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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً         

 الموحدةالمرحلٌة المركز المالً  قائمة       

 فً  كما       

    5302ٌونٌو  03  4302دٌسمبر  00  4302ٌونٌو  03

    )غٌر مدققة(  )مدققة(  )غٌر مدققة(

  إٌضاح  لرٌاالت السعودٌةبآالف ا  بآالف الرٌاالت السعودٌة  بآالف الرٌاالت السعودٌة

  الموجودات       

 مإسسة النقد العربً السعودي  لدى وأرصدة ٌةنقد   017,307331  4094249041  0098899001

 المالٌة األخرى  والمإسساتلدى البنوك  ةأرصد   570337001  098029942  091909400

 صافً ،  استثمارات 2  ,0070037,3  0099199439  0093829928

 وسلف ، صافً قروض 2  00371,07005  03091429309  8091099810

 زمٌلةات فً شرك استثمارات   20270,2  2829001  2919192

 عقارات أخرى    0217010  0099902  0099902

 ممتلكات ومعدات، صافً    ,07110731  091229809  099899492

 دات أخرىموجو   573037133  092309282  091029223

  الموجودات  إجمالً   03371527035  09299999022  02499989400

  الملكٌةوحقوق  المطلوبات               

 المطلوبات       

 األخرى المالٌةللبنوك والمإسسات  ةأرصد   3701375,2  893029923  199409949

 ء  العمال ودائع 9  00570337151  04899009019  03890999412

 أخرى  مطلوبات   ,17350731  099829419  099939122

 سندات دٌون مصدرة   0730,7233  099919233  099919233

 المطلوبات إجمالً   01273327013  02293499289  04490299029

        
 الملكٌة العائدة لمساهمً البنكحقوق        

 المال  أسر 00  0373337333  0393339333  0393339333

 نظامً  احتٌاطً   71137333,  198839333  194139333

 أخرى اتٌاحتٌاط   1207133  4199904  0909449

 مبقاة  أرباح   571007013  091949290  499439240

 أرباح مقترح توزٌعها   -  2239333  -

  مساهمً البنكالملكٌة العائدة لحقوق  إجمالً   5070037513  4399309000  4394109920

 الملكٌة غٌر المسٌطرةحقوق    0173,3  099229  019432

 إجمالً حقوق الملكٌة   5071017003  4399089128  4390039922

02499989400 
 

  الملكٌةالمطلوبات وحقوق  إجمالً   03371527035  09299999022

        

 

 

 

 

 

 .الموجزةالموحدة المرحلٌة  زأ  من هذه القوائم المالٌةال ٌتج ا  جزء 02 إلى 0من  تعتبر اإلٌضاحات المرفقة 
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً        

 الموحدةمرحلٌة ال الدخل قائمة       

 )غٌر مدققة(   

  لثالثة أشهر المنتهٌة فًلفترة ا  لستة أشهر المنتهٌة فًلفترة ا

   5302ٌونٌو  03  4302ٌونٌو  03  5302ٌونٌو  03  4302ٌونٌو  03
بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة

بآالف الرٌاالت 
 السعودٌة

بآالف الرٌاالت  
ةالسعودٌ   

الرٌاالت بآالف 
  إٌضاح  السعودٌة

         

الخاصة  العموالت دخل  073027151  093029902  570027,31  493049032  

العموالت الخاصة  مصارٌف  ,002721  0039103  5037001  4239940  

دخل العموالت الخاصة  صافً  ,,13170  8329032  071117253  091909490  

  ، صافً اب وعموالتدخل أتع  03,7010  0049200  5172,0,  9299309

، صافً تحوٌل عمالت أجنبٌة أرباح  0537031  0329190  ,533711  4339223  

049  032 

 

(090) 

 

0,0 

 
)خسائر( غٌر محققة من /   مكاسب 

األدوات المالٌة المدرجة قٌمتها العادلة 
 فً قائمة الدخل، صافً

  ، صافًرةالمتاج)خسائر( / أرباح    57503  09390  (7135,)  29102

449401  537,22 
 

99993 
 

007102 
 

 توزٌعات أرباح

000  13, 

 

000 

 

- 

 
استثمارات مقتناة لغٌر أغراض  مكاسب

 صافً  المتاجرة،

  ، صافًالعملٌات األخـــــرى دخل  517331  029001  137110  299349

دخل العملٌات إجمالً   ,07235705  090929238  073327220  499829493  

         

وما فً حكمها رواتب  0507033  4819992  307500,  9339309  

ومصارٌف مبانً   إٌجار  017301  099412  37101,  109232  

  وإطفاء استهالك  107201  299009  127102  899022

عمومٌة وإدارٌة أخرى  مصارٌف  0007515  0409289  5,07031  4029922  

4049931  5,57015 

 

0399222 

 

0027,21 

 
، االئتمان انخفاضخسائر  مخصص
  صافً

مصارٌف العملٌات إجمالً  3,37153  9039039  071537050  094099028  

 صافً دخل العملٌات  ,052713  1129430  072027503  092119800

409400  507521 
 

039023 
 

 ، صافًزمٌلة اتشرك فً أرباح الحصة   171,5

افً دخل الفترة ص  00270,1  1929020  07333,101  092889094  

   
 

 
 

 
 

 العائد إلى: 

 مساهمً البنك  0027000  1929223  073327032  092899488

 حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة  30  )88(  351  990

 صافً دخل الفترة  00270,1  192,020  073337101  092889094

         

0.23  0630 
 

3.18 
 

3.01 00 
  خفضاألساسً والم السهم ربح

 ) باللاير السعودي ( 

 

.الموجزةالموحدة المرحلٌة  ال ٌتجزأ  من هذه القوائم المالٌة ا  جزء 02 إلى 0 من تعتبر اإلٌضاحات المرفقة   
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً        

 الموحدةالشامل المرحلٌة  الدخل قائمة       

 )مدققة غٌر(   

    

  لثالثة أشهر المنتهٌة فًلفترة ا  لستة أشهر المنتهٌة فًلفترة ا

   5302ٌونٌو  03  4302ٌونٌو  03  5302ٌونٌو  03  4302ٌونٌو  03
بآالف الرٌاالت 
  السعودٌة

بآالف الرٌاالت 
ةالسعودٌبآالف الرٌاالت   السعودٌة   

بآالف الرٌاالت 
   السعودٌة

         

 صافً دخل الفترة   00270,1  1929020  073337101  092889094

         

  

  

 

 دخل شامل آخر:   
بنود تم أو قد ٌتم إعادة تصنٌفها 

إلى قائمة الدخل الموحدة فً فترات 
 الحقة

 :متاحة للبٌع موجودات مالٌة        

ٌُر - 3,7013  (909124)  0,57030  0349023  ادلة فً القٌمة الع اتصافً التغ

(000)  (21) 
 

(000) 
 

- 
مبالغ محولة إلى قائمة الدخل  - 

 المرحلٌة الموحدة

 تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة:        

ٌُر - -  029393  -  089929  فً القٌمة العادلة ات صافً التغ

(09122)  07301 
 

909 
 

- 
مبالغ محولة إلى قائمة الدخل  - 

 المرحلٌة الموحدة

0089989  0,07330  (299098)  3,7013   

 إجمالً الدخل الشامل للفترة  1357,01  1099824  ,1722,,07  099089393

         

 العائد إلى:        

