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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
    الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  للتسعة
  (غیر مدققة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)

   عــــــــام -١
    

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

 ١اریـ ـخ  بـــت ١٠١٠٠٢٧٩١٢العــــربي المحدود في المملك ة العربی ة الس عودیة. یعم ل البــ ـنك بموج ب السج ـل التج اري رق م          
فرع  ًا) ف  ي   ١٤٢: ٢٠١١فرع  ًا ( ١٤٣م  م  ن خ  الل ش  بكة فروع  ھ وع  ددھا    ١٩٨٠ین  ایر  ١٩ھ  ـ المواف  ق  ١٤٠٠ربی  ع األول 

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

   البنك العربي الوطني
  ٥٦٩٢١ص ب 

  ١١٥٦٤الریاض 
   العربیة السعودیة المملكة

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

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

  ئم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك والشركات التابعة التالیة:تشتمل القوا
  

  شركة العربي الوطني لالستثمار

مملوكة بالكامل  العربي الوطني لالستثمار) شركة( تابعة باسموفقًا لتوجیھات ھیئة السوق المالیة، قام البنك بتأسیس شركة 
مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مباشر)،للبنك (بشكل مباشر و غیر 

تقوم بتولي وإدارة الخدمات ) و٢٠٠٧نوفمبر  ٧ھـ (الموافق ١٤٢٨شوال  ٢٦الصادر بتاریخ  ١٠١٠٢٣٩٩٠٨التجاري رقم 
رة والترتیب واالستشارة وحفظ األوراق المالیة االستثماریة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدا

ینایر  ١٢الموافق ( ھـ١٤٢٩محرم  ٣ من  إعتبارًا . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالھاحسب أنظمة ھیئة السوق المالیة
  .٢٠٠٨ینایر  ١٢ن التابعة المذكورة أعاله في قوائمھ المالیة إعتبارًا م ةعلیھ، بدأ البنك بتوحید القوائم المالیة للشرك  .)٢٠٠٨

  
 

  شركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة
% وقد تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة كشركة مس اھمة مقفل ة بموج ب    ٦٢.٥وھي شركة تابعة یمتلك البنك فیھا نسبة 

م  ایو  ١٠ھ  ـ (المواف  ق  ١٤٣٠جم  ادى األول  ١٥الص  ادر ف  ي مدین  ة الری  اض بت  اریخ     ١٠١٠٢٦٧٤٨٩الس  جل التج  اري رق  م   
). وتعم  ل الش  ركة ف  ي مج  ال ت  أجیر المع  دات الثقیل  ة وتم  ارس أعمالھ  ا وفق  ًا ألحك  ام الش  ریعة اإلس  المیة. وق  د ب  دأ البن  ك     ٢٠٠٩

  ل الشركة.اوھو تاریخ بدء أعم ٢٠٠٩مایو  ١٠بتوحید القوائم المالیة لھذه الشركة إعتبارًا من 
  
  أسس اإلعداد  -٢ 

   
لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الص ادرة ع ن مؤسس ة     اطبق الموجزةالمرحلیة الموحدة المالیة یقوم البنك بإعداد ھذه القوائم 

.  كم ا یع د البن ك قوائم ھ المالی ة      الخ اص بالتق اریر المالی ة المرحلی ة     )٣٤(ومعیار المحاسبة الدولي رقم النقد العربي السعودي ، 
  البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة.مع نظام مراقبة  لتتماشىالمرحلیة الموحدة الموجزة 

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

دیس مبر   ٣١للس نة المنتھی ة ف ي     نكـ ـ ـللبالس نویة   الموح دة  الق وائم المالی ة   جنبًا إلى جنب م ع ھذه القوائم  یجب قراءةالموحدة،  و 
٢٠١١.    

  
  سعودي. بالریال السعودي ویتم تقریبھا ألقرب ألف ریالالمرحلیة الموحدة الموجزة تظھر القوائم المالیة 

  
  
  
  
  
  



 ٧

  
  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

  إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)
 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠ر المنتھیة في أشھ للتسعة

  (غیر مدققة)
  (بآالف الریاالت السعودیة)

  
  (تتمة) أسس اإلعداد  -٢

  
  أسس توحید القوائم المالیة

   
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 الق وائم المالی ة  تتش  

تم إع داد  ی   ب ـ  "المجموع ة".    إلیھا مجتمعةویشار عربي الوطني لالستثمار وشركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة وھي شركة ال
ی تم إج راء تع دیالت، إن     .المالی ة للبن ك، باس تخدام سیاس ات محاس بیة مماثل ة       الفترةالس نة/ نفس ل  التابع ة   اتكالقوائم المالی ة للش ر  

  التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة للبنك. وجدت، على القوائم المالیة للشركات
  

الش  ركات التابع  ة ھ  ي تل  ك المنش  آت الت  ي یس  یطر علیھ  ا البن  ك وتتواج  د الس  یطرة عن  دما یك  ون ل  دى البن  ك الق  درة عل  ى ال  تحكم بالسیاس  ات      
   ق لھ التصویت.المالیة والتشغیلیة للحصول على منافع من أنشطتھا، ویمتلك فیھا حصة تزید عن نصف رأس المال الذي یح

   
وی تم التوق ف ع ن التوحی  د    , إل ى البن ك   اتالس  یطرة عل ى تل ك الش رك   التابع ة م ن ت اریخ انتق ال      ةی تم توحی د الق وائم المالی ة للش رك     

أو المباع ة خ الل الفت رة، إن      تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة .اعتبارًا من تاریخ تخلي البنك عن مثل ھذه السیطرة
  الموحدة اعتبارًا من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو مالئم. المرحلیة في قائمة الدخل وجدت،

  
تمثل حقوق األقلیة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخس ارة وص افي الموج ودات غی ر المملوك ة  للبن ك س واًء بش كل مباش ر أو          

 الموحدة وضمن بند حقوق الملكی ة ف ي قائم ة المرك ز الم الي      المرحلیة ة الدخلغیر مباشر، ویتم عرضھا بشكل منفصل في قائم
  .الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك المرحلیة

  
التابع ة ل ھ عن د إع داد ھ ذه       اتالش رك ب ین البن ك و  ی تم ح ذف 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 ق وائم المالی  ة ال
  المحققة شریطة عدم وجود دلیل على انخفاض القیمة.

    
  السیاسات المحاسبیة -٣ 

نة ـــــــ ـ للس المس تخدمة م ع تل ك    ة الموح دة الم وجزة  في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلی   عةــــشى السیاسات المحاسبیة المتباتتم
  (٧) :رقـم  الماليـة  بالتقـارير  الخاص الدولي المعيار، باستثناء إتب اع التع دیالت عل ى    ٢٠١١دیسمبر  ٣١ھیة في ـــــــــالمنت

وائم المالی ة المرحلی ة   والذي ل یس ل ھ ت أثیر م الي ج وھري عل ى الق         "تحویل الموجودات المالیة" –األدوات المالیة اإلفصاح عن 
  الموحدة الموجزة للمجموعة.

 
  :٢٠١٣ولقد رأى البنك عدم التطبیق المبكر للمعاییر التالیة والتي یسري مفعولھا إعتبارًا من السنة المالیة 

  
  ، عرض بنود الدخل الشامل   ت: تعدیال ١رقم  معیار المحاسبة الدولي -
  : القوائم المالیة الموحدة ١٠ رقم  ةالمالی بالتقاریر الخاص الدولي المعیار -
  األخرى   الحصص في المنشآت: اإلفصاح عن  ١٢ رقم المالیة بالتقاریر الخاص الدولي المعیار -
  : قیاس القیمة العادلة   ١٣رقم  المالیة بالتقاریر الخاص الدولي المعیار -
  فین  ، مزایا الموظ٢٠١١في  تم تعدیلھ:  ١٩معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  المشتركة المشاریع، االستثمارات في الشركات الزمیلة و٢٠١١في  تم تعدیلھ:  ٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  : القوائم المالیة المنفصلة ٢٧معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة:  ٢٤رقم  ة الدوليمعیار المحاسب -
: األدوات المالی ة  ٧ رق م   المالی ة  بالتق اریر  الخ اص  ال دولي  والمعی ار  ٣٢س بة ال دولي رق م    معی ار المحا  عل ى  تع دیالت ال -

  الموجودات والمطلوبات. لمقاصة
   

 ٩ رقـم   الماليـة  بالتقارير الخاص الدولي باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، فقد رأت المجموعة حالیًا عدم التطبیق المبكر للمعی ار 
  .٢٠١٥يناير  ١الذي تم نشره ولكن لن يسري مفعوله حتى )، األدوات المالية ، و٢٠١٠(
  

  تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر المعايير المذكورة أعاله وتعديالتها على المجموعة وتوقيت تطبيقها.
  
