,56006
الرياض  - 11554المملكة العربية السعودية.
يمتلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ( 100٪من حقوق الملكية) .وتقدم النشاطات المتعلقة
بالوساطة وإدارة الموجودات وتمويل الشركات .كما يمتلك البنك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وشركة السعودي
الفرنسي للتمويل والتأجير وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة  ٪100من حقوق الملكية .يملك البنك شركة سكن
للتمويل العقاري بنسبة ( ٪100ملكية مباشرة بنسبة  ٪95وملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة بنسبة  .)٪5تم
تأسيس هذه الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.
كما قام البنك بتأسيس شركة تابعة وهي شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة والمسجلة في جزر الكايمان
بحصة  ٪100من حقوق الملكية .إن الهدف من هذه الشركة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة
الشراء.
البنك يمتلك  ٪27من رأس مال بنك بيمو – السعودي الفرنسي ("شركة زميلة") ,الذي تم تأسيسه في الجمهورية
العربية السورية.
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أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  -34المتعلق بالتقارير المالية المرحلية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالزكاة
والضريبة.
ال تتضمن هذه القوائم المالية جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ,ويجب أن تتم قراءتها
جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م .قام البنك بتطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" اعتبارا من  1يناير 2019م ,وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير
الجديدة في إيضاح .4
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أسس الدمج
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛ السعودي الفرنسي كابيتال,
ووكالة السعودي الفرنسي للتأمين ,والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ,وسوفينكو السعودي الفرنسي ,شركة سكن
للتمويل العقاري والسعودي الفرنسي للصكوك المحدودة وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة .يتم إعداد
القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم إجراء تسويات ,عند
الضرورة ,على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.
الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطرعليها البنك .ويسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضا إلى أو
لديه الحق في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة ,ولديه القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرته
على تلك المنشأة .
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أسس الدمج (يتبع)
يتم توحيد الشركات التابعة إعتبارا من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتبارا من تاريخ
انتقال ا لسيطرة من البنك .تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة ,إن وجدت ,في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة إعتبارا من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع ,حسبما هو مالئم.
يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين
شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم
بها حذف األرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديد
قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الجديد اعتبارا من  1يناير 2019م ,وفيما يلي بيان بأثر تطبيق هذا المعيار الجديد:
قبل تاريخ  1يناير  2019كانت المجموعة تتبع محاسبة عقود اإليجار التالية:
أ)

عندما يكون البنك هو المستأجر

تصنف عقود االيجار والتي لم تحول بموجبها كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية الى المجموعة .ونتيجة
لذلك ,تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيلية .تحمل الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية
على قائمة الدخل الموحدة بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االيجار.
ب)

عندما يكون البنك هو المؤجر

عند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك ,يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدينة ويتم االفصاح عنها
ضمن "التمويل" .يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيراد تمويل غير مكتسب .يتم اثبات دخل
اإلجارة على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تظهر معدل عائد دوري ثابت.
اعتبارا من  1يناير 2019م ,قامت المجموعة بتطبيق معيار محاسبة جديد وفيما يلي بيان باألثر المترتب عن تطبيق هذا المعيار:
اعﺘﻤﺪ الﺒﻨﻚ الﻤعﻴار الﺪولي للتقرير المالي رقﻢ  " 16عقود اإليجار" حيث يحل المعيار التوجيهات الحالية بشأن عقود اإليجار ,بما
في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم " 17عقود االيجار" ,والمعيار الدولي إلعداد للتقرير المالي رقم  " 4تحديد ما إذا كانت
الترتيبات تحتوي على عقد إيجار" و " SIC 15عقود إيجار تشغيلية – حوافز" و  " SIC 27تقييم المعامالت بالشكل القانوني
لعقود اإليجار".
تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير  2016وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2019ينص المعيار الدولي رقم  16على أن جميع عقود االيجارات والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم
االعتراف بها في قائمة المركز المالي ,ما لم تكن المدة  12شهرا أو أقل أو عقود االيجار لألصول ذات القيمة المنخفضة .وبالتالي
فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  " 17عقود اإليجار" إلى عقود ايجار تشغيلية أو مالية يتم استبعاده
للمستأجرين .لكل عقد ايجار ,يعترف المستأجر بالمسئولية عن التزامات االيجار المستقبلية .وفي المقابل ,يتم رسملة الحق في
استخدام االصل المؤجر .وهو ما يعادل عموما القيمة الحالية لدفعات االيجار المستقبلية باإلضافة ال التكاليف التابعة المباشرة والتي
يتم اطفاؤها على مدى العمر االنتاجي لالصل.
أختار البنك تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .16اختار البنك تطبيق المعيار
على العقود التي تم تحديدها سابقا كعقود إيجار تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي  .4وبالتالي لم يقم البنك بتطبيق المعيار على العقود التي لم يتم تحديدها سابقا كعقود تنطوي على عقد يجار تطبيقا لمعيار
المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .4اختار البنك استخدام اإلعفاءات التي يقترحها المعيار
على عقود اإليجار التي فترات إيجارها تنتهي خالل اثني عشر شهرا كما في تاريخ التطبيق األولي ,وعقود اإليجار التي يكون
األصل فيها منخفض القيمة.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)
التسوية لمطلوبات اإليجار

