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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

  الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2016و  2017يونيو  30هر المنتهية في أش الستةلفترة 

 )غير مدققة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

  عــــــــام -1
رجسسب  18بتسساري   38بموجسسب المرسسسوم الملكسسي رقسسم م/  ،شسسركة مسسساهمة سسسعودية  ،تأسسسس البنسسك العربسسي السسوطني ) البنسسك ( 

م بعسد أن انتقلست إليسه عمليسات البنسك  1980فبرايسر  2. وقسد بسدأ البنسك أعمالسه بتساري  (م 1979 يونيو 13الموافق )هـ  1399
 1بـــتاريـسـ   1010027912العــــربي المحدود في المملكة العربية السعودية. يعمل البــسـنك بموجسب السجسـل التجساري رقسم 

ي فرعسسا ( فسس 152: 2016فرعسسا  ) 148خسسالل شسسبكة فروعسسه وعسسددها  مسسن (م1980ينسساير  19الموافسسق )هسسـ 1400ربيسسع األول 
 :المملكة العربية السعودية  وفرعا  واحدا   في المملكة المتــحدة. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو

  البنك العربي الوطني

 56921ص ب 

 11564الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 

مصسرفية متوافقسة مسع أحكسام الشسريعة كمسا يقسدم البنسك لعمالئسه منتجسات  .تتمثل أهداف البنك في تقديم كافسة أنسواا الخسدمات المصسرفية
 .والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك العمولةمبدأ تجنب قائمة على 

 
 بعة التالية:تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك والشركات التا

 
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 
مملوكة بالكامل  العربي الوطني لالستثمار( شركة) تابعة باسموفقا  لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة 

موجب السجل ، مسجلة في المملكة العربية السعودية بسعودية مساهمة مقفلةوهي شركة  للبنك )بشكل مباشر أو غير مباشر(،
تقوم بتولي وإدارة الخدمات ( و2007نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاري   1010239908التجاري رقم 

وحفظ األوراق المالية  والمشورةاالستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب 
يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها .حسب أنظمة هيئة السوق المالية

يناير  12عليه، بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية للشركة التابعة المذكورة أعاله في قوائمه المالية إعتبارا  من     (.2008
(، قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من 2014نوفمبر  12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاري    .علما  أنه2008

تم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من قبل مجلس هيئة السوق شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 
ل العمليشمل  1/6/14832/15( بموجب قرار الهيئة رقم س/2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28المالية بتاري  

( 2016يونيو  2هـ )الموافق 1437شعبان  26تم إجراء تعديل إضافي ألغراض هذه الشركة التابعة بتاري  . كأصيل
إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

 .هـ10/3/1437بتاري   6/16287/15م ص/هـ وتعميم هيئة السوق المالية رق5/2/1437بتاري   371000014867
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 سسعودية % وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مسساهمة مقفلسة87،5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 
 10هسـ )الموافسق 1430 ىاألولس جمسادى 15الصادر في مدينة الرياض بتساري   1010267489بموجب السجل التجاري رقم 

(. وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشسريعة اإلسسالمية. وقسد بسدأ البنسك 2009مايو 
ام ، قس2014مسايو  6وهو تاري  بدء أعمال الشركة. فسي  2009مايو  10إعتبارا  من  التابعة بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة

 %.87.5% إلى 62.5البنك بزيادة نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من 
 

 شركة وكالة العربي للتأمين

كشسسركة تابعسسة مملوكسسة بالكامسسل للبنسسك ومسسسجلة فسسي  2013وهسسي شسسركة سسسعودية ذات مسسسؤولية محسسدودة، تسسم تأسيسسسها فسسي عسسام 
محسسرم  28الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري   1010396423المملكسسة العربيسسة السسسعودية بموجسسب السسسجل التجسساري رقسسم 

مسن قبسل مؤسسسة النقسد العربسي السسعودي  ( . حصلت هذه الشركة التابعة على التسرخيص 2013ديسمبر  1هـ )الموافق 1435
 (.2014مارس  6هـ )الموافق 1435 ىجمادى األول 5لممارسة أعمالها بتاري  

 

 لمحدودة شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية ا

هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سسعودية ذات مسسؤولية محسدودة بموجسب و
يوليسسو  6)الموافسسق  هسسـ1425جمسسادى األولسسى  18الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري   1010199647السسسجل التجسساري رقسسم 

 والعقارات ألغراض االستثمار. األراضيشراء وبيع وتأجير . تعمل هذه الشركة التابعة في مجال (2004
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 )تتمة( عــــــــام -1

 صندوق إي.إن.بي.آي. البوابة االقتصادية )الصندوق(

تسم  ومحسدد المسدة % فسي الصسندوق، وهسو صسندوق اسستثمار عقساري بطسرح خساص25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 
 إخطسار. تسم 2015ينساير  11الطسرح األول بتساري   إقفساللمدة خمس سسنوات تبسدأ مسن تساري   2014أغسطس  25تأسيسه في 

