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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

  الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 (بآالف الرياالت السعودية)
 

  عــــــــام -۱
رج��ب  ۱۸بت��اريخ  ۳۸وم الملك��ي رق��م م/بموج��ب المرس��  ،ش��ركة مس��اهمة س��عودية  ،تأس��س البن��ك العرب��ي ال��وطني ( البن��ك ) 

م بع�د أن انتقل�ت إلي�ه عملي�ات البن�ك  ۱۹۸۰فبراي�ر  ۲. وق�د ب�دأ البن�ك أعمال�ه بت�اريخ )م ۱۹۷۹ يونيو ۱۳الموافق (هـ  ۱۳۹۹
 ۱بـــتاريـ�ـخ  ۱۰۱۰۰۲۷۹۱۲العــــربي المحدود في المملكة العربية السعودية. يعمل البــ�ـنك بموج�ب السج�ـل التج�اري رق�م 

فرع��اً) ف��ي  ۱٥۳: ۲۰۱٥فرع��اً ( ۱٥۲خ��الل ش��بكة فروع��ه وع��ددها  م��ن )م۱۹۸۰ين��اير  ۱۹المواف��ق (ه��ـ ۱٤۰۰ربي��ع األول 
 :المملكة العربية السعودية  وفرعاً واحداً  في المملكة المتــحدة. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو

  البنك العربي الوطني
 ٥٦۹۲۱ص ب 

 ۱۱٥٦٤الرياض 
  السعودية المملكة العربية

 
كم�ا يق�دم البن�ك لعمالئ�ه منتج�ات مص�رفية متوافق�ة م�ع أحك�ام  .تتمثل أهداف البن�ك ف�ي تق�ديم كاف�ة أن�واع الخ�دمات المص�رفية 

والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قب�ل هيئ�ة ش�رعية مس�تقلة ت�م تأسيس�ها م�ن قب�ل  العمولةمبدأ تجنب قائمة على الشريعة 
 .البنك

 
(يش�ار إليه�ا مجتمع�ة ب�ـ  م المالي�ة المرحلي�ة الموح�دة الم�وجزة عل�ى الق�وائم المالي�ة للبن�ك والش�ركات التابع�ة التالي�ةتشتمل القوائ
 :)"المجموعة"

 
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 
ة بالكام�ل مملوك� العرب�ي ال�وطني لالس�تثمار) ش�ركة( تابع�ة باس�موفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البن�ك بتأس�يس ش�ركة 

، مسجلة في المملكة العربية الس�عودية بموج�ب الس�جل سعودية مساهمة مقفلةوهي شركة  للبنك (بشكل مباشر أو غير مباشر)،
تق�وم بت�ولي وإدارة الخ�دمات ) و۲۰۰۷نوفمبر  ۷هـ (الموافق ۱٤۲۸شوال  ۲٦الصادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۸التجاري رقم 

وحف��ظ األوراق المالي��ة  والمش��ورةتابع��ة للبن��ك والت��ي تش��مل التعام��ل واإلدارة والترتي��ب االس��تثمارية وأنش��طة إدارة األص��ول ال
ين��اير  ۱۲المواف��ق ( ه��ـ۱٤۲۹مح��رم  ۳ م��ن  إعتب��اراً  . وق��د ب��دأت الش��ركة التابع��ة أعماله��احس��ب أنظم��ة هيئ��ة الس��وق المالي��ة

ين��اير  ۱۲رة أع��اله ف��ي قوائم��ه المالي��ة إعتب��اراً م��ن علي��ه، ب��دأ البن��ك بتوحي��د الق��وائم المالي��ة للش��ركة التابع��ة الم��ذكو    ).۲۰۰۸
)، قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها الق�انوني م�ن ۲۰۱٤نوفمبر  ۱۲هـ (الموافق ۱٤۳٦محرم  ۱۹بتاريخ   .علماً أنه۲۰۰۸

لس�وق هيئ�ة ا مجل�س تم تعديل غ�رض الش�ركة والمواف�ق علي�ه م�ن قب�لشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 
ليشمل التعامل  ۱/٦/۱٤۸۳۲/۱٥) بموجب قرار الهيئة رقم س/۲۰۱٥نوفمبر  ۱۰هـ (الموافق ۱٤۳۷محرم  ۲۸المالية بتاريخ 
 كنشاط رئيس.

 
 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 س�عودية ة مقفل�ة% وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مس�اهم۸۷،٥وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 
 ۱۰ه�ـ (المواف�ق ۱٤۳۰ ىجم�ادى األول� ۱٥الصادر في مدينة الرياض بت�اريخ  ۱۰۱۰۲٦۷٤۸۹بموجب السجل التجاري رقم 

). وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقاً ألحكام الش�ريعة اإلس�المية. وق�د ب�دأ البن�ك ۲۰۰۹مايو 
، ق�ام ۲۰۱٤م�ايو  ٦وهو تاريخ بدء أعمال الشركة. ف�ي  ۲۰۰۹مايو  ۱۰إعتباراً من  التابعة ذه الشركةبتوحيد القوائم المالية له

 %.۸۷،٥% إلى ٦۲،٥البنك بزيادة نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من 
 

 شركة وكالة العربي للتأمين
مملوك��ة بالكام��ل للبن��ك ومس��جلة ف��ي كش��ركة تابع��ة  ۲۰۱۳وه��ي ش��ركة س��عودية ذات مس��ؤولية مح��دودة، ت��م تأسيس��ها ف��ي ع��ام 

مح��رم  ۲۸الص��ادر ف��ي مدين��ة الري��اض بت��اريخ  ۱۰۱۰۳۹٦٤۲۳المملك��ة العربي��ة الس��عودية بموج��ب الس��جل التج��اري رق��م 
م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي  ) . حصلت هذه الشركة التابعة على الت�رخيص ۲۰۱۳ديسمبر  ۱هـ (الموافق ۱٤۳٥

 ).۲۰۱٤مارس  ٦هـ (الموافق ۱٤۳٥ ىجمادى األول ٥لممارسة أعمالها بتاريخ 
 

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة 
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة س�عودية ذات مس�ؤولية مح�دودة بموج�ب و

يولي��و  ٦(المواف��ق  ه��ـ۱٤۲٥جم��ادى األول��ى  ۱۸ض بت��اريخ الص��ادر ف��ي مدين��ة الري��ا ۱۰۱۰۱۹۹٦٤۷الس��جل التج��اري رق��م 
 والعقارات ألغراض االستثمار. األراضي. تعمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء وبيع وتأجير )۲۰۰٤
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰شهر المنتهية في أ الستةلفترة 

 (بآالف الرياالت السعودية) 
 
 (تتمة) عــــــــام -۱

 صندوق إي.إن.بي.آي. البوابة االقتصادية (الصندوق)
ت�م  ومح�دد الم�دة % ف�ي الص�ندوق، وه�و ص�ندوق اس�تثمار عق�اري بط�رح خ�اص۲٥٫٤۷يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 