 مساهمً البنك  1357320  1089320  07100,,07  099099081

الملكٌة غٌر المسٌطرةحقوق   30  (88)  351  990  

 إجمالً الدخل الشامل للفترة  1357,01  1099824  ,1722,,07  099089393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الموجزةالموحدة المرحلٌة  ال ٌتجزأ  من هذه القوائم المالٌة ا  جزء 02 إلى 0 من تعتبر اإلٌضاحات المرفقة   
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 

 الموحدة الملكٌة المرحلٌةقائمة التغٌرات فً حقوق 

 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لستةلفترة ا

 )غٌر مدققة(
 

 حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً البنك                                     )بآالف الرٌاالت السعودٌة(

إجمالي حقوق 
 الملكيت

 الملكيت حقوق
 اإلجمالي غير المسيطرة

أرباح 

مقترح 

 توزيعها
األرباح 
 المبقاة

 تتغطي
مخاطر 

تذفقاث ال
 النقذيت

 الموجوداث
الماليت 
المتاحت 

 للبيع

االحتياطي 

 5302  رأس المال النظامي

  
 

 
     

 
  إٌضاح

5373017,21 007113 5373307000 2237333 07,057100 (07301)  5,17020 ,71137333 0373337333 
 

  الفترةالرصٌد فً بداٌة 

- - - - - - -    

 رة:التغٌرات فً حقوق الملكٌة للفت
صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة 
 لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة

0,57030 - 0,57030 - - - 0,57030    
صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة 

 المتاحة للبٌع المالٌة لالستثمارات

132 - 132 - - 07301 (21)   

المرحلٌة  تحوٌالت إلى قائمة الدخل
 الموحدة 

  الفترةصافً دخل     - - 073327032 - 073327032 351 073337101

 إجمالً الدخل الشامل للفترة   0,57311 07301 073327032 - 07100,,07 351 ,1722,,07

(2237333) - (2237333) (2237333) - - - - - 

توزٌعات أرباح نهائٌة مدفوعة لعام 
4302 

(1237333) - (1237333) - (1237333) - - - - 00 
ت أرباح مرحلٌة لعام توزٌعا

4302 

5071017003 0173,3 5070037513 - 571007013 - 1207133 ,71137333 0373337333 
 

 الفترةالرصٌد فً نهاٌة 

          

 

 حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً البنك                                     )بآالف الرٌاالت السعودٌة(

إجمالي حقوق 
 الملكيت

الملكيت  حقوق
 اإلجمالي غير المسيطرة 

أرباح مقترح 
 توزيعها

 

 األرباح المبقاة

تغطيت 
مخاطر 
التذفقاث 

 النقذيت

الموجوداث 
الماليت 

 المتاحت للبيع

 

االحتياطي 

 النظامي

 

 إيضاح رأس المال
4302 

              

9119881191 9191101 9111811191 1091111 
 

010001901 (911999) 0801119  9,0911111  819111111 
 

  الفترةالرصٌد فً بداٌة 

911810 - 911810 - 

 

- 911810 -      

 التغٌرات فً حقوق الملكٌة للفترة:

صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة 
 لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة

9101911 - 9101911 - 

 

- - 9101911      
صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة 

 المتاحة للبٌع ت المالٌةلالستثمارا

(01188) - (01188) - 

 

- (91999) (333)     
 تحوٌالت إلى قائمة الدخل

 المرحلٌة الموحدة  

911111900 803 911181011 - 
 

  الفترةصافً دخل      - - 911181011

910911101 803 910981919 - 
 

 الشامل للفترة الدخل إجمالً     9191819 981119 911181011

- - - - 
 

 00منحة                      إصدار أسهم  919111111  -  - - (919111111)

(991091) (991091) - - 
 

 غٌر مسٌطرة ملكٌةشراء حقوق  -  -  - - -

(1091111) - (1091111) (1091111) 

 

- - -  -  -  
 نهائٌة مدفوعة توزٌعات أرباح

 4300لعام  

 الفترةالرصٌد فً نهاٌة   9111111111  910911111  3811018 (91101) 010011103  - 0110931099 391011 0113911899

              

 

 

 .الموجزةالموحدة المرحلٌة  ال ٌتجزأ  من هذه القوائم المالٌة ا  جزء 02 إلى 0من  تعتبر اإلٌضاحات المرفقة 
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً     
 الموحدةالمرحلٌة التدفقات النقدٌة  ئمةقا    

 أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة  

 )غٌر مدققة(  5302ٌونٌو  03  4302ٌونٌو  03

  إٌضاح  بآالف الرٌاالت السعودٌة  بآالف الرٌاالت السعودٌة
  األنشطة التشغٌلٌة     

  دخل الفترة صافً  073337101  092889094

 
 

 
)المستخدمة فً( ٌة إلى صافً النقد دخل الفترةٌة صافً لتسو التعدٌالت 

  ة:التشغٌلٌ األنشطةالناتجة من 

   ، صافًاالستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة علىالخصم  طفاءإ  (,12730)  (249224)

 مقتناة لغٌر أغراض  المتاجرة، صافً تاستثمارامكاسب   (,13)  (000)

(449401)  ل توزٌعات أرباحدخ  (537,22)  

 وإطفاء استهالك  127102  899022

  ممتلكات ومعداتبٌع خسارة / )ربح( استبعاد /   07110  (19130)

 الحصة فً أرباح شركات زمٌلة، صافً  (507521)  (409400)

  ، صافًاالئتمان انخفاضخسائر  مخصص  5,57015  4049931

0,132,013  070007310   
 فً الموجودات التشغٌلٌة :النقص ( دةالزٌا) صافً    

 ودٌعة نظامٌة لدى مإسسة النقد العربً السعودي  (0037332)  (4139393)

 استثمارات مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل  073,0  229

 وسلف قروض  (72307130,)  (092839002)

 أخرى موجودات  (1,37051)  (2129200)

 خرىعقارات ا  (507521)  -

 :ةفً المطلوبات التشغٌلٌ )النقص(  الزٌادة صافً    

 والمإسسات المالٌة األخرى للبنوك أرصدة  (573527032)  (089403)

 العمالء ودائع  573,27513  499029220

 أخرى  مطلوبات  1307310  1249298

 غٌلٌةاألنشطة التش)المستخدمة فً(  من  ٌةالنقد صافً  (372307053)  0,301,182

 ستثمارٌة إلاألنشطة ا    

 استثمارات مقتناة لغٌر أغراض المتاجرة واستحقاقمن بٌع  متحصالت  0073157350  0093939822

 لغٌر أغراض المتاجرة استثمارات شراء  (0070027221)  (0299819219)

 ممتلكات ومعدات شراء  (2307323)  (0929289)

 ممتلكات ومعدات عبٌ من متحصالت  ,533723  429991

 توزٌعات أرباح مستلمة  537,22  449401

 االستثمارٌةاألنشطة من )المستخدمة فً(  ٌةالنقد صافً  007003  (2,122,331)

  التموٌلٌة األنشطة    

 ، بعد خصم الزكاةمدفوعة أرباح توزٌعات  (2127211)  (2409938)

 شراء حقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة  -  (109908)

 التموٌلٌة األنشطةالمستخدمة فً  ٌةلنقداصافً   (2127211)  (280,249)

 النقدٌة وشبه النقدٌةفً  النقص  (73037501,)  (294489920)

 النقدٌة وشبه النقدٌة فً بداٌة الفترة   037,107,03  0099319392

 النقدٌة وشبه النقدٌة فً نهاٌة الفترة 8 ,17,05721  192119240

 عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة   5705,7312  098139932

 عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة   (5037550)  (4399142)