التزامات إيجار خارج قائمة المركز المالي (لفترة ممدة) كما في  31ديسمبر 2018
عقود اإليجار الحالية مع عقد إيجار لمدة  12شهرا او اقل وعقود إيجار منخفضة القيمة

بآالف الرياالت
السعودية
980,292
()247

بآالف الرياالت السعودية

التزامات عقود اإليجار التشغيلية اعتبارا من  1يناير ( 2019إجمالي بدون خصم)
خصم القيمة الحالية
التزامات عقود اإليجار التشغيلية اعتبارا من  1يناير ( 2019صافي ,مخصوم)

980,045
()271,568
708,477

قام البنك بتطبيق المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي على مطلوبات عقود اإليجار المثبتة في قائمة المركز
المالي في تاريخ التطبيق األولي.
لدى البنك عقود إيجار لمقر الفرع ومقر جهاز الصراف اآللي وتحسينات اإليجار عليها .بلغت قيمة حق استخدام
الموجودات المثبت بواسطة البنك  683مليون لاير سعودي (متضمنة االيجار المدفوع مقدما) كما في  1يناير 2019م.
إن صافي األثر على األرباح المبقاة في  1يناير 2019م كان نقصا بمبلغ  63مليون لاير سعودي.
تم عرض حص استخدام الموجودات كجزء من الممتلكات والمعدات بالصافي وتم إدراج مطلوبات عقود اإليجار ضمن
المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.
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السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية ,والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
مع تلك المستخدمة إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ,2018باستثناء السياسات
الموضحة أدناه وبناء على اعتماد المعايير الجديدة الموضحة في ايضاح رقم  .4إن السياسات المحاسبية التالية تعتبر في
فعاله في  1يناير  2019وهي تستبدل أو تعدل أو تضيف على السياسات المحاسبية المنصوص عليها في القوائم المالية
لعام .2018
حق استخدام االصل  /التزامات عقود االيجار
عند االعتراف األولي ,في بد اية العقد ,يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد هو ,أو يتضمن ,عقد ايجار .إن كان العقد فيه
الحق الستخدام األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل أن تأخذ في االعتبار .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع
تكون للبنك ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه الموجودات.
حق استخدام الموجودات
يطبق البنك نموذج التكلفة ,ويقيس حق استخدام الموجودات بسعر التكلفة
أ) ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة ,و
ب) معدلة ألي اعادة قياس التزامات عقود االيجار لتعديالت عقود االيجار
بشكل عام ,سيكون حق استخدام الموجودات مساويا اللتزامات عقود االيجار .ومع ذلك إذا كانت هناك تكاليف اضافية
مثل اعداد المواقع ,الودائع غير القابلة لالسترداد وغيرها من المصاريف المتعلقة بالمعامالت ,يجب أن تضاف على إلى
قيمة حق استخدام الموجودات.
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التزامات عقود االيجار
عند االعتراف االولي ,فإن التزام عقود االيجار هو القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجر .بعد تاريخ ابتداء العقد ,
ويقيس البنك التزامات عقود االيجار عن طريق:
 .1رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار
 .2خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات االيجار المقدم ,و
 .3إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد ايجار
-6

