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 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني        
 الموحدةالمرحلیة المركز المالي  قائمة       
 في  كما       
     ٢٠١٠یونیو  ٣٠    ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١    ٢٠٠٩یونیو  ٣٠

       )غیر مدققة(    )مدققة(    )غیر مدققة(
  إیضاح   لریاالت السعودیةبآالف ا   بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة

  الموجودات       
 مؤسسة النقد العربي السعودي  لدى وأرصدة یةنقد    ١١.٠٨٨.٣٢٦   ١٠.٤٥٧.٤٥٥   ٧.٧٧٢.٥٦٦
 المالیة األخرى  والمؤسساتلدى البنوك  ةأرصد    ١.٩٥١.٩٧٨   ٦.٠٨٢.٤٢٣   ٤.٤٥٢.٣٤٧
 افي ، ص استثمارات ٤   ٢٢.٧٤٣.٩٥٨   ٢٣.٢٦٠.٩٠٧   ٢٧.٥٦٣.٩٥٨
 وسلف ، صافي قروض    ٦٤.٧٨٧.١٦٥   ٦٦.٨١١.٠٣٣   ٧١.١٧٠.٢٧٧

  استثمار في شركة زمیلة    ٣١٩.٨٠٩    ٣١٤.٦٤٩   ٢٧١.٧٩٤
 عقارات أخرى    ١٠٠.٩٩٢   ١٠٠.٩٩٢   ١٠٣.٨٠٨

  ممتلكات ومعدات، صافي    ١.٢٢٣.٥٤٥   ١.٢٣٩.٦٨١   ١.١٠٧.٠٤٩
  ىموجودات أخر   ٣.٩٩٢.٨٥٩   ٢.٠٣٠.١٨٠   ٢.٦٤٠.٨٦٥

           
  الموجودات  إجمالي   ١٠٦.٢٠٨.٦٣٢   ١١٠.٢٩٧.٣٢٠   ١١٥.٠٨٢.٦٦٤

        
  الملكیةوحقوق  المطلوبات       
 المطلوبات       

 األخرى المالیةللبنوك والمؤسسات  ةأرصد    ٦.٣٧٢.٤٨٠   ٨.٧١٤.٢٢٨   ١٢.٠١٠.٤٦٧
   العمالء ودائع    ٧٨.٣٤٨.٣٠٨   ٨٢.٦٨٠.٢٤٠   ٨٥.٢٣١.٥١٨
 أخرى  مطلوبات     ٤.٥٣٥.٠٩٣   ٢.٧٣٧.٠٨٥    ٢.٩٤٩.٣٨١
  سندات دیون مصدرة     ١.٦٨٧.٥٠٠    ١.٦٨٧.٥٠٠    ١.٦٨٧.٥٠٠

 المطلوبات إجمالي   ٩٠.٩٤٣.٣٨١   ٩٥.٨١٩.٠٥٣   ١٠١.٨٧٨.٨٦٦
          
 الملكیة العائدة لمساھمي البنكحقوق        

  المال رأس    ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٦.٥٠٠.٠٠٠
 نظامي  احتیاطي    ٥.٠٠٠.٠٠٠   ٥.٠٠٠.٠٠٠   ٤.٣٩٠.٠٠٠

 أخرى اتیاحتیاط   ١٢٨.١٩٩   )٤٦.٨٧١(   )٣٤٣.٩٨٣(
 مبقاة  أرباح    ٣.٥٢٨.٧٦١   ٢.٢٦٥.٦٣٨   ٢.٦٥٧.٧٨١

  أرباح مقترح توزیعھا     -   ٦٥٠.٠٠٠    -
  ي البنكالملكیة العائدة لمساھمحقوق  إجمالي   ١٥.١٥٦.٩٦٠   ١٤.٣٦٨.٧٦٧   ١٣.٢٠٣.٧٩٨

  حقوق األقلیة   ١٠٨.٢٩١   ١٠٩.٥٠٠    -
  إجمالي حقوق الملكیة   ١٥.٢٦٥.٢٥١   ١٤.٤٧٨.٢٦٧   ١٣.٢٠٣.٧٩٨

          
  الملكیةالمطلوبات وحقوق  إجمالي   ١٠٦.٢٠٨.٦٣٢   ١١٠.٢٩٧.٣٢٠   ١١٥.٠٨٢.٦٦٤

        
  
  
  

 .الموجزةالموحدة المرحلیة  ه القوائم المالیةال یتجزأ  من ھذ ًاجزء ١٠ إلى ١من  تعتبر اإلیضاحات المرفقة 
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 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني        
 الموحدةالمرحلیة  الدخل قائمة       

 )غیر مدققة(     
  للثالثة أشھر المنتھیة في  للستة أشھر المنتھیة في

٢٠٠٩یونیو  ٣٠ ٢٠١٠یونیو  ٣٠  ٢٠٠٩یونیو  ٣٠   ٢٠١٠یونیو  ٣٠     
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت 
بآالف الریاالت   السعودیة

ةالسعودی  
بآالف الریاالت 
   السعودیة

       
الخاصة  العموالت دخل  ٨٤٠.٨٦٦ ١.٠٩٤.٩٥٥  ١.٧٢٩.٧٢٦ ٢.٣٥٩.٤٢٩  
العموالت الخاصة  مصاریف  ٦٥.٥٤١ ٢٠١.٠٦٧  ١٥١.٣٥٨ ٥٥٣.٢٤٢  

دخل العموالت الخاصة  صافي  ٧٧٥.٣٢٥ ٨٩٣.٨٨٨  ١.٥٧٨.٣٦٨ ١.٨٠٦.١٨٧  
       

 أتعاب خدمات بنكیة ، صافي  ١٤٨.٤٩٤ ١٦٤.٤٦٢  ٢٨٤.٦٨٢ ٣٢٠.٢٧٧
، صافي تحویل عمالت أجنبیة أرباح  ٩٥.٨٩٩ ٥٨.٦٧٦  ١٦٨.٨٢٢ ١١٩.٥٢٢  

