البنــك العربــي الوطنــي
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للفترة المنتهية في  31مارس 2019
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -1عــــــــام
تأسسسس البنسسك العربسسي السسوطني ( البنسسك )  ،شسسركة مسسساهمة سسسعودية  ،بموجسسب المرسسسوم الملكسسي رقسسم م 38/بتسساري  18رجسسب
 1399هـ (الموافق  13يونيو  1979م) .وقسد بسدأ البنسك أعمالسه بتساري  2فبرايسر  1980م بعسد أن انتقلست إليسه عمليسات البنسك
العــــربي المحدود في المملكة العربية السعودية .يعمل البــسـنك بموجسب السجسـل التجساري رقسم  1010027912بـــتاريـسـ 1
ربيسسع األول 1400هسسـ (الموافسسق  19ينسساير 1980م) مسسن خسسالل شسسبكة فروعسسه وعسسددها  138فرعسسا ( 141 :2018فرعسسا) فسسي
المملكة العربية السعودية وفرعا واحدا في المملكة المتــحدة .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:
البنك العربي الوطني
ص ب 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقسة مسع أحكسام الشسريعة
قائمة على مبدأ تجنب العمولة والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المسوجزة للبنسك علسى القسوائم الماليسة المرحليسة المسوجزة للبنسك والشسركات التابعسة التاليسة
(يشار اليها مجتمعة بـ المجموعة):
شركة العربي الوطني لالستثمار
وفقا لتوجيهات هيئة السوق المالية ،قام البنك بتأسيس شركة تابعة باسم (شركة العربي الوطني لالستثمار) مملوكة بالكامل
للبنك (بشكل مباشر أو غير مباشر) ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010239908الصادر بتاري  26شوال 1428هـ (الموافق  7نوفمبر  )2007وتقوم بتولي وإدارة الخدمات
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية
حسب أنظمة هيئة السوق المالية .وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها إعتبارا من  3محرم 1429هـ (الموافق  12يناير
 .)2008عليه ،بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية للشركة التابعة المذكورة أعاله في قوائمه المالية إعتبارا من  12يناير .2008
علما أنه بتاري  19محرم 1436هـ (الموافق  12نوفمبر  ،)2014قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من شركة
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة .تم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من قبل مجلس هيئة السوق المالية
بتاري  28محرم 1437هـ (الموافق  10نوفمبر  )2015بموجب قرار الهيئة رقم س 15/14832/6/1/ليشمل التعامل
كأصيل .تم إجراء تعديل إضافي ألغراض هذه الشركة التابعة بتاري  26شعبان 1437هـ (الموافق  2يونيو )2016
إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
 371000014867بتاري 1437/2/5هـ وتعميم هيئة السوق المالية رقم س 15/16287/6/بتاري 1437/3/10هـ.
شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة
وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة  %87.5وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مسساهمة سسعودية مقفلسة
بموجب السجل التجاري رقم  1010267489الصادر في مدينة الرياض بتساري  15جمسادى األولسى 1430هسـ (الموافسق 10
مايو  .)2009وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا ألحكام الشسريعة اإلسسالمية .وقسد بسدأ البنسك
بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة التابعة إعتبارا من  10مايو  2009وهو تاري بدء أعمال الشركة .فسي  6مسايو  ،2014قسام
البنك بزيادة نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من  %62.5إلى .%87.5
شركة وكالة العربي للتأمين
وهسسي شسسركة سسسعودية ذات مسسسؤولية محسسدودة ،تسسم تأسيسسسها فسسي عسسام  2013كشسسركة تابعسسة مملوكسسة بالكامسسل للبنسسك ومسسسجلة فسسي
المملكسسة العربيسسة السسسعودية بموجسسب السسسجل التجسساري رقسسم  1010396423الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري  28محسسرم
1435هـ (الموافق  1ديسمبر  . )2013حصلت هذه الشركة التابعة على التسرخيص مسن قبسل مؤسسسة النقسد العربسي السسعودي
لممارسة أعمالها بتاري  5جمادى األولى 1435هـ (الموافق  6مارس .)2014
شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسسؤولية محسدودة بموجسب
السسسجل التجسساري رقسسم  1010199647الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري  18جمسسادى األولسسى 1425هسسـ (الموافسسق  6يوليسسو
 .) 2004تعمل هذه الشركة التابعة في مجسال شسراء األراضسي والعقسارات واسستثمارها بسالبيع والتسأجير لصسالح الشسركة ومسسك
إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على سبيل الضسمانات وبيسع وشسراء العقسارات ألغسراض التمويسل بموجسب موافقسة مؤسسسة
النقد العربي السعودي رقم  361000109161بتاري 1436/8/10هـ.
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 -1عــــــــام (تتمة)
شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة
قام البنك بتساري  31ينساير  2017بتأسسيس شسركة البنسك العربسي السوطني ل سسواق العالميسة المحسدودة كشسركة ذات مسسؤولية محسدودة
مسجلة في جسزر الكايمسان ومملوكسة بنسسبة  %100للبنسك .تتمثسل أهسداف هسذه الشسركة فسي القيسام بعمليسات المتساجرة بالمشستقات الماليسة
باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك.
تغيُر في وضع شركة تابعة
يمتلسك البنسك بشسسكل غيسر مباشسسر نسسبة  %25.47فسسي صسندق إي.إن.بسسي.آي .البوابسة االقتصسسادية (الصسندوق) ،وهسسو صسندوق اسسستثمار
عقاري بطرح خاص ومحدد المدة تم تأسيسه في  25أغسطس  2014لمدة خمس سسنوات تبسدأ مسن تساري إقفسال الطسرح األول بتساري
 11ينسساير  . 2015تسسم إخطسسار هيئسسة السسسوق الماليسسة بطسسرح الصسسندوق بموجسسب الخطسساب رقسسم  411/14/8بتسساري  9شسسوال 1435هسسـ
(الموافق  5أغسطس  .)2014يتمثل نشاط الصندوق في تملك موجودات عقارية في مدينة الرياض كعقارات مدرة للدخل في الرياض
وسيتسلم الصندوق منها دخل إيجار ودخل تشغيل الفندق على مدى فترة الصندوق.
تم توحيد القوائم المالية للصندوق كشركة تابعة حتى سبتمبر  .2018وبعد ذلك قامت المجموعة بإعادة تقييم سسيطرتها علسى الصسندوق
وبعسسد االخسسذ بعسسين االعتبسسار تكسسوين مجلسسس إدارة الصسسندوق والعناصسسر األخسسرى ،رأت المجموعسسة أنهسسا فقسسدت السسسيطرة علسسى أنشسسطة
الصندوق اعتبارا من أكتوبر  ،2018إال أنه ال زال للمجموعة تأثير جوهري على الصندوق .وعليه ،فقد توقفت المجموعة عن توحيد
القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجمـــوعة ،وتم اعتبار الصندوق كشركة زميلة.
 -2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المحليية المولةدل المةو ل للثالثسة أشسهرالمنتهية ةي  31مةاس  2019طبقةا لمعيةاس الماابةب الةد لي )34
الخاص بـ "التقاسيح المالي األ لي " المعدل من قبل مؤبس النقد العحبي السعودي بشأن الماابب عن ال كال ضةحيب الةدخل .إن هةه
القوائم المالي المحليي المولدل المو ل ال تشتمل عيى كا المعيومات اإل صالات المطيوب ةي القةوائم المالية المولةدل السنـةـوي
يجب أن تقحأ نــةـبا إلةى نةب مة القةوائم المالية المولةدل السةنوي ليمجموعة كمةا ةي  31ديسةمبح  .2018قةا البنةب بتطبية المعيسار
الدولي للتقرير المالي (" )16عقود االيجار" إعتبارا من  1يناير  ،2019وتم اإلفصاح عسن السياسسات المحاسسبية لهسذا المعيسار الجديسد
في االيضاح .4
تظهح هه القوائم المالي المحليي المولدل المو