  



 ٨

  
  

  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
  )إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة

 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  سعةللت
  (غیر مدققة) 

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 

  االستثمارات، صافي -٤
  :كما یلي االستثماراتتصنف 

     
  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠

 (غیر مدققة)
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١  

 (مدققة)
   ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠  

 (غیر مدققة )
 

  ادلة في قائمة الدخلمدرجة قیمتھا الع ٣٥٩,٦٣٢   ٨٤,٣٢٢   ٨٢,٤٤٥

  متاحة للبیع  ١٠,٦١٧,٨٧١   ١٠,٩٧٢,٤٦٤   ١١,١٩٩,٩٥٨

١٥,٠٢٥,٤١٢   ١٥,٥٣١,٤٧١ 
  

  مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي  ١٥,٤٨٩,١٢٢

٢٦,٨١٣,٨٧٤   
٢٦,٠٨٢,١٩٨ 

  
  اإلجمالي ٢٦,٤٦٦,٦٢٥

  
  

  ، صافيالقروض والسلف -٥

  مما یلي: فأة) بالتكلفة المط وجمیعھا مقتناة( تتكون القروض والسلف

     ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠    ٢٠١١دیسمبر  ٣١   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠
     (غیر مدققة)    (مدققة)    (غیر مدققة)

  قروض تجاریة وجاري مدین    ٦٢,٧٨٢,٣٩١   ٥٣,١٩٥,٨٣٧   ٥٢,٣٠٦,٣٥٦

 قروض شخصیة    ٢١,٧٠٨,٦٣٥   ١٩,٩٧٤,٧٢٩   ١٩,٣٩٣,٢٣٠

 بطاقات ائتمان    ٤١٥,٠٦٥   ٤٩٣,٦٢٥    ٥٢٩,٨١٥

 قروض وسلف عاملة    ٨٤,٩٠٦,٠٩١   ٧٣,٦٦٤,١٩١    ٧٢,٢٢٩,٤٠١

  قروض وسلف غیر عاملة ، صافي   ١,٣٨٣,٣٣٤   ١,٧٨٤,٤٧٦   ١,٨٨٢,٤٢٠

 إجمالي القروض والسلف   ٨٦,٢٨٩,٤٢٥   ٧٥,٤٤٨,٦٦٧   ٧٤,١١١,٨٢١

  مخصص خسائر االئتمان، صافي   (٢,٦٣٦,٣٣٤)   (٢,٦٠٤,٨٩٧)   (٢,٤١٨,٨٤٨)

  القروض والسلف، صافي   ٨٣,٦٥٣,٠٩١   ٧٢,٨٤٣,٧٧٠   ٧١,٦٩٢,٩٧٣
  
  ودائع العمالء -٦
  

    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠    ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١سبتمبر  ٣٠
     (غیر مدققة)    (مدققة)    (غیر مدققة)

          

٤٦,٦٢٢,٦٦٧   
 ودائع تحت الطلب    ٥١,٧٩٣,١٠٧   ٤٦,٥٢٤,٥٦٩

٣٦,٤٢٦,٨٦٠   
 جلودائع أل   ٤٣,٢٧٧,٧٦٩   ٣٨,٠٣٢,٠٥٤

١٢٠,١٠٧   
 ودائع توفیر    ١٠٠,٧٥٢   ١٠٥,٥٣٣

٢,٦٠١,٤٥٨   
  أخرى    ٣,١٠١,١٨٠   ٣,١٩٦,٦٥٩

  اإلجمالي    ٩٨,٢٧٢,٨٠٨   ٨٧,٨٥٨,٨١٥   ٨٥,٧٧١,٠٩٢



 ٩

  
  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

  )إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة
 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في أشھر المنتھیة  للتسعة

  (غیر مدققة)
  (بآالف الریاالت السعودیة)

  
 المشتقات -٧

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

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

  
    ٢٠١١سبتمبر ٣٠

  (غیر مدققة)
   ٢٠١١دیسمبر  ٣١

 (مدققة)
  ٢٠١٢سبتمبر  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 ٧٠,٣٧٣ ٦٥,١٣٥ ٥,٠٣٢,٨٣٠ ١١١,٤٠٩ ١٠٢,٣٩٤ ٧,٠٤٤,٦٣٩ ١٥٩,٢١٢ ١٤٨,٨٣١ ٨,٣٨٠,٩٤٠