)١٥.٦٣١( ٨٧٩( ٣.٣٩٦(  ١٦٢ 
ة األدوات المالیة المدرج) خسائر(أرباح   

 قیمتھا العادلة في قائمة الدخل، صافي
  ، صافيالمتاجرةدخل     ١٠.٩٣٠ ٢.٨٧٩ ١٧.٧٦٩ ٨.٢٨١

٧٣( ١٠٨.٣٧٥ ٢١.٥٩٢(  ٥٣.١٢٨ 
إنخفاض قیمة استثمارات و) خسائر( أرباح  

 صافي  مقتناة لغیر أغراض المتاجرة،

  دخل توزیعات أرباح   ٦.٢٩٩ ٥.٩٦١ ١٩.٣٥١ ٨.٢١٢
العملیات األخـــــرى  دخل  ٢٤.٦٣٥ ٨٦.٨٤٢  ٥٨.٨٠٨ ١٠٠.٣٤٥  

       
دخل العملیات إجمالي   ١.١١٤.٨٧٢ ١.٢١١.٧٥٦  ٢.٢٣٩.٥٧١ ٢.٣٦٨.٧٨٥  

       
وما في حكمھا رواتب  ٢٣٥.٦٧٨ ٢٣٥.٧٥٥  ٤٥٧.٢٥٨ ٤٧١.٤٤٢  
ومصاریف مباني   إیجار  ٣٠.٩٠٨ ٢٩.٨٥٤  ٦١.٢٤٣ ٥٩.٣٥١  
  وإطفاء استھالك  ٥١.٤٢٨ ٤٦.٩٧٧  ١٠٢.٨٣٨ ٩١.٣٧٥
عمومیة وإداریة أخرى  مصاریف  ٩١.٩٢٧ ٧٩.٢٤٧  ١٨٥.١٩٤ ١٧٦.٠٤٥  
 ، صافياالئتمانخسائر  مخصص  ٧٩.٤٢٨ ٧٣.٨٩٧  ١٧٦.٢٨٤ ١٢٨.٦١٧
مصاریف العملیات إجمالي  ٤٨٩.٣٦٩ ٤٦٥.٧٣٠  ٩٨٢.٨١٧ ٩٢٦.٨٣٠  

 صافي دخل العملیات  ٦٢٥.٥٠٣ ٧٤٦.٠٢٦  ١.٢٥٦.٧٥٤ ١.٤٤١.٩٥٥
(١.٢٥٤) ١٥٤(  ٥.١٦٠(   شركة زمیلة )خسائر( أرباح الحصة من   ٣.٤١٩ 

افي دخل الفترة ص  ٦٢٨.٩٢٢ ٧٤٥.٨٧٢  ١.٢٦١.٩١٤ ١.٤٤٠.٧٠١  
لحقوق األقلیةالعائدة  رةالخسا  ٥١٧ -  ١.٢٠٩ -  

مساھمي البنكصافي الدخل العائد ل  ٦٢٩.٤٣٩ ٧٤٥.٨٧٢  ١.٢٦٣.١٢٣ ١.٤٤٠.٧٠١  
       

١.٩٤ ٢.٢٢ 
 

٠.٩٧ ١.١٥   
األساسي والمعدل  السھم ربح  

) بالریال السعودي (   
 
 
 

.الموجزةالموحدة المرحلیة  ال یتجزأ  من ھذه القوائم المالیة ًاجزء ١٠ إلى ١من تعتبر اإلیضاحات المرفقة   
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 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني        
 الموحدة المرحلیة الشاملة الدخل قائمة       

 )غیر مدققة(     
      

  للثالثة أشھر المنتھیة في  للستة أشھر المنتھیة في
٢٠٠٩یونیو  ٣٠ ٢٠١٠یونیو  ٣٠  ٢٠٠٩یونیو  ٣٠   ٢٠١٠یونیو  ٣٠     

بآالف الریاالت 
 السعودیة

بآالف الریاالت 
بآالف الریاالت   السعودیة

ةالسعودی  
ف الریاالت بآال

   السعودیة
       

 صافي دخل الفترة   ٦٢٩.٤٣٩ ٧٤٥.٨٧٢  ١.٢٦٣.١٢٣ ١.٤٤٠.٧٠١
       
 :دخل شامل آخر      

)١٠١.٥٠٢( ٢٦٨.٤٢١ 
 

٧٨.٣١٤ ٣٠.٢٦٩ 
صافي التغُیرات في القیمة العادلة  

 لالستثمارات المتاحة للبیع

)١١٦.٣٦٠( ٢١.٥٧٥ 

 

)٤٣٩(  )٢٠.٦٩٥(

 
في القیمة العادلة   اتصافي التغٌیر

 لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  ٦٨٧.٠٥٨  ٧٧٥.٧٠٢  ١.٥٥٣.١١٩  ١.٢٢٢.٨٣٩
       
:العائد إلى        

 مساھمي البنك  ٦٨٧.٥٧٥ ٧٧٥.٧٠٢  ١.٥٥٤.٣٢٨ ١.٢٢٢.٨٣٩
- )١.٢٠٩(  - )٥١٧(  حقوق األقلیة 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  ٦٨٧.٠٥٨ ٧٧٥.٧٠٢  ١.٥٥٣.١١٩ ١.٢٢٢.٨٣٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.الموجزةالموحدة المرحلیة  ال یتجزأ  من ھذه القوائم المالیة ًاجزء ١٠ إلى ١من تعتبر اإلیضاحات المرفقة   
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

