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 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني        
 الموحدة المرحلیةالمركز المالي  قائمة       
 في  كما       
     ٢٠١٠مارس  ٣١    ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١    ٢٠٠٩مارس  ٣١

       )غیر مدققة(    )مدققة(    )غیر مدققة(
  إیضاح   بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة

  الموجودات       
 مؤسسة النقد العربي السعودي  لدى وأرصدة یةنقد    ٨.٨٢٤.٩٣٧   ١٠.٤٥٧.٤٥٥   ٧.٣١٩.٦١٩
 المالیة األخرى  والمؤسساتلدى البنوك  ةأرصد    ٣.٣٦٩.٥٦٤   ٦.٠٨٢.٤٢٣   ٢.١٢١.٤٧٤
 ، صافي  راتاستثما ٤   ٢٨.١٠٣.٤٧٦   ٢٣.٢٦٠.٩٠٧   ٢٦.٣٦٢.٧٠٣
 وسلف ، صافي قروض    ٦٥.٤٤٤.١٢٠   ٦٦.٨١١.٠٣٣   ٧٢.٨١٠.٣٥٨

  استثمار في شركة زمیلة    ٣١٦.٣٩٠    ٣١٤.٦٤٩   ١٩١.٩٤٨
 عقارات أخرى    ١٠٠.٩٩٢   ١٠٠.٩٩٢   ١٠٣.٤٤٠
 ، صافي ممتلكات ومعدات    ١.٢٢٣.٠١٦   ١.٢٣٩.٦٨١   ٩٧٤.٩٩٧

 أخرى  تموجودا    ٢.٦٧٤.٨٠٧   ٢.٠٣٠.١٨٠   ٢.٥٢٢.٢٨١
           

  الموجودات  إجمالي   ١١٠.٠٥٧.٣٠٢   ١١٠.٢٩٧.٣٢٠   ١١٢.٤٠٦.٨٢٠
        
  الملكیةوحقوق  المطلوبات       
 المطلوبات       

 األخرى المالیةللبنوك والمؤسسات  ةأرصد    ١٢.٠٢٧.٤٩١   ٨.٧١٤.٢٢٨   ١٠.٠٨٥.٣٥١
 العمالء   ودائع    ٧٧.٦٥١.٤١٢   ٨٢.٦٨٠.٢٤٠   ٨٤.٥١٨.٦٤٤
 أخرى  مطلوبات    ٤.٠٩٨.٠٢٨   ٢.٧٣٧.٠٨٥   ٣.٤١٨.٩٧٥
  سندات دیون مصدرة     ١.٦٨٧.٥٠٠    ١.٦٨٧.٥٠٠    ١.٨٧٥.٠٠٠
 المطلوبات إجمالي   ٩٥.٤٦٤.٤٣١   ٩٥.٨١٩.٠٥٣   ٩٩.٨٩٧.٩٧٠

          
  العائدة لمساھمي البنك الملكیة حقوق       

 المال  سرأ    ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٦.٥٠٠.٠٠٠   ٦.٥٠٠.٠٠٠
 نظامي  احتیاطي    ٥.٠٠٠.٠٠٠   ٥.٠٠٠.٠٠٠   ٤.٣٩٠.٠٠٠

 أخرى احتیاطات   ٨٤.٧٤١   )٤٦.٨٧١(   )٢٩٣.٠٥٩(
 مبقاة  أرباح    ٢.٨٩٩.٣٢٢   ٢.٢٦٥.٦٣٨   ١.٩١١.٩٠٩

  أرباح ُمقترح توزیعھا    -       ٦٥٠.٠٠٠   -

  ة لمساھمي البنكإجمالي حقوق الملكیة العائد    ١٤.٤٨٤.٠٦٣    ١٤.٣٦٨.٧٦٧    ١٢.٥٠٨.٨٥٠
  حقوق األقلیة    ١٠٨.٨٠٨    ١٠٩.٥٠٠    -

  الملكیةحقوق  إجمالي   ١٤.٥٩٢.٨٧١   ١٤.٤٧٨.٢٧٦   ١٢.٥٠٨.٨٥٠
          

  الملكیةالمطلوبات وحقوق  إجمالي   ١١٠.٠٥٧.٣٠٢   ١١٠.٢٩٧.٣٢٠   ١١٢.٤٠٦.٨٢٠
        

 
 

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

الموحدة المرحلیة الدخل قائمة  
في للثالثة أشھر المنتھیة   

)غیر مدققة(     
    

٢٠٠٩ارس م ٣١ ٢٠١٠مارس  ٣١  
بآالف الریاالت السعودیة ةالت السعودیبآالف الریا  

الخاصة  العموالت دخل ٨٨٨.٨٦٠ ١.٢٦٤.٤٧٤  
العموالت الخاصة  مصاریف ٨٥.٨١٧ ٣٥٢.١٧٤  
دخل العموالت الخاصة  صافي ٨٠٣.٠٤٣ ٩١٢.٣٠٠  

   
 أتعاب خدمات بنكیة ، صافي ١٣٦.١٨٨ ١٥٥.٨١٥
، صافي تحویل عمالت أجنبیة أرباح ٧٢.٩٢٣ ٦٠.٨٤٥  

)١٤.٧٥٢(  ٣.٢٣٤ 
   األدوات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة  )خسائر(أرباح 

الدخل، صافي      
  ، صافيالمتاجرةدخل  ٦.٨٣٩ ٥.٤٠٢
 توزیعات أرباح ١٣.٠٥٢ ٢.٢٥١

٥٥.٢٤٧ ٢١.٦٦٥  
  مقتناة لغیر أغراض الستثمارات وإنخفاض قیمة االأرباح 

صافي  المتاجرة،  
العملیات األخـــــرى  خلد ٣٤.١٧٣ ١٣.٥٠٣  

دخل العملیات إجمالي  ١.١٢٤.٦٩٩ ١.١٥٧.٠٢٩  
   

وما في حكمھا رواتب ٢٢١.٥٨٠ ٢٣٥.٦٨٧  
ومصاریف مباني   إیجار ٣٠.٣٣٥ ٢٩.٤٩٧  
  وإطفاء استھالك ٥١.٤١٠ ٤٤.٣٩٨
عمومیة وإداریة أخرى  مصاریف ٩٣.٢٦٧ ٩٦.٧٩٨  
 ، صافياالئتمانر خسائ مخصص ٩٦.٨٥٦ ٥٤.٧٢٠
مصاریف العملیات إجمالي ٤٩٣.٤٤٨ ٤٦١.١٠٠  

   
  العملیاتافي دخل ص ٦٣١.٢٥١ ٦٩٥.٩٢٩

)١.١٠٠( شركة زمیلة )خسائر( أرباح الحصة من ١.٧٤١   
 صافي دخل الفترة  ٦٣٢.٩٩٢ ٦٩٤.٨٢٩

 الخسارة العائدة لحقوق األقلیة ٦٩٢ -
دخل العائد لمساھمي البنكصافي ال  ٦٣٣.٦٨٤ ٦٩٤.٨٢٩  

    
) بالریال السعودي ( األساسي والمعدل  السھم ربح  ٠.٩٧ ١.٠٧  

 
 