االستثمارات ,صافي
تصنف االستثمارات على النحو التالي:
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2019م
(غير مدققة)

إستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفاة

27,315,099

22,596,255

20,505,072

6,153,840

5,511,719

6,446,336

استثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر –
132,783
-حقوق الملكية  /اإلستثمارات األخرى

135,133

147,222

290,978

356,748

568,509

ناقصا :إنخفاض بالقيمة

()209,494

()227,875

()238,653

اإلجمالي

33,683,206

28,371,980

27,428,486

استتتثمارات فتتي القيمتتة العادلتتة متتن ختتالل التتدخل الشتتامل
األخر – أدوات الدين

استثمارات في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة –
أداوت الدين
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 31ديسمبر 2018م  31مارس 2018م
(غير مدققة)
(مدققة)

قروض وسلف ,صافي
القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة
 31مارس 2019م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
قروض تجارية
وسحب على
المكشوف

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

القروض والسلف العاملة – النمو

107,534,749

442,693

14,101,075

122,078,517

القروض والسلف غير العاملة – الصافي

3,032,522

76,978

278,408

3,387,908

إجمالي القروض والسلف

110,567,271

519,671

14,379,483

125,466,425

بدل انخفاض القيمة

()3,725,857

()93,683

()372,854

()4,192,394

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة ,صافي

106,841,414
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 31ديسمبر 2018م (مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
قروض تجارية
وسحب على
المكشوف

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

القروض والسلف العاملة – االجمالية

107,544,030

456,779

13,066,013

121,066,822

القروض والسلف غير العاملة – الصافي

3,257,188

80,568

287,410

3,625,166

إجمالي القروض والسلف

110,801,218

537,347

13,353,423

124,691,988

بدل انخفاض القيمة

()3,631,806

()80,775

()4,060,354

()347,773

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة ,صافي

107,169,412

بآالف الرياالت السعودية

456,572

13,005,650

120,631,634

 31مارس 2018م (غير مدققة)
قروض تجارية
وسحب على
المكشوف

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

القروض والسلف العاملة – النمو

112,265,109

471,398

11,888,831

124,625,338

القروض والسلف غير العاملة – الصافي

3,194,098

61,158

167,577

3,422,833

إجمالي القروض والسلف

115,459,207

532,556

12,056,408

128,048,171

بدل انخفاض القيمة

()3,847,8980

()74,455

111,611,317

458,101

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة ,صافي

()4,165,299

()242,954
11,813,454

123,882,872

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للربع المنتهي في  31مارس :2019
31

بآالف الرياالت السعودية

مارس

مدققة)
مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1ينيار 2019

4,060,354

المحمل للفترة ,صافي

144,169

شطب ديون معدومة مقابل المخصص

()12,129

الرصيد في نهاية الربع

4,192,394

10

2019م

(غير
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ودائع العمالء

بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2019م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2018م  31مارس 2018م
(غير مدققة)
(مدققة)

تحت الطلب

71,175,225

67,792,228

79,051,673

إدخار

563,542

547,702

547,300

ألجل

68,529,165

75,682,178

58,187,720

أخرى

4,552,196

4,345,896

4,156,991

اإلجمالي

144,820,128

148,368,004

141,943,684

المشتقات
في سياق نشاطه المعتاد ,يستخدم البنك الدوات المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة والتحوط:
أ)

المقايضات
المقايضات تمثل التزامات مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت ,عادة ما
تقوم األطراف األخرى بتب ادل دفع العوالت بسعر قابت وسعر عائم وبعملة واحدة ,دون تبادل أصل المبلغ .أما
مقايضات العمالت ,فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وسعر عائم مع اصل المبلغ وذلك بعمالت
مختلفة.

ب)

العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في
المستقبل .إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق
المالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل
بها وفق أسعار محدد في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا.