 الموحدة الملكیة المرحلیةقائمة التغیرات في حقوق 
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠أشھر المنتھیة في  للستة

  )غیر مدققة(
  
  
  حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك                                     )بآالف الریاالت السعودیة(

إجمالي حقوق 
حقوق األقلیة   الملكیة  اإلجمالي

أرباح 
مقترح 
  توزیعھا

  

 المبقاةاألرباح 

  
االحتیاطیات 

 األخرى

    
االحتیاطي 
 النظامي

  

 ٢٠١٠   رأس المال
                             

   الفترةالرصید في بدایة   ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٥.٠٠٠.٠٠٠      )٤٦.٨٧١(   ٢.٢٦٥.٦٣٨   ٦٥٠.٠٠٠ ١٤.٣٦٨.٧٦٧  ١٠٩.٥٠٠  ١٤.٤٧٨.٢٦٧

٢١.٥٧٥  - ٢١.٥٧٥ -  

  

-    ٢١.٥٧٥        

صافي التغیرات في القیمة 
لتغطیة مخاطر  العادلة

  التدفقات النقدیة

٢٦٨.٤٢١  -  ٢٦٨.٤٢١  -  

  

-    ٢٦٨.٤٢١         

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبیع

)١١٤.٩٢٦(  -  )١١٤.٩٢٦(  -  
  

-    )١١٤.٩٢٦(         
 تحویالت إلى قائمة الدخل

  المرحلیة الموحدة 

١٧٥.٠٧٠  -  ١٧٥.٠٧٠  -  
  

-    ١٧٥.٠٧٠         
مباشرة  المدرج الدخل صافي

  الملكیةضمن حقوق 

  الفترة صافي دخل          -    ١.٢٦٣.١٢٣    -  ١.٢٦٣.١٢٣  )١.٢٠٩(  ١.٢٦١.٩١٤

١.٤٣٨.١٩٣  )١.٢٠٩(  ١.٤٣٦.٩٨٤  -  
  
  الفترة) مصاریف(لإجمالي دخ         ١٧٥.٠٧٠    ١.٢٦٣.١٢٣

)٦٥٠.٠٠٠( )٦٥٠.٠٠٠(  -  )٦٥٠.٠٠٠(  
  

-    -         
م توزیعات أرباح نھائیة لعا

٢٠٠٩  

١٥.١٥٦.٩٦٠  ١٠٨.٢٩١  ١٥.٢٦٥.٢٥١ -  
  
٦.٥٠٠.٠٠٠    ٥.٠٠٠.٠٠٠     ١٢٨.١٩٩   ٣.٥٢٨.٧٦١  

 
 الفترةالرصید في نھایة 

               
  
  حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك                                     )بآالف الریاالت السعودیة(

إجمالي حقوق 
حقوق األقلیة   الملكیة  اإلجمالي

أرباح 
مقترح 
  توزیعھا

  

 األرباح المبقاة

  
االحتیاطیات 

 األخرى

    
االحتیاطي 
 النظامي

  

 ٢٠٠٩   رأس المال
                             

   الفترةالرصید في بدایة   ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٤.٣٩٠.٠٠٠     )٨٥.٧٨٢(   ١.٢١٧.٠٨٠   ٦٥٠.٠٠٠ ١٢.٦٧١.٢٩٨  - ١٢.٦٧١.٢٩٨

)١١٦.٣٦٠(  -  )١١٦.٣٦٠(  -  

  

-    )١١٦.٣٦٠(         

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لتغطیة مخاطر 

  التدفقات النقدیة

)١٠١.٥٠٢(  -  )١٠١.٥٠٢(  -  

  

-    )١٠١.٥٠٢(         

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبیع

)٤٠.٣٣٩(  -  )٤٠.٣٣٩(  -  
  

-    )٤٠.٣٣٩(         
 تحویالت إلى قائمة الدخل

   المرحلیة الموحدة

)٢٥٨.٢٠١(  -  )٢٥٨.٢٠١(  -  
  

-    )٢٥٨.٢٠١(         
 ةالمدرج المصاریفصافي 

  الملكیةمباشرة ضمن حقوق 
  الفترة صافي دخل          -    ١.٤٤٠.٧٠١    -  ١.٤٤٠.٧٠١  -  ١.٤٤٠.٧٠١

١.١٨٢.٥٠٠  -  ١.١٨٢.٥٠٠  -  
  

  الفترة لدخ) مصاریف(إجمالي          )٢٥٨.٢٠١(    ١.٤٤٠.٧٠١

)٦٥٠.٠٠٠( -  )٦٥٠.٠٠٠(  )٦٥٠.٠٠٠(  
  

-    -       
توزیعات أرباح نھائیة لعام 

٢٠٠٨  

١٣.٢٠٣.٧٩٨  - ١٣.٢٠٣.٧٩٨ -  
  

٦.٥٠٠.٠٠٠   ٤.٣٩٠.٠٠٠     )٣٤٣.٩٨٣(   ٢.٦٥٧.٧٨١ 
 

 الفترةالرصید في نھایة 
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني   
 الموحدةالمرحلیة التدفقات النقدیة  قائمة  

للستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٠٩یونیو  ٣٠ ٢٠١٠یونیو  ٣٠   )غیر مدققة(

   إیضاح بآالف الریاالت السعودیة بآالف الریاالت السعودیة
  األنشطة التشغیلیة 

  دخل الفترة صافي ١.٢٦٣.١٢٣  ١.٤٤٠.٧٠١
 األنشطة  منیة لتسویة صافي الدخل إلى صافي النقد التعدیالت 

   :ةالتشغیلی
)١٢٤.٣٢١( ٣٢.٦٢٥ االستثمارات المقتناة لغیر أغراض  على )الخصم طفاءإ (عالوة إصدار