 
 
 

.الموجزة الموحدةالمرحلیة  ال یتجزأ  من ھذه القوائم المالیة ًاجزء ١٠ إلى ١من تعتبر اإلیضاحات المرفقة   
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  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 لموحدةا المرحلیةالدخل الشامل  ةمقائ
 )غیر مدققة(
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

.الموجزة الموحدةالمرحلیة  ذه القوائم المالیةال یتجزأ  من ھ ًاجزء ١٠ إلى ١من تعتبر اإلیضاحات المرفقة   

  
  

أشھر المنتھیة في للثالثة   
٢٠٠٩مارس  ٣١ ٢٠١٠مارس  ٣١      

لسعودیةبآالف الریاالت ا    بآالف الریاالت السعودیة 
    

دخل الفترةصافي    ٦٣٣.٦٨٤ ٦٩٤.٨٢٩  
     
:دخل شامل آخر      

)١٣١.٧٧١( ١٩٠.١٠٧ 
 
 صافي التغُیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

)١٧٠.١٨٤(  ٤٢.٢٧٠  
 صافي التغٌیرات في القیمة العادلة لتغطیة مخاطر

النقدیة  التدفقات   

٨٦٦.٠٦١ ٣٩٢.٨٧٤  
 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

   
 

:العائد الى  

٨٦٦.٧٥٣ ٣٩٢.٨٧٤  
 

 مساھمي البنك

- )٦٩٢(  
 

 حقوق األقلیة

٨٦٦.٠٦١ ٣٩٢.٨٧٤  
 

للفترة إجمالي الدخل الشامل  



 ٤

 
  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

 الموحدة المرحلیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة

  )غیر مدققة(
  

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك                                      )بآالف الریاالت السعودیة(   

إجمالي حقوق 
حقوق األقلیة   الملكیة  اإلجمالي

أرباح 
مقترح 
  توزیعھا

  

 األرباح المبقاة

  
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

٤٢.٢٧٠  -  ٤٢.٢٧٠  -  

  

-    ٤٢.٢٧٠        

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لتغطیة مخاطر 

  التدفقات النقدیة

١٩٠.١٠٧  -  ١٩٠.١٠٧  -  

  

-    ١٩٠.١٠٧         

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبیع

)١٠٠.٧٦٥(  
  

)١٠٠.٧٦٥(  -  
  

-    )١٠٠.٧٦٥(         
 تحویالت إلى قائمة الدخل

   الموحدةالمرحلیة 

١٣١.٦١٢  -  ١٣١.٦١٢  -  
  

-    ١٣١.٦١٢         
مباشرة  المدرج الدخلصافي 

  الملكیةضمن حقوق 

  الفترة صافي دخل          -    ٦٣٣.٦٨٤    -  ٦٣٣.٦٨٤  )٦٩٢(  ٦٣٢.٩٩٢

٧٦٥.٢٩٦  )٦٩٢(  ٧٦٤.٦٠٤  -  
  

  الفترة) مصاریف(لإجمالي دخ         ١٣١.٦١٢    ٦٣٣.٦٨٤

)٦٥٠.٠٠٠(  )٦٥٠.٠٠٠(  -  )٦٥٠.٠٠٠(  
  

-    -       
توزیعات أرباح نھائیة لعام 

٢٠٠٩  

١٤.٤٨٤.٠٦٣  ١٠٨.٨٠٨  ١٤.٥٩٢.٨٧١ -  
  
٦.٥٠٠.٠٠٠   ٥.٠٠٠.٠٠٠     ٨٤.٧٤١   ٢.٨٩٩.٣٢٢ 

 
 الفترةالرصید في نھایة 

               
  
  )بآالف الریاالت السعودیة(

یة العائدة لمساھمي البنكحقوق الملك  
  

إجمالي حقوق 
    الملكیة

حقوق 
 اإلجمالي  األقلیة

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

)١٧٠.١٨٤(  -  )١٧٠.١٨٤(  -  

  

-    )١٧٠.١٨٤(         

صافي التغیرات في 
القیمة العادلة لتغطیة 

  مخاطر التدفقات النقدیة

)١٣١.٧٧١(  -  )١٣١.٧٧١(  -  

  

-    )١٣١.٧٧١(         

صافي التغیرات في القیمة 
العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبیع

٩٤.٦٧٨  -  ٩٤.٦٧٨  -  
  

-    ٩٤.٦٧٨         
 تحویالت إلى قائمة الدخل

   الموحدةالمرحلیة 

)٢٠٧.٢٧٧(  -  )٢٠٧.٢٧٧(  -  
  

-    )٢٠٧.٢٧٧(         
 ةالمدرج المصاریفصافي 

  الملكیةمباشرة ضمن حقوق 
  الفترة صافي دخل          -    ٦٩٤.٨٢٩    -  ٦٩٤.٨٢٩  -  ٦٩٤.٨٢٩

٤٨٧.٥٥٢  -  ٤٨٧.٥٥٢  -  
  

  الفترةدخل  )مصاریف(إجمالي         )٢٠٧.٢٧٧(    ٦٩٤.٨٢٩

)٦٥٠.٠٠٠(  )٦٥٠.٠٠٠(  -  )٦٥٠.٠٠٠(  
  

-    -       
نھائیة لعام  أرباح توزیعات
٢٠٠٨  

١٢.٥٠٨.٨٥٠  - ١٢.٥٠٨.٨٥٠ -  
  

٦.٥٠٠.٠٠٠   ٤.٣٩٠.٠٠٠     )٢٩٣.٠٥٩(   ١.٩١١.٩٠٩ 
 

 الفترةالرصید في نھایة 
               

.الموجزة الموحدةالمرحلیة  زأ  من ھذه القوائم المالیةال یتج ًاجزء ١٠ إلى ١من  تعتبر اإلیضاحات المرفقة   
 
 



 ٥

  شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني   
 الموحدة المرحلیة التدفقات النقدیة قائمة  

  للثالثة أشھر المنتھیة في  
٢٠٠٩مارس  ٣١ ٢٠١٠مارس  ٣١   )غیر مدققة( 

   إیضاح السعودیةبآالف الریاالت  بآالف الریاالت السعودیة
 

  األنشطة التشغیلیة
  دخل الفترة صافي  ٦٣٣.٦٨٤ ٦٩٤.٨٢٩

  من ةالناتجیة لتسویة صافي الدخل إلى صافي النقد التعدیالت 
 :ةالتشغیلی األنشطة  

)٨٧.٤٤٣( ١٩.٢٨١   ، صافياالستثمارات المقتناة لغیر أغراض المتاجرة علىالخصم  إطفاء 
)٢١.٦٦٥( )٥٥.٢٤٧(  المتاجرة، صافي   مقتناة لغیرأغراضال تالستثمارااقیمة  ضوانخفاأرباح  

 وإطفاء استھالك  ٥١.٤١٠ ٤٤.٣٩٨
١٠( ٧٩(   ممتلكات ومعدات، صافي عبی خسائر) أرباح( 

١.٧٤١( ١.١٠٠(   شركة زمیلة خسائر )أرباح(الحصة من  
  ، صافياالئتمانخسائر  مخصص  ٩٦.٨٥٦ ٥٤.٧٢٠
٧٤٤.٢٣٣ ٦٨٦.٠١٨   