 معلومات إضافٌة غٌر نقدٌة    
 لالستثمارات المتاحة للبٌع صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة   0,57030  034,023

 ة مخاطر التدفقات النقدٌةلتغطٌ صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة  -  089929

.الموجزةالموحدة جزءا ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة  02 إلى 0من عتبر اإلٌضاحات المرفقة ت
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
   الموجزة الموحدةإٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة 

 5301و  5302 ٌوٌون 03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 

  عــــــــام -0
رجسسب  09بتسسارٌ   09المرسسسوم الملكسسً رقسسم م/ بموجسسب -شسسركة مسسساهمة سسسعودٌة  -تؤسسسس البنسسك العربسسً السسوطنً ) البنسسك ( 

عملٌسات البنسك م بعسد أن انتقلست إلٌسه  0893فبراٌسر  4. وقد بسدأ البنسك أعمالسه بتسارٌ  (م 0818 ٌونٌو 00الموافق )هـ  0088
 0بـــتارٌـسـ   0303341804العــــربً المحدود فً المملكة العربٌة السعودٌة. ٌعمل البــسـنك بموجسب السجسـل التجساري رقسم 

فرعسسا ( فسسً  020: 4302فرعسسا  ) 020خسسالل شسسبكة فروعسسه وعسسددها  مسسن (م0893ٌنسساٌر  08الموافسسق )هسسـ 0233ربٌسسع األول 
 :المملكة المتــحدة. إن عنوان المركز الرئٌسً للبنك هو واحدا  فً السعودٌة وفرعا  المملكة العربٌة 

  البنك العربً الوطنً

 29840ص ب 

 00292الرٌاض 

  المملكة العربٌة السعودٌة
 
كمسا ٌقسدم البنسك لعمالئسه منتجسات مصسرفٌة متوافقسة مسع أحكسام   .تتمثل أهداف البنك فً تقسدٌم كافسة أنسوال الخسدمات المصسرفٌة 

والتً ٌتم اعتمادها واإلشراف علٌها من قبل هٌئسة شسرعٌة مسستقلة تسم تؤسٌسسها مسن قبسل  العمولةمبدأ تجنب  ائمة علىق الشرٌعة
 .البنك
 

 تشتمل القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة على القوائم المالٌة للبنك والشركات التابعة التالٌة:
 

 شركة العربً الوطنً لالستثمار

 
مملوكسة بالكامسل  العربسً السوطنً لالسستثمار( شسركة) تابعسة باسسمهٌئة السوق المالٌة، قام البنسك بتؤسسٌس شسركة  وفقا  لتوجٌهات

، مسجلة فً المملكة العربٌة السسعودٌة بموجسب السسجل سعودٌة مساهمة مقفلةوهً شركة  للبنك )بشكل مباشر أو غٌر مباشر(،
تقوم بتسولً وإدارة الخسدمات ( و4331نوفمبر  1هـ )الموافق 0249شوال  49الصادر بتارٌ   0303408839التجاري رقم 

وحفسسظ األوراق المالٌسسة  والمشسسورةاالسسستثمارٌة وأنشسسطة إدارة األصسسول التابعسسة للبنسسك والتسسً تشسسمل التعامسسل واإلدارة والترتٌسسب 
ٌنسساٌر  04الموافسسق ) ـهسس0248محسسرم  0 مسسن  إعتبسسارا   . وقسسد بسسدأت الشسسركة التابعسسة أعمالهسساحسسسب أنظمسسة هٌئسسة السسسوق المالٌسسة

ٌنسساٌر  04علٌسه، بسسدأ البنسسك بتوحٌسسد القسسوائم المالٌسسة للشسسركة التابعسسة المسذكورة أعسساله فسسً قوائمسسه المالٌسسة إعتبسسارا  مسسن     (.4339
(، قامت الشركة التابعة بتعدٌل وضعها القسانونً مسن 4302نوفمبر  04هـ )الموافق 0209محرم  08بتارٌ    .علما  أنه4339

 مسإولٌة محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. شركة ذات 
 

 شركة العربً لتؤجٌر المعدات الثقٌلة

 سسعودٌة % وقد تم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة السعودٌة كشركة مسساهمة مقفلسة9192وهً شركة تابعة ٌمتلك البنك فٌها نسبة 
 03هسـ )الموافسق 0203 ىمسادى األولسج 02الصادر فً مدٌنة الرٌاض بتسارٌ   0303491298بموجب السجل التجاري رقم 

(. تعمل الشركة فً مجال تؤجٌر المعدات الثقٌلة وتمارس أعمالهسا وفقسا  ألحكسام الشسرٌعة اإلسسالمٌة. وقسد بسدأ البنسك 4338ماٌو 
، قسام 4302مساٌو  9وهو تارٌ  بدء أعمال الشركة. فً  4338ماٌو  03إعتبارا  من  التابعة بتوحٌد القوائم المالٌة لهذه الشركة

 %.9192% إلى 9492البنك بزٌادة نسبة ملكٌته فً هذه الشركة التابعة من 
 

 شركة وكالة العربً للتؤمٌن

كشسسركة تابعسسة مملوكسسة بالكامسسل للبنسسك ومسسسجلة فسسً  4300وهسسً شسسركة سسسعودٌة ذات مسسسإولٌة محسسدودة، تسسم تؤسٌسسسها فسسً عسسام 
محسسرم  49الصسسادر فسسً مدٌنسسة الرٌسساض بتسسارٌ   0303089240المملكسسة العربٌسسة السسسعودٌة بموجسسب السسسجل التجسساري رقسسم 

مسن قبسل مإسسسة النقسد العربسً السسعودي  ( . حصلت هذه الشركة التابعة على الترخٌص 4300دٌسمبر  0هـ )الموافق 0202
 (.4302مارس  9هـ )الموافق 0202 ىجمادى األول 2لممارسة أعمالها بتارٌ  

 

 ة المحدودة شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارٌ

هً شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة فً المملكة العربٌسة السسعودٌة كشسركة سسعودٌة ذات مسسإولٌة محسدودة بموجسب 
هسـ. تعمسل هسذه الشسركة 0242جمسادى األولسى  09الصسادر فسً مدٌنسة الرٌساض بتسارٌ   0303088921السجل التجاري رقسم 

 والعقارات ألغراض االستثمار. اضًاألرالتابعة فً مجال شراء وبٌع وتؤجٌر 
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 

 المرحلٌة الموحدة الموجزة )تتمة(إٌضاحات حول القوائم المالٌة 
 5301و  5302ٌونٌو  03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة

 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 أسس اإلعداد  -5 

  
لمعساٌٌر المحاسسبة للمإسسسات المالٌسة الصسادرة عسن مإسسسة النقسد  اطبق الموجزةالمرحلٌة الموحدة المالٌة إعداد هذه القوائم  تم 

.  كمسا ٌعسد البنسك قوائمسه المالٌسة " التقارٌر المالٌة المرحلٌسةـ "الخاص ب (02)ومعٌار المحاسبة الدولً رقم العربً السعودي ، 
 .والنظام األساسً للبنك اقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربٌة السعودٌةمع نظام مر لتتماشىالمرحلٌة الموحدة الموجزة 

 
إن هذه القسوائم المالٌسة المرحلٌسة الموحسدة المسوجزة ال تشستمل علسى كافسة المعلومسات واإلفصساحات المطلوبسة فسً القسوائم المالٌسة 

دٌسمبر  00هٌة فً ـــللسنة المنت الموحدة السنوٌة للبـــنك لٌةالقوائم الما با  إلى جنب معـــجن أن تقرأوٌة، و ٌجب ــالموحدة السن
4302.  
 

ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقسدٌرات وافتراضسات قسد تسإثر علسى تطبٌسق السٌاسسات 
 النتائج الفعلٌة عن هذه التقدٌرات.وقد تختلف  والمصارٌف.المحاسبٌة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل 

 
، فسس ن األحكسسام الجوهرٌسسة التسسً اتخسسذتها اإلدارة لتطبٌسسق السٌاسسسات المالٌسسة المرحلٌسسة الموحسسدة المسسوجزة القسسوائمهسسذه  عنسسد إعسسداد

لموحسدة المحاسبٌة للمجموعة والمصادر الرئٌسة لعدم التؤكسد مسن التقسدٌرات إن كانست هسً نفسسها المطبقسة علسى القسوائم المالٌسة ا
 .4302دٌسمبر  00كما فً و للسنة المنتهٌة فً السنوٌة 

 
 .ما لم ٌرد خالف ذلك باللاير السعودي وٌتم تقرٌبها ألقرب ألفالمرحلٌة الموحدة الموجزة القوائم المالٌة  هذه تظهر
 

 توحٌد الأسس 
  

والشركات التابعة له وٌشار الٌها مجتمعة بــ  على القوائم المالٌة للبنكالموجزة المرحلٌة الموحدة القوائم المالٌة تشتمل 
"المجموعة". ٌتم اعداد القوائم المالٌة للشركات التابعة لنفس الفترة المالٌة للبنك وذلك باستخدام سٌاسات محاسبٌة مماثلة. ٌتم 

 بنك. اجراء تعدٌالت على القوائم المالٌة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم المالٌة لل

الشركات التابعة هً الشركات المستثمر فٌها التً تسٌطر علٌها المجموعة. تسٌطر المجموعة على الشركة المستثمر فٌها 
عندما تكون معرضة لمخاطر أو ٌكون لدٌها حقوق فً العوائد المتغٌرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فٌها، وٌكون لدٌها 

ائد من خالل تحكمها فً الشركة المستثمر فٌها. ٌتم إدراج القوائم المالٌة للشركات التابعة فً المقدرة على التؤثٌر على تلك العو
 إعتبارا  من تارٌ  بدء السٌطرة ولحٌن التوقف عن ممارسة مثل هذه السٌطرة. الموجزة المرحلٌة الموحدةالقوائم المالٌة 

    فقط:وبشكل خاص، تسٌطر المجموعة على الشركة المستثمر فٌها وذلك 

عندما تكون لدٌها القدرة على التحكم فً الشركة المستثمر فٌها )أي الحقوق الحالٌة التً تمنحها المسإولٌة الحالٌة للقٌام  -
 بؤعمال التوجٌه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فٌها(،

 ركة المستثمر فٌها، و أن تكون معرضة لمخاطر أو لدٌها حقوق فً العوائد المتغٌرة من إرتباطها بالش -

 أن ٌكون لدٌها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فٌها للتؤثٌر على عوائدها. -

وفً الحاالت التً ٌكون فٌها حقوق المجموعة أقل من أغلبٌة التصوٌت أو ما ٌعادلها من حقوق فً الشركة المستثمر فٌها، 
 روف ذات العالقة عند تقدٌر مدى السٌطرة على الشركة المستثمر فٌها، وٌشمل ذلك:عندئذ تنظر المجموعة فً الحقائق والظ

 الترتٌبات التعاقدٌة مع ذوي أحقٌة التصوٌت اآلخرٌن فً الشركة المستثمر فٌها، -

 الحقوق الناشئة عن الترتٌبات التعاقدٌة األخرى، -

 جب أدوات حقوق الملكٌة مثل االسهم.حقوق تصوٌت المجموعة وحقوق التصوٌت المتوقعة الممنوحة بمو -
 

تقوم المجموعة ب عادة تقدٌر فٌما إذا كانت لها سٌطرة على الشركة المستثمر فٌها وذلك عندما تشٌر الحقائق إلى وجود تغٌر 
سٌطرة على عناصر الثالثة المتعلقة بالسٌطرة. ٌبدأ توحٌد الشركات التابعة اعتبارا  من انتقال الالفً عنصر واحد أو أكثر من 

الشركة التابعة إلى المجموعة وٌتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السٌطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات 
 المرحلٌة الموحدة ومطلوبات وإٌرادات ومصارٌف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة فً قائمة الدخل الشامل

 مجموعة ولحٌن التوقف عن ممارسة السٌطرة على الشركة التابعة.اعتبارا  من تارٌ  سٌطرة ال
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة )تتمة(

   5301و  5302ٌونٌو  03أشهر المنتهٌة فً لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد  -5
 

 )تتمة(توحٌد الأسس 
 

 إذا فقدت المجموعة السٌطرة على أي شركة تابعة، ف نها تقوم باإلجراءات التالٌة:

 )بما فً ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة الموجوداتالتوقف عن إثبات  -
 التوقف عن إثبات القٌمة الدفترٌة ألي حقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة -
 قف عن إثبات فروقات التحوٌل المتراكمة والمسجلة فً حقوق الملكٌةالتو -
 إثبات القٌمة العادلة للمبلغ المستلم -
 استثمارات مبقاة ةإثبات القٌمة العادلة ألٌ -
 أو عجز فً حساب األرباح والخسائر  فائضإثبات أي  -
لدخل الشامل اآلخر إلى االرباح والخسائر أو إعادة تبوٌب حصة الشركة األم فً المكونات التً سبق إثباتها فً ا -

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

 
سواء   -لوكة  للبنكتمثل حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ذلك الجزء من صافً الدخل أو الخسارة وصافً الموجودات غٌر المم

الموحدة وضمن بند حقوق الملكٌة فً  المرحلٌة وٌتم عرضها بشكل منفصل فً قائمة الدخل -بشكل مباشر او غٌر مباشر
إي خسائر  توزٌعالموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً البنك . ٌتم المرحلٌة قائمة المركز المالً 
لو أدى ذلك إلى أن ٌكون حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة حتى إلى غٌر المسٌطرة فً أي شركة تابعة  تتعلق بحقوق الملكٌة

وبموجبها ٌتم إثبات  ،. ٌتم معالجة عملٌة االستحواذ على حصة الملكٌة غٌر المسٌطرة باستخدام طرٌقة الشراءرصٌدها عجز
 ودات المشتراة كــ "شهرة".الفرق بٌن تكلفة الشراء والقٌمة العادلة للحصة فً صافً الموج

ٌتم اعتبار معامالت حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة والتً ال ٌنتج عنها فقدان السٌطرة كعملٌات حقوق ملكٌة، أي، كعملٌة مع 
ٌُسجل فً حقوق الملكٌة الفرق بٌن القٌمة العادلة للعوض المدفول والحصة المشتراة المقتناة بالقٌمة  المالك بصفتهم مالكا . و

 ٌُسجل فً حقوق الملكٌة أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة.  كما .الشركة التابعة موجوداتلعادلة لصافً ا

بعد تارٌ  الموحدة التابعة ٌتم الحقا تسوٌة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة بحصتها فً التغٌرات فً حقوق ملكٌة الشركة 
 االستحواذ.

والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكٌة واإلٌرادات والمصارٌف المتعلقة بالمعامالت بٌن ٌتم حذف كافة الموجودات 
 .شركات المجموعة بالكامل عند توحٌد القوائم المالٌة

 
 
 السٌاسات المحاسبٌةأهم  -0 

 
فسً إعسداد   المسستخدمةمسع تلسك  فً إعداد هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة عةــــشى السٌاسات المحاسبٌة المتباتتم

، باستثناء اتبال المعساٌٌر الجدٌسدة التالٌسة والتسً 4302دٌسمبر  00هٌة فً ـــــــــنة المنتــــــــللسالسنوٌة  القوائم المالٌة الموحدة
 :لٌس لها تؤثٌر مالً جوهري على القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة للمجموعة

 
 تنطبسق  4302ٌولٌسو  0للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعسد  08المحاسبة الدولً رقم معٌار  على تعدٌالت

الموظفٌن و/ أو األطراف الثالثسة. تمسنح هسذه التعسدٌالت  تتعلق باشتراكاتعلى البرامج المحددة المزاٌا التً 
 4300ٌالت لعسام من المتطلبسات المقترحسة التسً نصست علٌهسا التعسد -شرٌطة الوفاء بشروط معٌنة –اعفاءا  

المسسوظفٌن / األطسسراف األخسسرى إلسسى فتسسرات الخدمسسة وفسسق معادلسسة البسسرامج المحسسددة  اشسستراكاتوذلسسك بنسسسب 
المزاٌا أو باتبال طرٌقة القسط الثابست. وتتسٌح التعسدٌالت الحالٌسة خٌسارا ، فسً حالسة تلبٌسة الشسروط، لتخفسٌض 

 نٌة.تكلفة الخدمة خالل الفترات التً تقدم فٌها الخدمات المع
 

 -   و  4304 -4303 لألعسوام للمعساٌٌر الدولٌسة الخاصسة بالتقسارٌر المالٌسةالسسنوٌة  تنطبق دورة التحسسٌنات
وفٌمسا ٌلسً ملخسص  .4302ٌولٌسو  0لفترات السنوٌة التسً تبسدأ فسً أو بعسد على ا 4300 – 4300 لألعوام

 لهذه التعدٌالت:
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 )تتمة( الموجزة الموحدةات حول القوائم المالٌة المرحلٌة إٌضاح

 5301و  5302 ٌونٌو 03فًأشهر المنتهٌة  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة(

 

 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌةأهم  -0

وضوح االفصاح عن تم تعدٌل المعٌار الذي ٌطلب ب: ”القطاعات التشغٌلٌة“ 9المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم  -
 األحكام التً أجرتها اإلدارة  عند تطبٌق أسس ومعاٌٌر التجمٌع.

تم تعدٌل المعٌار لٌوضح بؤنه ٌجب قٌاس الذمم المدٌنة " قٌاس القٌمة العادلة":  00المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم  -
ون خصم إذا كان أثر الخصم غٌر جوهري. كما تم تعدٌله والدائنة قصٌرة األجل غٌر المرتبطة بعمولة بمبلغ الفاتورة وبد

أٌضا  لٌوضح بؤن االستثناء المتعلق بالمحفظة ٌمكن أن ٌطبق على العقود المذكورة فً نطاق معٌار المحاسبة الدولً رقم 
وجودات أو ( بصرف النظر عما إذا كانت تفً بشروط تعرٌف الم8( والمعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم )08)

 (.04المطلوبات المالٌة التً نص علٌها معٌار المحاسبة الدولً رقم )

ٌمتد تعرٌف الجهة ذات العالقة لٌشتمل على منشؤة " االفصاح عن الجهات ذات العالقة" 42معٌار المحاسبة الدولً رقم  -
 بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة. اإلدارة التً تقدم خدمات موظفً اإلدارة العلٌا للمنشؤة المعدة للقوائم المالٌة

 "اتبال المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة ألول مرة":  0المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم  -

 "الدفعات المحسوبة على أساس األسهم":  4المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم  -

 "تجمٌع األعمالعملٌات ":  0رقم المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة  -

الموجودات غٌر ": 09ومعٌار المحاسبة الدولٌة رقم  "والمعدات واآلالت الممتلكات": 09معٌار المحاسبة الدولٌة رقم  -
 "الملموسة

  "استثمارات عقارٌة": 23معٌار المحاسبة الدولٌة رقم  -

 
 االستثمارات، صافً -1

 :كما ٌلً االستثماراتتصنف 
   

 4302ٌو ٌون 03

 )غٌر مدققة(

 4302دٌسمبر  00 

 )مدققة(

 5302ٌونٌو  03 

 )غٌر مدققة (

 

 مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل ,00712  029202  099882

 متاحة للبٌع  0072,07210  0399809132  0391219299

 ، صافً بالتكلفة المطفؤةمقتناة  أخرى تاستثمارا ,557550732  4498919899  4490439019

 اإلجمالً ,0070037,3  0099199439  0093829928
 
 

 ، صافًالقروض والسلف -2

 مما ٌلً: )وجمٌعها مقتناة بالتكلفة المطفؤة( تتكون القروض والسلف

   5302ٌونٌو  03  4302دٌسمبر  00  4302ٌونٌو  03

   )غٌر مدققة(  )مدققة(  )غٌر مدققة(

 قروض تجارٌة وجاري مدٌن   0271007130  1898229420  9992209910

 قروض شخصٌة   5373137005  4291029943  4293909312

 بطاقات ائتمان   0037323  0429142  0029892

 قروض وسلف عاملة   00570137003  03293029199  8499289803

 قروض وسلف غٌر عاملة ، صافً  070,17001  093829092  093499239

 إجمالً القروض والسلف   00072507352  039,0389813  8099199009

 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافً   (572117,00)  (490929822)  (490089090)

 القروض والسلف، صافً   00371,07005  03091429309  8091099810
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 

 (لٌة الموحدة الموجزة )تتمةإٌضاحات حول القوائم المالٌة المرح
 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة

 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 

 ودائع العمالء -3

 

   5302ٌونٌو  03  4302دٌسمبر  00  4302ٌونٌو  03

   )غٌر مدققة(  )مدققة(  )غٌر مدققة(

       

9290319820 
 

 الطلب  تحت  271057331,  9894909999

2098329103 
 

 ألجل  2071137053  2299099133

0349302 
 

 ادخار   0017033  899840

499109221 
 

 أخرى   17,317511  299209991

03890999412 
 

 اإلجمالً   00570337151  04899009019

 

 المشتقات -,

للفترة المتبقٌة حتى المشتقة مع تحلٌل بالمبالغ االسمٌة عكس الجدول أدناه القٌمة العادلة اإلٌجابٌة والسلبٌة لألدوات المالٌة ٌ

الت القائمة فً نهاٌة الفترة، ال م. إن المبالغ االسمٌة التً تعتبر مإشرا  على حجم المعاتارٌ  االستحقاق والمعدل الشهري

االسمٌة ال تعكس مخاطر االئتمان التً تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتعلقة بها. وبالتالً ف ن هذه المبالغ 

  والتً تقتصر عادة على القٌمة العادلة اإلٌجابٌة للمشتقات ، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. البنكتعرض لها ٌ