ل بالحيال السعودي ،يتم تقحيبها ألقحب ألف ما لم يحد خالف ذلب.

 -3أسس التوحيد
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسسات محاسسبية مماثلسة .يستم إجسراء تعسديالت علسى
القوائم المالي للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم المالي المحليي المولدل المو ل للبنك.
الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكسون
معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ،ويكون لديها المقدرة على التأثير على
تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة المستثمر فيها .يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المرحليسة الموحسدة
الموجزة إعتبارا من تاري بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
وبشكل خاص ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط:
 عندما تكون لديها القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيام بأعمالالتوجيه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فيها)،
 أن تكون معرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ،و أن يكون لديها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.وفي الحاالت التي ت كون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها ،عندئذ
تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها، الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.8
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 -3أسس التوحيد (تتمة)
تقوم المجموعة بإعادة تقدير فيما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير
في عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة المتعلقة بالسيطرة .يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا من انتقال السيطرة على
الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .تدرج موجودات
ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
اعتبارا من تاري سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على أي شركة تابعة ،فإنها تقوم باإلجراءات التالية:
 التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة في حقوق الملكية إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم إثبات القيمة العادلة ألية استثمارات مبقاة إثبات أي فائض أو عجز في حساب الربح أو الخسارة إعادة تبويب حصة البنك في المكونات التي سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباحالمبقاة ،حسبما هو مالئم ،وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة بشكل مباشر باستبعاد الموجودات أو المطلوبات
ذات الصلة.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للبنك -سواء
بشكل مباشر او غير مباشر -ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة
المركز المالي المرحلية الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  .يتم توزيع إي خسائر تتعلق
بحقوق الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيدها
عجز .يتم معالجة عملية االستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة باستخدام طريقة الشراء ،وبموجبها يتم إثبات الفرق بين
تكلفة الشراء والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شهرة".
يتم اعتبار معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية( ،أي ،معامالت مع
المالك بصفتهم مالكا) .ويُسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة المقتناة بالقيمة
الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة .كما يُسجل في حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير
المسيطرة.
يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بحصتها في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة الموحدة بعد تاري
االستحواذ.
يتم حذف كافة الموجود ات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين
شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
-4