    ، صافيالمتاجرة
)٢١.٥٩٢( )١٠٨.٣٧٥(  المقتناة لغیر أغراض  المتاجرة، صافي تتثمارااالس وإنخفاض قیمةأرباح 

 وإطفاء استھالك ١٠٢.٨٣٨ ٩١.٣٧٥
٢.٤٧٦( ٣٣٦(   ممتلكات ومعدات، صافيبیع  خسائر )أرباح(

)٥٥.٩٨٨( استرداد سندات دین مصدرة  أرباح -
٥.١٦٠( ١.٢٥٤( شركة زمیلةخسائر ) أرباح(الحصة من 

 ، صافياالئتمانر خسائ مخصص ١٧٦.٢٨٤ ١٢٨.٦١٧
١.٤٥٨.٨٥٩ ١.٤٦٠.٣٨٢  

 :في الموجودات التشغیلیة ) الزیادة(النقص  صافي
)١٦٧.٢٧٧( ودیعة نظامیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ١٠١.٣٤٥

)١١٦.٢٥٠( ١.٣٧١.٧٠٢ 
تسعین یومًاأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق بعد 

قتناءمن تاریخ اإل  
 وسلف قروض ١.٨٧١.٧٧٦ ٣.٢٨٧.٧٥٨

)٣٦٨(  عقارات أخرى -
)٧٥١.٦٢٥( )٢.٦٧٩.١٨٢(  أخرى موجودات

  
 :ةفي المطلوبات التشغیلی ) النقص( الزیادة صافي

٢.٣٤١.٧٤٨( ١.٥٠١.٣٩٤(  والمؤسسات المالیة األخرى للبنوك أرصدة 
)٧.٥١١.٩٣٥( )٤.٣٣١.٩٣٢(  عمالءال ودائع
)١١٢.٥٦٠(   أخرى  مطلوبات ٢.٤٧٤.١٤٧
)٢.٤١٠.٤٨١( )٢.٠٧٥.٠٣٣(  األنشطة التشغیلیة المستخدمة في یةالنقد صافي

  
 ستثماریة إلاألنشطة ا

 استثمارات مقتناة لغیر أغراض المتاجرة واستحقاقمن بیع  متحصالت ٣٤.١٢٤.٦١٤ ١٤.٥٧٦.١٩٧
 لغیر أغراض المتاجرة مقتناة استثمارات شراء )٣٣.٣٤٨.١٩١( )١٣.٩٠٥.٣٩٤(
)٨٠.٠٠٠(   استثمار في شركة زمیلة -
)٢٦٨.٨٨١( )٩٧.١٤٦(  ممتلكات ومعدات شراء

 ممتلكات ومعدات بیع من متحصالت ١٢.٩٢٠ ٤.٩٧٢
 االستثماریةاألنشطة  منیة النقد صافي ٦٩٢.١٩٧ ٣٢٦.٨٩٤

 
  التمویلیة األنشطة

استرداد سندات دین مصدرة   -  )١٣١.٥١٢(
)٦٤١.٧٤٦( )٦٤٢.٤٨٢(  مدفوعة أرباح توزیعات

- )١.٢٠٩(  حقوق األقلیة
)٧٧٣.٢٥٨( )٦٤٣.٦٩١(  التمویلیة األنشطةفي   ةالمستخدم یةلنقداصافي 
)٢.٨٥٦.٨٤٥( )٢.٠٢٦.٥٢٧(  النقدیة وشبھ النقدیةفي  النقص

النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة  ١٠.٨١٩.٠٤٩ ١٠.٧١١.٩٤٤
النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة ٧ ٨.٧٩٢.٥٢٢ ٧.٨٥٥.٠٩٩

  عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة  ١.٨٣٩.١٢١ ٢.٥١٤.٣٨٣  
)٨٢٣.٨١٩( )٩٧.٤٩٦(   عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة 

  معلومات إضافیة غیر نقدیة    
)٢١٧.٨٦٢(   لقائمة الدخل المرحلیة الموحدة والتحویلصافي التغیرات في القیمة العادلة  ٢٨٩.٩٩٦

  
  .الموجزةالموحدة جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة  ١٠ إلى ١من عتبر اإلیضاحات المرفقة ت
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

    الموجزة الموحدةمالیة المرحلیة إیضاحات حول القوائم ال
  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠أشھر المنتھیة في  للستة

  )بآالف الریاالت السعودیة(

   عــــــــام -١
    

رج  ب  ١٨بت  اریخ  ٣٨/بموج  ب المرس  وم الملك  ي رق  م م  -ش  ركة مس  اھمة س  عودیة  -) البن  ك ( تأس  س البن  ك العرب  ي ال  وطني 
م بع  د أن انتقل  ت إلی  ھ عملی  ات البن  ك   ١٩٨٠فبرای  ر  ٢وق  د ب  دأ البن  ك أعمال  ھ بت  اریخ   .م ١٩٧٩یونی  و  ١٣ھ  ـ المواف  ق  ١٣٩٩

 ١بـــتاریـ ـخ   ١٠١٠٠٢٧٩١٢یعم ل البــ ـنك بموج ب السج ـل التج اري رق م       . العــــربي المحدود في المملكة العربی ة الس عودیة  
ف  ي ) فرع  ًا ١٣٩: ٢٠٠٩(فرع  ًا  ١٤٠ م  م  ن خ  الل ش  بكة فروع  ھ وع  ددھا  ١٩٨٠ین  ایر  ١٩ھ  ـ المواف  ق  ١٤٠٠ربی  ع األول 

  :إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو. المملكة العربیة السعودیة  وفرعًا واحدًا  في المملكة المتــحدة