 إخط�ار. ت�م ۲۰۱٥ين�اير  ۱۱الط�رح األول بت�اريخ  إقف�المدة خمس س�نوات تب�دأ م�ن ت�اريخ ل ۲۰۱٤أغسطس  ۲٥تأسيسه في 
أغس��طس  ٥ه��ـ (المواف��ق ۱٤۳٥ش��وال  ۹بت��اريخ  ۸/۱٤/٤۱۱الص��ندوق بموج��ب الخط��اب رق��م  بط��رحهيئ��ة الس��وق المالي��ة 

ف�ي الري�اض وسيتس�لم  كعق�ارات م�درة لل�دخلتملك موج�ودات عقاري�ة ف�ي مدين�ة الري�اض  فينشاط الصندوق  يتمثل). ۲۰۱٤
في الص�ندوق هامة الصندوق. للمجموعة مصلحة اقتصادية إجمالية  البنك منها دخل إيجار ودخل تشغيل الفندق على مدى فترة

وتقوم بإدارة الصندوق من خالل اتفاقية بين شركة العربي الوطني لالستثمار (م�دير الص�ندوق) ومس�تثمري الص�ندوق (م�الكي 
وب�دأت بتوحي�د الق�وائم المالي�ة للص�ندوق  ،للمجموع�ة س�يطرة فعال�ة عل�ى الص�ندوق تب�ين ل�إلدارة ب�أنلك الوحدات), ونتيج�ة ل�ذ

 (تاريخ السيطرة الفعالة). ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱إعتباراً من 
 
 
 أسس اإلعداد  -۲ 

  
ة الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة النق�د لمع�ايير المحاس�بة للمؤسس�ات المالي� اطبق الموجزةالمرحلية الموحدة إعداد هذه القوائم المالية  تم 

.  كم�ا يع�د البن�ك قوائم�ه المالي�ة " التقارير المالي�ة المرحلي�ةـ "الخاص ب )۳٤(ومعيار المحاسبة الدولي رقم  .العربي السعودي 
 .بنكوالنظام األساسي لل مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية لتتماشىالمرحلية الموحدة الموجزة 

 
إن ه��ذه الق��وائم المالي��ة المرحلي��ة الموح��دة الم��وجزة ال تش��تمل عل��ى كاف��ة المعلوم��ات واإلفص��احات المطلوب��ة ف��ي الق��وائم المالي��ة الموح��دة 

   .۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱هية في ـــللسنة المنت الموحدة السنوية للبـــنك القوائم المالية جنـــباً إلى جنب مع السنــوية و يجب أن تقرأ
 

م�ن اإلدارة وض�ع أحك�ام وتق�ديرات وافتراض�ات ق�د ت�ؤثر عل�ى تطبي�ق  الم�وجزة لب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدةيتط
السياس��ات المحاس��بية والمب��الغ المس��جلة للموج��ودات والمطلوب��ات وال��دخل والمص��اريف. وق��د تختل��ف النت��ائج الفعلي��ة ع��ن ه��ذه 

 التقديرات.
 

تطبي�ق السياس�ات عن�د األحك�ام الجوهري�ة الت�ي اتخ�ذتها اإلدارة  كانت، ة المرحلية الموحدة الموجزةالمالي القوائمهذه  عند إعداد
المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسة لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على الق�وائم المالي�ة الموح�دة الس�نوية كم�ا 

 .۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في و للسنة المنتهية في 
 

 .ما لم يرد خالف ذلك ويتم تقريبها ألقرب ألف ،باللایر السعوديالمرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية  هذه تظهر
 
 توحيد الأسس  -۳
  

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

 تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك.  إجراءمماثلة. يتم 
تي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها ال

عندما تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها 
 المرحلية الموجزةدراج القوائم المالية المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة المستثمر فيها. يتم إ

إعتباراً من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل  الموجزة المرحلية الموحدةالقوائم المالية للشركات التابعة في 
 هذه السيطرة.

    وبشكل خاص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط:
ة على التحكم في الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيام عندما تكون لديها القدر -

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

كون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها، توفي الحاالت التي 
 سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:عندئذ تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى ال
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)

   ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية) 

 
 (تتمة)توحيد الأسس  -۳

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

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

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

 المرحلية الموحدة ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل
 اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.

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

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

بشكل مباشر باستبعاد الموجودات أو  في حالة قيام المجموعةمبقاة، حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب األرباح ال
 المطلوبات ذات الصلة.

 
سواًء  -تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة  للبنك

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

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

 الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شهرة".
لملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية، أي، كعملية مع يتم اعتبار معامالت حقوق ا

المالك بصفتهم مالكاً. وُيسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة المقتناة بالقيمة 
حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير ُيسجل في  كما .الشركة التابعة موجوداتلصافي  الدفترية

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

 االستحواذ.
والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين  يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات

 .شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
 

 
 السياسات المحاسبيةأهم  -٤ 

 
ف�ي إع�داد   المس�تخدمةم�ع تل�ك  في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الم�وجزة عةــــشى السياسات المحاسبية المتباتتم

، باستثناء اتباع المع�ايير الجدي�دة التالي�ة والت�ي ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱هية في ـــــــــنة المنتــــــــللسة السنوية القوائم المالية الموحد
في الفترة الحالية أو الفترات الس�ابقة وال  ليس لها تأثير مالي جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة

 :في الفترات المستقبلية يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري



٩ 

 
 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
   ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 (بآالف الرياالت السعودية) 
 

 (تتمة) السياسات المحاسبيةأهم  -٤
 

   أ) معايير جديدة
 

 ۱"الحسابات النظامية المؤجلة"، تنطب�ق عل�ى الس�نوات المالي�ة الت�ي تب�دأ ف�ي أو بع�د  – ۱٤المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم 
تس�تمر ف�ي تطبي�ق أغل�ب سياس�اتها المحاس�بية الحالي�ة فيم�ا ، أن األس�عار، التي تخضع أنشطتها لتشريعات للمنشأة، وهي تتيح ۲۰۱٦يناير 

. إض�افة ل�ذلك، ف�أن الش�ركة ىأرصدة الحسابات النظامية المؤجلة عند تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالي�ة للم�رة األول�يخص 
المح�ددة األس�عار، أو تل�ك الت�ي ل�م تطب�ق مث�ل ه�ذه بإثب�ات الموج�ودات والمطلوب�ات  معيار المحاس�بة المتع�ارف علي�ه حالي�اً سمح يالتي ال 

فليس من المس�موح له�ا إثباته�ا عن�د تطبي�ق المع�ايير الدولي�ة الخاص�ة بالتق�ارير  المتعارف عليها حالياً سياساتها المحاسبية  السياسة بموجب
 .ىالمالية للمرة األول

 
  تعديالت على المعايير الحالية ) ب
 
ح��دة، والمعي��ار ال��دولي الخ��اص الق��وائم المالي��ة المو –) ۱۰تع��ديالت عل��ى المعي��ار ال��دولي الخ��اص بالتق��ارير المالي��ة رق��م ( -

): االس�تثمارات ۲۸) االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى، ومعيار المحاسبة ال�دولي رق�م (۱۲بالتقارير المالية رقم (
 في الشركات الزميلة

