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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2019و  2020 مارس 31في  ةأشهر المنتهي الثالثة ةلفتر

  )بآالف الرياالت السعودية(
 

 عــــــــام  -1
هـ  1399رجب  18بتاريخ  38بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،تأسس البنك العربي الوطني ) البنك (

م بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك العــــــــــــــــــــــــربي  1980فبراير  2وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ  .(م 1979 يونيو 13الموافق )
ـل التجا .المحدود في المملكة العربية السعودية ـنك بموجب السج ـ ـ ـخ  1010027912ري رقم يعمل الب ـ ـتاري ـ ـ ربيع األول  1ب

فرعا ( في المملكة  138: 2019 مارس 31فرعا  ) 137خالل شبكة فروعه وعددها  من (م1980يناير  19الموافق )هـــ 1400
 :إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو .العربية السعودية  وفرعا  واحدا   في المملكة المتــحدة

  البنك العربي الوطني

 56921ص ب 

 11564الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة  .تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية
 .والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك العمولةمبدأ تجنب قائمة على 

 
)ويشــــار  للبنك والشــــركات التابعة التاليةالقوائم المالية المرحلية الموجزة تشــــتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على 

 :إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(
 

 لالستثمار شركة العربي الوطني
 

مملوكة بالكامل للبنك  العربي الوطني لالستثمار( شركة) تابعة باسموفقا  لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة 
، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري مقفلة سعوديةمساهمة وهي شركة  )بشكل مباشر أو غير مباشر(،

تقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية و،( 2007نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاريخ  1010239908رقم 
المالية حسب أنظمة هيئة  وحفظ األوراق والمشورةوأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب 

عليه، بدأ البنك  .(2008يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها .السوق المالية
محرم  19بتاريخ   علما  أنه.2008يناير  12بتوحيد القوائم المالية للشركة التابعة المذكورة أعاله في قوائمه المالية إعتبارا  من 

(، قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 2014نوفمبر  12هـ )الموافق 1436
هـ )الموافق 1437محرم  28هيئة السوق المالية بتاريخ  مجلس تم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من قبل .مساهمة مقفلة

أغراض على تم إجراء تعديل إضافي  .كأصيل العملليشمل  1/6/14832/15لهيئة رقم س/( بموجب قرار ا2015نوفمبر  10
( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق 2016 يونيو 2هـ )الموافق 1437شعبان  26هذه الشركة التابعة بتاريخ 

هـ وتعميم هيئة السوق المالية 5/2/1437بتاريخ  371000014867المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
 .هـ10/3/1437بتاريخ  6/16287/15/س رقم

 
 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 مقفلة سعوديةوقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة  %87.5نك فيها نسبة وهي شركة تابعة يمتلك الب
مايو  10هـ )الموافق 1430 ىجمادى األول 15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489بموجب السجل التجاري رقم 

وقد بدأ البنك بتوحيد  .وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية .(2009
، قام البنك بزيادة 2014مايو  6في  .وهو تاريخ بدء أعمال الشركة 2009مايو  10إعتبارا  من  التابعة القوائم المالية لهذه الشركة

 .%87.5إلى  %62.5ركة التابعة من نسبة ملكيته في هذه الش
 

 شركة وكالة العربي للتأمين
كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة  2013وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تم تأسيسها في عام 

هـ )الموافق 1435محرم  28الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010396423العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة أعمالها بتاريخ  على الترخيص  حصلت هذه الشركة التابعة .( 2013ديسمبر  1
 .(2014مارس  6هـ )الموافق 1435 ىجمادى األول 5
 

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة 
مسؤولية محدودة بموجب وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات 

(. 2004يوليو  6هـ )الموافق 1425جمادى األولى  18الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010199647السجل التجاري رقم 
تعمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء األراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة ومسك إدارة األصول 

للغير على سبيل الضمانات وبيع وشراء العقارات ألغراض التمويل بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي العائدة للمالك و
 .هـ10/8/1436بتاريخ  361000109161رقم  
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020 مارس 31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
  

 )تتمة(عــــــــام  -1
 

 شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة
بتأسيس شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة  2017يناير  31قام البنك بتاريخ 

للبنك. تتمثل أهداف هذه الشركة في القيام بعمليات المتاجرة بالمشتقات المالية  %100مسجلة في جزر الكايمان ومملوكة بنسبة 
 باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك.