أغسسسطس  5هسسـ )الموافسسق 1435شسسوال  9بتسساري   8/14/411الصسسندوق بموجسسب الخطسساب رقسسم  بطسسرحهيئسسة السسسوق الماليسسة 
كعقسارات مسدرة للسدخل فسي الريساض وسيتسسلم تملك موجسودات عقاريسة فسي مدينسة الريساض  فينشاط الصندوق  يتمثل(. 2014

في الصسندوق هامة وق. للمجموعة مصلحة اقتصادية إجمالية الصند البنك منها دخل إيجار ودخل تشغيل الفندق على مدى فترة
وتقوم بإدارة الصندوق من خالل اتفاقية بين شركة العربي الوطني لالستثمار )مسدير الصسندوق( ومسستثمري الصسندوق )مسالكي 

لماليسة للصسندوق وبسدأت بتوحيسد القسوائم ا ،للمجموعسة سسيطرة فعالسة علسى الصسندوق تبسين لسادارة بسأنونتيجسة لسذلك  .الوحدات(
 )تاري  السيطرة الفعالة(. 2015ديسمبر  31إعتبارا  من 

 لألسواق العالمية المحدودة الوطنيشركة البنك العربي 

بتأساايش كاارلة البنااب العربااي الااوطني للسااواق العالميااة المتاادؤدة ل اارلة  ات مساا ؤلية  2017يناااير  31بتاااري   البنسسكقااا  
الم ااتقات ب المتاااجرة% للبناابو ؤتصااته ااارك ال اارلة بالقيااا  بعمليااات 100ملولااة بنساابة متاادؤدة مساافلة زااي جاامر الكايمااا  ؤم

 ال راء نيابة عن البنبو  إعادةعمليات  إلىالمالية باإلضازة 
 
 أسس اإلعداد  -2 

  
 2017أبريل  11بتاري   381000074519، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 2017خالل عام  

للتعميم من قبل المؤسسة من خالل بعض التوضحيات التي تتعلق بتغيير السياسة المحاسبية الخاصة  ت الحقةوتعديال
 الزكاة والضريبة. وفيما يلي تأثير هذه التعديالت: بالمحاسبة عن

 .2017يناير  1من  إن المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتبارا   -
في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة مع إدراج  إثباتهايتم احتساب الزكاة والضريبة كل ربع سنة ويتم  -

 المطلوبات المقابلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

ولفترة الستة أشهر  مجموعة كما في بتطبيق إطار العمل المذكور أعاله، فإن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لل
الخاص بـ "التقارير المالية المرحلية"  (34، تم إعدادها باستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2017 يونيو 30في  ةالمنتهي

 الزكاة وضريبة الدخل. المحاسبة عنوتعليمات مؤسسة النقد العربي  السعودي بشأن 
 
القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقا للمعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن ، كان يتم إعداد 2016لغاية  عام 

مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية. تم اإلفصاح عن التغيير في السياسة المحاسبية الخاصة 
( حول هذه القوائم المالية المرحلية 16رقم ) اإليضاحفي  )أ( وتأثير هذا التغيير4بالزكاة وضريبة الدخل في اإليضاح رقم 

 الموحدة الموجزة.
 

إن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تشتمل على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية 
 . 2016ديسمبر  31لموحدة السنوية للسنة المنتـــهية في الموحدة السنــوية و يجب أن تقرأ جنـــبا  إلى جنب مع القوائم المالية ا

 
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق 

 ج الفعلية عن هذه التقديرات.السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائ
 

عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األحكام الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 
نوية للسنة المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسة لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة الس

 .2016ديسمبر  31المنتهية في 
  

 تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف ما لم يرد خالف ذلك.
 
 أسس التوحيد  -3
  

والشركات التابعة له ويشار اليها  للبنك المرحلية الموجزة تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية
القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية  إعدادمجتمعة بــ "المجموعة". يتم 

مرحلية الموحدة ال تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم المالية إجراءمماثلة. يتم 
 للبنك.  الموجزة
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

   2016و  2017يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة(توحيد الأسس  -3

التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها الشركات 
عندما تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها 

كمها في الشركة المستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تح
 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إعتبارا  من تاري  بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

    وبشكل خاص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط:
ا تكون لديها القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيام عندم -

 بأعمال التوجيه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فيها(،
 يها، و أن تكون معرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر ف -
 أن يكون لديها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -

كون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها، توفي الحاالت التي 
 ة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:عندئذ تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالق

 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها، -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، -
 .األسهمالملكية مثل حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق  -

 
تقوم المجموعة بإعادة تقدير فيما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير 