- - - ٧٠٣ - ١,٩٩٣,٩٧٥ - - ٣٧,٥٠٠ 
العقود المستقبلیة ألسعار 

  العموالت والخیارات

١٥,٨٨٢,٢٤٧ ٩٠,٧١٣ ٦٠,١٢٢ ١٠,١٦١,٢٢٦ ١٠٣,٨٣٩ ٧٨,٠١٧ ١٠,٧٥٧,٥٧٩   عقود الصرف األجنبي اآلجلة ٩٠,١٣٨ ٥٨,٥٤٦

  خیارات العمالت ٥,٨٩٣ ١,٥٣٧ ٦,٢٢٤,٠٧٣ ١٠,٠٥٨ ٥,١١٥ ٣,٦١٨,٩٧٥ ٧,٠٠٥ ٤,٢٧٩ ٣,٣٥٦,٩١٧

         
 ةمقتناة لتغطیة مخاطر القیم

  العادلة:

  مقایضات أسعار العموالت ٢,٥٧٦ ١٤٧,٥١٠ ٣,٧٣٥,٠٠٣ ٦٥٣ ١٤٧,٦٧٢ ٤,١٨٣,٦٤٦ - ١٨٩,١٦٨ ٦,٠١٧,٠٤٠

         
مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 

  النقدیة :

  مقایضات أسعار العموالت - ٣٥٦ ٧١٢,٥٠٠ ٢٣,٠٣١ ٥,٧٩٨ ١,٩٥٧,٥٠٠ ٢٢,٦٠٨ ٣,٦٣٤ ١,١١٣,٧٥٠

٣٣,٥٨٠,٦٢٨ ٢٣٥,٨٦٤ ٣٢١,١٠١ ٢٧,٠٠٣,٤٨٦ ٢٩٢,٦٦٤ ٤٢٣,٩٢٩ ٢٩,٦٢٦,٢٢٦ ١٦٩,٦٨٣ ٢٧٣,٠٨٤ 
  

  اإلجمالي

  
  
  التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -٨

  
  :الخاصة بالمجموعة فیما یلي بیانا بالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

  

   ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠ 
 (غیر مدققة)

   ٢٠١١دیسمبر  ٣١  
 (مدققة)

   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
 (غیر مدققة)

 ٦,٥٢٤,٥٢٨   ٥,٥٠٩,٣٠٦   ٦,٧٤٥,٨٥٠ یةاعتمادات مستند

 ١٩,١٣٤,٧٣١   ١٩,٦٠٩,١٨٧   ٢٣,١٩٣,٠٧٥ خطابات ضمان 

 ٢,١٨٠,٢٥٣   ٢,٩٦٢,٥٠٩   ١,٩٧٦,١٥١ قبوالت 

 ١,٩٨٩,٢٣٤   ١,٦٦٣,٠٤٣   ١,٨٦٩,٩١٨ لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 ٢٧٥,٠٨٥   ٢٧٥,٠٨٤   ١٧٤,٥٧٢ أخرى

 ٣٠,١٠٣,٨٣١   ٣٠,٠١٩,١٢٩   ٣٣,٩٥٩,٥٦٦ اإلجمالي

  



 ١٠

   
  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

  الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة
 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  للتسعة

  (غیر مدققة)
  (بآالف الریاالت السعودیة)

  
  
  ةالنقدیة وشبھ النقدی -٩
  

  من اآلتي:الموحدة  المرحلیة رجة في قائمة التدفقات النقدیةتتكون النقدیة وشبھ النقدیة المد
  

  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠
 (غیر مدققة)

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١  
 (مدققة)

   ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠  
  (غیر مدققة )

 

٧,٤٦٦,١٣١ 
  

٨,٧٠٦,٤٤١ 

  

٣,٤٨٢,٨٢٧ 
نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

  السعودي ما عدا الودیعة النظامیة

١,٩١٦,٩٥٧ 

  

١,٥٣٤,٧٣٩ 

  

٢,٩٠١,٦٧٩ 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
تسعین یومًا من خالل األخرى تستحق 

  تاریخ اإلقتناء 

  اإلجمالي ٦,٣٨٤,٥٠٦   ١٠,٢٤١,١٨٠   ٩,٣٨٣,٠٨٨

  
  

   یةالتشغیلقطاعات ال -١٠
  

. ("الفرع") ي لندن بالمملكة المتحدةواحد ف دولي فرع ابشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة، ولھ انشاطھ المجموعةمارس ت
ذا الفرع ال تعتبر جوھریة بالنسبة للقوائم ھإن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

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

  
تقید المعامالت بین القطاعات وفقا لنظام التحویل المتبع من قبل البنك. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة 

  الموجودات والمطلوبات التشغیلیة وھي أیضًا تمثل غالبیة الرصید. 
  