 
 أسس اإلعداد -2

طبقا   2020 مارس 31في  المنتهيةالثالثة أشهر لفترةو في كما للمجموعة الموجزةإعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة  تم
والمعايير واالصدارات  السعودية العربية المملكة في المعتمد" األولية المالية"التقارير  بـ الخاص( 34لمعيار المحاسبة الدولي )

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 لقوائم المالية الموحدةفي احلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة ال تشتمل هذه القوائم المالية المر
 . 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  جنبا  إلى جنب معويجب أن تُقرأ  السنوية

 
والمعايير  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  2019مارس  31المنتهية في لفترة اتم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

فيما يخص )السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل  الدولية للتقرير المالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي
 -تقرير المالي المعايير الدولية لل الصادر عن لجنة تفسير 21 "ضريبة الدخل" والتفسير 12تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. ونظام مراقبة البنوك (قها بالزكاة وضريبة الدخل"الرسوم" بقدر تعل
 

، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك العاملة في المملكة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل في 2019يوليو  17في 
في  ةمعتمدوال ةئمة الدخل. وهذا يتماشى مع المعيار الدولي للتقرير المالي وتفسيراته الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدوليقا

 مجتمعة  إليها يشار) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واالصدارات والمعايير المملكة العربية السعودية
 (."السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية المعايير"
 

 بما يتماشى مع لألثر تبعا  لذلك، قامت المجموعة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل التعديل بأثر رجعي 
 5التقديرات واالخطاء المحاسبية في االيضاخ تم توضيح التغيرات في  .8معيار المحاسبة الدولي  الواردة لسياسات المحاسبيةا

 .حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 .ذلك خالف يرد لم ما ألف ألقرب تقريبها ويتم السعودي، باللاير الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه تظهر
 
 أسس التوحيد  -3

سبية مماثلة. يتم إجراء تعديالت  سات محا سيا ستخدام  شركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك با يتم إعداد القوائم المالية لل
 للبنك. القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع المالية على القوائم 
 

ات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما الشركات التابعة هي الشرك
تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها المقدرة على 

القوائم المالية لمستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة ا
 الموجزة إعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. المرحلية الموحدة

 وبشكل خاص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط:

القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيام عندما تكون لديها   -
 بأعمال التوجيه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فيها(،

 أن تكون معرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، و   -
 .ن يكون لديها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدهاأ  -

كون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها، عندئذ توفي الحاالت التي 
 مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير

 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،  -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى،  -
 .مثل األسهمحقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية   -
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

تقوم المجموعة بإعادة تقدير فيما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير في 
يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من انتقال السيطرة على الشركة  .عناصر الثالثة المتعلقة بالسيطرةالعنصر واحد أو أكثر من 

تدرج موجودات ومطلوبات  .عة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعةالتابعة إلى المجمو
اعتبارا  من  المرحلية الموحدة في قائمة الدخل الشامل الفترةوإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل 

 .طرة على الشركة التابعةتاريخ سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السي

 
 

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

 )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة الموجوداتالتوقف عن إثبات   -
 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة  -
 التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة في حقوق الملكية  -
 المستلم للعوضإثبات القيمة العادلة   -
 استثمارات مبقاة ةإثبات القيمة العادلة ألي  -
   الربح أو الخسارةأو عجز في حساب  فائضإثبات أي   -
أو األرباح   الربح أو الخسارةفي الدخل الشامل اآلخر إلى  في المكونات التي سبق إثباتها المجموعةإعادة تبويب حصة   -

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

 
سواء  بشكل  -غير المملوكة  للبنكتمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات 

الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز  المرحلية ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل -مباشر او غير مباشر
إي خسائر تتعلق بحقوق  توزيعيتم  .الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك المرحلية المالي 

يتم  لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيدها عجز.حقوق الملكية غير المسيطرة حتى إلى لكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة الم
وبموجبها يتم إثبات الفرق بين تكلفة الشراء  ،الملكية غير المسيطرة باستخدام طريقة الشراء حقوقمعالجة عملية االستحواذ على 

 .الموجودات المشتراة كــ "شهرة"والقيمة العادلة للحصة في صافي 

 معامالتأي، )حقوق ملكية،  كمعامالتحقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة مع معامالت اليتم اعتبار 
 الدفتريةويُسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة بالقيمة  (.مع المالك بصفتهم مالكا  

  .يُسجل في حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة كما .الشركة التابعة موجوداتلصافي 

 .بعد تاريخ االستحواذالموحدة لتغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بحصتها في ا

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين شركات 
 .المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