ج)

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

د)

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

هـ)

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات ,وأخذ المراكز والمضاربة .تتضمن أنشطة المبيعات
طرح منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينهم من ضمن أمور أخرى من تحويل أو تعديل أو
تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية ,ويقتضي أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول
على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات .أما بالنسبة للمضاربة فإنها تتضمن
التحديد واالستفادة من الفروقات في األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من
ذلك .يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر.
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المشتقات (يتبع)
و)

المشتقات المقتناة ألغراض التحوط
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك
نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت ,وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت
لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناء على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي .وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا للمعامالت مع
األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت .تراقب مراكز العمالت يوميا وتستخدم استراتيجيات تغطية
المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا لمخاطر
أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا للفجوات في أسعار العموالت للفترات المقررة .يتم دوريا مراجعة الفجوات
بين أسعار العموالت وتستخدم استراتيجيات التحوط في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته ,يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه
لمخاطر أسعار العمالت والعموالت .ويتم ذلك عادة من خالل تحوط معامالت محددة وكذلك باستخدام
إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة ككل .إن التحوط االستراتيجية للمخاطر ال
يخضع لمحاسبة التحوط الخاصة ,وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.
يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تحوط عمالت محددة .كما يستخدم البنك
مقايضات أسعار العموالت والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت للتحوط لمخاطر محددة ناشئة عن
التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة .ويستخدم البنك أيضا مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات
النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم .وفي مثل هذه الحاالت ,يجب توثيق طبيعة تغطية
المخاطر وأهدافها رسميا ,بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوطة وأداة التحوط ,وتقيد هذه المعامالت على أنها
تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.

ز)

تحوط التدفقات النقدية
يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير
أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة خاصة بسعر متغير .يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت لتغطية
مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت هذه .كذلك ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية
مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية ,يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اسعار العموالت
الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة .ويعرض الجدول أدناه الفترات التي يتوقع أن
تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطة والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه على الربح أو الخسارة كما في 31
ديسمبر:
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المشتقات (يتبع)
يبين الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة المقتناة ,باإلضافة إلى مبالغها اإلسمية .إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة,
ال تعكس بالضرورة مب الغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك (والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة
اإليجابية للمشتقات) وال تعكس مخاطر السوق.
األدوات المالية المشتقة
بآالف الرياالت السعودية
مقتناة لغرض المتاجرة
مقايضات أسعار العموالت
خيارات وعقود مستقبلية بأسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت
أخرى

 31مارس 2019م (غير مدققة)
إجمالي القيمة
القيمة العادلة القيمة العادلة
االسمية
السلبية
اإليجابية

 31ديسمبر 2018م (مدققة)
إجمالي القيمة
القيمة العادلة القيمة العادلة
االسمية
السلبية
اإليجابية

 31مارس 2018م (غير مدققة)
إجمالي القيمة
القيمة العادلة القيمة العادلة
االسمية
السلبية
اإليجابية

979,297 154,889,392 1,033,434 1,087,606 155,114,952 1,257,037 1,337,725
333,029
55,743,725
241,720
241,720
56,437,900
311,063
311,063
208,580
28,146,685
18,682
134,446
20,526,476
8,730
140,915
2,704
694,355
1,577
1,577
458,858
2,579
2,579
9,304
709,920
7,791
7,791
694,123
12,846
12,846

830,698
333,029
23,440
2,704
9,304

155,688,340
52,403,162
42,775,000
1,598,945
556,945

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة
مقايضات أسعار العموالت

-

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
مقايضات أسعار العموالت
اإلجمالي

69,891,058
275,664
465,159
60,041,236
110,924
459,324
55,119,212
121,030
720,199
323,177,450 1,474,839 1,998,282 300,225,313 1,414,128 1,932,464 288,351,521 1,713,285 2,525,327

-

-

-
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 -10التعهدات والمطلوبات المحتملة
تتكون التعهدات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي:

بآالف الرياالت السعودية
خطابات اعتماد
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان
اإلجمالي