 :النقص في الموجودات التشغیلیة )  الزیادة(  صافي 
 ودیعة نظامیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  ١٢.١٥٤ ٦٨.٨٥١

)٢١٨.٤٣٨( ١.٤٩٢.١٨٧
أشھر من   تاریخ  ٣ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق بعد 

  اإلقتناء
١.٢٦٦.٣٦٩ ١.٧٧١.٥٨٩  وسلف روضق 

)٧٩٤.٤٩٥( )٦٤.٦٣٠(  أخرى موجودات  
   
 :ةفي المطلوبات التشغیلی ) النقص( الزیادة صافي 

)٤٢٣.٧٢٢( ٣.٣١٣.٢٦٣  والمؤسسات المالیة األخرى للبنوك أرصدة 
)٨.٢٢٤.٨٠٩( )٥.٠٢٨.٨٢٨(  العمالء ودائع 
)١٧٠.٧٠٧( ٩٩.٤٦٦  أخرى  مطلوبات 
)٧.٣٠٥.٧١٣( ١.٨٣٤.٢١٤  األنشطة التشغیلیة )المستخدمة في( من یةالنقد صافي 

  
 ستثماریة إلاألنشطة ا 

 استثمارات مقتناة لغیر أغراض المتاجرة واستحقاقمن بیع  متحصالت  ١٢.٢٠٥.٢٤٢ ١٠.٣٧٦.٤٤٥
)٨.٤٩١.٨٢٦( )١٦.٨٤٤.٨٧٣(  استثمارات لغیر أغراض المتاجرة شراء 
)٨٤.٦٢٣( )٣٤.٧٦٢(  ممتلكات ومعدات شراء 

 ممتلكات ومعدات بیع من متحصالت  ٢٧ -
٤.٦٧٤.٣٦٦( ١.٧٩٩.٩٩٦(  االستثماریةاألنشطة  من) في ةالمستخدم( یةالنقد صافي 

  
  التمویلیة األنشطة 

- )٦٩٢(   حقوق األقلیة 
)١.٠٠٨( )١٩٢(  مدفوعة أرباح توزیعات 
)١.٠٠٨( )٨٨٤(  التمویلیة األنشطةفي   ةالمستخدم ةیلنقداصافي   

   
)٥.٥٠٦.٧٢٥( )٢.٨٤١.٠٣٦(  النقدیة وشبھ النقدیةفي النقص  

 النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة   ١٠.٨١٩.٠٤٩ ١٠.٧١١.٩٤٤

 وشبھ النقدیة في نھایة الفترة النقدیة ٧ ٧.٩٧٨.٠١٣ ٥.٢٠٥.٢١٩
   

  اصة مستلمة خالل الفترة عموالت خ  ٩٧٦.٦٤٣ ١.٣٦٤.١٣٣
)٣٢٩.٨٩٥( )٥٩.٥٥٨(   عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة  

     
  معلومات إضافیة غیر نقدیة 

)٢٤٧.٦٩٢(   والمبالغ المحولة لقائمة الدخل المرحلیة الموحدةصافي التغیرات في القیمة العادلة  ٢٣٢.٣٧٧
  

.الموجزة الموحدةال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة جزءا  ١٠ إلى ١من عتبر اإلیضاحات المرفقة ت



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

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثةللث
  )بآالف الریاالت السعودیة(

 ٦

  
   عــــــــام -١

    
رج  ب  ١٨بت  اریخ  ٣٨/المرس  وم الملك  ي رق  م م بموج  ب -ش  ركة مس  اھمة س  عودیة  -) البن  ك ( تأس  س البن  ك العرب  ي ال  وطني  

د أن انتقل  ت إلی  ھ عملی  ات البن  ك  م بع   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 المملك ة   ) فرعًا ١٣٤: ٢٠٠٩(فرعًا  ١٤٠خالل شبكة فروعھ وعددھا  م من١٩٨٠ینایر  ١٩ھـ الموافق ١٤٠٠ربیع األول 
  :إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو. المملكة المتــحدة واحدًا في السعودیة وفرعًاالعربیة 

   البنك العربي الوطني
  ٥٦٩٢١ص ب 

  ١١٥٦٤الریاض 
   المملكة العربیة السعودیة

  
أحك ام  كم ا یق دم البن ك لعمالئ ھ منتج ات مص رفیة متوافق ة م ع           ،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 
    

  :القوائم المالیة للبنك والشركات التابعة التالیة علىالموجزة المرحلیة الموحدة القوائم المالیة  تشتمل
  

  شركة العربي الوطني لالستثمار
 

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

تقوم بتولي وإدارة الخدمات و) ٢٠٠٧نوفمبر  ٧الموافق (ھـ ١٤٢٨وال ش ٢٦الصادر بتاریخ  ١٠١٠٢٣٩٩٠٨التجاري رقم 
االستثماریة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتیب واالستشارة وحفظ األوراق المالیة 

ینایر  ١٢الموافق ( ھـ١٤٢٩رم مح 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
ل ة بموج ب   العربیة السعودیة كش ركة مس اھمة مقف  وقد تم تأسیسھا في المملكة % ٦٢.٥وھي شركة تابعة یمتلك البنك فیھا نسبة 

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 . 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 ). ٢٠٠٩

  .ل الشركةاوھو تاریخ بدء أعم ٢٠٠٩مایو  ١٠بارًا من بتوحید القوائم المالیة لھذه الشركة إعت
  
  
  أسس اإلعداد  -٢ 

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  



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

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة
  )بآالف الریاالت السعودیة(

 ٧

   
  )تتمة( سس اإلعدادأ  -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 القوائم المالی ة تتش

تم إع داد  ی   ". المجموع ة "  ـب   ةإلیھا مجتمعویشار  لالستثمار وشركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة الوطني وھي شركة العربي
عل ى الق وائم    تس ویات تم إج راء  ی   .المالیة للبن ك، باس تخدام سیاس ات محاس بیة مماثل ة      الفترةنفس لالتابعة  اتكالقوائم المالیة للشر

  .لبنكلشى مع القوائم المالیة التتم ، عند الضرورة،التابعة اتالمالیة للشرك
  

الس  یطرة عن  دما یك  ون ل  دى البن  ك الق  درة عل  ى ال  تحكم   دج  اتوتوالبن  ك  علیھ  ا ي یس  یطرالت   آتالتابع  ة ھ  ي تل  ك المنش   اتالش  رك
المالیة والتشغیلیة للحصول على منافع من نشاطھا، ویمتلك فیھ ا حص ة تزی د ع ن نص ف رأس الم ال ال ذي یح ق ل ھ           بالسیاسات

   .التصویت
   

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

  .ان البیع، حسبما ھو مالئمالموحدة اعتبارًا من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سری المرحلیة وجدت، في قائمة الدخل
  

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

  .لك بصورة مستقلة عن حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنكالموحدة وذ
  