المتعل��ق س�تثناء االق عن��د تطبي� نش�أت أم�ورثالث��ة  وتتن�اول, ۲۰۱٦ين�اير  ۱الت��ي تب�دأ ف�ي أو بع��د  الفت�رات الس�نويةعل��ى  المع�ايير تنطب�ق 
 المعي��ار ال��دولي الخ��اص عل��ى تع��ديالتال. توض��ح ۱۰بالتق��ارير المالي��ة رق��م المعي��ار ال��دولي الخ��اص  الم��ذكور ف��ياالس��تثمارية  المنش��آتب

 لمنش�أة األم الت�ي تعتب�ر ش�ركة تابع�ة المنش�اةالق�وائم المالي�ة الموح�دة ينطب�ق عل�ى ف�ي ع�رض الم�ن  اإلعف�اءأن ب� ۱۰بالتقارير المالية رق�م 
الش�ركة التابع�ة  توحي�دفق�ط التابع�ة بالقيم�ة العادل�ة. إض�افة ل�ذلك، ي�تم  الش�ركاتاالس�تثمارية بقي�اس  المنش�أة وذلك في حالة قياماستثمارية 

 س��محت. ي��تم قي��اس كاف��ة الش��ركات التابع��ة لمنش��أة اس��تثمارية بالقيم��ة العادل��ة، ةالمس��تثمر للمنش��أةتق��دم خ��دمات مس��اندة -اس��تثمارية  لمنش��أة
قياس القيمة العادلة المطب�ق م�ن  على اإلبقاء، الملكيةحقوق  استخدام طرقللمستثمر، عند  ۲۸معيار المحاسبة الدولي رقم  على تعديالتال

 للمنشأة المستثمرة على حصتها في الشركات التابعة. الزميلة أو المشروع المشتركالشركة  قبل
 
 "الترتيبات المشتركة" – ۱۱رير المالية رقم تعديالت المعايير الدولية الخاصة بالتقا -

، وتتطلب م�ن المنش�أة الت�ي تق�وم باالس�تحواذ عل�ى حص�ص ف�ي ۲۰۱٦يناير  ۱تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
المب�ادئ الت�ي ن�ص عليه�ا  ب�ـأن تطب�ق بق�در حص�تها كاف�ة –عمليات مشتركة التي يعتبر فيها نشاط العملي�ة المش�تركة ك�ـ "نش�اط تج�اري" 

عملي�ات تجمي�ع األعم�ال، وأن متطلب�ات المع�ايير الدولي�ة الخاص�ة بالتق�ارير المالي��ة  –) ۳المعي�ار ال�دولي الخ�اص بالتق�ارير المالي�ة رق�م (
ذل�ك، يتع�ين عل�ى الترتيبات المشتركة. إضافة إلى  –) ۱۱األخرى ال تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (

)، والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ۳المنشآت االفصاح عن المعلومات التي يطلبها المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
حال�ة المس�اهمة  األخرى المتعلقة بعمليات تجميع األعمال. كما تنطبق التعديالت عند قيام منشأة ما بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في

بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد األطراف في العمليات المشتركة عند تأسيس�ها. إض�افة إل�ى ذل�ك، توض�ح التع�ديالت بأن�ه فيم�ا يتعل�ق 
 باالستحواذ على حصة إضافية في عملية مشتركة ما يشكل فيها نشاط العملية المشتركة "نشاط تجاري"، فإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة

 المملوكة في العملية المشتركة وذلك في حالة إحتفاظ العملية المشتركة بالسيطرة المشتركة.
 
 "عرض القوائم المالية" -۱تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم  -

فيم�ا  ۱ق�م معي�ار المحاس�بة ال�دولي ر، وتوض�ح متطلب�ات ۲۰۱٦ين�اير  ۱الت�ي تب�دأ ف�ي أو بع�د  الس�نوية على الفترات التعديالت نطبقت 
 يتعلق بما يلي:

 
 ۱معيار المحاسبة الدولي رقم  النسبية المنصوص عليها في باألهميةالمتعلقة المتطلبات  -
 وقائمة المركز المالي  ،اآلخرنود محددة في قوائم الربح والخسارة، والدخل الشامل بيجوز فصل  -
 ة عرض االيضاحات حول القوائم المالي فيمرونة ال لدى المنشآت -
طريق�ة حق�وق ل الت�ي ي�تم المحاس�بة عليه�ا وفق�االمش�تركة  والمش�اريعللش�ركات الزميل�ة  اآلخ�رالحصة ف�ي ال�دخل الش�امل  يجب عرض -

 .يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح والخسارة أوويتم التصنيف بين البنود التي تم ، بشكل إجمالي وكبند مستقلالملكية 
 

وقائمة ال�ربح والخس�ارة اإلضافية في قائمة المركز المالي المجاميع الفردية عند عرض  يتم تطبيقهاات التي توضح التعديالت المتطلب كما
 الدخل الشامل اآلخر. وقائمة "قوائم"

 
تبدأ ) للسنوات المالية التي ۲۰۱٤- ۲۰۱۲( فيما يلي ملخص عن التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  دورة

 :۲۰۱٦يناير  ۱في أو بعد 
 
 ): الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة٥المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (  -
 



١٠ 

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

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ المنتهية فيأشهر  الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية) 

 
 (تتمة) السياسات المحاسبيةأهم  -٤

 
 تعديالت على المعايير الحالية (تتمة)) ب
 ألدوات المالية : االفصاحات"ا :۷بالتقارير المالية  رقم  المعيار الدولي الخاص -

ى أتعاب يمكن أن تشكل إرتباطاً مستمراً مع األصل المالي. يجب تقويم يوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل عل 
طبيعة األتعاب والترتيب، وذلك للتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

ات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق على )، وأنه يجب إجراء التقويم بأثر رجعي. كما تم تعديل المعيار ليوضح بأن متطلب۷(
 القوائم المالية المرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديثاً هاماً عن المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي.

 ): مزايا الموظفين۱۹المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (  -

سندات الشركات ذات الجودة العالية على أساس العملة المسجل بها توضح التعديالت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق 
االلتزام، بدالً من البلد التي وقع فيه االلتزام. وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق لسندات الشركات ذات الجودة الحالية 

 .بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية

 ): التقارير المالية المرحلية۳٤م (معيار المحاسبة الدولي رق   -

القوائم المالية المرحلية الموجزة أو بإدراجها وذلك  في يوضح التعديل بأنه يجب إدراج اإلفصاحات المرحلية المطلوبة إما
ن باإلشارة إليها في التقرير المالي المرحلي الموجز (مثل مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر). يجب أن يوفر للمستخدمي

 المعلومات األخرى في التقرير المالي المرحلي بنفس الشروط كما في القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت.
 