 
 4302ٌونٌو  03

 )غٌر مدققة(
  4302دٌسمبر  00

 )مدققة(
 5302ٌونٌو  03

 )غٌر مدققة(
 

 المبالغ
 االسمٌة

القٌمة 
 العادلة
 ةالسلبٌ

القٌمة 
 العادلة
 اإلٌجابٌة

 المبالغ 
 االسمٌة

القٌمة 
 العادلة
 السلبٌة

القٌمة 
 العادلة
 اإلٌجابٌة

 المبالغ
 اإلسمٌة

القٌمة 
 العادلة
 السلبٌة

 القٌمة
 العادلة

 اإلٌجابٌة

 

         
 مقتناة ألغراض المتاجرة :

 مقاٌضات أسعار العموالت 0,7203 03,152 72,07005, 029190 039320 192929494 030,299 030,198 991199292

990049940 089221 409299 494109094 029048 029812 575307001 037155 05711, 

العقود المستقبلٌة الخاصة 

بؤسعار العموالت 

 والخٌارات

199929092 099128 299400 299149938 039039 219991 372217513 337230 017320 
عقود الصرف األجنبً 

 اآلجلة

 خٌارات العمالت 257530 ,20703 0170337001 229432 209818 4398139494 09832 49893 0290249211

   
      

 ةمقتناة لتغطٌة مخاطر القٌم

 العادلة:

 مقاٌضات أسعار العموالت 111 0137013 0071107510 09323 0449322 0994819422 49439 0299092 0394439322

   
      

مخاطر التدفقات  مقتناة لتغطٌة

 النقدٌة :

 مقاٌضات أسعار العموالت - - - - - - - - -

 اإلجمالً 0157502 5117020 1173107051 0299998 4239002 2498119898 0119082 4989003 2190099434

 
 999942تسوٌتها بهسوام  نقدٌسة قسدرها تم اإلفصاح عن المشتقات بالمبالغ اإلجمالٌة بتارٌ  قائمة المركز المالً المرحلٌة الموحدة، ولم ٌتم 

 ألف لاير سعودي(. 919198: 4302ٌونٌو  03ألف لاير سعودي و  119222: 4302دٌسمبر  00ألف لاير سعودي )
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 الموجزة )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة

 5301و  5302ٌونٌو   03فً  أشهر المنتهٌة لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -0

 
 :الخاصة بالمجموعة فٌما ٌلً بٌانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 

 5302ٌونٌو  03 

 )غٌر مدققة(

  4302دٌسمبر  00 

 )مدققة(

 4302ٌونٌو  03 

 )غٌر مدققة(

 998039092  990499403  ,375307,2 اعتمادات مستندٌة

 4292229429  4291209299  5371317511 خطابات ضمان 

 092429218  493819992  571,370,3 قبوالت 

 090929103  8409802  11,,57301 لمنح االئتمان  مإكدة التزامات

 0089122  9009990  0007000 أخرى

 0292029020  0291429889  0,7,03,031 ًاإلجمال

 
ٌونٌو  03كما فً والقائمة البنك  فً أي وقت  جانبوالتً ٌمكن إلغاإها من الجزء غٌر المستخدم من االلتزامات غٌر المإكدة بلغ 

: 4302ٌونٌسسو  03ملٌسسون لاير سسسعودي و  409244: 4302دٌسسسمبر  00لاير سسسعودي )ملٌسسون  429292مسسا مجموعسسه  4302
 ملٌون لاير سعودي(. 409391

 
 
 ةالنقدٌة وشبه النقدٌ -1
 

 من اآلتً:الموحدة  المرحلٌة تتكون النقدٌة وشبه النقدٌة المدرجة فً قائمة التدفقات النقدٌة
  
 4302ٌونٌو  03

 )غٌر مدققة(
 4302دٌسمبر  00 

 )مدققة(
  5302  ٌونٌو 03 

 )غٌر مدققة (
 

291899404  0299009090  ,71057500 
نقدٌة وأرصدة لدى مإسسة النقد العربً 
 السعودي ما عدا الودٌعة النظامٌة

091909400  098029942  570337001 

أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة 
تسعٌن ٌوما  من خالل األخرى تستحق 
 تارٌ  اإلقتناء 

192119240  0991299199  17,05721, 
 اإلجمالً

 
 

  ٌةالتشغٌلقطاعات ال -03
 

التقسارٌر الداخلٌسة التسً  أسساس( بسؤن ٌستم تحدٌسد القطاعسات التشسغٌلٌة علسى 9ٌتطلب المعٌار السدولً الخساص بالتقسارٌر المالٌسة رقسم )
تخص مكونات البنك، التً تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبسل الجهسات العلٌسا المختصسة باتخساذ القسرار فسً البنسك بهسدف تخصسٌص 

 ت ولتقٌٌم أدائها. الموارد الالزمة لهذه القطاعا
 

لقطاعسسات امطلوبسسات موجسسودات ووفقسسا لنظسسام التحوٌسسل المتبسسع مسسن قبسسل المجموعسسة. تمثسسل  ٌةقطاعسسات التشسسغٌلالتقٌسسد المعسسامالت بسسٌن 
 الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة وهً أٌضا  تمثل غالبٌة الرصٌد.

 
ولهسا فسرل دولسً واحسد فسً لنسدن. إن إجمسالً الموجسودات تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئٌسً فً المملكسة العربٌسة السسعودٌة، 

الموحسدة  المرحلٌسة ذا الفرل ال تعتبر جوهرٌسة بالنسسبة للقسوائم المالٌسةهوالمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 
 للمجموعة ككل.  الموجزة
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 

 الموجزة )تتمة( لمالٌة المرحلٌة الموحدةإٌضاحات حول القوائم ا
 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة

 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 
 )تتمة( التشغٌلٌةقطاعات ال -03
 

 .4302دٌسمبر  00تغٌٌرات على أسس تحدٌد القطاعات أو أسس قٌاس أرباح أو خسائر القطاعات منذ  ةأٌ لم تطرأ
 

  -الرئٌسٌة التالٌة: التشغٌلٌةقطاعات المن  تتكون المجموعةإدارٌة،  ألغراض
 

   
  .وتسهٌالت ائتمانٌة ومنتجات استثمارٌة لألفراد ودائع، : طاع التجزئة ق
   
مالء االعتبارٌٌن عوودائع ومنتجات ائتمانٌة أخرى للشركات الكبرى وال وسلف روضق : طاع الشركات ق

 صغٌرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرل البنك فً لندن.والمنشآت التجارٌة ال
   
ٌدٌر المحفظة التجارٌة واالستثمارٌة، التموٌل والسٌولة، ومخاطر أسعار العمالت  : طاع الخزٌنة ق

 والعموالت للبنك.
   

قطاع خدمات االستثمار 
 والوساطة

لتعامل واإلدارة والترتٌب والتً تشمل ا وأنشطة إدارة األصول إدارة االستثمارخدمات  :
 .وحفظ األوراق المالٌة والمشورة

   
والموجودات والمطلوبات غٌر الموزعة تشمل الدخل على رأس المال والتكالٌف  : أخـــرى

 الخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.
 