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         
بھ ا ح ذف األرب اح غی ر      ی تم ح ذف الخس ائر غی ر المحقق ة ب نفس الطریق ة الت ي ی تم         . الم وجزة  الموح دة  المرحلی ة  القوائم المالی ة 

  .شریطة عدم وجود دلیل على انخفاض القیمةالمحققة 
  

  
  السیاسات المحاسبیة -٣ 

  
نة ـــــــ   ـللس المس   تخدمةم   ع تل   ك  الم   وجزة ف   ي إع   داد ھ   ذه الق   وائم المالی   ة الموح   دة عةـــ   ـتتمش   ى السیاس   ات المحاس   بیة المتب

  :المعاییر الحالیة كما موضح أدناهالتي تمت على  تعدیالتال إتباع، ما عدا ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١ھیة في ـــــــــالمنت
 

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

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

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

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

  .للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلیة القوائم المالیة
  
  ثمارات، صافياالست -٤

  : السندات اإلستثماریة كما یليتصنف 
  

  ٢٠٠٩مارس  ٣١في 
 )غیر مدققة(

  ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١في 
 )مدققة(

   ٢٠١٠مارس  ٣١في 
 )غیر مدققة (

 

  مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل  ١٩١.٠٤٢ ٢٠٨.٣٢٢  ٢٧٩.٣٦٧
  متاحة للبیع   ١٦.٧٣٩.٧١٤ ١٧.٢٧٥.٩٣٤  ١٣.٩٩٤.٧٧٧

  مقتناة حتى تاریخ االستحقاق   ٤٢١.١٤٨ ٤٢٢.١١٤  ٤٢٥.٠٦٥

  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي   ١٠.٧٥١.٥٧٢  ٥.٣٥٤.٥٣٧  ١١.٦٦٣.٤٩٤

  اإلجمالي  ٢٨.١٠٣.٤٧٦  ٢٣.٢٦٠.٩٠٧  ٢٦.٣٦٢.٧٠٣

  



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

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة
  )بآالف الریاالت السعودیة(

 ٨

  
  المشتقات -٥

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

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

  
  

  ٢٠٠٩مارس  ٣١
  )غیر مدققة(

   ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١
 )مدققة(

  ٢٠١٠مارس  ٣١
  )غیر مدققة( 

  المبالغ
 االسمیة

القیمة 
  العادلة
 السلبیة

القیمة 
  العادلة

 اإلیجابیة
  المبالغ 
 االسمیة

یمة الق
  العادلة
 السلبیة

القیمة 
  العادلة

 اإلیجابیة
  المبالغ
 اإلسمیة

القیمة 
  العادلة
 السلبیة

  القیمة
  العادلة

 اإلیجابیة
 

 :مقتناة ألغراض المتاجرة          

  مقایضات أسعار العموالت ٢٠٨.٢٧٨ ١٨٨.٥٢٤ ١٤.٢٢٥.٨٢١ ١٨٧.٧٨٣ ١٦٩.٩٥٠ ١٣.٥٧٩.٩١٠ ٢٥٢.٣٦٠ ٢٣٤.٠١٦ ١٤.٩٩٦.١٨٤

-  -  -  -  -  -  ١.٠٣٣ ١.٠٤٧ ٩٠٧.٢٦٦ 

العقود المستقبلیة  الخاصة 
بأسعار العموالت 

  والخیارات

٦٩٤.١٩٣ ٦٦٤.٠٨٠  ١٢.٨٤٧.٠٨٤  ١٩٥.٧١٩ ١٦٩.٤٧٣ ١٢.٨٠٧.٧٣٢ ٣٠٦.٣٨٣ ٢٦٨.٧٩٤ ١٣.٤٠٦.٩٢٨ 
عق     ود الص     رف األجنب     ي 

  اآلجلة

  لعمالتخیارات ا ٢.٣٠٤ ٢.٠٨٧  ١٢٨.٢٧٩  ٥.٥١٦ ٤.٥٢١ ١٧٧.٨٤٨ ٩.٩٢٧ ٩.٣٩٥ ٤١٣.٤٢٥

         
 ةمقتن  اة لتغطی  ة مخ  اطر القیم    

  :العادلة 

  مقایضات أسعار العموالت - ١٣٤.٩٥٠ ٢.٩١٨.٧٠٦ ٧٩٤ ١٤٠.٧٦٨ ٣.٠١٧.١٢٩ - ٢٢٦.١٨٤ ٤.٨٣١.٦٨٦

         
مقتن اة لتغطی ة مخ اطر الت  دفقات    

  :النقدیة 

  لعموالتمقایضات أسعار ا ٤.٣٩٣ - ٤٢٥.٠٠٠ ٤.٠٢٣ ١٧١ ٦٢٥.٠٠٠ ١٠.٦١٩ - ٤٤٤.٠٠٠

٩١٠.٢٠١ ٩٩٠.٦٨٨ ٣١.٤٥٢.١٥٦ ٣٩٣.٨٣٥ ٤٨٤.٨٨٣ ٣٠.٢٠٧.٦١٩ ٥٧٩.٢٨٩ ٧٣٨.٣٨٩ ٣٤.٠٩٢.٢٢٣ 
  

  اإلجمالي

  
  
  التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -٦

  
  :الخاصة بالمجموعة فیما یلي بیانا بالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

  
   ٢٠١٠مارس  ٣١ 

 )غیر مدققة(
   ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١

 )مدققة(
   ٢٠٠٩مارس  ٣١

 )غیر مدققة(
 ٣.٦٥٨.٥٨٤ ٤.٦٢٣.٥٧٣ ٥.٢٧٨.٦٨٧ اعتمادات مستندیة

 ١٣.٨٨٤.٩٧٩ ١٥.٠٢٤.٤٧٣ ١٥.٤١٣.٠٤٥ خطابات ضمان 

 ١.٩٤٥.٦١٧ ١.٢٣١.٨٩٨ ١.٥١٥.١٤٧ قبوالت 

 ٤.٢٣٧.٠٨٠ ٢.١٨٨.٥٧٦ ٢.١٨٣.٥٨٤ لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 ٣٠٥.١٣٦ ٢٨٢.٥٨٥ ٢٧٥.٠٨٢ أخرى

 ٢٤.٠٣١.٣٩٦ ٢٣.٣٥١.١٠٥ ٢٤.٦٦٥.٥٤٥ اإلجمالي

  
   

  
  



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

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة
  )بآالف الریاالت السعودیة(

 ٩

  
  ةالنقدیة وشبھ النقدی -٧

    :من اآلتيالمرحلیة الموحدة  تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة
  ٢٠٠٩مارس  ٣١

 )غیر مدققة(
  ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١

 )مدققة(
  ٢٠١٠مارس  ٣١

 )غیر مدققة (
 

٤.٨٤٥.٦٣٧ ٦.٤٦٦.٠٠١ ٣.٤٨٩.٦٨٢ 
نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

  السعودي ما عدا الودیعة النظامیة

٣.١٣٢.٣٧٦ ٤.٣٥٣.٠٤٨ ١.٧١٥.٥٣٧ 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