 االستثمارات، صافي -٥

 : كما يلي االستثماراتتصنف 
 

 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰
 (غير مدققة)

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ 
 (مدققة)

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ 
 (غير مدققة )

 

 مقتناة ألغراض المتاجرةمارات استث ۱۹۸  ۱٫۳۱۲٫٤۸۰  -
 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل ۷۱۰  ۸٫۰۷۷  ٤٥۷,۱۳

 متاحة للبيع ۹٫۸۱۹٫۸٥۸  ۱۱,۲۲٦,٤۹۰  ٦۰۱,۰۱۱,۱۱
 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي  ۱۳٫۲۱٦٫۲۲۷  ۲۰,۷٤۷,۲٥۲  ۲۲,۲٥۱,۷٥۷
 لياإلجما ۲۳٫۰۳٦٫۹۹۳  ۲۹۹,۳۳,۲۹٤  ۳۳٫۸٦٦٫۲۲٥

  
 القروض والسلف، صافي -٦

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

 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰
 

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ 
 

 
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)

 قروض تجارية وجاري مدين  ۹۲٫۰۳۱٫۹٥۹  ۳۰۸,۸۹,۸۱٥  ۸٦٫۳٥۰٫٥۷٥
 قروض شخصية  ۲۷٫۰۸۳٫۷۷۹  ۹٥۷,۱۷۷,۲٦  ۱۲۸,۸۱۹,۲٦

  يةبطاقات ائتمان ٤٥۸٫۲٥٥  ۹۳۱,٤۱٥  ۰٥٦,۳۸٦
 قروض وسلف عاملة  ۱۱۹٫٥۷۳٫۹۹۳  ٤۱٦,۱۱۷,۱۸۸  ۱۱۲,۸٦٥,٤٥۰

 قروض وسلف غير عاملة ، صافي ۹۰٤٫۸۰۹  ٥۸۳,۱,۲۲۹  ۱۸۹,۱,۱۷٤
 إجمالي القروض والسلف  ۱۲۰٫٤۷۸٫۸۰۲  ٤۱۷,۹۹۹,۱۱۸  ۱۱٤٫۰۳۹٫٦۳۹
 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي  )۲٫٦۰۱٫٤۳۱(  (۲,۷٦۲,۱۷٤)  (٥٤۹,۷۱۳,۲)

 القروض والسلف، صافي  ۱۱۷٫۸۷۷٫۳۷۱  ۸۲٥,۱۱٥,٦٥٥  ۱۱۱٫٤۸۹٫۹۲٦
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ يأشهر المنتهية ف الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية) 
 
 ودائع العمالء -۷

 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰
 

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ 
 

 
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)

      
 تحت الطلب  ۳۲۰,۹۰۳,٦٥  ۱۱٤,۲٦٤,٦٦  ۷٥,٤۸۲,۰۰٤
 ألجل ٤۰۷,۱۱۷,٦۰  ٤۹۹,٦۳,۹۰۲  ٥۲٫۰٥۱٫۰۰۹

 ادخار  ۸۱٫٦۱٤  ۱۰۷,۸۲۰  ۳۰۰,۱۱٤
 أخرى  ۳٫۳٤۹٫۸٤۳  ۷٦۱,٥,٤۸٦  ۷٦۹,۲۹٤,٤

 اإلجمالي  ۱۲۹٫۱٥۹٫٤۷۷  ۷٦۱,۱۹٤,۱۳٥  ۱۳۲٫٤۱٦٫٦۰۷
 
 
 المشتقات -۸

للفترة المتبقية حتى عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية ي
الت القائمة في نهاية الفترة، ال م. إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعاالستحقاق والمعدل الشهريتاريخ ا

تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي 
  صر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.والتي تقت البنكتعرض لها ي
 

 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰
 (غير مدققة)

  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰
  (غير مدققة) 

 المبالغ
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة العادلة
 اإليجابية

 المبالغ 
 االسمية

القيمة 
 العادلة

 لسلبيةا

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ

 اإلسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 

 مقتناة ألغراض المتاجرة :         

۷,٥۷۸,۱۳۲ ۳۰,٤۲٥ ۳۷,٥۳۰ ۷,٤۸۳,۹٦۹ ۱۸,۹٥۲ ۲۹,۸۲٥ ۷,٥۰۹,٤٤۰ ٥٤,۳۸۱ ٦۲,۹٥۷ 

  مقايضات أسعار العموالت
العموالت ومقايضات 
  تلفةبعمالت مخ

۲,۲٦۱,۸۱٤ ۱۰,۹۲۲ ۱۲,٤۹۷ ۲,۲٦۱,۱۲٦ ٤,۸۷۹ ۸,۱٦۹ ۳,۸٤۹,۹۰٤ ۱۳,٦۲۱ ۱۸,۷۹۲ 

العقود المستقبلية  الخاصة 
بأسعار العموالت 

 والخيارات

٦,٥٥٤,۲٦ ٤٦۰,٥۰۱ ۸۹,۰٥۳ ٦,٤۸٤,٦٥۸ ٦۷,۷۸۳ ۹٦,٤۷٦ ۱٥,۹۹٦,۸٥۹ ۸٥,۱۸٥ ۱۱٤,۰۲۳ 
عق������ود الص������رف األجنب������ي 

 اآلجلةوالسلع 

 والسلع خيارات العمالت ۳۸۸,۸٦ ۷۲۲,۷٤ ٥٥۷,۱۳,۳۸۱ ۱٤٥,٥۲۸ ۰٤۷,۱۳٦ ٥۸۲,۱٦,٦٤۳ ٥۲,۲٦۱ ٥۱,۳۰۷ ۱۹,۸۰۰,۸۸۹

 ةمقتن��اة لتغطي��ة مخ��اطر القيم��         
 العادلة :

 مقايضات أسعار العموالت ۳۹,۷٥۰ ٦۲۲,۱۸۱ ۰۷٤,۱۲,۹۳٥ ۱۰,۱٦۰ ۱۰۹,۲۸۸ ٤٤٦,۱۳,۱۳۲ ۹٤٤ ۱۹٦,۱٤٦ ٤۹۸,۲٤۳,۱۳

 اإلجمالي ۳۲۱,۹۱۰ ٥۳۱,٤۰۹ ٦۷۲,۸۳٤,٥۳ ۲۹۰,۱٥۸ ۳۳۸,۹٤۹ ۷۷۹,۰۰٥,٤٦ ۱۹۲,۲۸٥ ۲۹۹,۳٥۱ ٦۹۳,۳۲٤,٤۹
 

 به��وامش نقدي��ة ق��درها، ول��م ي��تم تس��ويتها المرحلي��ة الموح��دة ت��اريخ قائم��ة المرك��ز الم��اليباإلجمالي��ة المب��الغ ب ت��م اإلفص��اح ع��ن المش��تقات

 لایر سعودي).ألف  ۸۸٫۸۲٤: ۲۰۱٥و يوني ۳۰لایر سعودي وألف  ٦۹٫۹٦۹: ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر سعودي (الف  ۱۳۰٫٦٦٥
 
 
 



١٢ 

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

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 باالئتمانالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة  -۹

 
 :الخاصة بالمجموعة فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 
  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ 

 (غير مدققة)
  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 (مدققة)
  ۲۰۱٥يونيو  ۳۰

 (غير مدققة)

 ٦,۲۰۳,۷٥۷ ٤,۷۸۱,٦۷٥ ٤٫۸۸۱٫٥٥٥ يةاعتمادات مستند

 ۲٦,۹۰۹,۲۹۹ ۲٦,٦٥٦,٤۲۲ ۲٥٫٦۷۰٫۷٤۳ خطابات ضمان 
 ۲,٤۷۰,۸۷٦ ۲,۱٦۸,۹۱٤ ۱٫۳٦۱٫۷٥٥ قبوالت 
 ۲,۰۳٤،۷۹۹ ۲,٤۲۷,٦٦۸ ۲٫۲٥۱٫٥٤۳ لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 ۱۱۸,۱۳۸ ۱۱۱,۷۳۱ ۱۰۷٫۰۹۳ أخرى