عناصر الثالثة المتعلقة بالسيطرة. يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من انتقال السيطرة على الفي عنصر واحد أو أكثر من 
كة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات الشر

 المرحلية الموحدة ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل
 لتوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.اعتبارا  من تاري  سيطرة المجموعة ولحين ا

 
 إذا فقدت المجموعة السيطرة على أي شركة تابعة، فإنها تقوم باإلجراءات التالية:

 )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة الموجوداتالتوقف عن إثبات  -
 غير مسيطرةالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية  -
 التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة في حقوق الملكية -
 إثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم -
 استثمارات مبقاة ةإثبات القيمة العادلة ألي -
 أو عجز في حساب األرباح والخسائر  فائضإثبات أي  -
سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر أو  إعادة تبويب حصة الشركة األم في المكونات التي -

بشكل مباشر باستبعاد الموجودات أو  في حالة قيام المجموعةاألرباح المبقاة، حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب 
 المطلوبات ذات الصلة.

 
سواء   -لموجودات غير المملوكة  للبنكتمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي ا

الموحدة وضمن بند حقوق الملكية في  المرحلية ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل -بشكل مباشر او غير مباشر
إي خسائر  توزيعالموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك . يتم المرحلية قائمة المركز المالي 

لو أدى ذلك إلى أن يكون حقوق الملكية غير المسيطرة حتى إلى علق بحقوق الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة تت
وبموجبها يتم إثبات  ،الملكية غير المسيطرة باستخدام طريقة الشراء حقوق. يتم معالجة عملية االستحواذ على رصيدها عجز

 لحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شهرة".الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة ل

يتم اعتبار معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية، أي، كعملية مع 
المقتناة بالقيمة المالك بصفتهم مالكا . وُيسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوا والحصة المشتراة 

ُيسجل في حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير  كما .الشركة التابعة موجوداتلصافي  الدفترية
 المسيطرة. 

بعد تاري  الموحدة يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بحصتها في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة 
 االستحواذ.

حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين يتم 
 .شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

   2016و  2017يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 السياسات المحاسبيةأهم  -4 

 
مع  في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة عةــــالمتب والتقديرات واالفتراضات شى السياسات المحاسبيةاتتم
  :بإستثناء 2016ديسمبر  31هية في ـــــــــنة المنتــــــــللس للمجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية المستخدمةتلك 
 

     وضريبة الدخل الزكاة السياسة المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة عنالتغيير في أ(  

الزكاة كل  أصبح يتم احتسابحيث  ريبة الدخلالزكاة وض بشأن المحاسبة عن قامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية

عند دفعها األرباح  توزيعات من وضريبة الدخل األرباح المبقاة. في السابق، كان يتم خصم الزكاة وتحمل على ،ربع سنة

ذلك للمساهمين ويتم اثباتها كمطلوبات في ذلك الوقت. وفي حالة عدم توزيع أرباح، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل و

بخصمها من األرباح المبقاة. قامت المجموعة باثبات هذا التغيير في السياسة المحاسبة الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل 

( حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 16بأثر رجعي، وتم اإلفصاح عن التغيير المذكور أعاله في االيضاح رقم )

 الموجزة.
 
ى المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي ليس لها تأثير مالي جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة اتباا التعديالت التالية عل ب(

 الموجزة للمجموعة في الفترة الحالية أو الفترات السابقة وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري في الفترات المستقبلية.
  
هسذه التعسديالت تنطبسق واإلفصساح، ب ةمبسادرال بشسأن(: قائمة التدفقات النقدية 7معيار المحاسبة الدولي رقم )على  تعديالت -

 .2017يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

يتيح لمستخدمي القوائم المالية تقييم التغييرات التي تحدث في المطلوبسات الناتجسة  اإضافي اهذه التعديالت تستحدث إفصاح
 وب مسن قبسل مجلسس المعسايير المحاسسبية السدوليللية. إن هذا التعديل جزء من متطلبات اإلفصاح المطعن األنشطة التموي

 والذي يواصل توضيح كيفية تحسين إفصاحات القوائم المالية.  بشأن المبادرات باإلفصاح
 
 االستثمارات، صافي -5

 : كما يلي االستثماراتتصنف 
 

 2016يونيو  30

 )غير مدققة(

 2016ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2017يونيو  30 

 )غير مدققة (
 

 مقتناة ألغراض المتاجرةاستثمارات  -  -  198
 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل -  726  710

 متاحة للبيع 8,864,284  9,457,044  9.819.858

 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 16,015,453  16,090,629  13.216.227

 اإلجمالي 24,879,737  25,548,399  23.036.993

  