 31مارس 2019م
(غير مدققة)
7,635,723
40,109,854
2,008,183
3,282,476

 31ديسمبر 2018م
(مدققة)
7,918,102
41,289,519
1,872,827
2,815,479

 31مارس 2018م
(غير مدققة)
8,161,348
44,931,015
2,014,373
3,575,579

53,036,236

53,895,927

58,682,315

قام البنك بعمل بدل اإلنخفاض القيمة بمبلغ  559مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  577 ,2018مليون لاير سعودي) مقابل االلتزامات
المتعلقة باإلئتمان والمطلوبات التي تم تصنيفها الى مطلوبات أخرى .تخضع المجموعة لإلجراءات القانونية في سياق العمل العادي .لم يكن
هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم الكشف عنها في  31ديسمبر .2018

 -11النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة من اآلتي:
بآالف الرياالت السعودية
نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي
السعودي ما عدا الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء
اإلجمالي

 31مارس 2019م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2018م
(مدققة)

 31مارس 2018م
(غير مدققة)

5,630,011

12,775,498

7,094,629

12,668,824
18,298,835

11,214,381

5,897,783
12,992,412

23,989,879

يشمل النقد ومافي حكمه على مبلغ  907مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,419 :2018مليون لاير سعودي) مع مجموعة سي أي –
سي أي بي (مساهم

 -12القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة استنادا إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ,وفي
حال غياب السوق الرئيسية ,تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
بالنسبة لألدوات المالية التي يتم المتاجرة بها نادرا ولها شفافية سعر قليلة ,فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة
من التقدير الذي يعتمد على السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية.

14

البنك السعودي الفرنسي
إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م و 2018م
نماذج التقييم
تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة .تشتمل
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر ونطاق االئتمان واألدوات األخرى
المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.
إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة
اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس .يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات
المالية الشائعة البسيطة.
األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالية
المتداولة والمشتقات البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت .إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة
ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضا من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة .يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقا
للمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استنادا إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.
تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد
القيمة العادلة .إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم استخدامه ,وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
في األدوات المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة .يتم تعديل
القيمة العادلة التي تم الحصول علهيا من النماذج ألي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك
أن الطرف الثالث المشارك في السوق بأخذها في االعتبار عند تسعير معاملة ما .تهدف القيمة العادلة أيضا لعكس مخاطر ائتمان لألداة
وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك ومخاطر الطرف المقابل حيثما كان مالئما.
إطار التقييم
أسس البنك إطار عمل رقابي يتعلق بقياس القيمة العادلة .يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي
ويرفع تقاريره لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة
قياسات القيمة العادلة الجوهرية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى : 1

األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون تعديل أو إعادة هيكلة).

المستوى : 2

األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم فيها تحديد كافة مدخالتها
الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و.

المستوى : 3

طرق تقييم تكون مدخالتها الهامة غير مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا ما يتم المتاجرة بها ولها شفافية سعر قليلة ,فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة
من التقدير تعتمد على السيولة والتركز ,وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعنية.
إن منتجات المشتقات التي تم تقييمها باستخدام طريقة تقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار
العمولة والخيارات ومقايضات العملة وعقود مقايضة الصرف األجنبي .تشتمل طرق التقييم األكثر تكرارا نماذج التسعير األجل ونماذج
المقايضات باستخدام احتساب القيمة الحالية .وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنيات أسعار الصرف األجنبي المتاحة
واألسعار اآلجلة وسعر العمولة .يتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناء على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار
الوسيط  ....الخ.
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البنك السعودي الفرنسي
إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م و 2018م
-12

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
بآالف الرياالت السعودية
 31مارس 2019م (غير مدققة)
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
أدوات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

-

2,525,327

-

2,525,327

270,749
2,092,621

20,229
4,179,983

6,984

290,978
6,279,588

اإلجمالي

2,363,370

6,725,539

6,984

9,095,893

-

1,713,285
1,713,285

-

1,713,285
1,713,285

بأالف الرياالت السعودية

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة بقيمة عادلة سالبة
اإلجمالي