   البنك العربي الوطني
  ٥٦٩٢١ص ب 

  ١١٥٦٤الریاض 
   المملكة العربیة السعودیة

  
كم ا یق دم البن ك لعمالئ ھ منتج ات مص رفیة متوافق ة م ع أحك ام            ،تتمثل أھداف البنك في تق دیم كاف ة أن واع الخ دمات المص رفیة      

  .والتي یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا من قبل ھیئة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك) مبدأ تجنب الفوائد(الشریعة 
  

  :عة التالیةتشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك والشركات التاب
  

  شركة العربي الوطني لالستثمار
مملوكة بالكامل  )العربي الوطني لالستثمار شركة( تابعة باسموفقًا لتوجیھات ھیئة السوق المالیة، قام البنك بتأسیس شركة 

السجل مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب  وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ،)بشكل مباشر و غیر مباشر(للبنك 
تقوم بتولي وإدارة الخدمات و) ٢٠٠٧نوفمبر  ٧الموافق (ھـ ١٤٢٨شوال  ٢٦الصادر بتاریخ  ١٠١٠٢٣٩٩٠٨التجاري رقم 

االستثماریة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتیب واالستشارة وحفظ األوراق المالیة 
ینایر  ١٢الموافق ( ھـ١٤٢٩محرم  ٣ من  إعتبارًا وقد بدأت الشركة التابعة أعمالھا. حسب أنظمة ھیئة السوق المالیة

  .٢٠٠٨ینایر  ١٢التابعة المذكورة أعاله في قوائمھ المالیة إعتبارًا من  ةعلیھ، بدأ البنك بتوحید القوائم المالیة للشرك  .)٢٠٠٨
  

 
  شركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة

وقد تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة كش ركة مس اھمة مقفل ة بموج ب     % ٦٢.٥لك البنك فیھا نسبة وھي شركة تابعة یمت
م  ایو  ١٠المواف  ق (ھ  ـ ١٤٣٠جم  ادى األول  ١٥الص  ادر ف  ي مدین  ة الری  اض بت  اریخ    ١٠١٠٢٦٧٤٨٩الس  جل التج  اري رق  م  

وق  د ب  دأ البن  ك . وفق  ًا ألحك  ام الش  ریعة اإلس  المیةوتعم  ل الش  ركة ف  ي مج  ال ت  أجیر المع  دات الثقیل  ة وتم  ارس أعمالھ  ا  ). ٢٠٠٩
  .ل الشركةاوھو تاریخ بدء أعم ٢٠٠٩مایو  ١٠بتوحید القوائم المالیة لھذه الشركة إعتبارًا من 

  
  أسس اإلعداد  -٢ 

   
الص  ادرة ع  ن  لمع  اییر المحاس  بة للمؤسس  ات المالی  ة  اطبق   الم  وجزةالمرحلی  ة الموح  دة یق  وم البن  ك بإع  داد ھ  ذه الق  وائم المالی  ة   

كم ا یع د البن ك قوائم ھ     .  الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة )٣٤(ومعیار المحاسبة الدولي رقم مؤسسة النقد العربي السعودي ، 
  .مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة لتتماشىالمرحلیة الموحدة الموجزة المالیة 

  
المرحلیة الموحدة الموجزة ال تشتمل على كافة المعلومات واإلفص احات المطلوب ة للق وائم المالی ة الس نویة       إن ھذه القوائم المالیة

دیس مبر   ٣١للس نة المنتھی ة ف ي     نكــ ـ للبالس نویة   الموح دة  الق وائم المالی ة   جنبًا إلى جنب معھذه القوائم  یجب قراءةالموحدة،  و 
٢٠٠٩.   

  
  .سعودي بالریال السعودي ویتم تقریبھا ألقرب ألف ریالالموحدة الموجزة المرحلیة تظھر القوائم المالیة 
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
  )تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو  ٣٠للستة أشھر المنتھیة في 
  )بآالف الریاالت السعودیة(

  
  القوائم المالیة أسس توحید

   
ل ھ   التابع ة  اتوالش رك  لبن ك ل الم وجزة المرحلی ة الموح دة    عل ى الق وائم المالی ة   المرحلی ة الموح دة الم وجزة     مل القوائم المالی ة تتش

تم إع داد  ی   ". المجموع ة "ب ـ    إلیھا مجتمعةویشار وھي شركة العربي الوطني لالستثمار وشركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة 
تم إج راء تس ویات عل ى الق وائم     ی   .المالی ة للبن ك، باس تخدام سیاس ات محاس بیة مماثل ة       السنةنفس لالتابعة  اتكائم المالیة للشرالقو

  .لتتماشى مع القوائم المالیة للبنك ، عند الضرورة،التابعة اتالمالیة للشرك
  

ة عن  دما یك  ون ل  دى البن  ك الق  درة عل  ى ال  تحكم  الت  ي یس  یطر علیھ  ا البن  ك وتتواج  د الس  یطر آتالتابع  ة ھ  ي تل  ك المنش   اتالش  رك
، ویمتلك فیھا حص ة تزی د ع ن نص ف رأس الم ال ال ذي یح ق ل ھ         أنشطتھابالسیاسات المالیة والتشغیلیة للحصول على منافع من 

   .التصویت
   

م التوق ف ع ن التوحی د    وی ت ، إل ى البن ك   اتالس یطرة عل ى تل ك الش رك    التابع ة م ن ت اریخ انتق ال      ةیتم توحید القوائم المالی ة للش رك  
تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المش تراة أو المباع ة خ الل الفت رة، إن      .اعتبارًا من تاریخ تخلي البنك عن مثل ھذه السیطرة

  .الموحدة اعتبارًا من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو مالئم المرحلیة وجدت، في قائمة الدخل
  