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديد
اعتبارا من  1يناير  ،2019قامت المجموعة بتطبيق معيارا محاسبيا جديدا .وقد تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار أدناه:
أ ) إذا كانت المجموعة هي المستأجرة
تعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة عقود إيجار تشغيلية ،وبموجبها تحمل دفعات اإليجار علسى قائمسة السدخل المرحليسة الموحسدة
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
وفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء مدته ،تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفتسرة التسي يستم فيهسا إنهساء
اإليجار.
ب) إذا كانت المجموعة هي المؤجر
في حالة بيع الموجودات بموجب عقد إيجسار تمسويلي بمسا فسي ذلسك تلسك المقتنساة بموجسب عقسود اإلجسارة اإلسسالمية ،يستم إثبسات القيمسة الحاليسة
لدفعات اإليجار كـ "ذمم مدينة" ويتم اإلفصاح عنها ضمن القروض والسلف .يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحاليسة لهسذه
الذمم كـ "عائد غير مكتسب" .يتم إثبات دخل اإليجار على مدى فترة عقد اإليجسار باسستخدام طريقسة العائسد الفعلسي والتسي تظهسر معسدل عائسد
دوري ثابت.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي  :16عقود اإليجار
قامسست المجموعسسة بتطبيسسق المعيسسار السسدولي للتقريسسر المسسالي  - 16عقسسود اإليجسسار .يحسسل هسسذا المعيسسار محسسل االرشسسادات الحاليسسة المتعلقسسة بعقسسود
اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  – 17عقود اإليجار ،والتفسير  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعسايير الدوليسة للتقريسر المسالي:
"تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :عقود اإليجارات التشغيلية
– الحوافز ،والتفسير  27الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.
تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المسالي  16فسي شسهر ينساير  . 2016ويسسري مفعولسه علسى الفتسرات السسنوية التسي تبسدأ فسي أو بعسد  1ينساير
.2019
ينص المعيار الدولي للتقرير المالي  16على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المصاحبة لها بشكل عام في
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ،ما لم تكن فترة اإليجار  12شهر أو أقل ،أو إن عقد اإليجار يعتبر مسنخفض القيمسة .عليسه ،بالنسسبة
للمستأجرين ،تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة السدولي  - 17عقسود اإليجسار إلسى "عقسود إيجسارات تشسغيلية" أو "عقسود
إيجارات تمويلية" .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يجب على المستأجر إثبات التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل ،وبالمقابل يتم رسملة
أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائسدا التكساليف المتعلقسة بهسا مباشسرة ،ويستم إطفاؤهسا
على مدى العمر اإلنتاجي.
لقد اختارت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي  16عند تطبيق المعيسار الجديسد .خسالل
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة على عقسود اإليجسارات التشسغيلية ،تسم قيساس حسق االسستخدام ل صسل المسؤجر بشسكل عسام
بمبلغ التزام اإليجار ،باستخدام معدل الفائدة بتاري تطبيق المعيار ألول مرة .كما تتطلب اإلفصساحات االنتقاليسة السواردة فسي المعيسار السدولي
للتقرير المالي  16من المجموعة عرض تسوية التزامسات اإليجسار خسارج قائمسة المركسز المسالي كمسا فسي  31ديسسمبر  2018إلسى التزامسات
اإليجار المثبتة كما في  1يناير  ،2019كما يلي:
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تسوية التزامات اإليجار

2019

التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018
التزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في  1يناير ( 2019إجمالي ،بدون خصم)
التزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في  1يناير ( 2019صافي ،مخصومة)
تمديد معين بصورة معقولة أو خيار االنهاء
التزامات اإليجار بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  16كما في  1يناير 2019

415.843
415.843
328.716
500.298
829,014

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشسسى السياسسسات والتقسسديرات واالفتراضسسات المحاسسسبية المسسستخدمة فسسي إعسسداد هسسذه القسسوائم الماليسسة المرحليسسة الموحسسدة المسسوجزة مسسع تلسسك
المستخدمة في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018باستثناء السياسات المحاسبية الموضحة أدنساه .وباتبساع
المعيار الجديد المبين في اإليضاح ( ،)4تطبق السياسات المحاسبية التالية اعتبارا من  1يناير  ،2019وتحل محسل أو تعسدل أو تضساف إلسى
السياسات المحاسبية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام .2018
أصول حق االستخدام /التزامات اإليجار
عند اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة عند نشأة العقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كسان العقسد يعتبسر إيجسار أو ينطسوي علسى عقسد إيجسار .يكسون
العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقسد ين قسل حسق السسيطرة علسى اسستخدام أصسل محسدد لفتسرة محسدده مقابسل عسوض .تحسدد
السيطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى البنك وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه الموجودات.
تطبق المجموعة نموذج التكلفة ،وتقوم بقياس أصل حق االستخدام بالتكلفة:
 مطروحا منها أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكم في القيمة ،و
 معدله باي إعادة قياس اللتزام يتعلق بتعديالت عقد اإليجار.
التزام اإليجار
عند اإلثبات األولي ،يجب احتساب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمسؤجر .بعسد تساري بسدء عقسد اإليجسار ،يجسب
على المجموعة قياس التزام اإليجار بما يلي:
 )1زيادة القيمة الدفترية لتعكس العمولة على التزام اإليجار ،و
 )2تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار ،و
 )3إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديالت لعقد اإليجار.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018