 القروض والسلف، صافي -6

 مما يلي: )وجميعها مقتناة بالتكلفة المطفأة(، تتكون القروض والسلف

 2016يونيو  30
 

 2017يونيو  30  2016ديسمبر  31 
 

 

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 وض تجارية وجاري مدين قر 91,328,492  91,307,234  92.031.959

 قروض شخصية  24,678,162  25,410,888  27.083.779

 بطاقات ائتمانية  494,328  504,504  458.255

 قروض وسلف عاملة  116,500,982  117,222,626  119.573.993

 قروض وسلف غير عاملة ، صافي 1,279,528  1,006,686  904.809

 إجمالي القروض والسلف  117,780,510  118,229,312  120.478.802

 االئتمان، صافي  االنخفاض في خسائرمخصص  (2,896,529)  (2,717,791)  (2.601.431)

 القروض والسلف، صافي  114,883,981  115,511,521  117.877.371
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة دةالموحإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 ودائع العمالء -7

 2016يونيو  30
 

 2017يونيو  30  2016ديسمبر  31 
 

 

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

  
    

 لطلب تحت ا 66,100,267  65,092,740  65.320.903

 ألجل 61,358,685  65,003,835  60.407.117

 ادخار  91,908  93,124  81.614

 أخرى  3,195,713  5,717,758  3.349.843

 اإلجمالي  130,746,573  135,907,457  129.159.477

 

 

 المشتقات -8

للفترة المتبقية حتى مع تحليل بالمبالغ االسمية  عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقةي

الت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة م. إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعاتاري  االستحقاق

تعرض لها تاالئتمان التي مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر 

  والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. المجموعة

 
 2016يونيو  30

 )غير مدققة(
  2016ديسمبر  31

 )مدققة(
 2017يونيو  30
 )غير مدققة( 

 

 المبالغ
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة العادلة
 إليجابيةا

 المبالغ 
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

القيمة 
 العادلة
 اإليجابية

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية

 

         
 مقتناة ألغراض المتاجرة :

7,509,440 54,381 62,957 8,593,057 119,737 126,909 19,038,188 265,990 288,996 

  ضات أسعار العموالتمقاي
 العمالتومقايضات 

 بعمالت مختلفة 

3,849,904 13,621 18,792 10,174,085 133,890 138,665 9,546,335 236,835 240,815 

العقود المستقبلية  الخاصة 

بأسعار العموالت 

 والخيارات

15,996,859 85,185 114,023 10,346,134 97,055 131,360 8,359,024 40,457 73,031 
عقسسسسسسود الصسسسسسسرف األجنبسسسسسسي 

 اآلجلةوالسلع 

 والسلع خيارات العمالت 16,924 15,667 4,364,215 36,558 35,030 7,704,165 86,388 74,722 13,381,557

   
      

 ةمقتناااة لتغطيااة مخاااطر القيماا

 العادلة :

 ايضات أسعار العموالتمق 12,564 57,856 9,547,986 26,278 54,077 8,689,459 39,750 181,622 12,935,074

 اإلجمالي 632,330 616,805 50,855,748 459,770 439,789 45,506,900 321,910 409,531 53,672,834

 
مدفوعسة بهسوام  نقديسة ، ولسم يستم تسسويتها المرحليسة الموحسدة تساري  قائمسة المركسز المساليباإلجماليسة المبسالغ ب تم اإلفصاح عن المشستقات

 :2016 يونيسو 30لاير سسعودي وألسف   12.290: 2016ديسسمبر  31لاير سسعودي )السف  93.600 قسدرهاقات ومستلمة مقابسل المشست

 لاير سعودي(.ألف  130.665
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -9

 
 أ( تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية، وال يوجد أي تغيير في موقف هذه الدعاوى وفقا  لما

 .2016ديسمبر  31تم اإلفصاح عنه في  

 :الخاصة بالمجموعة يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان فيماب( 
 

  2017يونيو  30 
 )غير مدققة(

  2016ديسمبر  31
 )مدققة(

  2016يونيو  30
 )غير مدققة(

 4.881.555 3,976,896 4,638,161 يةاعتمادات مستند

 25.670.743 25,114,398 24,031,152 خطابات ضمان 

 1.361.755 1,619,502 2,182,023 بوالت ق

 2.251.543 3,010,172 2,851,263 لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 107.093 101,726 98,592 أخرى

 34.272.689 33,822,694 33,801,191 اإلجمالي

  
  2017يونيسو  30في أي وقست، كمسا فسي لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك ب

  18.250: 2016يونيسسو  30ومليسسون لاير سسسعودي  18.591: 2016ديسسسمبر  31مليسسون لاير سسسعودي ) 15.935مسسا مجموعسسه 
 مليون لاير سعودي(. 