 31ديسمبر 2018م (مدققة)
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)
استثمارات مالية متاحة للبيع

--

1,932,464

--

1,932,464

336,521
1,468,311

20,227
4,166,211

-6,984

356,748
5,641,506

اإلجمالي

1,804,832

6,118,902

6,984

7,930,718

---

1,414,128
1,414,128

---

1,414,128
1,414,128

بأالف الرياالت السعودية
 31مارس 2018م (غير مدققة)
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة الموجبة
موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)
استثمارات مالية متاحة للبيع

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

-

1,998,282

-

1,998,282

359,333
2,036,028

209,176
4,543,833

7,176

568,509
6,587,037

اإلجمالي

2,395,361

6,751,291

7,176

9,153,828

-

1,474,839
1,474,839

-

1,474,839
1,474,839

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية
اإلجمالي

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة السلبية
اإلجمالي

إن القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة تبلغ  27.051مليون ريـال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 22,085 :مليون لاير
سعودي و  31مارس 2018م 20,157 :مليون ريـال سعودي) مقابل القيمة الدفترية البالغة  27.106مليون ريـال سعودي ( 31ديسمبر
2018م 22,374 :مليون ريـال سعودي و  31مارس 2018م 20,273 :مليون ريـال سعودي) .ال تختلف القيمة العادلة لودائع العمالء
التي تحمل عمولة وسندات الدين والمطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدها بالتكلفة المطفأة جوهريا عن القيم الدفترية
المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ,حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف
جوهريا عن المعدالت المتعاقد عليها وبسبب قصر مدة استحقاق المطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى .ال يتوفر سوق نشط لهذه
األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقها.
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البنك السعودي الفرنسي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م و 2018م

تستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق
المتداولة عندما تكون متاحة أو على نماذج التسعير عندما تستخدم في حالة السندات ذات العمولة الثابتة .وعليه ,قد تنتج فروقات بين القيمة
الدفترية والقيمة العادلة المقدرة .تستند القيم العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام طرق تقييم مناسبة.
يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل نطاق
االئتمان الداخلي البالغ  121.669مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 122,432 :مليون ريـال سعودي و  31مارس 2018م:
126,025مليون لاير سعودي) .إن القيم الدفترية لتلك القروض والسلف تبلغ  121.274مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 120,632مليون لاير سعودي و  31مارس 2018م 123,883 :مليون لاير سعودي).

 -13المعلومات القطاعية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة البنك في وظيفته
كرئيس لصنع القرار وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية بموافقة اإلدارة وفقا للشروط المتفق عليها ويتم اإلعالن عن المعامالت وفقا لسياسة أسعار التحويل
الداخلي للبنك .تتفق هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية .يتم قياس اإليرادات من تقرير األطراف الخارجية إلى مجلس
اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة.
ليست هناك أي تغيرات على أسس تحديد القطاعات التشغيلية أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ  31ديسمبر 2018م.
يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
قطاع األفراد:

يشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك التابعة للمؤسسات الصغيرة ,السحب على المكشوف
والقروض وحسابات التوفير والودائع والبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية
وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات.

قطاع الشركات:

يشمل الحسابات تحت الطلب للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم ,والودائع ,والسحب على
المكشوف ,والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة ,عمليات التداول ,واألوراق المالية االستثمارية وسوق المال ,وعمليات
التمويل للبنك ,والمنتجات المشتقة.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشمل خدمات وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل واإلدارة ,والترتيب ,والمشورة ,وحفظ
األوراق المالية والمنتجات االستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم
المحلية والدولية والتأمين.
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البنك السعودي الفرنسي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م و 2018م
 -13المعلومات القطاعية (يتبع)
فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات وصافي الدخل للثالثة أشهر المنتهية
في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
قطاع خدمات
االستثمار
قطاع األفراد

بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينة

قطاع الشركات

اإلجمالي

والوساطة

 31مارس 2019م (غير مدققة)