(بآالف الرياالت السعودية)

 -6االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كما يلي:

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة في الدخل الشامل األخر –
أدوات حقوق الملكية
استثمارات بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر –
سندات دين
استثمارات بالقيمة العادلة في الربح او الخسارة
ناقص :إنخفاض القيمة
اإلجمالي

 31مارس 2019
(غير مدققة )

 31ديسمبر 2018
(مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

26,135,651

23,539,433

22,646,612

1,094,203

988,140

875.258

3,228,012
518,500
)(21,713
30,954,653

2,824,286
516,663
)(11,339
27,857,183

7.390.799
498,144
)(8,664
31,402,149

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
لم يتم خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019استبعاد أي من االستثمارات المصنفة كأدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة في الدخل الشامل االخر .ولم يكن هنالك أي تحويالت ألي من المكاسب أو الخسائر التراكمية الى حقوق الملكية المتعلقة
بهذه االستثمارات (  31مارس  :2018خسارة بلغت  26.306ألف لاير سعودي) .بلغت توزيعات األرباح المثبتة في قائمة
الدخل المرحلية الموحدة  9.015ألف لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  31( 2019مارس :2018
 4.204ألف لاير سعودي).
 -7القروض والسلف ،صافي
تتكون القروض والسلف (وجميعها مقتناة بالتكلفة المطفأة) ،مما يلي:
جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
تجارية وأخرى

اإلجمالي

قروض وسلف عاملة ،إجمالي

3,835,707

476,300

25,126,824

92,053,172

121,492,003

قروض وسلف غيرعاملة ،صافي

5,096

9,816

75,048

1,384,229

1,474,189

إجمالي القروض والسلف

3,840,803

486,116

25,201,872

93,437,401

122,966,192

مخصص االنخفاض

)(29,088

)(33,209

)(400,097

)(2,311,142

)(2,773,536

القروض والسلف ،صافي

3,811,715

452,907

24,801,775

91,126,259

120,192,656

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض وسلف عاملة ،إجمالي

3,694,867

496,547

93,641,280 24,387,163

قروض وسلف غيرعاملة ،صافي

5,364

11,727

93,141

إجمالي القروض والسلف

3,700,231

508,274

95,026,734 24,480,304

مخصص االنخفاض

)(22,066

)(35,953

)(432,806

)(2,186,479

القروض والسلف ،صافي

3,678,165

472,321

92,840,255 24,047,498

 31مارس ( 2019غير مدققة)

 31ديسمبر ( 2018مدققة)
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قروض
تجارية وأخرى

1,385,454

اإلجمالي
122,219,857
1,495,686
123,715,543
)(2,677,304
121,038,239

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -7القروض والسلف ،صافي (تتمة)
فيما يلي بيان بحركة مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس:
 31مارس 2019
(غير مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

رصيد مخصص االنخفاض كما ورد في بداية الفترة

2.677.304

2.253.542

مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية

-

386.180

رصيد مخصص االنخفاض المعدل في بداية الفترة

2,677,304

2.639.722

المحمل للفترة ،صافي

174,920

132.210

ديون معدومة مشطوبة من مخصص االنخفاض

)(78,688

()67.950

الرصيد كما في نهاية الفترة

2,773,536

2.703.982

بلغ مخصص خسائر انخفاض االئتمان ،صافي للفترة المنتهية في  31مارس  ،2019مبلغ  153.692ألف لاير سعودي (31
مارس  104.448 :2018ألف لاير سعودي) ،ويشتمل على ديون معدومة مشطوبة مسجلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة وقدرها  13.728ألف لاير سعودي ( 31مارس 19.899 :2018ألف لاير سعودي) ،بعد خصم االستردادات البالغة
 34.956ألف لاير سعودي ( 31مارس  47.661 :2018ألف لاير سعودي).
فيما يلي تحليال بالتغيرات في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف:
 31مارس ( 2019غير مدققة)
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر التي لم
ينخفض مستوى
االئتمان لها

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر

خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر ذات
مستوى ائتماني منخفض

اإلجمالي

قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة
الرصيد كما في  1يناير 2019
مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى  12شهر
مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر التي لم ينخفض
مستوى االئتمان لها
مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر ذات مستوى ائتماني
منخفض
صافي المحمل للفترة
مبالغ مشطوبة
الرصيد كما في  31مارس 2019

431,022

1,122,906

1,123,376

2,677,304

28,582

)(24,270

)(4,312

-

)(16,296

27,637

)(11,341

-

-

)(3,356

3,356

-

97,387
-

31,666
-

45,867
)(78,688

174,920
)(78,688

540,695

1,154,583

1,078,258

2,773,536

بالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (المرحلة الثالثة) ،فإنها تتضمن مخصص محفظة القروض
غيرالعاملة مع تأثير العناصر األخرى المرتبطة بالمعيار الدولي للتقرير المالي .9
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -7القروض والسلف ،صافي (تتمة)
فيما يلي بيان بمخصص خسائر انخفاض االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي الظاهر في قائمة الدخل المرحلية الموحدة:
للثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2018
 31مارس 2019
(غير مدققة)
(غير مدققة)
153,692