 ۳۷,۷۳٦,۸٦۹ ۳٦,۱٤٦,٤۱۰ ۳٤٫۲۷۲٫٦۸۹ اإلجمالي
  

يوني�و  ۳۰ا من جانب البنك في أي وقت، والقائمة كما ف�ي لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤهب
: ۲۰۱٥يوني���و  ۳۰وملي���ون لایر س���عودي  ۲۱٫٥۱۷: ۲۰۱٥ديس���مبر  ۳۱ملي���ون لایر س���عودي ( ۱۸٫۲٥۰م���ا مجموع���ه   ۲۰۱٦

 مليون لایر سعودي).  ۲٤،٤۸٤
 
 

 ةالنقدية وشبه النقدي -۱۰
 

   من اآلتي:المرحلية الموحدة  النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات
 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰

 (غير مدققة)
 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰

 (غير مدققة )
 

۷,٤۳۲,۲۳۳ ۳,۱۰٥,٤۱۹ ٤٫٤۳۲٫٦۳۷ 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 السعودي ما عدا الوديعة النظامية

۲,۳۰۰,۳٤۹ ٥,٥۷٥,۰۹۹ ۸٫۰۱٦٫۸۹۸ 
لبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى ا

 تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء  خالل تستحق 

 اإلجمالي ۱۲٫٤٤۹٫٥۳٥ ٥۱۸,٦۸۰,۸ ٥۸۲,۹,۷۳۲
 

  يةالتشغيلقطاعات ال -۱۱
 

لت�ي ) ب�أن ي�تم تحدي�د القطاع�ات التش�غيلية عل�ى اس�اس التق�ارير الداخلي�ة ا۸يتطلب المعيار ال�دولي الخ�اص بالتق�ارير المالي�ة رق�م (
به��دف تخص��يص الم��وارد الالزم��ة له��ذه  ال��رئيس التنفي��ذي، الت��ي ت��تم مراجعته��ا بش��كل من��تظم م��ن قب��ل المجموع��ةتخ��ص مكون��ات 

 القطاعات ولتقييم أدائها. 
 

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

 ستثمارية لألفراد. ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات ا : طاع التجزئة ق
م�الء االعتب�اريين والمنش�آت عروض وسلف وودائع ومنتج�ات ائتماني�ة أخ�رى للش�ركات الكب�رى والق : طاع الشركات ق   

 التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.
 لبنك.بايولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت يدير المحفظة التجارية واالستثمارية، التمويل والس : الخزينة قطاع    

قطاع خدمات    
 الوساطةواالستثمار 

 والمش��ورةوالت�ي تش��مل التعام�ل واإلدارة والترتي��ب  خ�دمات إدارة االس��تثمار وأنش�طة إدارة األص��ول :
 .وحفظ األوراق المالية

لموج�ودات والمطلوب�ات الخاص�ة ب�اإلدارة تشمل الدخل على رأس المال والتك�اليف غي�ر الموزع�ة وا : أخـــرى   
 العامة واألقسام المساندة األخرى.



١٣ 

 
 

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

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 (تتمة) التشغيليةقطاعات ال -۱۱

 
وفق�ا لنظ�ام التحوي�ل المتب�ع م�ن قب�ل المجموع�ة. تمث�ل الموج�ودات والمطلوب�ات للقطاع�ات  يةقطاعات التشغيلالتقيد المعامالت بين 

 المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
 

ل�ي واح�د ف�ي لن�دن. إن إجم�الي الموج�ودات تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملك�ة العربي�ة الس�عودية، وله�ا ف�رع دو
الموح�دة  المرحلي�ة ذا الفرع ال تعتب�ر جوهري�ة بالنس�بة للق�وائم المالي�ةهوالمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

 للمجموعة ككل.  الموجزة
 

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يوني��و  ۳۰وع��ة كم��ا ف��ي فيم��ا يل��ي بي��ان بإجم��الي الموج��ودات والمطلوب��ات المرحلي��ة الموح��دة الخاص��ة بالمجم
اشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات  للستةدخل ومصاريف العمليات المرحلية الموحدة وصافي الدخل  وإجمالي
 :التشغيلية

 

 (غير مدققة) ۲۰۱٦يونيو  ۳۰

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة تقطاع الشركا قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات ۸۹۹,٤٥٥,٤۱ ۸۲,۱۳۲,۹۳۳ ٥۱۳,۳۹,۲۷۷ ۱,۷٥۳,۹۲۲ ۱,۹٥۸,۱۹۷ ٤٦٤,۱٦٦,٥۷۸

 استثمارات في شركات زميلة - - - - ۱۷۲,٦۰٤ ۱۷۲,٦۰٤

 إجمالي المطلوبات ٦۹٫۱۰۰٫٤۷۳ ۸۹۲,۰٦٥,٦٤ ٦۲٦,٥٤۲,۹ ۱٦٤,٥۸٦ ٥۹۷٫۷۳۱ ۲۲٤,٥٥٥,۱٤۳

۳,۰۲۱,۳۸۰ ۸۳,۲۳٦ ۷۰,۲٦٥ (۱۰٤,٥٥٥) ۱,۸۱۰,٤٦۷ ۱,۱٦۱,۹٦۷ 
 دخل / (خسارة) العمليات من

 العمالء الخارجيين 

- ۸۲,۱۸۷ ۳ ۷٤۹,۷٦۹ (۷٥۸,۱۳٤) (۷۳,۸۲٥) 
 بين العملياتدخل / (مصاريف) 

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات ۱,۰۸۸,۱٤۲ ۱,۰٥۲,۳۳۳ ۲۱٤,٦٤٥ ۷۰,۲٦۸ ۱٦٥,٤۲۳ ۳,۰۲۱,۳۸۰

۳۲۱,۷۹۱ - - - ۱۳۷,٦۰۷ ۱۸٤,۱۸٤ 
 انخفاض ص خسائر مخص

 االئتمان، صافي

۸,۸٥۳ - - ۸,۸٥۳ - - 
  االنخفاض في قيمة مخصص 

 ، صافياالستثمارات

 استهالك وإطفاء  ٦٦,٥۷۳ ٦٦۹,۱ ۱,۷۸۲ ۱,۹۹۰ ۲٥۱,٤٦ ۱۱۸,۲٦٥

 إجمالي مصاريف العمليات ۹۰۷,۷۹۷ ۹۸۱,٤۰٥ ٦۸۳,٦۳ ٤٦,٦۳٥ ۱۸۳,٤٤ ٤٦۸,۲۷۹,۱

۲۰,۰٥٥ ۲۰,۰٥٥ - - - - 
 باح شركات زميلة،الحصة في أر

 صافي 

٥,۹۸۱ ٥,۹۸۱ - - - - 
 الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 

 الدخل العائد لمساهمي البنكصافي  ۱۸۰,۳٤۲ ۳٥٤،٦٤٦ ٥۳۱,٥۸۱ ٦۳۳,۲۳ ۳۱٥,۱۳٥ ٥٦۷,۱۷٥,۱
  



١٤ 

 
 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 (تتمة) الموجزة ةالموحدإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 (بآالف الرياالت السعودية)
 