 
 ةالنقدية وشبه النقدي -10
 

 من اآلتي: المرحلية الموحدة تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية
  
 2016يونيو  30

 )غير مدققة(
 2016ديسمبر  31

 )مدققة(
 2017يونيو  30

 )غير مدققة (
 

4.432.637 12,316,473 11,808,527 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
 السعودي ما عدا الوديعة النظامية

8.016.898 4,030,850 6,858,683 
األخرى  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 تسعين يوما  من تاري  اإلقتناء  خالل تستحق 

 اإلجمالي 18.667.210 16,347,323 12.449.535

 
  يةالتشغيلقطاعات ال -11

 

( بسأن يستم تحديسد القطاعسات التشسغيلية علسى اسساس التقسارير الداخليسة التسي 8يتطلب المعيار السدولي الخساص بالتقسارير الماليسة رقسم )
بهسسدف تخصسسيص المسسوارد الالزمسسة لهسسذه  السسرئيس التنفيسسذي، التسسي تسستم مراجعتهسسا بشسسكل منسستظم مسسن قبسسل عسسةالمجموتخسسص مكونسسات 

 القطاعات ولتقييم أدائها. 
 

 رية، تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:األغراض إد

 ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد.  : طاع التجزئة ق
   
مسالء االعتبساريين والمنشسآت عروض وسلف وودائع ومنتجسات ائتمانيسة أخسرى للشسركات الكبسرى والق : طاع الشركات ق

 التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرا البنك في لندن.

   
 لبنك.بامالت والعموالت يدير المحفظة التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر أسعار الع : الخزينة قطاع 

   
قطاع خدمات 

 الوساطةواالستثمار 
 والمشسسورةوالتسي تشسسمل التعامسل واإلدارة والترتيسسب  خسدمات إدارة االسسستثمار وأنشسطة إدارة األصسسول :

 .وحفظ األوراق المالية
   

خاصسة بساإلدارة تشمل الدخل على رأس المال والتكساليف غيسر الموزعسة والموجسودات والمطلوبسات ال : أخـــرى
 العامة واألقسام المساندة األخرى.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 )تتمة( غيليةالتشقطاعات ال -11
 

قامت المفموعة بتعادي  نظاا  التتويا  اعتباارا    وفقا لنظام التحويل المتبع من قبل المجموعة. يةقطاعات التشغيلالتقيد المعامالت بين 
هسا . تم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وبذلك فإن األسس التي ُبنسي عليؤ لب لتتسين تقارير القطاعات الت غيلية 2016يناير  1من 

تمثسسل . 2016يونيسسو  30تحديسسد دخسسل / )مصسساريف( العمليسسات بسسين القطاعسسات للفتسسرة الحاليسسة تتماشسسى مسسع األسسسس المسسستخدمة فسسي 
 .الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 

ي واحسد فسسي لنسدن. إن إجمسالي الموجسسودات تمسارس المجموعسة نشساطها بشسسكل رئيسسي فسي المملكسسة العربيسة السسعودية، ولهسا فسسرا دولس
 للمجموعة ككل.  الموجزةالموحدة  المرحلية ذا الفرا ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم الماليةهوالمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال 

 
 وإجمسالي 2016و  2017يونيسو  30فيما يلي بيان بإجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلية الموحدة الخاصة بالمجموعة كمسا فسي 

 :اشهر المنتهية في ذلك التاري  لكل قطاا من القطاعات التشغيلية للستةدخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل 
 

 )غير مدققة(  2017يونيو  30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 36,664,674 82,820,153 47,735,630 1,719,379 2,092,405 171,032,241

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 632,912 632,912

 إجمالي المطلوبات 65,583,881 68,275,760 11,018,844 128,481 1,741,864 146,748,830

3,116,543 54,283 82,849 (62,236) 2,000,426 1,041,221 
 رة( العمليات مندخل / )خسا

 العمالء الخارجيين 

- 53,694 - 573,402 (787,541) 160,445 
 دخل / )مصاريف( العمليات بين

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات 1,201,666 1,212,885 511,166 82,849 107,977 3,116,543
 

 ومنه:      

 موالت الخاصة، صافي دخل الع 1,013,455 953,147 251,645 7,983 58,059 2,284,289

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  157,768 270,626 6,745 33,897 56,582 525,618

443,577 - - - 302,055 141,522 
  االنخفاض في خسائرمخصص 

 ، صافيوأخرى القروض والسلف

- - - - - - 
 مخصص االنخفاض في قيمة

 صافي ،االستثمارات 

 استهالك وإطفاء  59,716 2,581 1,781 1,144 47,229 112,451

 إجمالي مصاريف العمليات 840,360 554,296 47,982 48,910 21,067 1,512,615

16,518 16,518 - - - - 
 الحصة في أرباح شركات زميلة،

 صافي 

3,362 3,362 - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 361,306 658,589 463,184 33,939 100,066 1,617,084
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( لتشغيليةاقطاعات ال -11
 