  أشھر من تاریخ اإلقتناء  ٣ خالل تستحق 

  إلجماليا ٧.٩٧٨.٠١٣ ١٠.٨١٩.٠٤٩ ٥.٢٠٥.٢١٩
  

   األعمالقطاعات  -٨
  

إن إجمالي . واحد في لندن بالمملكة المتحدة دولي فرع ابشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة، ولھ انشاطھ المجموعةمارس ت
المرحلیة  مالیةذا الفرع ال تعتبر جوھریة بالنسبة للقوائم الھالموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

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

تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة . المتبع من قبل البنكتقید المعامالت بین القطاعات وفقا لنظام التحویل 
  . الموجودات والمطلوبات التشغیلیة وھي أیضًا تمثل غالبیة الرصید

  
   - :التالیةرئیسیة ال األعمالمن قطاعات  المجموعةتكون ت إداریة،ألغراض 
      
   .یة لألفرادوتسھیالت ائتمانیة ومنتجات استثمار ودائع،  :  طاع التجزئة ق
      
مالء االعتباریین عروض وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى للشركات الكبرى والق  :  طاع الشركات ق

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

  .والعموالت للبنك
      

قطاع خدمات االستثمار 
  والوساطة

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

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

  .والخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى
      

دخل  إجمالي، و٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١كما في  للمجموعة المرحلیةمطلوبات الو موجوداتالفیما یلي تحلیًال بإجمالي 
في ھذین التاریخین  نتھیتینالم رأشھ الثالثةلفترتي المرحلیة  العالقةوالمعلومات األخرى ذات  وصافي الدخل ومصاریف العملیات

  :المجموعة الرئیسیة في قطاعاتوالتي تمثل اللكل قطاع 
  

 )غیر مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١

 رىــأخ اإلجمالي
  قطاع خدمات
  االستثمار

 والوساطة 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة

  
  إجمالي الموجودات  ٢٣.٨١٢.٥٤٠ ٤٥.٠٩٦.٠٣٥ ٣٨.٩٢٥.٦٢٣ ٨٦.٢٢٢ ٢.١٣٦.٨٨٢ ١١٠.٠٥٧.٣٠٢
  إجمالي المطلوبات  ٤١.٤٣٩.٠٨٤ ٣٨.٩٦١.٠٥٨ ١٤.٣٧٠.٥٠٨ ٢٤.٦٤١ ٦٦٩.١٤٠ ٩٥.٤٦٤.٤٣١
  إجمالي دخل العملیات  ٥٢٦.٥٠٤ ٣٠٥.٤٥٦ ١٢٥.١٩٩ ٢٠.٢٢٢ ١٤٧.٣١٨ ١.١٢٤.٦٩٩
 إجمالي مصاریف العملیات  ٢٨٠.٤٤٥ ١٧٢.٤٤٦ ١٧.١٢٩ ١٨.٧٧٧ ٤.٦٥١ ٤٩٣.٤٤٨
  شركة زمیلة من أرباححصة ال  -  -  - - ١.٧٤١ ١.٧٤١
  الخسارة العائدة إلى حقوق األقلیة  - - - - ٦٩٢ ٦٩٢

  صافي دخل الفترة  ٢٤٦.٠٥٩ ١٣٣.٠١٠ ١٠٨.٠٧٠ ١.٤٤٥ ١٤٥.١٠٠ ٦٣٣.٦٨٤
  يمخصص خسائر االئتمان، صاف )١٩.٠٠٩( ١١٥.٨٦٥ - - -                                                              ٩٦.٨٥٦
  وإطفاءاستھالك   ٢٧.٩٧٠ ٥٨٥ ٣٢٥ ١.٨٧٤ ٢٠.٦٥٦ ٥١.٤١٠

  



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

  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة
  )بآالف الریاالت السعودیة(

 ١٠

  
  

  )تتمة(قطاعات األعمال  -٨
  
  

 )غیر مدققة( ٢٠٠٩مارس  ٣١

 أخــرى اإلجمالي
  قطاع خدمات

  االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات  قطاع الخزینة
  

  إجمالي الموجودات  ٢٥.١٢٠.١٥٨ ٥١.٤٩٦.٩٠٠ ٣٤.٥٦٤.٩٩٧ ٤٦.٤٥٤ ١.١٧٨.٣١١ ١١٢.٤٠٦.٨٢٠
  إجمالي المطلوبات  ٣٦.٧٣٥.٣٠٩ ٤٩.٨٠٢.٧٠٠ ١٢.٥١٥.٣٣٥ ٤١.٦٦٦ ٨٠٢.٩٦٠ ٩٩.٨٩٧.٩٧٠
  إجمالي دخل العملیات  ٥٢٤.١٠٣ ٣٢٨.٦٣٤ ١٣٣.٤٤٦ ٣٣.٢٣٥ ١٣٧.٦١١ ١.١٥٧.٠٢٩
 إجمالي مصاریف العملیات  ٣٠٠.٨٦٤ ١١٧.١٦٦ ١٩.٦٣٧ ٢٢.١٩٠ ١.٢٤٣ ٤٦١.١٠٠

  شركة زمیلة الحصة من خسائر  -  -  - - ١.١٠٠ ١.١٠٠
  صافي دخل الفترة  ٢٢٣.٢٣٩ ٢١١.٤٦٨ ١١٣.٨٠٩ ١١.٠٤٥ ١٣٥.٢٦٨ ٦٩٤.٨٢٩
  مخصص خسائر االئتمان، صافي )٨.٨١٣( ٦٣.٥٣٤ - - - ٥٤.٧٢١

١٨.٧٥٠  -  -  ١٨.٧٥٠  -  -  
  انخفاض قیمة الموجودات المالیة

  األخرى 
   وإطفاء استھالك  ٢٣.١٢٣ ٣٩١ ٢٢٨ ٤٤٨ ٢٠.٢٠٩ ٤٤.٣٩٩

 
  

  كفایة رأس المال    - ٩
  

رأس  كفایةیتم مراقبة  .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

  .د العربي السعودي في ھذا الشأنالنق
  
  
  

  نسب كفایة رأس المال
  )  غیر مدققة(٢٠٠٩مارس  ٣١  )غیر مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١  
إجمالي نسبة رأس   البیان

  المال
نسبة رأس المال 

  األساسي
  إجمالي نسبة رأس 

  المال
  نسبة رأس المال 

  األساسي

%  %  
  ١٢.١٠  ١٥.٠٧  ١٤.٤٨  ١٧.٠٩  الحد األعلى الموحد

  
   

  أرقام المقارنة    - ١٠
  .الحالیة لفترةل طریقة عرض الحساباتكي تتمشى مع  السابقة للفترةأرقام المقارنة تصنیف بعض  أعید 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
 
As at    March 31, 2010 

(Unaudited)  
December 31,2009 

(Audited)  
March 31, 2009 

(Unaudited) 
 Note  SAR’000  SAR’000  SAR’000 

 

ASSETS 

  

 

 

   

Cash and balances with SAMA   8,824,937  10,457,455  7,319,619 

Due from banks and other financial institutions   3,369,564  6,082,423  2,121,474 