تتماشــى الســياســات والتقديرات واالفتراضــات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع 
 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة القوائم المالية الموحدة السنوية اعداد تلك المستخدمة في 

 المنح الحكومية

لحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه ســـــــيتم اســـــــتالم المنحة وأن البنك ســـــــيلتزم يقوم البنك بإثبات اإلعانة ا
معدالت الســـــائدة في الســـــوق كإعانة حكومية القل عن ي ربح بمعدل ةالحكومي الوديعةبالشـــــروط المتعلقة بها. تعامل المنفعة من 

 – 9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  االمعدالت الســــائدة في الســــوق وقياســــه بمعدل يقل عن الوديعةمتعلقة بالدخل. يتم اثبات 
وفقا  المحددة األولية  العادلةمعدالت الســـــــائدة في الســـــــوق كفرق بين القيمة القل عن ياألدوات المالية. يتم قياس المنفعة بمعدل 

. يتم اثبات 20اســبة عن المنفعة وفقا  لمعيار المحاســبة الدولي ، والمتحصــالت المســتلمة. يتم المح9للمعيار الدولي للتقرير المالي 
-كمصـــــــاريف  –ت التي يقوم فيها البنك بإثبا ةاإلعانة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أســـــــس منتظمة على مدى الفتر

 التي سيتم التعويض عنها. المتعلقة بالمنحةالتكاليف 
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 سعوديةشركة مساهمة  –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020 مارس 31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية  - 5

األثر التالي على بنود قائمة الدخل وقائمة المركز ( 2لزكاة وضـــريبة الدخل )المبين في االيضـــاح عن اأن للتغيير في المحاســـبة 
 المالي وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

 :2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةكما في ولفترة 

معدل كما في 

 الثالثةولفترة 

أشهر المنتهية 

 سبتمبرفي 

  التعديل أثر  2019

قبل التعديل لفترة 

أشهر  الثالثة

 31المنتهية في 

 المالية المتأثرة القوائم الحساب  2019 مارس

- 
 

(68.920) 
 

68,920 
 

مخصص الزكاة )األرباح 
في حقوق  اتقائمة التغير المبقاة( 

 المساهمين

- 
 

(72.240) 

 

72,240 

 

مخصص ضريبة الدخل 
 )األرباح المبقاة(

 لفترة لزكاة  - 68.920 68.920

 قائمة الدخل  
 لفترةلضريبة دخل  - 72.240 72.240

0.52 (0.09) 0.61 
ربح السهم )باللاير 

 السعودي للسهم(

64,326 64,326 - 

موجودات أخرى 
)موجودات ضريبة 

 (ةمؤجل
 قائمة المركز المالي

 
 

 نقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعوديالرصدة واأل  -6

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 2020 مارس 31 

  )غير مدققة (

 نقد في الصندوق  1,704,470  1,723,910  1,639,968

 وديعة نظامية 7,397,240  7,078,289  7,312,344

1,187,000 
 

8,363,000 
 

104,000 

إعادة شراء عكسي لدى مؤسسة النقد 
 العربي السعودي

 آخرى  أرصدة 6,014  1,845  9,466

 اإلجمالي 9,211,724  17,167,044  10,148,778

 
 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األ  -7

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 2020 مارس 31 

  )غير مدققة (

 حسابات جارية  404,017  1,133,575  636,400

 إيداعات أسواق المال 1,125,815  938,303  716,143

 ناقصا : االنخفاض في القيمة (9,383)  (3,886)  (4,047)

 اإلجمالي 1,520,449  2,067,992  1,348,496
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020 مارس 31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 السعودية( )بآالف الرياالت

 
 االستثمارات صافي  -8
 

 كما يلي:  االستثماراتتصنف 

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

ديسمبر  31 

2019 

 )مدققة(

 2020 مارس 31 

  )غير مدققة (

      

 استثمارات بالتكلفة المطفأة  39,337,515  32,736,543  26,135,651

1,094,203 
 

1,983,435 
 

1,653,950 

 الدخل من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
 أدوات حقوق الملكية –الشامل األخر 

3,228,012 
 

2,791,416 
 

1,930,773 

 الدخل من خاللالعادلة  استثمارات بالقيمة
 سندات دين –الشامل اآلخر 

518,500 
 

554,675 
 

488.274 

الربح أو  من خاللالعادلة  استثمارات بالقيمة
 الخسارة 

 ناقصا : االنخفاض في القيمة (13,631)  (27,929)  (21,713)

 اإلجمالي 43.396.881  38,038,140  30,954,653

 