مخصص خسائر انخفاض االئتمان ،صافي

104.448

(عكس مخصص)  /مخصص التعهدات وااللتزامات المحتملة
المتعلقة باالئتمان

)(5,700

70.412

147,992

174.860

 -8ودائع العمالء
 31مارس 2019

 31ديسمبر 2018

 31مارس 2018

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

تحت الطلب

64,467,275

65,759,753

66,220,242

ألجل

59,426,205

67,888,136

59,875,490

ادخار

122,457

112,263

102,049

أخرى

4,029,172

7,149,270

3,829,148

اإلجمالي

128,045,109

140,909,422

130,026,929
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -9المشتقات
ي عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية ل دوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاري
االستحقاق .إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات  ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

القيمة
العادلة
اإليجابية

 31مارس 2019
(غير مدققة)
القيمة العادلة
السلبية

 31ديسمبر 2018
(مدققة)
المبالغ
اإلسمية

القيمة العادلة
اإليجابية

المبالغ
االسمية

القيمة العادلة
السلبية

القيمة
العادلة
اإليجابية

 31مارس 2018
(غير مدققة)
المبالغ
االسمية

القيمة العادلة
السلبية

مقتنااااااااااااة ألغااااااااااااراض
المتاجرة:
مقايضات أسعار
العموالت
ومقايضات
العموالت بعمالت
مختلفة
العقود المستقبلية
الخاصة بأسعار
العموالت
والخيارات
عقود الصرف األجنبسي
اآلجلة وعقود السلع
خيارات العمالت والسلع

651,224

609,712

671,122 20,927,780

630,828

529,720 20,242,545

497,618

20,237,027

572,649

571,444

619,698 16,859,714

617,373

474,061 13,189,978

471,442

12,865,429

33,184

8,968

1,634,852

31,059

7,489

4,898,307

41,320

12,815

2,877,396

1,198

1,114

97,694

2,383

1,691

134,026

4,577

4,740

545,925

مقتناااااة لتغطيااااة مخاااااطر
القيمة العادلة :
مقايضات أسعار
العموالت

46,988

اإلجمالي

55,442,108 1.005.846 1,385,459 55,614,945 1,291,384 1,580,334 59,967,425 1,438,674 1,305,243

247,436

256,072 20,447,385

34,003

335,781 17,150,089

19,231

18,916,331

تم اإلفصاح عن المشتقات بالمبالغ اإلجمالية بتساري قائمسة المركسز المسالي المرحليسة الموحسدة ،ولسم يستم تسسويتها بهسوام نقديسة تسم إيسداعها
واستالمها مقابل المشتقات بمبلغ  642.386الف لاير سعودي ،مودعة ( 31ديسمبر  45.647 :2018ألسف لاير سسعودي مسستلمة و31
مارس  192.885 :2018ألف لاير سعودي ،مودعة).
 -10التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
أ) تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية .ال يوجسد أي تغييسر فسي موقسف هسذه السدعاوى وفقسا لمسا تسم اإلفصساح
عنه في  31ديسمبر .2018
ب) فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات مؤكدة لمنح االئتمان
أخرى
اإلجمالي

 31مارس 2019
(غير مدققة)
5,373,588
22,287,605
1,244,042
3,539,135
84,363
32,528,733
14

 31ديسمبر 2018
(مدققة)
5,090,864
22,693,597
1,230,059
2,654,459
86,030
31,755,009

 31مارس 2018
(غير مدققة)
5,580,384
23,765,707
1,405,933
3,468,750
93,521
34,314,295

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -10التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)
ب لغ الجزء غير المسستخدم مسن االلتزامسات غيسر المؤكسدة ،والتسي يمكسن إلغاؤهسا مسن جانسب البنسك فسي أي وقست ،والقائمسة كمسا فسي  31مسارس
 2019مسسا مجموعسسه  16.926مليسسون لاير سسسعودي ( 31ديسسسمبر  13.536 :2018مليسسون لاير سسسعودي و 31مسسارس 14.799 :2018
مليون لاير سعودي).
 -11النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي:

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما
عدا الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق
خالل تسعين يوما من تاري اإلقتناء
اإلجمالي

 31مارس 2019
(غير مدققة )