 (تتمة) التشغيليةقطاعات ال -۱۱
 

 
 (غير مدققة) ۲۰۱٥يونيو  ۳۰

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات ۰۱٤،۳۸,۷۲٥ ۷۸,۸۹۷,۸۰۹ ۳۸۱,۱٦۰,٤٥ ٥۷۸,۳۱۰ ٦۰۱,۳,۱۱۰ ۱٦۲,۱٦٦,٤۲٥
 استثمارات في شركات زميلة - - - - ۳۷٥،٥۱٥ ۳۷٥،٥۱٥

 إجمالي المطلوبات ۸٥٥,۹۲٦,۷٤ ۱٦۲,٥۳٦,٦۱ ۸,۱۸۳,۳۲٥ ٤۱,۷۰۲ ۳۱۷,۸۰۲ ۸٤٦,۰۰٥,۱٤٥

۳٫۰۰٥٫٥٥۳ ٦۹٫٥۳۳ ۷٦٫۰٤۷ ۲۰٦٫٦۷۳ ۱٫٤٤٦٫۷۰٦ ۱٫۲۰٦٫٥۹٤ 
 ت من العمالء دخل العمليا
 الخارجيين

- ٥۱٫۹۷۸ )٦( ۲۳۳٫٥٥۰ )۳۰۱٫٦٤۰( ۱٦٫۱۱۸ 
 بين العملياتدخل / (مصاريف) 

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات ۱,۲۲۲,۷۱۲ ۰٦٦,۱,۱٤٥ ٤٤۰,۲۲۳ ۰٤۱,۷٦ ٥۱۱,۱۲۱ ۳,۰۰٥,٥٥۳

۲۷۲,۸٤۲ - - - ۱۳۳,۹۲٦ ۱۳۸,۹۱٦ 
مخصص خسائر انخفاض 

 االئتمان، صافي

- - - - - - 
 انخفاض خسائر  مخصص

 ، صافياالستثمارات
 استهالك وإطفاء ٥۸,۸۰۳ ۱,۰۰۰ ۱,۷۳٥ ۲,۰۱۹ ٤۲۸,۳۲ ۹۸٥,۹٥

 إجمالي مصاريف العمليات ۸۸٥,٤۸۳ ۸۱٥,٤۰٥ ٥٥۸,٤۸ ۳۹,۷۸۹ ٦۷۸,٤۰ ٤۲۰,۳۲۳,۱

۲۱,۲٥۹ ۲۱,۲٥۹ - - - - 
 الحصة في أرباح شركات زميلة،

 صافي 

٦۲٦ ٤۲٤ - - - - 
 كيةالعائد لحقوق المل الدخل

 غير المسيطرة 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك ۳۳۷,۲۲۹ ۷۳۹,۲٥۱ ٦٦٥,۳۹۱ ۲٥۲,۳٦ ٤٦۸,۱۰۱ ۸٦٥,٦۰٥,۱
 
 

 
  رأس المال وربح السهم   - ۱۲

 
هم الواحد ــــلایر للس ۱۰ قدرهابقيمة اسمية  ،مليون سهم ۱٫۰۰۰لغ عدد أسهم البنك القائمة والمصدرة ، ب ۲۰۱٦يونيو  ۳۰في  
 ).مليون سهم ۱٫۰۰۰: ۲۰۱٥يونيو  ۳۰و  ۲۰۱٥يسمبر د ۳۱ (

 
 تين، وذلك بتقسيم صافي دخل الفتر۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰تم إحتساب ربح السهم األساسي والمعدل للفترتين المنتهيتين في  

 . إن ربح السهم المعدل هو نفس ربح السهم األساسي.مليون سهم ۱٫۰۰۰على  العائد لمساهمي البنك
  
 

 توزيعات أرباح مرحلية  - ۱۳

مليون لایر سعودي وذلك بتوزيعها للمساهمين من صافي دخل الفترة  ٤٥۰صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها 
 لایر سعودي لكل سهم، صافي. ۰٫٤٥، وذلك بواقع )مليون لایر سعودي ٤٥۰: ۲۰۱٥يونيو  ۳۰(۲۰۱٦يونيو  ۳۰المنتهية في 

   



١٥ 

 شركة مساهمة سعودية –لوطني البنك العربي ا
 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -۱٤

 
تحويل مطلوبات في معاملة عادية بين متعاملين في عند أصل ما أو دفعه  عند بيعه السعر الذي يتم استالمإن القيمة العادلة هي 
 يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: .السوق بتاريخ القياس

 
 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات ، أو -
 موجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس.في السوق االكثر منفعة لتلك ال -

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

 .المرحلية الموحدة الموجزة
 

 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

 المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: يستخدم البنك
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ( بدون تعديل)
ق تسعير أخرى يتم المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طر األسوقالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

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

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

بما في ذلك مستويات التسلسل ية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، القيمة الدفتريوضح الجدول التالي 
المالية  لألدواتلقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وال تشمل معلومات القيمة العادلة ل الهرمي

   .تقارب القيمة العادلة بصورة مقبولةكانت القيمة الدفترية  إذاة والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة  العادل
 

   مالية الموجودات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (غير مدققة) ۲۰۱٦يونيو  ۳۰

تم قياسها  جودات مالية مو
 بالقيمة العادلة 

     

ات مقتناه ألغراض استثمار
 ۱۹۸ - - ۱۹۸ ۱۹۸ المتاجرة 

مدرجة قيمتها  استثمارات
 ۷۱۰ - ۷۱۰ - ۷۱۰ العادلة في قائمة الدخل 

 ۹٫۸۱۹٫۸٥۸ ۲٦٫۸٦۷ ۱٫٥۹٦٫۹۸۹ ۸٫۱۹٦٫۰۰۲ ۹٫۸۱۹٫۸٥۸ استثمارات متاحة للبيع 
مشتقات بالقيمة العادلة 

 ۳۲۱٫۹۱۰ - ۳۲۱٫۹۱۰ - ۳۲۱٫۹۱۰  اإليجابية
لم يتم  جودات مالية مو

      قياسها بالقيمة العادلة 
أرصدة لدى البنوك 

 ۸٫۰۱٦٫۸۹۸ - - - ۸٫۰۱٦٫۸۹۸ والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات أخرى مقتناة 

 ۱۲٫۹۸۰٫۲٥٥ - - - ۱۳٫۲۱٦٫۲۲۷ بالتكلفة المطفأة 

 ۱۱۹٫۱۳٥٫٦۱۰ - - - ۱۱۷٫۸۷۷٫۳۷۱ قروض وسلف
 
 



١٦ 

 
 وديةشركة مساهمة سع –البنك العربي الوطني 

 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  (بآالف الرياالت السعودية)
 

 (تتمة)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -۱٤
 

 (تتمة)القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

 
   ية مالالموجودات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (مدققة) ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

موجودات مالية  تم قياسها 
 بالقيمة العادلة 

     