Investments, net 4  28,103,476  23,260,907  26,362,703 

Loans and advances, net   65,444,120  66,811,033  72,810,358 

Investment in an associate   316,390  314,649  191,948 

Other real estate   100,992  100,992  103,440 

Property and equipment, net   1,223,016  1,239,681  974,997 

Other assets   2,674,807  2,030,180  2,522,281 

Total assets   110,057,302  110,297,320  112,406,820 

        

LIABILITIES AND EQUITY        

Liabilities        

Due to banks and other financial institutions   12,027,491  8,714,228  10,085,351 

Customers’ deposits   77,651,412  82,680,240  84,518,644 

Other liabilities   4,098,028  2,737,085  3,418,975 

Debt securities in issue   1,687,500  1,687,500  1,875,000 

Total liabilities   95,464,431  95,819,053  99,897,970 

        

Equity attributed to equity holders of the Bank      

Share capital   6,500,000  6,500,000  6,500,000 

Statutory reserve   5,000,000  5,000,000  4,390,000 

Other reserves   84,741  (46,871)  (293,059) 

Retained earnings   2,899,322  2,265,638  1,911,909 

Proposed Dividend   -  650,000  - 

Total equity attributed to equity holders 
of the Bank 

 
 14,484,063  14,368,767  12,508,850 

Non-controlling interest   108,808  109,500  - 

Total equity 
  

14,592,871  14,478,267  12,508,850 

Total liabilities and equity 
  

110,057,302  110,297,320  112,406,820 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 10 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
INTERIM CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 
For the three months ended  
(Unaudited) 
 
    
   March 31, 2010  March 31, 2009 

   SAR’000  SAR’000 

Special commission income   888,860  1,264,474 

Special commission expense   85,817  352,174 

Net special commission income   803,043  912,300 

Fees from banking services, net   136,188  155,815 

Exchange income, net   72,923  60,845 

Income (loss) from FVIS financial instruments, net   3,234  (14,752) 

Trading income, net   6,839  5,402 

Dividend income   13,052  2,251 

Gains and impairment of non-trading investments, net   55,247  21,665 

Other operating income   34,173  13,503 

Total operating income   1,124,699  1,157,029 

   
 

  

Salaries and employee related expenses   221,580  235,687 

Rent and premises related expenses   30,335  29,497 

Depreciation and amortization   51,410  44,398 

Other general and administrative expenses   93,267  96,798 

Provision for credit losses, net   96,856  54,720 

Total operating expenses   493,448  461,100 

 
Net operating income   631,251  695,929 

Share in gains (losses) of an associate   1,741  (1,100) 

Net income for the period   632,992  694,829 

Loss attributed to non-controlling interest   692  - 

Net income attributed to equity holders of the Bank  633,684  694,829 

      
Basic and fully diluted earnings (in SAR per 

share)   0.97  1.07 
 

 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 10 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
For the three months ended  
(Unaudited) 
 
 
   March 31, 2010  March 31, 2009 

   SAR’000  SAR’000 

Net income for the period   633,684  694,829 

Other comprehensive income:      

Net changes in fair value of available for sale 
investments 

  
190,107 

 
(131,771) 

Net changes in fair value of cash flow hedges   42,270  (170,184) 

Total comprehensive income for the period   866,061  392,874 

      
Attributable to:      

Equity holders of the Bank   866,753  392,874 

Non-controlling interest    (692)  - 

Total comprehensive income for the period   866,061  392,874 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 10 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(Unaudited) 
 

    Attributable to equity holders of the Bank 
 

2010 
  

Share 
capital 

SAR’ 000 

 
Statutory 

reserve 
SAR’ 000 

 
Other 

reserves 
SAR’ 000 

 
Retained 
earnings 
SAR’ 000 

 
Proposed 
Dividend 
SAR’ 000 

 
 

Total 
SAR’ 000 

Non-
controlling 

interest 
SAR’ 000 

 
 

Total Equity 
SAR’ 000 

Balance at the beginning 
of the period  6,500,000 5,000,000 (46,871) 2,265,638 650,000 14,368,767 109,500 14,478,267 

Net changes in fair value 
of cash flow hedges     42,270 - - 42,270 - 42,270 

Net changes in fair values 
of available for sale 
investments    190,107 - - 190,107 - 190,107 

Transfers to interim 
consolidated income 
statement     (100,765) - - (100,765) - (100,765) 

Net income recognized 
directly in equity    131,612 - - 131,612 - 131,612 

Net income for the period  
  - 633,684 - 633,684 (692) 632,992 

Total recognized income 
(expense) for the period   

 
  131,612 633,684 - 765,296 (692) 764,604 

2009 final Dividend 
 

  - - (650,000) (650,000) - (650,000) 

Balance at the end of 
the period 

 
6,500,000 5,000,000 84,741 2,899,322 - 14,484,063 108,808 14,592,871 

          
 

2009 
  

Share 
capital 

SAR’ 000 

 
Statutory 

reserve 
SAR’ 000 

 
Other 

reserves 
SAR’ 000 

 
Retained 
earnings 
SAR’ 000 

 
Proposed 
Dividend 
SAR’ 000 

 
 

Total 
SAR’ 000 

Non-
controlling 

interest 
SAR’ 000 

 
 

Total Equity 
SAR’ 000 

Balance at the beginning 
of the period 

 
6,500,000 4,390,000 (85,782) 1,217,080 650,000 12,671,298 - 12,671,298 

Net changes in fair value 
of cash flow hedges     (170,184) - - (170,184) - (170,184) 

Net changes in fair values 
of available for sale 
investments 

 
  (131,771) - - (131,771) - (131,771) 

Transfers to interim 
consolidated income 
statement     94,678 - - 94,678 - 94,678 

Net expense recognized 
directly in equity    (207,277) - - (207,277) - (207,277) 

Net income for the period    - 694,829 - 694,829 - 694,829 

Total recognized 
(expense) income for 
the period    

  
(207,277) 694,829 - 487,552 - 487,552 

2008 final dividend    - - (650,000) (650,000) - (650,000) 

Balance at the end of 
the period  

 
 

6,500,000 
 

4,390,000 (293,059) 1,911,909 - 12,508,850 - 12,508,850 

 
         

 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 10 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the three months ended  
(Unaudited) 
 

  
March 31, 2010 

  
March 31, 2009 

  SAR’000  SAR’000 
OPERATING ACTIVITIES  Note     
     
Net income for the period  633,684  694,829 
Adjustments to reconcile net income to net cash 

from operating activities 
    

Accretion of discounts on non-trading investments, net  19,281  (87,443) 
Gains and impairment on non-trading investments, net  (55,247)  (21,665) 
Depreciation and amortization  51,410  44,398 
(Gains) losses on disposal of property and equipment, net  (10)  79 
Share in (gains) losses of an associate  (1,741)  1,100 
Provision for credit losses, net  96,856  54,720 
  744,233  686,018 

Net (increase) decrease in operating assets:     
Statutory deposit with SAMA  12,154  68,851 
Due from banks and other financial institutions maturing 

after three months of the acquisition date 
 

1,492,187  (218,438) 
Loans and advances  1,266,369  1,771,589 
Other assets  (64,630)  (794,495) 
     