قوق األقلیة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموج ودات غی ر المملوك ة  للبن ك س واًء بش كل مباش ر أو        تمثل ح
 الموحدة وضمن بند حقوق الملكیة في قائم ة المرك ز الم الي    المرحلیة غیر مباشر، ویتم عرضھا بشكل منفصل في قائمة الدخل

  .الملكیة العائدة لمساھمي البنكالموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق  المرحلیة
  

التابع ة ل ھ عن د إع داد ھ ذه       اتالش رك ب ین البن ك و  یتم حذف األرص دة، وك ذلك األرب اح والخس ائر غی ر المحقق ة ع ن المع امالت         
ی تم ح ذف الخس ائر غی ر المحقق ة ب نفس الطریق ة الت ي ی تم بھ ا ح ذف األرب اح غی ر              . الموح دة الم وجزة   المرحلی ة  القوائم المالی ة 

  .حققة شریطة عدم وجود دلیل على انخفاض القیمةالم
  
  
  السیاسات المحاسبیة -٣ 

  
نة ـــــــ ـ للس المس تخدمة م ع تل ك    الموح دة الم وجزة  المرحلی ة  في إعداد ھذه القوائم المالی ة   عةــــتتمشى السیاسات المحاسبیة المتب

  :لى المعاییر الحالیة كما موضح أدناه، ما عدا التعدیالت التي تمت ع٢٠٠٩دیسمبر  ٣١ھیة في ـــــــــالمنت
 

  .القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة)   : معدل( ٢٧معیار المحاسبة الدولي رقم  -

  .البنود المغطاة المؤھلة –اإلثبات والقیاس  –األدوات المالیة )   : معدل( ٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم  -

  . تحویل األصول من العمالء:  ١٨الدولیة الخاص بالتقاریر المالیة رقم التفسیر الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر  -

  
،  ول  ن ین تج ع  ن إتباعھ ا أي أث  ر ج وھري عل  ى    ٢٠١٠تس ري التع  دیالت عل ى المع  اییر الحالی ة والتفس  یرات أع اله عل  ى الع ام      

  .القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة
  
  االستثمارات، صافي -٤

  :ندات اإلستثماریة كما یليالستصنف 
   

  ٢٠٠٩یونیو  ٣٠
 )غیر مدققة(

  ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١
 )مدققة(

   ٢٠١٠یونیو  ٣٠
 )غیر مدققة (

 

  مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل  ٥٥٩.٧٦٤ ٢٠٨.٣٢٢  ٢٤١.٩٨١
  متاحة للبیع   ١٠.٦٣٩.٧٠٥ ١٧.٢٧٥.٩٣٤  ١٨.٢٣٨.٨٨٥

  االستحقاق مقتناة حتى تاریخ   ٤١٩.٨٦٧ ٤٢٢.١١٤  ٤٢٤.٠٨٩

  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي   ١١.١٢٤.٦٢٢  ٥.٣٥٤.٥٣٧  ٨.٦٥٩.٠٠٣

  اإلجمالي  ٢٢.٧٤٣.٩٥٨  ٢٣.٢٦٠.٩٠٧  ٢٧.٥٦٣.٩٥٨
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

  )تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 
  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠في للستة أشھر المنتھیة 

  )بآالف الریاالت السعودیة(
  
  المشتقات -٥

إن المبالغ . عكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبالغ االسمیة المتعلقة بھای
رة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة الت القائمة في نھایة الفتماالسمیة التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعا

والتي تقتصر عادة على  المجموعةتعرض لھا توبالتالي فإن ھذه المبالغ االسمیة ال تعكس مخاطر االئتمان التي . المتعلقة بھا
   .القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات ، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق

  
  ٢٠٠٩ یونیو ٣٠
  )مدققة غیر(

   ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١
 )مدققة(

  ٢٠١٠ یونیو ٣٠
  )غیر مدققة(

  المبالغ
 االسمیة

القیمة 
  العادلة
 السلبیة

القیمة 
  العادلة

 اإلیجابیة
  المبالغ 
 االسمیة

القیمة 
  العادلة
 السلبیة

القیمة 
  العادلة

 اإلیجابیة
  المبالغ
 اإلسمیة

القیمة 
  العادلة
 السلبیة

  القیمة
  العادلة

 اإلیجابیة
 

 :مقتناة ألغراض المتاجرة           

  مقایضات أسعار العموالت  ١٩٢.٦٦٧ ١٧٤.٨١٥ ١٥.٠٥٩.٣٩٥ ١٨٧.٧٨٣ ١٦٩.٩٥٠ ١٣.٥٧٩.٩١٠  ٢١٠.٤٥٨ ١٩١.١٢١ ١٢.٧٦٦.٥٩٥

  عقود الصرف األجنبي اآلجلة ١.٨٢٨.٦٧٤ ١.٨٠٩.٩٣٥ ١٨.٠٨١.٨٢٦  ١٩٥.٧١٩ ١٦٩.٤٧٣ ١٢.٨٠٧.٧٣٢ ٥١٢.٩٧٠ ٤٨٨.٣٦٧ ٢٤.٩٥٦.٧٤٤

  خیارات العمالت ٤.٨١٧ ٤.٣٣٩ ٢٧٦.١٣٥  ٥.٥١٦ ٤.٥٢١ ١٧٧.٨٤٨ ٧.٥٧٦ ٦.٩٤٣ ٢٦٨.٥٤٤

         
 ةمقتناة لتغطیة مخاطر القیم

  :العادلة 

١٦٨.٣٧٠ ٤.٨٠٩.٨٨٩ 
  مقایضات أسعار العموالت ٥.٥٣١ ٢١٨.٦١٦ ٤.٦٣٧.٧٥٢ ٧٩٤ ١٤٠.٧٦٨ ٣.٠١٧.١٢٩ - 