 

 4302و  4302 ٌونٌسسو 03صسسة بالمجموعسسة كمسسا فسسً فٌمسسا ٌلسسً بٌسسان ب جمسسالً الموجسسودات والمطلوبسسات المرحلٌسسة الموحسسدة الخا
اشسسهر المنتهٌسسة فسسً ذلسسك التسسارٌ  لكسسل قطسسال مسسن  للسسستةوإجمسسالً دخسسل ومصسسارٌف العملٌسسات المرحلٌسسة الموحسسدة وصسسافً السسدخل 

 القطاعات التشغٌلٌة:
 

 )غٌر مدققة( 5302 ٌونٌو 03

 أخــرى اإلجمالً
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة اع الشركاتقط قطاع الخزٌنة
 

 إجمالً الموجودات 007,527301 0701,7031, 1270007033 00372,0 070037330 03371527035

 استثمارات فً شركات زمٌلة - - - - 20270,2 20270,2

 إجمالً المطلوبات 171537022, 3072037035 070007052 107,35 00,7035 01273327013

 دخل أتعاب وعموالت، صافً 5027,32 0327001 ,27,0 27555, 2,71,2 5172,0,

 إجمالً دخل العملٌات 075557,05 070127333 1137550 37310, 0507200 073327220

 إجمالً مصارٌف العملٌات 0027100 1327002 107220 017,01 1373,0 071537050

507521 507521 - - - - 
 الحصة فً أرباح شركات زمٌلة،

 صافً 

351 351 - - - - 
 الربح العائد لحقوق الملكٌة

 غٌر المسٌطرة 

 الدخل العائد لمساهمً البنكصافً  00,7551 017520, 0107332 037525 0307130 073327032

5,57015 - - - 0007153 0007103 

انخفاض مخصص خسائر 
 االئتمان، صافً

 وإطفاءاستهالك  207030 07333 07,02 57301 057150 127102
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 )تتمة(إٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة 

 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 )تتمة( التشغٌلٌةقطاعات ال -03
 

 )غٌر مدققة( 4302ٌونٌو  03

 أخــرى اإلجمالً
 ال خدماتقط

 االستثمار
 والوساطة 

 قطال التجزئة قطال الشركات قطال الخزٌنة
 

 إجمالً الموجودات 0294039342 9091919221 2491009040 0009292 499429809 02499989400

 زمٌلة اتفً شرك استثمارات - - - - 2919192 2919192

 إجمالً المطلوبات 909392,803 2899049093 890309289 029490 0249091 04490299029

 دخل أتعاب وعموالت، صافً 4089090 0329480 089022 909900 239222 9299309

 إجمالً دخل العملٌات 090349212 8909989 2139421 919314 149298 499829493

 إجمالً مصارٌف العملٌات 1199140 0209429 299949 029832 049909 094099028

409400 409400 - - - - 
 الحصة فً أرباح شركات زمٌلة،

 صافً 

990 990 - - - - 
 لحقوق الملكٌة  العائد الربح

 غٌر المسٌطرة

 الدخل العائد لمساهمً البنكصافً  0409920 9099923 2409208 049099 939408 092899488

4049931 - - - 0309900 0039882 
 مخصص خسائر انخفاض 

 االئتمان، صافً 

 استهالك وإطفاء 919020 09014 09990 4,230 409213 899022

 

 
 رأس المال وربح السهم   - 00

 
لاير للسهم وذلك بعد  03 قدرها، بقٌمة اسمٌة منحة ملٌون سهم 023إصدار تم ، 4302ٌونٌو  03خالل الفترة المنتهٌة فً  

 .4302مارس  01مصادقة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للمساهمٌن المنعقدة بتارٌ  
 

لاير للسهم الواحد  03ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة قدرها  09333، بلغ عدد أسهم البنك القائمة والمصدرة 4302ٌونٌو  03فً  

 (.ملٌون سهم 09333: 4302ٌونٌو  03و  4302دٌسمبر  00)
 

صافً دخل ، وذلك بتقسٌم 4302و  4302ٌونٌو  03للفترتٌن المنتهٌتٌن فً  والمخفضتم إحتساب ربح السهم األساسً  

 . إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم األساسً.ملٌون سهم 09333على  العائد لمساهمً البنك تٌنالفتر

 
 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة  -05

 

 ٌستخدم البنك المستوٌات التالٌة لتحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة واإلفصاح عنها:
 

 .األسعار المتداولة فً األسواق المالٌة النشطة لنفس األداة ) بدون تعدٌل( المستوى األول:
 

المالٌة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعٌر أخرى ٌتم  األسواقالمستوى الثانً: األسعار المتداولة فً 

 تحدٌد كافة مدخالتها الهامة على أساس بٌانات السوق القابلة للمالحظة.
 

 المستوى الثالث: طرق تسعٌر ال ٌتم تحدٌد أي من مدخالتها الهامة على أساس بٌانات السوق القابلة للمالحظة.  
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة 

 5301و  5302ٌونٌو  03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة(

 

 )تتمة(القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة  -05
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  )غٌر مدققة( 5302ٌونٌو  03

     الموجودات المالٌة 

موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً 
 قائمة الدخل 

- 00712, - 00712, 

 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 
170007310 071307105 0007300 0072,07210 

 أدوات مالٌة مشتقة 
- 0157502 - 0157502 

 17002,,007 0007300 570317321 170007310 اإلجمالً 

 المطلوبات المالٌة 
    

 5117020 - 5117020 - أدوات مالٌة مشتقة 

 5117020 - 5117020 - اإلجمالً 

     

 
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  )غٌر مدققة( 4302ٌونٌو  03

     الموجودات المالٌة 

موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً 
 099882 - 099882 - قائمة الدخل 

 0391219299 919092 091809033 999189344 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 0119082 - 0119082 - ات مالٌة مشتقة أدو
 0398209912 919092 0,892,298 999189344 اإلجمالً 

     المطلوبات المالٌة 

 4989003 - 4989003 - أدوات مالٌة مشتقة 

 4989003 - 4989003 - اإلجمالً 

     

 

ٌل مطلوبات فً معاملة عادٌة بٌن متعاملٌن فً السوق السعر الذي ٌتم استالمه لبٌع أصل ما أو دفعه لتحوإن القٌمة العادلة هً 

 ٌتم تحدٌد قٌاس القٌمة العادلة بافتراض أن عملٌة بٌع األصل أو تحوٌل المطلوبات قد تمت إما: .بتارٌ  القٌاس
   

 فً السوق الرئٌس للموجودات والمطلوبات ، أو -

 ب السوق الرئٌس.منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات فً حالة غٌا األكثرفً السوق  -

 

النظامٌة،  األسواقتتكون المشتقات المصنفة فً المستوى الثانً من مقاٌضات أسعار العموالت الخاصة التً تمت خارج 

واآلجلة، خٌارات العمالت  الفورٌة األجنبٌةمقاٌضات العمالت، خٌارات أسعار العموالت الخاصة، عقود صرف العمالت 

التً تستند على  القٌمة العادلة لهذه المشتقات ب ستخدام طرق التقٌٌم الخاصة بالبنك تحدٌدمشتقة. ٌتم وغٌرها من األدوات المالٌة ال

إن المدخل إلى هذه الطرق ٌتم من خالل مإشرات األسواق القابلة للمالحظة التً تتداول فٌها،  طرق التدفقات النقدٌة المخصومة.

 مستخدمة على نحو أوسع فً السوق.والتً ٌتم الحصول علٌها من مقدمً البٌانات ال
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً 
 )تتمة(إٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة 

 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 

 )تتمة(لٌة القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات الما -05

 

قٌمتها العادلة ب ستخدام التدفقات  تحدٌداالستثمارات المتاحة للبٌع المصنفة فً المستوى الثانً تشمل السندات العادٌة والتً ٌتم 

 النقدٌة المخصومة التً تتضمن مدخالت بٌانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنٌات العائد وهوام  االئتمان.
 