إجمالي الموجودات

20,643,169

102,604,133

65,342,651

1,399,615

189,989,568

إجمالي المطلوبات

71,156,802

74,966,905

10,304,220

1,364,101

157.792.028

إجمالي دخل العمليات

459,733

780,740

404,558

77,650

1,722,681

إجمالي مصاريف العمليات

302,782

202,114

46,374

44,986

596,256

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ,صافي

-

-

-

صافي دخل الفترة

156,951

578,626

358,184

اإليرادات بين القطاعات

262,971

59,613

()322,584

إستهالك وإطفاء

36,920

15,058

5,579

رسوم انخفاض قيمة األصول المالية ,صافي

42,894

64,828

()2,129

-

32,664

1,126,425

-

-

981

58,538

-

105,593

 31ديسمبر 2018م (مدققه)
إجمالي الموجودات

19,763,892

102,522,524

66,579,789

1,334,501

190,200,706

إجمالي المطلوبات

70,767,490

78,633,093

8,734,008

1,253,736

159,388,327

 31مارس 2018م (غير مدققة)
إجمالي الموجودات

17,959,850

109,389,567

55,001,795

1,666,415

184,017,627

إجمالي المطلوبات

69,036,176

73,660,159

8,100,806

1,526,523

152,323,664

إجمالي دخل العمليات

407,504

758,452

519,073

59,454

1,744,483

إجمالي مصاريف العمليات

287,143

223,562

82,257

41,931

634,893

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ,صافي

-

-

2,529

-

2,529

صافي دخل الفترة

120,361

534,890

439,345

17,523

1,112,119

اإليرادات بين القطاعات

222,578

67,247

()289,825

-

-

إستهالك وإطفاء

20,726

10,901

4,573

1,202

37,402

رسوم انخفاض قيمة األصول المالية ,صافي

10,692

51,010

()3,036

-

58,666
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للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م و 2018م
 -14رأس المال وربح السهم
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  1.205مليون سهم ,قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م1.205 :
مليون سهم ,قيمة كل سهم  10لاير سعودي و  31مارس 2018م 1.205 :مليون سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي).
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في  31مارس 2019م و 2018م وذلك بقسمة صافي دخل الفترة على 1.205
مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  5.7مليون سهم كما في  31مارس 2019م ( 31ديسمبر 2018م 6 :مليون سهم و
 31مارس 2018م 6 :مليون سهم).
تم اعتماد صافي توزيعات نهائية بقيمة  0.80لاير سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م من قبل المساهمين خالل اجتماع
الجمعية العامة المنعقد في  1مايو 2019م.

 -15كفاية رأس المال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ,والحفاظ على مقدرة
البنك على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية ,والحفاظ على وجود رأس مال قوي .يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي
يوميا من قبل إدارة البنك.
يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ,والتي يتم بموجبها قياس مدى
كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي ,والموجودات والتعهدات ,والمبالغ
االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ,وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال
النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي .٪8
إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خالل تعميمها رقم  391000029731بتاريخ 1439/3/15هـ ,والذي يتعلق بالمنهجية المرحلية
وترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالية  ,9وجهت البنوك بأن األثر األولي على معدل كفاية رأس المال
نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ينبغي انتقاله على مدى خمس سنوات.
إن إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر لدى البنك وإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2019م

 31ديسمبر 2018م

 31مارس 2018م

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان

166,147,259

165,236,811

172,342,691

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

12,515,463

12,481,250

12,328,975

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق

1,922,709

1,863,538

2,638,708

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

180,585,431

179,581,599

187,310,374

رأس المال األساسي

32,542,200

31,811,197

32,293,127

راس المال المساند

3,838,854

3,685,383

3,953,975

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

36,381,054

35,496,580

36,247,102

نسبة كفاية رأس المال٪
نسبة رأس المال األساسي

٪18.20

٪17.71

٪17.24

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

٪20.15

٪19.77

٪19.35
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 -16أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 -17موافقة مجلس اإلدارة
تم االعتماد على إصدار هذه القوائم المالية الموجزة (الموحدة) المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29أبريل  , 2019الموافق  24شعبان
1440هـ.
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