  
   -التالیة:رئیسیة ال التشغیلمن قطاعات  المجموعةتكون ت إداریة،اض ألغر

  
      
   .وتسھیالت ائتمانیة ومنتجات استثماریة لألفراد ودائع،  :  طاع التجزئة ق

      
مالء االعتباریین عروض وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى للشركات الكبرى والق  :  طاع الشركات ق

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

  والعموالت للبنك.
      

قطاع خدمات االستثمار 
  والوساطة

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

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

  والخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.
  

  
، وإجمالي دخل ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠ا في كم للمجموعة المرحلیةمطلوبات الو موجوداتالفیما یلي تحلیًال بإجمالي 

في ھذین التاریخین  نتھیتینالم أشھر التسعةلفترتي المرحلیة  والمعلومات األخرى ذات العالقةومصاریف العملیات وصافي الدخل 

  من القطاعات التشغیلیة والتي یتم رفع التقاریر بشأنھا إلى اإلدارة العلیا.لكل قطاع 
  



 ١١

  
  

  شركة مساھمة سعودیة –وطني البنك العربي ال
  الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة

 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  للتسعة
  (غیر مدققة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)
  

  (تتمة) التشغیلیةقطاعات ال -١٠
  

 (غیر مدققة) ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠

 رىــأخ اإلجمالي
  قطاع خدمات
  االستثمار

 والوساطة 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة

  

  إجمالي الموجودات ٣٠,٥٣١,٢٨٥ ٥٧,١٧٨,٧٢٣ ٣٤,٧٧٢,٢٠٨ ٥٦,٩٣٦ ٢,٨٠٨,٨٦٩ ١٢٥,٣٤٨,٠٢١

  إجمالي المطلوبات ٥٠,١٨٢,١٧٠ ٥٠,١٢٨,٥١٠ ٧,٠٣٨,٠٧٨ ٣٨,٢٩٩ ٨٧,٦٧٤ ١٠٧,٤٧٤,٧٣١

  إجمالي دخل العملیات ١,٦١٣,٢٩٦ ١,١٣٨,٢٥٠ ٦٨٨,٩٧٩ ١١٧,٠٤٢ ٨٠,٩١٣ ٣,٦٣٨,٤٨٠

 إجمالي مصاریف العملیات ١,٠٤٨,٤٨٣ ٤٦٨,٧٧٧ ٥٩,٠٢٨ ٦٧,٤٦٤ ٦٧,٠٥٥ ١,٧١٠,٨٠٧

  الحصة من أرباح شركة زمیلة - - - - ١٨,٧٤١ ١٨,٧٤١

  العائد إلى حقوق األقلیة الربح - - - - (٢١٨) (٢١٨)

  ان، صافيمخصص خسائر االئتم ١٣٠,٤٣٦ ١٩٥,١٣٢ - - - ٣٢٥,٥٦٨

  وإطفاءاستھالك  ١١٧,٩٥٦ ٢,٥١١ ٣,١٢١ ٥,٤١١ ١,٨٧٣ ١٣٠,٨٧٢

  صافي دخل الفترة ٥٦٤,٨١٣ ٦٦٩,٤٧٣ ٦٢٩,٩٥١ ٤٩,٥٧٨ ٣٢,٣٨١ ١,٩٤٦,١٩٦
  
  
 
  

 (غیر مدققة) ٢٠١١سبتمبر  ٣٠

 أخــرى اإلجمالي
  قطاع خدمات
  االستثمار

 والوساطة 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة

  

  إجمالي الموجودات ٢٦,٦٣٩,٨٤١ ٤٩,٢٥٧,٧٠٩ ٣٧,٨٨٢,٧٨٢ ٤٧,٨٥٦ ٢,٨٣٨,٩٨٢ ١١٦,٦٦٧,١٧٠

  إجمالي المطلوبات ٤٥,٧٤٤,٦٧٧ ٤٢,١٤٦,٦٢٧ ١١,٦٩١,١٧٩ ٣٣,٣١٨ ٣٧٧,٦٤١ ٩٩,٩٩٣,٤٤٢

  إجمالي دخل العملیات ١,٦٤١,٥٩٩ ١,٠٧٨,٥٢٥ ٣٠٤,٢٩٤ ٩٦,٩٨٨ ٢٩٦,٩١٩ ٣,٤١٨,٣٢٥

 إجمالي مصاریف العملیات ١,٠١٨,٧٦٥ ٤٦١,٠٣٧ ٦٢,٢٥١  ٦٣,٠٨٢ ٢٣,٥٥٢ ١,٦٢٨,٦٨٧

  الحصة من أرباح شركة زمیلة - - - - ١٤,١٢٠ ١٤,١٢٠

  العائد إلى حقوق األقلیة الربح - -  - - (٥٠٢) (٥٠٢)