Net increase (decrease) in operating liabilities:     
Due to banks and other financial institutions  3,313,263  (423,722) 
Customers’ deposits  (5,028,828)  (8,224,809) 
Other liabilities  99,466  (170,707) 
Net cash from (used in) operating activities  1,834,214  (7,305,713) 
     
INVESTING ACTIVITIES     
Proceeds from sale of and matured non-trading 

investments 
  

12,205,242 
  

10,376,445 
Purchase of non-trading investments  (16,844,873)  (8,491,826) 
Purchase of property and equipment  (34,762)  (84,623) 
Proceeds from sale of property and equipment  27  - 
Net cash (used in) from investing activities  (4,674,366)  1,799,996 
     
FINANCING ACTIVITIES     
Minority interest  (692)  - 
Dividends paid  (192)  (1,008) 

Net cash used in financing activities  (884)  (1,008) 
     
Decrease in cash and cash equivalents  (2,841,036)  (5,506,725) 
     
Cash and cash equivalents at the beginning of the period  10,819,049  10,711,944 
     
Cash and cash equivalents at the end of the period 7 7,978,013  5,205,219 
     
Special commission received during the period  976,643  1,364,133 

Special commission paid during the period  (59,558)  (329,895) 

     
Supplemental non-cash information     
Net changes in fair value and transfers to interim 

consolidated income statement  
  

232,377 
  

(247,692) 
The accompanying notes 1 to 10 form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
Notes To The Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(SAR’000) 

1. General 

Arab National Bank (a Saudi Joint Stock Company, the Bank) was formed pursuant to Royal Decree No. M/38 dated 
Rajab 18,1399H (June 13, 1979). The Bank commenced business on February 2, 1980 by taking over the 
operations of Arab Bank Limited in the Kingdom of Saudi Arabia. The Bank operates under Commercial Registration 
No. 1010027912 dated Rabi Awal 1, 1400H (January 19, 1980) through 140 branches (2009: 134 branches) in the 
Kingdom of Saudi Arabia and one branch in the United Kingdom. The address of the Bank’s head office is as 
follows: 

Arab National Bank 
P.O. Box 56921 
Riyadh 11564 
Kingdom of Saudi Arabia 

The objective of the Bank is to provide a full range of banking services. The Bank also provides its customers non-
interest based banking products which are approved and supervised by an independent Shariah Board established 
by the Bank. 

The interim condensed consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and the 
following subsidiaries: 

Arab National Bank Investment Company (ANB Invest) 

In accordance with the Capital Market Authority directives, the Bank has established a wholly owned subsidiary 
(directly and indirectly) “ANB Invest”, a Saudi limited liability company, registered in the Kingdom of Saudi Arabia 
under commercial registration No. 1010239908 issued on 26 Shawal 1428H (corresponding to November 7, 2007), 
to takeover and manage the Bank's investment services and asset management activities related to dealing, 
managing, arranging, advising and custody of securities regulated by the Capital Market Authority. The subsidiary 
commenced its operations effective on Muharram 3, 1429H (corresponding to January 12, 2008). Accordingly, the 
Bank started consolidating the financial statements of the above mentioned subsidiary effective January 12, 2008. 

Arabian Heavy Equipment Leasing Company (AHEL) 

A 62.5% owned subsidiary incorporated in the Kingdom of Saudi Arabia, as a Saudi closed joint stock company, 
under commercial registration no 1010267489 issued in Riyadh dated 15 Jumada 1, 1430H (corresponding to May 
10, 2009). The company is engaged in leasing of heavy equipments and operating in compliance with Shariah 
principals. The Bank started consolidating the subsidiary financial statements effective May 10, 2009, the date the 
subsidiary started its operation. 

2. Basis of preparation 

These interim condensed consolidated financial statements are prepared in accordance with the accounting 
standards for financial institutions promulgated by the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and IAS 34 – 
Interim Financial Reporting. The Bank also prepares its interim condensed consolidated financial statements to 
comply with the Banking Control Law and the Regulations for Companies in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The interim condensed consolidated financial statements do not include all information and disclosures required in 
the annual consolidated financial statements and should be read in conjunction with the annual consolidated 
financial statements for the year ended December 31, 2009. 

These interim condensed consolidated financial statements are expressed in Saudi Arabian Riyals (SAR) and are 
rounded off to the nearest thousands. 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
Notes To The Interim Condensed Consolidated Financial Statements (Continued) 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(SAR’000) 
 

2.    Basis of preparation (continued)  

Basis of consolidation 

The interim condensed consolidated financial statements comprise the interim condensed financial statements of 
"Arab National Bank" and its subsidiaries, ANB Invest and AHEL collectively referred to as (the Group). The 
financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting year as that of the Bank, using 
consistent accounting policies. Adjustments have been made to the financial statements of the subsidiaries to align 
them with the Bank’s financial statements. 

Subsidiaries are all entities over which the Bank has the power to govern the financial and operating policies, so as 
to obtain benefits from their activities, generally accompanying an ownership interest of more than one half of the 
voting rights.  

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Bank and cease to be 
consolidated from the date on which the control is transferred from the Bank. The results of subsidiaries acquired 
or disposed of during the year, if any, are included in the interim consolidated income statement from the effective 
date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate. 

Non controlling interests represent the portion of net income and net assets not owned, directly or indirectly, by 
the Bank in its subsidiary and are presented separately in the interim consolidated income statement and within 
equity in the consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

Balances and any unrealised gains and losses arising from transactions between the Bank and its subsidiaries are 
eliminated in preparing the interim condensed consolidated financial statements. Unrealised losses are eliminated 
in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment. 
 

3. Accounting policies 
 

The accounting policies used in the preparation of these interim condensed consolidated financial statements are 
consistent with those used for the year ended December 31, 2009, except for the adoption of amendments to the 
existing standards, as mentioned below:  
 

- IAS 27 (revised), Consolidated and separate financial statements 
- IAS 39 (amendment), Financial instruments - Recognition and measurement – Eligible hedged items 
- IFRIC Interpretation 18, Transfers of Assets from Customers 

The above amendments to existing standards and interpretations are effective for 2010 but adoption of these will 
not have a material impact to the Group’s interim condensed consolidated financial statements. 
 

4. Investments, net 

Investment securities are classified as follows: 

 
March 31, 2010 

(Unaudited) 
December 31, 2009 

(Audited) 
March 31, 2009 

(Unaudited) 

Held at fair value through income 
statement  191,042 208,322 279,367 

Available for sale 16,739,714 17,275,934 13,994,777 

Held to maturity 421,148 422,114 425,065 

Other investments held at amortized 
cost, net 10,751,572 5,354,537 11,663,494 

Total 28,103,476 23,260,907 26,362,703 
 



 
 
  

8 
 

 
ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
Notes To The Interim Condensed Consolidated Financial Statements (Continued) 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(SAR’000) 

5. Derivatives 

The table below sets out the positive and negative fair values of derivative financial instruments, together with 
their notional amounts. The notional amounts, which provide an indication of the volumes of the transactions 
outstanding at the end of the period, do not necessarily reflect the amounts of future cash flows involved. These 
notional amounts, therefore, are neither indicative of the Bank’s exposure to credit risk, which is generally limited 
to the positive fair value of the derivatives, nor to market risk. 