 أساس قٌمتها العادلة على تحدٌدٌع المصنفة فً المستوى الثالث تشمل صنادٌق األسهم الخاصة والتً ٌتم االستثمارات المتاحة للب

 . المرحلٌة الموحدة آخر صافً قٌمة موجودات معلن عنها بتارٌ  قائمة المركز المالً

 

لعادلة فً المستوى الثالث لتصنٌف لقٌاس القٌمة ا الختامٌةٌوضح الجدول التالً التسوٌة بٌن األرصدة االفتتاحٌة واألرصدة 

 القٌمة العادلة:

 استثمارات مالٌة مصنفة كمتاحة للبٌع 

 5302ٌونٌو  03 

 (غٌر مدققة)

 4302ٌونٌو  03 

 (غٌر مدققة)

 829930  017211 الرصٌد فً بداٌة الفترة 

فً الدخل الشامل المدرجة  (الخسائرالمكاسب /) إجمالً

 17003 اآلخر

 

(99401) 

 (49292)  (17015) تتسوٌا

 49292  5157333 مشترٌات

 919092  0007300 الرصٌد فً نهاٌة الفترة

 
  

، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة الموحدةالمرحلٌة  إن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة داخل قائمة المركز المالً

. المرحلٌة الموحدة الموجزة هرٌا  عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً القوائم المالٌةبالتكلفة المطفؤة، ال تختلف جو والمسجلةالمطفؤة 

وسندات الدٌن المصدرة واألرصدة لدى البنوك واألرصدة  المرتبطة بعمولةالقٌمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء إن 

المرحلٌة ا  عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً القوائم المالٌة بالتكلفة المطفؤة ال تختلف جوهرٌ والمدرجةوالمإسسات المالٌة للبنوك 

أسعار العموالت السائدة بالسوق لألدوات المالٌة المشابهة عن تلك فً  بسبب عدم وجود اختالف جوهري  الموحدة الموجزة

إضافة لذلك ال ٌوجد سوق  .رىوالمإسسات المالٌة األخ المتعاقد علٌها وللفترات القصٌرة لألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك

بتوارٌ   لهذه األدوات المالٌة من خالل تسوٌتها مع الطرف المقابل الدفترٌةالقٌمة  تحقٌقعتزم البنك ٌو ،نشط لهذه األدوات

 االستحقاقات المعنٌة لها.
 

طرق اولة بالسوق عند توفرها أو األسعار المتد على أساسبالتكلفة المطفؤة  المقتناة لالستثمارات المقدرة تحدد القٌمة العادلة

تم تقدٌر القٌمة العادلة لهذه االستثمارات كما فً . )على التوالً( السندات بعمولة ثابتة التسعٌر فً حالة استخدامها بالنسبة لبعض

 لاير سعودي(. ملٌار 4492:  4302ٌونٌو  03)ملٌار لاير سعودي  4490بمبلغ  4302 ٌونٌو 03

 

على أساس األسعار الموحدة المرحلٌة  خارج قائمة المركز المالًاألخرى للمشتقات واألدوات المالٌة  تحدد القٌمة العادلة

فً قائمة  ةالتسعٌر المناسبة. ٌبلغ إجمالً قٌمة التغٌرات فً القٌمة العادلة والمدرج لطرقالمتداولة بالسوق عند توفرها أو وفقا  

 03عودي )ــــملٌون لاير س 031مبلغ   4302ٌونٌو  03كما  فً التسعٌر  طرقالموحدة والمقدرة باستخدام المرحلٌة الدخل 

 لاير سعودي(. ملٌون 004:  4302 ٌونٌو

 
 مرحلٌةالرباح األتوزٌع   - 00

   

لمساهمٌن من صافً دخل الفترة ل وذلك بتوزٌعهاملٌون لاير سعودي  223 قدرهاتوزٌع أرباح مرحلٌة  على مجلس اإلدارة صادق

 .صافًلكل سهم،  سعودي لاير 3.22 وذلك بواقع، 4302 ٌونٌو 03ة فً المنتهٌ
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 شركة مساهمة سعودٌة –البنك العربً الوطنً  
 )تتمة(إٌضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة 

 5301و  5302ٌونٌو   03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة
 )بآالف الرٌاالت السعودٌة( 

 
 أس المال  كفاٌة ر  - 01
 

 دارة رأس المال فً االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مإسسة النقد العربً ب الخاصةتتمثل أهداف المجموعة 

العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارٌة وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسً  االستمرار فً السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على

 قوي.

 
ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي، ٌاقبة مدى كفاتقوم المجموعة بمر

مع الموجودات المدرجة فً قائمة  للمجموعة وبموجبها ٌتم قٌاس مدى كفاٌة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المإهل
 6مخاطرها النسبٌة ارللمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهوالمبالغ اإلسمٌة  والتعهدات وااللتزامات ،المركز المالً

 
 والتً 0 بازل هٌكلة رأس المال التً نصت علٌها توصٌات لجنة بشؤن إرشادات السعودي ب صدار العربً النقد مإسسة قامت لقد

تساب الموجودات المرجحة ، تم اح0توصٌات لجنة بازل للركن األول من . وطبقا  4300ٌناٌر  0من  مفعولها اعتبارا   سرى
 كما ٌلً:و رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة  ومجمولللمخاطر الخاصة بالمجموعة 

  

 
 5302ٌونٌو  03

 )غٌر مدققة(
 4302ٌونٌو  03  

 )غٌر مدققة (

 0017,017,30 مرجحة المخاطر الموجودات لل –مخاطر االئتمان 
  00894929200 

 0072517301 مرجحة المخاطرالموجودات لل -لٌات مخاطر العم
  

0392039298 

  ,031710 مرجحة المخاطرالموجودات لل -مخاطر السوق 
 

090499420 

 00093329410   02073017051 مرجحة المخاطرالموجودات لل -( 0إجمالً الركن )

 
    

  5070037513 رأس المال األساسً 
 

4394109920 

  070007325 ند رأس المال المسا
 

090819924 

   5571107010 إجمالً رأس المال األساسً ورأس المال المساند
4092109480 

 
    

  نسبة كفاٌة رأس المال
 

  

 رأس المال األساسً نسبة كفاٌة 
016032  

 02.291 

 09.081   016002 رأس المال األساسً + رأس المال المساندنسبة كفاٌة 

 

 

. ٌتم مراقبة كفاٌة رأس المجموعةبرأسمال أساسً مدار بصورة نشطة لتغطٌة المخاطر المالزمة ألعمال  ةالمجموع تحتفظ

، من بٌنها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشؤن اإلشراف البنكً والمتبعة من قبل مإسسة تالمال باستخدام إجراءآ

 النقد العربً السعودي فً هذا الشؤن.

 

 )غٌر مدققة / لم ٌتم فحصها( 0احات بموجب أطر العمل وفقاً لتوصٌات لجنة بازل اإلفص  - 02

. سٌتم نشر هذه 0ٌجب القٌام ببعض االفصاحات النوعٌة والكمٌة بموجب أطر العمل التً نصت علٌها توصٌات لجنة بازل 

( وذلك خالل الفترة الزمنٌة المحددة من www.anb.com.saاالفصاحات فً موقع البنك اإللكترونً على شبكة اإلنترنت )

 من قبل مراجعً حسابات البنك للتدقٌق أو الفحص فصاحات ال تخضع قبل مإسسة النقد العربً السعودي. إن هذه اإل

 .الخارجٌٌن
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