 31ديسمبر 2018
(مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

2,836,434

15,958,457

8.423.352

1,352,543
4,188,977

1,136,499
17,094,956

2.196.048
10.619.400

 -12الزكاة وضريبة الدخل
بتاري  14مارس  ،2019اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أنظمة زكوية جديسدة بنساءا علسى القسرار السوزاري
رقم  2215والذي يوضح أسس احتساب الزكساة علسى شسركات التمويسل المرخصسة مسن قبسل مؤسسسة النقسد العربسي السسعودي .تسم إصسدار أنظمسة
الزكاة الجديدة وفقا لالئحة التنفيذية للزكاة وتسري على الفتسرات مسن  1ينساير  .2019وبسالرغم مسن تقسديم أسسس جديسدة الحتسساب الزكساة ،سسيتم
االستمرار في احتساب الزكاة على المساهمين السعوديين بواقع  %2.5من وعاء الزكاة.
بلغت الزكاة للفترة المنتهية في  31مارس  2019والمتعلقة بالمساهمين  68.9مليون لاير سعودي تقريبسا ( 31مسارس  100.2 :2018مليسون
لاير سعودي) ،بينما بلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهم غير السعودي عن صافي حصته فسي السدخل للفتسرة الحاليسة  72.2مليسون لاير
سسسعودي ( 31مسسارس  66.8 :2018مليسسون لاير سسسعودي) .قسسدر مخصسسص الزكسساة وضسسريبة السسدخل علسسى أسسساس نتسسائج عمليسسات البنسسك للفتسسرة
المنتهية في ذلك التاري والمركز المالي كما في  31مارس .2019
 -13القطاعات التشغيلية
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )8بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تخص مكونات المجموعسة ،التسي
تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها.
ألغراض إدارية ،تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:
قطاع التجزئة

:

ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية ل فراد.

قطاع الشركات

:

قروض وسلف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والعمالء االعتباريين والمنشآت التجاريسة
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،إضافة إلى فرع البنك في لندن.

قطاع الخزينة

:

يدير المحفظة التجارية واالستثمارية ،التمويل والسيولة ،ومخاطر أسعار العمالت والعموالت بالبنك.

قطاع خدمات
االستثمار والوساطة

:

خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصسول والتسي تشسمل التعامسل واإلدارة والترتيسب والمشسورة وحفسظ
األوراق المالية.

أخـــرى

:

تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعسة والموجسودات والمطلوبسات الخاصسة بساإلدارة العامسة
واألقسام المساندة األخرى.

تقيد المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا لنظام التحويل المتبع من قبل المجموعة .إن األسس التسي بُنسي عليهسا تحديسد دخسل ( /مصساريف)
العمليات بين القطاعات للفترة الحالية تتماشى مع األسس المستخدمة في  31مارس  .2018تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة
الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ،ولها فرع دولي واحسد فسي لنسدن .إن إجمسالي الموجسودات والمطلوبسات
والتعهدات ونتائج أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة ككل.
فيما يلي بيان بإجمالي الموجودات والمطلوبات المرحليسة الموحسدة الخاصسة بالمجموعسة كمسا فسي  31مسارس  2019و  2018وإجمسالي دخسل
ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة الثالثة اشهر المنتهية في ذلك التاري لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -13القطاعات التشغيلية (تتمة)
 31مارس ( 2019غير مدققة)

إجمالي الموجودات
استثمارات في شركات زميلة
إجمالي المطلوبات
دخل( /مصاريف) العمليات من العمالء
الخارجيين
دخل ( /مصاريف) العمليات بين القطاعات
إجمالي دخل العمليات
ومنه:

قطاع التجزئة
39,392,303
67,830,407

قطاع الشركات
84,067,424
65,477,345

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الخزينة
99,579 42,570,355
46,353 5,159,598

اإلجمالي
أخــرى
168,616,733 2,487,072
875,491 875,491
142,138,976 3,625,273

512,764

1,116,522

)(15,181

22,093

)(3,044

1,633,154

105,862

)(486,733

288,075

-

92,796

-

618,626

629,789

272,894

22,093

89,752

1,633,154

554,836

515,748

194,175

10,656

89,426

1,364,841

دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مخصص خسائر انخفاض االئتمان
والمخصصات االخرى ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة
الموجودات المالية األخرى ،صافي

30,934

110,895

1,632

14,749

)(15,586

142,624

22,357

125,635

-

-

-

147,992

-

-

13,634

-

-

13,634

استهالك وإطفاء

21,454

1,888

300

467

43,827

67,936

إجمالي مصاريف العمليات

353,361

312,826

35,665

12,194

5,764

719,810

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك
صافي الدخل العائد لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

-

-

-

6,239

6,239

265,265

316,963

237,229

9,899

90,775

920,131

-

-

-

-

()548

()548

دخل العموالت الخاصة ،صافي

غير المسيطرة

إجمالي الموجودات
استثمارات في شركات زميلة
إجمالي المطلوبات

 31مارس ( 2018غير مدققة)
قطاع الشركات
قطاع التجزئة
82,756,660 34,787,453
67.207.134 65.828.302

قطاع الخزينة
46.193.871
6.557.429

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة
اإلجمالي
أخــرى
168.396.134 1,881,075 2,777,075
616,764
616,764
143.257.206 3.530.949
133.392

497,174

956,524

8,980

44,334

26.147

1,533,159

70,163
567,337

)(339,264
617,260

216,539
225,519

44,334

52,562
78.709

1,533,159

502,505

511,829

122,467

8,578

48,743

1,194,122

دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مخصص خسائر انخفاض
االئتمان والمخصصات االخرى ،صافي
عكس مخصص االنخفاض في قيمة
الموجودات المالية األخرى ،صافي