 
March 31, 2010 

(Unaudited) 
December 31, 2009 

(Audited) 
March 31, 2009 

(Unaudited) 

 Positive 
fair value 

Negative   
fair value 

Notional 
amount 

Positive 
fair value 

Negative 
fair value 

Notional 
amount 

Positive 
fair value 

Negative 
fair value 

Notional 
Amount 

Derivatives held for 
trading:          

Commission rate 
swaps 208,278 188,524 14,225,821 187,783 169,950 13,579,910 252,360 234,016 14,996,184 

Commission rate 
futures and options 1,033 1,047 907,266 - - - - - - 

Forward foreign 
exchange contracts 694,193 664,080 12,847,084 195,719 169,473 12,807,732 306,383 268,794 13,406,928 

Currency options 
2,304 2,087 128,279 5,516 4,521 177,848 9,927 9,395 413,425 

Derivatives held as 
fair value hedges:          

Commission rate 
swaps - 134,950 2,918,706 794 140,768 3,017,129 - 226,184 4,831,686 

Derivatives held as 
cash flow hedges:          
Commission rate 

swaps 4,393 - 425,000 4,023 171 625,000 10,619 - 444,000 

 
Total 910,201 990,688 31,452,156 393,835 484,883 30,207,619 579,289 738,389 34,092,223 

6. Credit related commitments and contingencies 

The Group’s consolidated credit related commitments and contingencies are as follows: 
 

 
 

March 31, 2010 
(Unaudited) 

 December 31, 2009 
(Audited) 

 March 31, 2009 
(Unaudited) 

Letters of credit 5,278,687  4,623,573  3,658,584 
Letters of guarantee 15,413,045  15,024,473  13,884,979 
Acceptances 1,515,147  1,231,898  1,945,617 
Irrevocable commitments to extend credit 2,183,584  2,188,576  4,237,080 
Other 275,082  282,585  305,136 

Total 24,665,545  23,351,105  24,031,396 

7. Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents included in the interim consolidated statement of cash flows comprise the following: 
 

 
 

March 31, 2010 
  (Unaudited) 

 December 31, 2009 
     (Audited) 

 March 31, 2009 
  (Unaudited) 

Cash and balances with SAMA excluding   
    statutory deposit 4,845,637  6,466,001  3,489,682 

Due from banks and other financial 
institutions maturing within 3 months 
of the acquisition date 3,132,376 

 

4,353,048 

 

1,715,537 

Total 7,978,013  10,819,049  5,205,219 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
Notes To The Interim Condensed Consolidated Financial Statements (continued) 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(SAR’000) 

8. Business segments  

The Group’s primary business is conducted in the Kingdom of Saudi Arabia with one international branch located 
in London, UK (the “branch”). However, the total assets, liabilities, commitments and results of operations of the 
branch are not material to the Group’s overall interim condensed consolidated financial statements. All operating 
segments used by the Group meet the definition of reportable segments under IFRS 8. 

Transactions between the business segments are reported as recorded in the Bank’s transfer pricing system. 
Segment assets and liabilities comprise operating assets and liabilities, being the majority of the balances. 

 
For management purposes the Group is organized into the following major business segments: 

Retail banking 

Deposit, credit and investment products for individuals. 

Corporate banking 

Loans, deposits and other credit products for corporate and institutional customers, small to medium sized 
businesses, and the Bank’s London Branch. 

Treasury banking 

Manages the Bank’s trading and investment portfolios and the Bank’s funding, liquidity, currency and 
commission risks. 

Investment and brokerage services 

Investment management services and asset management activities related to dealing, managing, arranging, 
advising and custody of securities. 

Other 

Includes income on capital and unallocated costs, assets and liabilities pertaining to the Head office and 
other supporting departments. 

 

The Group’s total interim consolidated assets and liabilities as at March 31, 2010 and 2009, its total interim 
consolidated operating income, expenses and net income and other related information for the three month 
periods then ended, by business segments, as reported to senior management, are as follows: 

 
 

March 31, 2010 
(Unaudited) 

 
 

Retail banking 

 
Corporate 

banking 

 
Treasury 
banking 

Investment and 
brokerage 

services 

 
 

Other 

 
 

Total 
 
Total assets 23,812,540 45,096,035 38,925,623 86,222 2,136,882 110,057,302 
 
Total liabilities 41,439,084 38,961,058 14,370,508 24,641 669,140 95,464,431 
Total operating 
income 526,504 305,456 125,199 20,222 147,318 1,124,699 
Total operating 
expenses 280,445 172,446 17,129 18,777 4,651 493,448 
Share in gains of an 
associate - - - - 1,741 1,741 
Loss attributed to 
Non-controlling 
interest - - - - 692 692 
Net income for the 
period 246,059 133,010 108,070 1,445 145,100 633,684 
Provision for credit 
losses, net (19,009) 115,865 - - - 96,856 
Depreciation and 
amortization 27,970 585 325 1,874 20,656 51,410 
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ARAB NATIONAL BANK – Saudi Joint Stock Company 
Notes To The Interim Condensed Consolidated Financial Statements (continued) 
For the three months ended March 31, 2010 and 2009 
(SAR’000) 

8. Business segments (continued) 
 

 
March 31, 2009 

(Unaudited) 

 
 

Retail banking 

 
Corporate 

banking 

 
 

Treasury banking 

Investment and 
brokerage 

services 

 
 

Other 

 
 

Total 
 
Total assets 25,120,158 51,496,900 34,564,997 46,454 1,178,311 112,406,820 
Total liabilities 36,735,309 49,802,700 12,515,335 41,666 802,960 99,897,970 
Total operating 
income 524,103 328,634 133,446 33,235 137,611 1,157,029 
Total operating 
expenses 300,864 117,166 19,637 22,190 1,243 461,100 
Share in losses of an 
associate - - - - 1,100 1,100 
Net income for the 
period 223,239 211,468 113,809 11,045 135,268 694,829 
Provision for credit 
losses, net (8,813) 63,534 - - - 54,721 
Impairment of other 
financial assets - - 18,750 - - 18,750 
Depreciation and 
amortization 23,123 391 228 448 20,209 44,399 

9. Capital Adequacy 
 

The Group maintains an actively managed capital base to cover risks inherent in the business. The adequacy of 
the Group's capital is monitored using, among other measures, the rules and ratios established by the Basel 
Committee on Banking Supervision and adopted by the Saudi Arabian Monetary Agency in supervising the Bank. 
 

Capital Adequacy Ratios   
Particulars Total capital ratio  

% 
Tier 1 capital ratio 

% 
Total capital ratio  

% 
Tier 1 capital ratio  

% 

March 31, 2010 
(Unaudited) 

March 31, 2009 
(Unaudited) 

Top consolidated level 17.09 14.48 15.07 12.10 
 

10. Comparative figures 
 
Certain prior period figures have been reclassified to conform with current period presentation. 