 اآلخر الدخل الشامل من خاللالعادلة  مةيبالقحقوق الملكية  أدواتاالستثمارات في 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة. بلغت بالقيمة تم استبعاد استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة لم ي
 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةألف لاير سعودي لفترة  5.283توزيعات األرباح المثبتة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة 

 ألف لاير سعودي(. 9.015: 2019 مارس 31) 2020
 
 
 القروض والسلف، صافي  -9

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

 مدققة(غير) 2020 مارس 31
سحب علي 

 المكشوف
 بطاقات

 ائتمان 
 قروض 

 شخصية 
 قروض

 وأخرىتجارية  
 

 اإلجمالي

 121,021,625 88,314,206 28,178,031 421,930 4,107,458 قروض وسلف عاملة، إجمالي 

 2,508,541 2,413,431 75,594 10,190 9,326 قروض وسلف غيرعاملة، صافي 

 123,530,166 90,727,637 28,253,625 432,120 4,116,784 إجمالي القروض والسلف

(128,658) االنخفاضمخصص   (35,045)  (356,461)  (3,072,134)  (3,592,298)  

 119,937,868 87,655,503 27,897,164 397,075 3,988,126 القروض والسلف، صافي  
 

 
      )مدققة( 2019 ديسمبر 31

 119,740,055 87,699,378 27,251,509 468,857 4,320,311 وسلف عاملة، إجمالي  قروض

 2,498,649 2,393,020 89,022 7,633 8,974 وسلف غيرعاملة، صافي  قروض

 122,238,704 90,092,398 27,340,531 476,490 4,329,285 والسلف القروض إجمالي

 (3,401,583) (2,929,328) (359,241) (32,136) (80,878) االنخفاض مخصص

 118,837,121 87,163,070 26,981,290 444,354 4,248,407 والسلف، صافي   القروض
 
  

      مدققة(غير) 2019 مارس 31
 121,492,003 92,053,172 25,126,824 476,300 3,835,707 قروض وسلف عاملة، إجمالي 

 1,474,189 1,384,229 75,048 9,816 5,096 قروض وسلف غيرعاملة، صافي 

 122,966,192 93,437,401 25,201,872 486,116 3,840,803 إجمالي القروض والسلف

 (2,773,536) (2,311,142) (400,097) (33,209) (29,088) مخصص االنخفاض

 120,192,656 91,126,259 24,801,775 452,907 3,811,715 القروض والسلف، صافي  
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020 مارس 31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القروض والسلف، صافي )تتمة(  -9

 :مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةإنخفاض القروض والسلف الممنوحة للعمالء لفترة  مخصصفيما يلي بيان بحركة 

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

 2020 مارس 31
 )غير مدققة(

 

 رصيد مخصص االنخفاض في بداية الفترة 3,401,583 2,677,304

 المحمل للفترة، صافي 259,594 174,920

 ديون معدومة مشطوبة من مخصص االنخفاض (68,879) (78,688)

 الرصيد كما في نهاية الفترة 3,592,298 2,773,536

 

 31ألف لاير سعودي ) 189,467، مبلغ 2020 مارس 31االئتمان، صافي للفترة المنتهية في خسائر انخفاض  بلغ مخصص

مسجلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية  مشطوبة ويشتمل على ديون معدومةألف لاير سعودي(،  153.692: 2019 مارس

االستردادات البالغة  بعد خصم ،ألف لاير سعودي( 13.728: 2019 مارس 31ألف لاير سعودي ) 564 وقدرهاالموحدة 

 ألف لاير سعودي(. 34.956: 2019 مارس 31ألف لاير سعودي ) 70,691

 قيمة القروض والسلف:فيما يلي تحليال  بالتغيرات في مخصص االنخفاض في 

 

     

 )غير مدققة( 2020 مارس 31

خسائر االئتمان 
على مدىالمتوقعة   

شهر 12   

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض 

     بالتكلفة المطفأةقروض وسلف للعمالء 

 3,401,583 1,689,119 924,022 788,442 2020يناير  1الرصيد كما في 

خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 

 - (1,335) (7,879) 9,214 شهر 12 على مدى

خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 

على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى 

 - (6,271) 13,251 (6,980) االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 

على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 

 - 11,133 (11,111) (22) منخفض

 259,594 64,747 23,756 171,091 صافي المحمل للفترة 

 (68,879) (68,879) - - مبالغ مشطوبة

 3,592,298 1,688,514 942,039 961,745 2020مارس  31الرصيد كما في 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القروض والسلف، صافي )تتمة(  -9
 