44,879

115,472

2,987

14,844

5,464

183.646

47,478

127,382

-

-

-

174,860

-

-

()9,657

-

-

()9,657

استهالك وإطفاء

26,271

1,632

421

477

22,773

51,574

إجمالي مصاريف العمليات

408,896

258,371

12,574

21,145

7,310

708,296

الحصة في خسائر شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك
صافي الدخل العائد لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

-

-

-

)(6,458

)(6,458

158,441

358,889

212,945

23,189

63,034

816,498

-

-

-

-

1.907

1.907

دخل العمليات من العمالء الخارجيين
دخل ( /مصاريف) العمليات بين القطاعات
إجمالي دخل العمليات
ومنه:
دخل العموالت الخاصة ،صافي

غير المسيطرة
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 - 14رأس المال وأسهم المنحة وربح السهم
في  31مارس  ، 2019يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  1.500مليون سهم ،بقيمة اسمية
قدرها  10لاير للسهم الواحد (  31ديسمبر  2018و  31مارس  1.000 :2018مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10لاير
للســــهم الواحد).
إقترح مجلس اإلدارة إصدار  500مليون سهم منحة بقيمة أسمية قدرها  10لاير للسهم الواحد عن طريق تحويل  3مليار لاير
سعودي و  2مليار لاير سعودي من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة على التوالي ،وتمت المصادقة على ذلك من قبل
الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاري  27مارس .2019
تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في  31مارس  2019و  ،2018وذلك بتقسيم صافي دخل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على  1.500مليون سهم وذلك إلظهار بأثر رجعي تأثير تغيُر عدد األسهم نتيجة إلصدار أسهم
المنحة .إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم األساسي.
 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات في معاملة نظامية بين متعاملين في
السوق بتاري القياس .يتم قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
-

في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات  ،أو

-

في السوق األكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس.

إن القيمة العادلة ل دوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،ال تختلف جوهريا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية
المرحلية الموحدة الموجزة.
تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة
يستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ( بدون تعديل)
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعير أخرى يتم
تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.
المستوى الثالث :طرق تسعير ال يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.
أ -القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستويات التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ل دوات المالية ،وال تشمل معلومات القيمة العادلة ل دوات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة:
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
أ -القيمة الدفترية والقيمة العادلة
الموجودات المالية
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
 31مارس ( 2019غير مدققة)

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو
الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة في الدخل الشامل
4,322,215
اآلخر
1,305,243
مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
1,348,496
األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
26,113,938
120,192,656
قروض وسلف
518,500

-

37,222

481,278

518,500

1,091,909
-

3,228,413
1,305,243

1,893
-

4,322,215
1,305,243

-

26,467,618
-

123,023,545

1,348,496
26,467,618
123,023,545

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
 31ديسمبر ( 2018مدققة)

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو
الخسارة

516,663

استثمارات بالقيمة العادلة في الدخل
3,812,426
الشامل اآلخر
1,580,334
مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
1,134,048
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف

23,528,094
121,038,239

-

40,480

476,183

516,663

985.839
-

2.824.694
1,580,334

1,893
-

3,812,426
1,580,334

-

23.341.740
-

122,887,396

1,134,048
23,341,740
122,887,396

المطلوبات المالية
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
 31مارس ( 2019غير مدققة)

المستوى األول

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
1,438,674
مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

-

1,438,674

-

1,438,674

-

-

2,006,937

1,895,602
128,045,109
2,006,937

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

1,895,602
128,045,109
2,041,935
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
أ -القيمة الدفترية والقيمة العادلة (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

 31ديسمبر ( 2018مدققة)
مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة
مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
صكوك

المستوى الثاني

المستوى األول

اإلجمالي

المستوى الثالث

1,291,384

-

1,291,384

-

1,291,384

1,536,602
140,909,422
2,020,491

-

-

1,962,503

1,536,602
140,909,422
1,962,503

ب -قياس القيمة العادلة
 -1التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
 2019و .2018
 -2القيم العادلة للمستوى الثالث
تسوية القيم العادلة للمستوى الثالث
توضح الجداول التالية تسوية االرصدة االفتتاحية إلى االرصدة الختامية للقيمة العادلة للمستوى الثالث:
اسثتمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 31مارس 2019
(غير مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

الرصيد في بداية الفترة
مبالغ محولة من موجودات مالية متاحة للبيع عند التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
إجمالي األرباح ( /الخسائر) غير المحققة المدرجة في قائمة الدخل
المرحلية الموحدة
تسويات
مشتريات
الرصيد في نهاية الفترة

476.183

-

-

8,823

5.517
()422
481.278

)(839
)(176
450,000
457,808

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 31مارس 2019
(غير مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

الرصيد في بداية الفترة
مبالغ محولة من موجودات مالية متاحة للبيع عند التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
الرصيد في نهاية الفترة

1.893

-

1.893

1.893
1.893
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
ب -قياس القيمة العادلة (تتمة)
 -3طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
يوضح الجدول التالي طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المستوى الثاني والثالث للقيمة العادلة كما في  31مارس
 2019و  31ديسمبر  ،2018إضافة إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة التي تم استخدامها:
الماااادخالت الهامااااة غياااار العالقة بين المدخالت
الهامة غير القابلة
القابلة للمالحظة
للمالحظة وقياس
القيمة العادلة

النوع

طرق التقييم

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الربح أو الخسارة

يتم تحديد القيمة العادلة على أساس
آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه
للصناديق االستثمارية.