         
مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 

  :النقدیة 
  مقایضات أسعار العموالت ٢٧.٨٢٤ -  ١.٣٢٥.٠٠٠ ٤.٠٢٣ ١٧١ ٦٢٥.٠٠٠ ١٠.١٨٠ -  ٤٤٠.٠٠٠

٢.٠٥٩.٥١٣ ٢.٢٠٧.٧٠٥ ٣٩.٣٨٠.١٠٨ ٣٩٣.٨٣٥ ٤٨٤.٨٨٣ ٣٠.٢٠٧.٦١٩ ٧٤١.١٨٤ ٨٥٤.٨٠١ ٤٣.٢٤١.٧٧٢ 
  

  اإلجمالي
  
  
  التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -٦

  
  :الخاصة بالمجموعة االلتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانفیما یلي بیانا بالتعھدات و

  

   ٢٠١٠ یونیو ٣٠ 
 )غیر مدققة(

   ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١
 )مدققة(

   ٢٠٠٩ یونیو ٣٠
 )غیر مدققة(

 ٤.٥٤١.١٥٧ ٤.٦٢٣.٥٧٣ ٥.٠٦٨.١٠٠ اعتمادات مستندیة

 ١٤.٣٥٧.٨٧٤ ١٥.٠٢٤.٤٧٣ ١٥.٧٠٧.١٦٢ خطابات ضمان 

 ١.٦٦٥.٧٩٨ ١.٢٣١.٨٩٨ ١.٦٠٩.٦٧١ قبوالت 

 ٢.٤١٧.٩٩٩ ٢.١٨٨.٥٧٦ ٢.١٧٩.٣٢٣ لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 ٢٩٢.٠٤٧ ٢٨٢.٥٨٥ ٢٧٥.٠٨٣ أخرى

 ٢٣.٢٧٤.٨٧٥ ٢٣.٣٥١.١٠٥ ٢٤.٨٣٩.٣٣٩ اإلجمالي
  
   



 ٩

  
  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

  )تتمة(الموجزة  إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة
  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠للستة أشھر المنتھیة في 

  )بآالف الریاالت السعودیة(
  
  
  ةالنقدیة وشبھ النقدی -٧
  

  :من اآلتيالموحدة  المرحلیة تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة
  
  ٢٠٠٩ یونیو ٣٠

 )غیر مدققة(
  ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١

 )مدققة(
   ٢٠١٠  یونیو ٣٠

 )ر مدققة غی(
 

٧.١٩٨.٢١٧ ٦.٤٦٦.٠٠١ ٣.٧٠٦.٥٠٢ 
نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

  السعودي ما عدا الودیعة النظامیة

١.٥٩٤.٣٠٥ ٤.٣٥٣.٠٤٨ ٤.١٤٨.٥٩٧ 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
من  تسعین یومًاخالل األخرى تستحق 

  تاریخ اإلقتناء 

  اإلجمالي ٨.٧٩٢.٥٢٢ ١٠.٨١٩.٠٤٩ ٧.٨٥٥.٠٩٩
  
  

   األعمالقطاعات  -٨
  

. ")الفرع(" واحد في لندن بالمملكة المتحدة دولي فرع ابشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة، ولھ انشاطھ المجموعةمارس ت
بة للقوائم ذا الفرع ال تعتبر جوھریة بالنسھإن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

إن كافة القطاعات التشغیلیة المستخدمة من قبل المجموعة تفي بشروط تحدید . ككل للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلیة المالیة
  ).٨(القطاعات التي یتم إعداد المعاییر بشأنھا طبقًا للمعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم 

  
تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة . نظام التحویل المتبع من قبل البنكتقید المعامالت بین القطاعات وفقا ل

  . الموجودات والمطلوبات التشغیلیة وھي أیضًا تمثل غالبیة الرصید
  

  .٢٠٠٩دیسمبر  ٣١لم تكن ھناك أي تغییرات على األساس لربح أو خسارة القطاع منذ 
  

   - :التالیةرئیسیة ال األعمال من قطاعات المجموعةتكون ت إداریة،ألغراض 
  

      
   .وتسھیالت ائتمانیة ومنتجات استثماریة لألفراد ودائع،  :  طاع التجزئة ق
      
مالء االعتباریین عروض وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى للشركات الكبرى والق  :  طاع الشركات ق

  .في لندن والمنشآت التجاریة الصغیرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك
      
یدیر المحفظة التجاریة واالستثماریة، التمویل والسیولة، ومخاطر أسعار العمالت   :  طاع الخزینة ق

  .والعموالت للبنك
      

قطاع خدمات االستثمار 
  والوساطة

والتي تشمل التعامل واإلدارة  إدارة الخدمات االستثماریة وأنشطة إدارة األصول  :
  .األوراق المالیة وحفظ والمشورةوالترتیب 

      
تشمل الدخل على رأس المال والتكالیف والموجودات والمطلوبات الغیر موزعة   :  أخـــرى

  .والخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى
  

  
یف دخل ومصار إجمالي، و٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو  ٣٠كما في  للمجموعةمطلوبات الموجودات والفیما یلي تحلیًال بإجمالي 

والتي تمثل في ھذین التاریخین لكل قطاع  نتھیتینالم أشھر لستةالفترتي  والمعلومات األخرى ذات العالقة وصافي الدخل العملیات

  :المجموعة الرئیسیة في قطاعاتال
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
  )مةتت(الموجزة  إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠للستة أشھر المنتھیة في 
  )بآالف الریاالت السعودیة(
  