 )معدلة( – )غير مدققة( 2016 يونيو 30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاا خدمات
 االستثمار

 والوساطة 
 قطاا التجزئة قطاا الشركات قطاا الخزينة

 
 إجمالي الموجودات 41,455,899 82,132,933 39,277,513 1,753,922 1,958,197 166,578,464

 ات في شركات زميلةاستثمار - - - - 604,172 604,172

 إجمالي المطلوبات 68.245.343 64,065,892 9,626,542 164,586 1.771.630 143,873,993

2,964,895 83,236 70,265 (104,555) 1,810,468 1,105,481 
 دخل / )خسارة( العمليات من

 العمالء الخارجيين 

- 81,962 3 621,861 (779,023) 75,197 
 ات بيندخل / )مصاريف( العملي

 القطاعات 

2,964,895 165,198 70,268 517,306 1,031,445 1,180,678 
 إجمالي دخل العمليات

 ومنه:

 دخل العموالت الخاصة، صافي  962,481 766,835 244,899 (11,422) 85,107 2,047,900

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  188,999 288,810 5,424 39,303 44,804 567,340

265,306 - - - 137,607 127,699 
  االنخفاض في خسائرمخصص 

 ، صافيوأخرى القروض والسلف

8,853 - - 8,853 - - 
 مخصص االنخفاض في قيمة

 صافي ،االستثمارات 

 استهالك وإطفاء  66,573 1,669 1,782 1,990 46,251 118,265

 ياتإجمالي مصاريف العمل 851,312 405,981 63,683 46,635 44,183 1,411,794

20,055 20,055 - - - - 
 الحصة في أرباح شركات زميلة،

 صافي 

5,981 5,981 - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 329,366 625,464 453,623 23,633 135,089 1,567,175
 
 

  رأس المال وربح السهم   - 12
 

 قدرهابقيمة اسمية  ،مليون سهم 1.000رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوا بالكامل من  يتكون، 2017يونيو  30في  

لاير للسهم  10بقيمة اسمية قدرها  مليون سهم 1.000: 2016يونيو  30و  2016ديسمبر  31هم الواحد )ــــلاير للس 10

 (.الواحد
 

 تين، وذلك بتقسيم صافي دخل الفتر2016و  2017يونيو  30المنتهيتين في  للفترتين والمخفضتم إحتساب ربح السهم األساسي  

 هو نفس ربح السهم األساسي. المخفض. إن ربح السهم مليون سهم 1.000على  العائد لمساهمي البنك

 

 
 توزيعات أرباح مرحلية  - 13

بتوزيعها للمساهمين من صافي دخل الفترة  مليون لاير سعودي وذلك 550صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها 

 لاير سعودي لكل سهم، صافي 0.55، وذلك بواقع (مليون لاير سعودي 450: 2016يونيو  30) 2017يونيو  30المنتهية في 

 (.صافي ،لكل سهم لاير سعودي 0.45: 2016يونيو  30)
   



14 

 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةم المالية المرحلية إيضاحات حول القوائ

 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14

 

ل مطلوبات في معاملة عادية بين متعاملين في تحويعند أصل ما أو دفعه  عند بيعالسعر الذي يتم استالمه إن القيمة العادلة هي 

 يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: .السوق بتاري  القياس
 

 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات ، أو .1

 لسوق الرئيس.في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب ا .2
 

 ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي

 .المرحلية الموحدة الموجزة

 
 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

 عادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:يستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة ال
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ) بدون تعديل(

المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعير أخرى يتم  األسوقالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 ا الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.تحديد كافة مدخالته

 من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.   أيالمستوى الثالث: طرق تسعير ال يتم تحديد 

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

بما في ذلك مستويات التسلسل ة والمطلوبات المالية، القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالييوضح الجدول التالي 

المالية  للموجوداتلقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وال تشمل معلومات القيمة العادلة ل الهرمي

   .القيمة العادلة بصورة مقبولةتقارب كانت القيمة الدفترية  إذاوالمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة  العادلة 
 

   مالية الموجودات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

)غير 2017يونيو  30
 مدققة(

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

تم قياسها  جودات مالية مو
 بالقيمة العادلة 

     

 8,864,284 15,929 1,147,397 7,700,958 8,864,284 استثمارات متاحة للبيع 

مشتقات بالقيمة العادلة 
 632,330 - 632,330 - 632,330  اإليجابية

لم يتم  جودات مالية مو
 قياسها بالقيمة العادلة 

     

أرصدة لدى البنوك 
 6,858,683 - - - 6,858,683  األخرى والمؤسسات المالية

استثمارات أخرى مقتناة 
 15،884،256 - 15،380،070 504,186 16.015.453 بالتكلفة المطفأة 

 116,200,557 - 116,200,557 - 114,883,981 قروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 قة()غير مدق