ال شيء

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر المصنفة في
المستوى الثاني وتشمل السندات العادية
التي ال يوجد لها سعر متداول في السوق

يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام
التدفقات النقدية المخصومة التي
تستخدم مدخالت بيانات السوق القابلة
للمالحظة لمنحنيات العائد وهوام
االئتمان.

ال شيء

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر المصنفة في
المستوى الثالث وتشمل صناديق األسهم
الخاصة

تحدد القيمة العادلة على أساس آخر
صافي قيمة موجودات معلن عنه
للصناديق االستثمارية.

تتكون المشتقات المصنفة في المستوى
الثاني من مقايضات أسعار العموالت
الخاصة التي تتم خارج األسواق
النظامية ،مقايضات العمالت  ،العقود
المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
والخيارات ،عقود الصرف األجنبي
الفورية واآلجلة ،خيارات العمالت
والسلع وغيرها من األدوات المالية
المشتقة.

ال شيء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام نماذج التقييم الخاصة بالبنك
المبنية على أساس التدفقات النقدية
المخصومة .إن مدخالت هذه البيانات
تتم على أساس مؤشرات السوق القابلة
للمالحظة ذات الصلة باألسواق التي
يتم تداول هذه األدوات فيها والتي يتم
الحصول عليها من مزودي خدمة
البيانات المستخدمة في السوق بشكل
واسع.

ال شيء

ال ينطبق

موجودات ومطلوبات مالية يتم اإلفصاح
عنها بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها في
المستوى الثاني تشمل االستثمارات
المقتناة بالتكلفة المطفأة.

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم مدخالت بيانات السوق
القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد
وهوام االئتمان.

يتم تضمين تغطية إضافية
لمراعاة أي اختالفات
محتملة في النموذج أو أي
الظروف الحرجة في
السوق

ال ينطبق

موجودات ومطلوبات المالية يتم
اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة ويتم
تصنيفها في المستوى الثالث تشمل
القروض والسلف وادوات الدين
المصدرة.

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم مدخالت بيانات السوق
القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد
وهوام االئتمان.

يتم تضمين هوام
االئتمان بتغطية إضافية
لمراعاة أي اختالفات
محتملة في النموذج أو أي
الظروف الحرجة في
السوق

هام
كان
كلما
االئتمان عاليا كلما كان
التقييم منخفضا والعكس
صحيح
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 - 16كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإد ارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي
قوي .وخالل الفترة ،التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة برأس المال النظامي.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاي ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وبموجبها
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز
المالي المرحلية الموحدة ،والتعهدات وااللتزامات والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها
النسبية.
لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار إرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بازل  3والتـي
سرى مفعولها اعتبارا من  1يناير  .2013وطبقا للركن األول من توصيات لجنة بازل  ،3تم احتساب الموجودات المرجحة
للمخاطر الموحدة الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة كما يلي:
 31مارس 2019
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2018
(مدققة)

 31مارس 2018
(غير مدققة)

مخاطر االئتمان – الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر العمليات  -الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق  -الموجودات المرجحة المخاطر

146.555.893
13.606.915
1.960.557

143,485,274
13,565,927
1,174,055

143.734.512
13.276.575
1.749.713

إجمالي الركن ( - )1الموجودات المرجحة المخاطر

162.123.365

158,225,256

158.760.800

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

26.772.592
2.719.103
29.491.695

26,046,963
2,519,304
28,566,267

24.256.553
2.487.762
26.744.315

نسبة كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال األساسي
نسبة كفاية رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%16.51
%18.19

%16.46
%18.05

%15.28
%16.85

تحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال المجموعة .يتم مراقبة كفاية رأسمال
المجموعة باستخدام إجراءات ،من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.
 -17المعامالت غير النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
فيما يلي ملخص بالمعامالت غير النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المرفقة والناتجة عن تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي " 16عقود االيجار" (راجع إيضاح  ،)4وحصة البنك من التسوية الزكوية لشركة زميلة:
 31مارس 2019
(غير مدققة)
األنشطة التشغيلية
مصاريف استهالك
موجودات أخرى

19,782
43,588

مطلوبات أخرى

800,093

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

863,463
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و 2018
(بآالف الرياالت السعودية)

 -17المعامالت غير النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة (تتمة)

 31مارس 2019
(غير مدققة)
األنشطة االستثمارية
استثمارات في شركات زميلة

10,160
)(796,819

ممتلكات ومعدات
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)(786,659

األنشطة التمويلية
حقوق الملكية  -أرباح مبقاة

)(76,804

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()76,804

النقدية وشبه النقدية

-

 - 18أرقام المقارنة
تم إعادل تصنيف بعض أسقا المقاسن ليفتحل السابق لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.
 -19اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  18شعبان 1440هـ (الموافق  23أبريل
.)2019
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