  )تتمة(قطاعات األعمال  -٨
  

 )غیر مدققة( ٢٠١٠یونیو  ٣٠

 رىــأخ اإلجمالي
  قطاع خدمات
  االستثمار

 والوساطة 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة

  
  إجمالي الموجودات  ٢٤.٨٦١.١٦٣ ٤٣.٥٩٩.٨٥٦ ٣٥.١٢٥.٩٦١ ٢٨٥.٢٩٧ ٢.٣٣٦.٣٥٥ ١٠٦.٢٠٨.٦٣٢

  إجمالي المطلوبات  ٤٠.٧٤٣.٧١٥ ٣٩.٦٩٢.١٨٠ ١٠.٢٠٩.١٧٥ ٣٥.٣٦٥ ٢٦٢.٩٤٦ ٩٠.٩٤٣.٣٨١

  إجمالي دخل العملیات  ١.٠٦٨.٦٧٩ ٦١٥.٧٧٣ ٢٥٥.٥٩٣ ٥١.٥٧٩ ٢٤٧.٩٤٧ ٢.٢٣٩.٥٧١

 تإجمالي مصاریف العملیا  ٥٨٦.٧٠٤ ٣٢٠.٤٧٨ ٣٣.٥١٥ ٣٧.٨٥٦ ٤.٢٦٤ ٩٨٢.٨١٧

  شركة زمیلة الحصة من أرباح  -  -  - - ٥.١٦٠ ٥.١٦٠

  الخسارة العائدة إلى حقوق األقلیة  -  -  - -  ١.٢٠٩  ١.٢٠٩

  صافي دخل الفترة  ٤٨١.٩٧٥ ٢٩٥.٢٩٥ ٢٢٢.٠٧٨ ١٣.٧٢٣ ٢٥٠.٠٥٢ ١.٢٦٣.١٢٣

  مخصص خسائر االئتمان، صافي )٢٥.٨٤٧( ٢٠٢.١٣١ - - - ١٧٦.٢٨٤

  وإطفاءاستھالك   ٥٥.٨٦٣ ١.١٨١ ٦٢٧ ٣.٤٥٦ ٤١.٧١١ ١٠٢.٨٣٨
  
  
  

 )غیر مدققة( ٢٠٠٩یونیو  ٣٠

 أخــرى اإلجمالي
  قطاع خدمات

  االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة
  

  إجمالي الموجودات  ٢٥.٣٩٨.٣٤٦ ٥٠.٠٦١.٣٧٤ ٣٧.٩٤٧.٢٥٢ ٢٧٦.٤٢٧ ١.٣٩٩.٢٦٥ ١١٥.٠٨٢.٦٦٤

  إجمالي المطلوبات  ٣٩.٤٤٧.١٩١ ٤٨.٣٤١.٧١٤ ١٣.٩٤٨.١٧٥ ٢٥.٦٦٥ ١١٦.١٢١ ١٠١.٨٧٨.٨٦٦

  إجمالي دخل العملیات  ١.١١٢.٠٠٦ ٦٣٠.٢٨٧ ٣٣٤.٣٠٤ ٨٢.٢٣١ ٢٠٩.٩٥٧ ٢.٣٦٨.٧٨٥

 إجمالي مصاریف العملیات  ٥٨٩.٠٧٨ ٢٥٥.٢٣٧ ٣٩.٦٥٣ ٤٢.٠١٦ ٨٤٦ ٩٢٦.٨٣٠

  شركة زمیلة الحصة من خسائر  -  -  - - )١.٢٥٤( )١.٢٥٤(

  صافي دخل الفترة  ٥٢٢.٩٢٨ ٣٧٥.٠٥٠ ٢٩٤.٦٥١ ٤٠.٢١٥ ٢٠٧.٨٥٧ ١.٤٤٠.٧٠١

  مخصص خسائر االئتمان، صافي )٢٤.٧٠٥( ١٤٨.٥٤٨ - - ٤.٧٧٤ ١٢٨.٦١٧

  انخفاض قیمة الموجودات المالیة  -  -  ١٨.٧٥٠  -  -  ١٨.٧٥٠
  األخرى 

  وإطفاءاستھالك   ٤٨.٥٢٢ ٩١٤ ٥١٧ ٤.٢٢٤ ٣٧.١٩٨ ٩١.٣٧٥
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  مة سعودیةشركة مساھ –البنك العربي الوطني 
  )تتمة(الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠یونیو   ٣٠أشھر المنتھیة في للستة 
  )بآالف الریاالت السعودیة(
 
  

  كفایة رأس المال    - ٩
  

رأس  كفایةم مراقبة یت .المجموعةبرأس مال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطیة المخاطر المالزمة ألعمال  المجموعة تحتفظ
، من بینھا القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل مؤسسة تالمال باستخدام إجراءآ

  .النقد العربي السعودي في ھذا الشأن
  
  
  

  نسب كفایة رأس المال
  )غیر مدققة( ٢٠٠٩یونیو  ٣٠  )غیر مدققة( ٢٠١٠یونیو  ٣٠  
مالي نسبة رأس إج  البیان

  المال
نسبة رأس المال 

  األساسي
  إجمالي نسبة رأس 

  المال
  نسبة رأس المال 

  األساسي

%  %  
  ١١.٦٧  ١٥.٠٤  ١٤.٤٣  ١٧.٦٨  الحد األعلى الموحد

  
  

  
  ٢إفصاحات خاصة بالفئة الثالثة لبازل  - ١٠
  

على الموقع اإللكتروني للبنك  فصاحات الكمیةالبنك بإدراج بعض اإل سیقوم، الفئة الثالثة، ٢بناًء على توصیات لجنة بازل 
)sa.com.anb.www( إن ھذه اإلیضاحات ال تخضع للفحص أو المراجعة من . حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

  .قبل المراجعین الخارجیین
  
  

  
  