  )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14
 

 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

 

   الموجودات المالية 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 جمالياإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2016ديسمبر  31

موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 
 في قائمة الدخل 

726 - 726 - 726 

 9,457,044 24,215 1,458,727 7,974,102 9,457,044 استثمارات متاحة للبيع 

 459,770 - 459,770 - 459,770 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

جودات مالية  لم يتم قياسها مو
      بالقيمة العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 4,030,850 - - - 4,030,850 المالية األخرى

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 
 15,902,332 - 15,378,858 523,474 16,090,629 المطفأة 

 116,570,946 - 116,570,946 - 115,511,521 قروض وسلف

        
 
 

   مالية المطلوبات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2017يونيو  30

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

 616,805 - 616,805 - 616,805  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 
لوبات مالية  لم يتم قياسها مط

 بالقيمة العادلة 
     

لبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة 
 9,143,448 - - - 9,143,448 األخرى

 130,746,573 - - - 130,746,573  ودائع العمالء

 1,929,436 - 1,929,436 - 2,015,701 صكوك
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةضاحات حول القوائم المالية المرحلية إي
 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
  )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14
 

 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

   )تتمة(مالية المطلوبات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2016ديسمبر  31

      مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة العادلة 

 439,789 - 439,789 - 439,789 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 
م قياسها بالقيمة مطلوبات مالية  لم يت

      العادلة 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 3,858,871 - - - 3,858,871 األخرى

 135,907,457 - - - 135,907,457 ودائع العمالء 

 1,906,366 - 1,906,366 - 2,018,190 صكوك
 

 قياس القيمة العادلة - ب

 الهامة غير القابلة للمالحظةالتقييم والمدخالت  طرق .1

 2017يونيو  30كما في ة ـــيمة العادلــــللقتوى الثاني والثالث ـــلمساقياس في يم المستخدمة ـــالتقيطرق  وضح الجدول التاليي 

 التي تم استخدامها:  الهامة غير القابلة للمالحظةالمدخالت ، إضافة إلى 2016ديسمبر  31و 

الهامة غير القابلة المادخالت  التقييم  طرق النوع  
 مالحظةلل

الهامة العالقة بين المدخالت 
وقياس  غير القابلة للمالحظة

 القيمة العادلة

الموجودات المالية المدرجة 
  الدخلقيمتها العادلة في قائمة 

 صافي آخريتم تحديد القيمة العادلة بناء على 
 موجودات معلن عنه للصناديق قيمة

 ال ينطبق ال شيء 

االستثمارات المتاحة للبيع 
صنفة في المستوى الثاني الم

وتشمل السندات العادية التي ال 
يوجد لها سعر متداول في 

 السوق 

لتدفقات النقدية ايتم تحديد القيمة العادلة باستخدام 
المخصومة التي تستخدم مدخالت بيانات السوق 

ام  والقابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وه
 االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

لمتاحة للبيع االستثمارات ا
المصنفة في المستوى الثالث 

صناديق األسهم وتشمل 
   الخاصة

قيمة  صافي  آخرتحدد القيمة العادلة بناء  على 
 موجودات معلن عنه للصناديق

 ال ينطبق ال شيء 

عقود الصرف اآلجلة 
 العموالتومقايضات أسعار 

 األسعار السائدة فيتعتمد القيمة العادلة على 
داول العقود المشابهة في السوق ويتم ت السوق،

النشط، وتعكس األسعار العمليات الفعلية في 
 األدوات المشابهة.

 ال ينطبق ال شيء 

القيمة العادلة إما على أسعار السوق عندما  تحدد سندات دين للشركات
مدخالت السوق ذات الصلة  وفق تكون متاحة أو

، القابلة للمالحظة مثل مقايضات العجز االئتماني
   عار بقيمة صفر ... إل .سمنحنيات األ

تضاف عشرة نقاط أساس إلى 
ألي نموذج  هوام  االئتمان

مل أو أي ظروف تنقص مح
 . غير عاديةسوق 

كلما كان هام  الفائدة عاليا  
كلما كان التقييم منخفضا  

 العكس صحيحو

 . التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 2

 . 2016و  2017يونيو  30العادلة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمةال يوجد تح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
  )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14

 )تتمة( قياس القيمة العادلةب.  

 المستوى الثالث للقيمة العادلة .3
 المستوى الثالث للقيمة العادلةتسوية   

 االستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع:

 لمستوى الثالث للقيمة العادلة:  لاألرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية  بينلتسوية يوضح الجدول التالي ا

 2017يونيو  30 
 )غير مدققة(

 2016يونيو  30 
 )غير مدققة (

 85.794  24,215 الرصيد في بداية الفترة 

 (7.190)  4,693 في الدخل الشامل اآلخر (الخسائراألرباح / ) إجمالي

 (51.737)  (12,979) التسويات 

 26.867  15,929 الرصيد في نهاية الفترة

 

 كفاية رأس المال    - 15

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  االلتزامتتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال في 
لمبدأ اإلستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي العمل وفقا  االستمرار في السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على

 . النظامي وخالل الفترة، التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة برأس المال قوي.
 

ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا
 المرحلية قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي يتم

 مخاطرها النسبية. اروالمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظه والتعهدات ،الموحدة
 
 والتي 3 بازل هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بشأن داتإرشا السعودي بإصدار العربي النقد مؤسسة قامت لقد

، تم احتساب الموجودات المرجحة 3توصيات لجنة بازل للركن األول من . وطبقا  2013يناير  1من  مفعولها اعتبارا   سرى
 كما يلي:ورأس المال والنسب ذات الصلة  وإجماليالخاصة بالمجموعة  الموحدة للمخاطر

 
 2017يونيو  30 

 )غير مدققة(
 2016ديسمبر  31 

 )مدققة (
 2016يونيو  30 

 )غير مدققة (
 )معدلة(

 148.416.759  142,002,565  146,015,989 مرجحة المخاطر الموجودات لل –مخاطر االئتمان 

 12.633.999  12,892,057  13,176,799 مرجحة المخاطرالموجودات لل -مخاطر العمليات 
 2.039.174  933,982  1,190,698 مرجحة المخاطرالموجودات لل -وق مخاطر الس

 155,828,604  160,383,486 مرجحة المخاطرالموجودات لل -( 1إجمالي الركن )
 

163.089.932 

 21.988.954  22,785,361  23,590,857 رأس المال األساسي       
 2.881.451  2,881,451  2,971,451 رأس المال المساند 

 24.870.405  25,666,812  26,562,308 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      
      نسبة كفاية رأس المال

 %13.48  %14.62  %14.71 نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 %15.25  %16.47  16,56% نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

 مال. يتم مراقبة كفاية رأسالمجموعةبرأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال  موعةالمج تحتفظ
والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل  باستخدام إجراءات، من بينها القواعد المجموعة

 مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.



18 

 
 

 شركة مساهمة سعودية –لبنك العربي الوطني ا
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )غير مدققة(

  )بآالف الرياالت السعودية( 

 أرقام المقارنة  - 16

السابقة من دخل العمليات األخرى )صافي(  بالفترةمن خسائر االئتمان المتعلقة  تااالستردادخالل الفترة الحالية، تم إعادة تصنيف  ( أ)

الموحدة كي تتماشى مع عرض الحسابات للفترة المرحلية )صافي( في قائمة الدخل  وأخرى االئتمانخسائر  نخفاضاإلى مخصص 

 الحالية. 

 الموحدة: لمرحلية ا قائمة الدخلفيما يلي بيان بأثر عمليات إعادة التصنيف هذه على 

 

 للستة أشهر المنتهية في
  )غير مدققة( 2016يونيو  30

 

 

 

 
 

 
  

 49.305  (56.485)  105.790 دخل العمليات األخرى، صافي 

 (265.306)  56.485  (321.791) ، صافيخسائر االئتمان نخفاضمخصص ا

 (216.001)  -  (216.001) 

 

قائمة على بنود )أ( 4الصاصة بالملاة ؤضريبة الدخ  )لما ؤردت زي االيضاح رقم  ة المتاسبيةزيما يلي بيا  لتأثير التغيير زي  السياس  ( ب)

 : 2016يونيو  30المرحلية الموحدة لما زي ؤ للفترة المنتـهيـة زي  التغيرات زي حقوق الملكيةالمرحلية الموحدة ؤقائمة لمرلم المالي ا

 

 بعد  المعروضالمبلغ   لتعديلا  سابقا   عرضكما   )غير مدققة( 2016يونيو  30
  التعديل

 4.788.965  318.769  4.470.196 مطلوبات أخرى

 3.308.352  (318.769)  3.627.121 أرباح مبقاة

 8.097.317  -  8.097.317 

 

 م  ؤالتدزقات النقديةالدخ  ال ا ؤدخ  لالقوائم المرحلية الموحدة للتغيير أعالك زي السياسة المتاسبية أي تأثير على ا لم ينتج عن

 وللفترات المعرؤضة

 المرحلية الموحدة الموجزةاعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية   - 17

 يوليو 19هـ )الموافق 1438 شوال 25الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاري   تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة
2017). 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في
  )غير مدققة( 2016يونيو  30
 

 سابقا   عرضكما 
 

 التعديل
 بعد  المعروضالمبلغ  

 التعديل

 25.644  (28.584)  54.228 دخل العمليات األخرى، صافي 

 (140.525)  28.584  (169.109) ، صافي خسائر االئتمان نخفاضمخصص ا

 (114.881)  -  (114.881) 
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