  مخصص خسائر االئتمان، صافي ١١٩,٦١٨ ٢٠٢,٠١١ - - - ٣٢١,٦٢٩

  وإطفاءاستھالك  ١٢٦,٩٨٠ ٢,٦٣٣ ٣,١٣٦  ٧,٢١٧ ١,٥٦٥ ١٤١,٥٣١

  صافي دخل الفترة ٦٢٢,٨٣٤ ٦١٧,٤٨٨ ٢٤٢,٠٤٣ ٣٣,٩٠٦ ٢٨٦,٩٨٥ ١,٨٠٣,٢٥٦



 ١٢

  
  

  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
  (تتمة)الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  للتسعة
  (غیر مدققة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 

     األساسي والمعدلرأس المال وربح السھم   - ١١
    

ریال للســـھم الواحـــد  ١٠ملیون سھم بقیمة اسمـــــیة بلغت  ٨٥٠بلغ عدد أسھم البنك القائمة والمصدرة  ،٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في
  ملیون سھم). ٨٥٠: ٢٠١١سبتمبر  ٣٠(

  
 ١٠ملیون سھم بقیمة اسمیة قدرھا  ٢٠٠ار أسھم مجانیة بلغت إصد ٢٠١١سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر فترة تم خالل

   .٢٠١١مارس  ٢٧عقب مصادقة الجمـعیة العمومیة غیر العادیة في اجتماعھا الذي عقـــد بتــاریخ ریال سعودي للسھم 
    
م صافي دخل الفترة ، وذلك بتقسی٢٠١١و  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠تم إحتساب ربح السھم األساسي والمعدل للفترتین المنتھیتین في   

  .ملیون سھم  ٨٥٠على 
  

  
  كفایة رأس المال    - ١٢

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  االلتزامإدارة رأس المال في ب الخاصةتتمثل أھداف المجموعة 
  لى رأسمال أساسي قوي للبنك.وكذلك للحفاظ ع االستمراریةالسعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على العمل وفقا لمبدأ 

ة رأسمالھا وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا 
یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

  مخاطرھا النسبیة. ارلتزامات والمبالغ اإلسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھواال
  

  المساند:رأس المال ) وكذلك نسبة كفایة رأس المال األساسي و١الموجودات المرجحة المخاطر للركن (یبین الجدول أدناه 
      

  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠  
 (غیر مدققة)

   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
  (غیر مدققة )

  ٩٣,٠١٧,٣٥٠   ١٠٧,٤٥٠,٤٨٢  موجودات مرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 
  ٨,٢٥١,٢٣٨   ٨,٦١٢,٢٧٥  موجودات مرجحة المخاطر -مخاطر العملیات 

  ٧٦٢,٠١٨   ٢,٨٨٧,٢٩٠  موجودات مرجحة المخاطر -مخاطر السوق 
  ١٠٢,٠٣٠,٦٠٦   ١١٨,٩٥٠,٠٤٧  موجودات مرجحة المخاطر -) ١إجمالي الركن (

       
  ١٤,٦٦٧,٨٣٩   ١٥,٦٨٥,٢٧٨  أس المال األساسي ر

  ٣,٦٤٨,٠٥٣   ٣,٥٢٥,٥١٣  رأس المال المساند 
  ١٨,٣١٥,٨٩٢   ١٩,٢١٠,٧٩١  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

       
       نسبة كفایة رأس المال

  %١٤.٣٨   ٪١٣.١٩  نسبة كفایة رأس المال األساسي 
  %١٧.٩٥   ٪١٦.١٥  + رأس المال المساندنسبة كفایة رأس المال األساسي 

  
رأس  كفایةیتم مراقبة  .المجموعةبرأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطیة المخاطر المالزمة ألعمال  المجموعة تحتفظ

سة ، من بینھا القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل مؤستالمال باستخدام إجراءآ
  النقد العربي السعودي في ھذا الشأن.
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