استثمارات مقتناه ألغراض 
 ۱,۳۱۲,٤۸۰ - - ۱,۳۱۲,٤۸۰ ۱,۳۱۲,٤۸۰ المتاجرة 

ا العادلة استثمارات مدرجة قيمته
 ۸,۰۷۷ - ۸,۰۷۷ - ۸,۰۷۷ في قائمة الدخل 

 ۱۱,۲۲٦,٤۹۰ ۸٥,۷۹٤ ۱,٦٥۳,۸۲٤ ۹,٤۸٦,۸۷۲ ۱۱,۲۲٦,٤۹۰ استثمارات متاحة للبيع 

 ۲۹۰,۱٥۸ - ۲۹۰,۱٥۸ - ۲۹۰,۱٥۸  اإليجابيةمشتقات بالقيمة العادلة 
موجودات مالية  لم يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة 
     

لمؤسسات أرصدة لدى البنوك وا
 ٥,٥۷٥,۰۹۹ - - - ٥,٥۷٥,۰۹۹ المالية األخرى

بالتكلفة  ةمقتناأخرى استثمارات 
 ۲۰,٦٥۸,۸۷٤ - - - ۲۰,۷٤۷,۲٥۲ المطفأة 

 ۱۱۷,۰۳٥,۳۲۰ - - - ۱۱٥,٦٥٥,۸۲٥ قروض وسلف
 
 

   مالية المطلوبات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني لالمستوى األو  (غير مدققة) ۲۰۱٦يونيو  ۳۰

مطلوبات مالية  تم قياسها 
 بالقيمة العادلة 

     

 ٤۰۹٫٥۳۱ - ٤۰۹٫٥۳۱ - ٤۰۹٫٥۳۱  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 
مطلوبات مالية  لم يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة 

لبنوك والمؤسسات لأرصدة 
 ۷٫٥۰۰٫٤۰۲ - - - ۷٫٥۰۰٫٤۰۲ المالية األخرى

 ۱۲۹٫۱٥۹٫٤۷۷ - - - ۱۲۹٫۱٥۹٫٤۷۷  ودائع العمالء

 ۱٫۸۱۰٫۱۲٦ - - - ۲٫۰۱٥٫٦۱۸ صكوك
        

 



١٧ 

 
 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  الف الرياالت السعودية)(بآ

 (تتمة)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -۱٤
 

 (تتمة)القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

   مالية ال مطلوباتال
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (مدققة) ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱

لوبات مالية  تم قياسها مط
 بالقيمة العادلة 

     

 ۳۳۸,۹٤۹ - ۳۳۸,۹٤۹ - ۳۳۸,۹٤۹  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 
مطلوبات مالية  لم يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة 

لبنوك والمؤسسات لأرصدة 
 ٥,٦۷۳,۱۱۳ - - - ٥,٦۷۳,۱۱۳ المالية األخرى

 ۱۳٥,۷٦۱,۱۹٤ - - - ۱۳٥,۷٦۱,۱۹٤  ودائع العمالء
 ۱,۸۰٦,٥٦٦ - - - ۲,۰۱۱,۲۷۰ صكوك

 
 قياس القيمة العادلة - ب
 الهامة غير القابلة للمالحظةالتقييم والمدخالت  طرق .۱

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰كما في ة ـــيمة العادلــــللقتوى الثاني والثالث ـــلمساقياس في يم المستخدمة ـــالتقيطرق  يوضح الجدول التالي 
 التي تم استخدامها:  الهامة غير القابلة للمالحظةالمدخالت إضافة إلى  ،۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱و 

الهامة غير القابلة الم�دخالت  التقييم  طرق النوع  
 للمالحظة

الهامة العالقة بين المدخالت 
وقياس  غير القابلة للمالحظة

 القيمة العادلة

الموجودات المالية المدرجة 
  الدخلقيمتها العادلة في قائمة 

 صافي آخرم تحديد القيمة العادلة بناء على يت
 ال ينطبق ال شيء  موجودات معلن عنه للصناديق قيمة

االستثمارات المتاحة للبيع 
المصنفة في المستوى الثاني 
وتشمل السندات العادية التي ال 
يوجد لها سعر متداول في 

 السوق 

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

امش والقابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وه
 االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

االستثمارات المتاحة للبيع 
المصنفة في المستوى الثالث 

صناديق األسهم وتشمل 
   الخاصة

قيمة  صافي  آخرتحدد القيمة العادلة بناًء على 
 ال ينطبق ال شيء  قموجودات معلن عنه للصنادي

عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
 العموالتومقايضات أسعار 

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

النشط، وتعكس األسعار العمليات الفعلية في 
 األدوات المشابهة.

 ال ينطبق ال شيء 

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

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

تضاف عشرة نقاط أساس إلى 
ألي نموذج  هوامش االئتمان

مل أو أي ظروف تنقص مح
 . غير عاديةسوق 

كان هامش الفائدة عالياً  كلما
كلما كان التقييم منخفضاً 

 العكس صحيحو

 . التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ۲

 . ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰العادلة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ال يوجد تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة



١٨ 

 
 ركة مساهمة سعوديةش –البنك العربي الوطني 

 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  (بآالف الرياالت السعودية)

 (تتمة)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -۱٤

 (تتمة) قياس القيمة العادلةب.  

 للقيمة العادلةالمستوى الثالث  .۳
 المستوى الثالث للقيمة العادلةتسوية   

 االستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع:

 :  فيلمستوى الثالث للقيمة العادلة لاألرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية  بينيوضح الجدول التالي التسوية 

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ 
 (غير مدققة)

 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰ 
 (غير مدققة )

 ۸۹٫٥۹٤  ۸٥٫۷۹٤ الرصيد في بداية الفترة 
 ٤٫۳۸٦  )۷٫۱۹۰( في الدخل الشامل اآلخر األرباح/  )الخسائر( إجمالي

 ۲٤۲٫۰۰۰  - مشترياتال
 )٤٫۳٤۲(  )٥۱٫۷۳۷( التسويات 

 ۳۳۱٫٦۳۸  ۲٦٫۸٦۷ الرصيد في نهاية الفترة
 

 كفاية رأس المال    - ۱٥
بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  االلتزامة رأس المال في تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدار

العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي  االستمرار في السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على
 . النظامي رأس المالوخالل الفترة، التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة ب قوي.

 
ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا

 ،الموحدة يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي
 مخاطرها النسبية. اروالمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظه وااللتزامات لتعهداتوا
 

 والتي ۳ بازل هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بشأن إرشادات السعودي بإصدار العربي النقد مؤسسة قامت لقد
، تم احتساب الموجودات المرجحة ۳توصيات لجنة بازل كن األول من للر. وطبقاً ۲۰۱۳يناير  ۱من  مفعولها اعتباراً  سرى

 كما يلي:و رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة  وإجماليالخاصة بالمجموعة  الموحدة للمخاطر
 
 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ 

 (غير مدققة)
 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ 

 (مدققة )
 ۲۰۱٥يونيو  ۳۰ 

 (غير مدققة )
 ۱۳۹,۷۸۹,۷۰۸  ۱٤۲٫٤۸٦٫۸۲٥  ۱٤۸٫٤۱٦٫۷٥۹ مرجحة المخاطر الموجودات لل –ان مخاطر االئتم

 ۱۱,٥۲٤,٦۳٤  ۱۲٫۰۲۱٫۹۱۲  ۱۲٫٦۳۳٫۹۹۹ مرجحة المخاطرالموجودات لل -مخاطر العمليات 
 ۳٦۹,۹۸۷  ۱٫۹۷۱٫۳۸۹  ۲٫۰۳۹٫۱۷٤ مرجحة المخاطرالموجودات لل -مخاطر السوق 

ة مرجحالموجودات لل -) ۱إجمالي الركن (
 ۱٥٦٫٤۸۰٫۱۲٦  ۱٦۳٫۰۸۹٫۹۳۲ المخاطر

 
۱٥۱,٦۸٤,۳۲۹ 

 ۲۱,۳۸۰,۲٤٦  ۲۱٫۳٤۳٫۹۹۷  ۲۲٫۳۰۷٫۷۲۳ رأس المال األساسي       
 ۱,۱۱۱,٦٥۲  ۲٫۸٤۰٫۲۳۸  ۲٫۸۸۱٫٤٥۱ رأس المال المساند 

 ۲۲,٤۹۱,۸۹۸  ۲٤٫۱۸٤٫۲۳٥  ۲٥٫۱۸۹٫۱۷٤ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
      فاية رأس المالنسبة ك      

 %۱٤٫۱۰  %۱۳٫٦٤  %۱۳٫٦۸ نسبة كفاية رأس المال األساسي 
نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال 

 المساند
۱٥٫٤٤% 

  
۱٥٫٤٦%  ۱٤٫۸۳% 

 
. يتم مراقبة كفاية المجموعةبرأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال  المجموعة تحتفظ

والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة  باستخدام إجراءات، من بينها القواعد المجموعة مالرأس
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.



١٩ 

 
 

 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 مة)(تت الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بآالف الرياالت السعودية)

 
 أرقام المقارنة  - ۱٦

خالل الفترة الحالية، تم إعادة تصنيف دخل العموالت الخاصة المستحقة ومصاريف العموالت الخاصة المستحقة المتعلقة بالفترات 
شى مع إفصاح الفترة اتمتكي للية ذات الصلة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة السابقة إلى الموجودات والمطلوبات الما

األدوات المالية المشتقة التي تم تصنيفها في السابق ضمن الموجودات األخرى والمطلوبات األخرى تم االفصاح عنها الحالية. 
 المرحلية الموحدة قوائم الدخلأثير إلعادة التصنيف هذه على ال يوجد تبشكل منفصل في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة. 

 الفترات السابقة.  أوللفترة الحالية 

 : الموجزة فيما يلي بيان لتأثير إعادة التصنيف على القوائم المالية المرحلية الموحدة

 
 المبلغ األصلي

 
 إعادة التصنيف 

 المبلغ بعد  
 إعادة التصنيف 

      )(مدققة ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
      الموجودات 

 ٥٫٥۷٥٫۰۲۰ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 

 ۷۹  ٥٫٥۷٥٫۰۹۹ 
 

 
 

 ۳۳,۲۹٤,۲۹۹  ٥٥,۱۲٤  ۳۳,۲۳۹,۱۷٥ استثمارات، صافي 
 ۱۱٥,٦٥٥,۸۲٥  ٥۱۱,٥۰۳  ۱۱٥,۱٤٤،۳۲۲ قروض وسلف، صافي  

 ۸٦٤,۸۰٥  (٥٦٦,۷۰٦)  ۱,٤۳۱,٥۱۱ موجودات أخرى 
 ۱٥٥,۳۹۰,۰۲۸  -  ۱٥٥,۳۹۰,۰۲۸ 
      

      المطلوبات
 ٥٫٦۷۲٫۸۸۳ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 
 ۲۳۰  ٥,٦۷۳,۱۱۳ 

 ۱۳٥,۷٦۱,۱۹٤  ۷٤،٦٥٥  ۱۳٥,٦۸٦,٥۳۹ ودائع العمالء 
 ٤,۰۰٤,۸۹٤  (۸٦,۱٥٥)  ٤,۰۹۱,۰٤۹ مطلوبات أخرى 

 ۲,۰۱۱,۲۷۰  ۱۱,۲۷۰  ۲,۰۰۰,۰۰۰ سندات دين وصكوك 
 ۱٤۷,٤٥۰,٤۷۱  -  ۱٤۷,٤٥۰,٤۷۱ 
      

      (غير مدققة) ۲۰۱٥يونيو  ۳۰
      الموجودات 

 ۲٫۳۰۰٫۳۱٤ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 

 ۳٥  ۲,۳۰۰,۳٤۹ 
 ۱۹۲,۲۸٥  ۱۹۲,۲۸٥  - مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

 ۳۳,۸٦٦,۲۲٥  ٥٥,٥۱۸  ۳۳,۸۱۰,۷۰۷ استثمارات، صافي 
 ۱۱۱,٤۸۹,۹۲٦  ٥۱۸,٦۱٤  ۱۱۰,۹۷۱,۳۱۲ قروض وسلف، صافي  

 ۱,۲٥۰,۰۰۸  (۷٦٦,٤٥۲)  ۲,۰۱٦,٤٦۰ موجودات أخرى

 ۱٤۹,۰۹۸,۷۹۳  -  ۱٤۹,۰۹۸,۷۹۳ 
      المطلوبات

 ٦٫۳۹۰٫۲۷٥ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 

 ۲۷٦  ٥,۳۹۰,٥٥۰ 
 ۲۹۹,۳٥۱  ۲۹۹,۳٥۱  - لقيمة العادلة السلبية مشتقات با

 ۱۳۲,٤۱٦,٦۰۷  ۱۱۰,۱۸۳  ۱۳۲,۳۰٦,٤۲٤ ودائع العمالء 
 ٤,۲۰۷,۱٦٤  (٤۱٤,٤۸۳)  ٤,٦۲۱,٦٤۷ مطلوبات أخرى 

 ۱,٦۹۲,۱۷٤  ٤,٦۷٤  ۱,٦۸۷,٥۰۰ سندات دين مصدرة
 

۱٤٥,۰۰٥,۸٤٦  - 
 

۱٤٥,۰۰٥,۸٤٦ 

  



٢٠ 

 

 
 وديةشركة مساهمة سع –البنك العربي الوطني 

 (تتمة) الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في  لفترة الستة

  (بآالف الرياالت السعودية)

 المرحلية الموحدة الموجزةاعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية   - ۱۷
 يوليو ۲٥هـ (الموافق ۱٤۳۷ شوال ۲۰الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  دةتمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموح

۲۰۱٦(. 
 

 (غير مدققة / لم يتم فحصها) ۳إلفصاحات بموجب أطر العمل وفقاً لتوصيات لجنة بازل ا ۱۸
تم نشر هذه . سي۳يجب القيام ببعض االفصاحات النوعية والكمية بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل 

) وذلك خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل www.anb.com.saاالفصاحات في موقع البنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت (
 .الخارجيين من قبل مراجعي حسابات البنك للتدقيق أو الفحص فصاحات ال تخضع مؤسسة النقد العربي السعودي. إن هذه اإل