     

 )غير مدققة( 2019مارس  31

خسائر االئتمان 
على مدىالمتوقعة   

شهر 12   

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض 

     قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

 2,677,304 1,123,376 1,122,906 431,022 2019يناير  1الرصيد كما في 

خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

 - (4,312) (24,270) 28,582 شهر 12 على مدىالمتوقعة 
خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

المتوقعة على مدى العمر التي لم 

 - (11,341) 27,637 (16,296) ينخفض مستوى االئتمان لها
خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

المتوقعة على مدى العمر ذات 

 - 3,356 (3,356) - مستوى ائتماني منخفض
 174,920 45,867 31,666 97,387 صافي المحمل للفترة 

 (78.688) (78.688) -       -       مبالغ مشطوبة

 2.773.536 1.078.258 1.154.583 540.695 2019مارس  31الرصيد كما في 

)المرحلة الثالثة(، فإنها تتضمن مخصص محفظة  ذات مستوى ائتماني منخفض خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمربالنسبة ل

  .9بالمعيار الدولي للتقرير المالي  المذكورةالقروض غيرالعاملة مع تأثير العناصر األخرى 

 في قائمة الدخل المرحلية الموحدة: الظاهراالئتمان والمخصصات األخرى، صافي خسائر انخفاض مخصص بفيما يلي بيان 

 

  المنتهية في أشهر الثالثةلفترة 

 2019 مارس 31

 )غير مدققة( 
 

 2020 مارس 31

 )غير مدققة( 
 

    
 االئتمان، صافيخسائر مخصص انخفاض  189,467  153.692

(5.700)  
 

8.883 

، التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (عكس) /مخصص 

  صافي

147.992  198,350  

 

 

 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى األ -10
 

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2020 مارس 31 

 )غير مدققة (
 

 حسابات جارية  111.977  178,800  110,129

 ودائع أسواق المال 8.477.705  2,903,381  1,785,473

 اإلجمالي 8.589.682  3,082,181  1,895,602
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 السعودية()بآالف الرياالت 

 
 ودائع العمالء -11

 
   2020 مارس 31  2019ديسمبر  31   2019 مارس 31

   )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 تحت الطلب   65,411,650  66,977,660  64,467,275

 ألجل  65,093,737  68,393,317  59,426,205

 ادخار   159,352  141,297  122,457

 أخرى   5,318,759  6,616,623  6,296,485

 اإلجمالي   135,983,498  142,128,897  130,312,422

 
 المشتقات -12
 

للفترة المتبقية حتى تاريخ عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية ي
الت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات مإن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعا .االستحقاق

والتي  المجموعةلها  عرضتتفإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي  ،وبالتالي .النقدية المستقبلية المتعلقة بها
  .تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق

 
 2019 مارس 31

 )غير مدققة(
  2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 2020 مارس 31

 )غير مدققة( 
 

 المبالغ
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ
 اإلسمية

 القيمة العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية

 

         
مقققققتققنققققاة ألغققراض 

 :المتاجرة

20,927,780 609,712 651,224 21,730,255 561,452 598,400 24,558,104 478,541 515,782 

مقايضات أسعار 
  العموالت

ومقايضات 
العموالت بعمالت 

 مختلفة

16,859,714 571,444 572,649 12,714,748 567,318 565,834 12,671,826 486,234 485,062 

العقود المستقبلية  

الخاصة بأسعار 

العموالت 

 والخيارات

1,634,852 8,968 33,184 5,268,865 6,344 28,357 10,562,676 32,513 55,603 

ـــود الصــــــــــرف  عـــق

ـــبـــي ــــة األجـــن  اآلجـــل

 وعقود السلع 

97,694 1,114 1,198 210,929 845 737 589,620 6,845 8,030 
ــــارات الـعـمـالت  خـي

 والسلع

         
ناة لتغطية مخاطر  مقت

 العادلة : ةالقيم

20,447,385 247,436 46,988 23,727,537 1,205,225 31,808 23,594,563 3,277,573 1,796 
مقايضات أسعار 

 العموالت

 اإلجمالي 1,066,273 4,281,706 71,976,789 1,225,136 2,341,184 63,652,334 1,305,243 1,438,674 59,967,425

 
تم  بهوامش نقديةتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، ولم يتم تسويتها باإلجمالية المبالغ بتم اإلفصاح عن المشتقات 

 لاير سعودي مليون 2.021: 2019ديسمبر  31) مودعه سعوديمليون   5.101 بمبلغ المشتقات يداعها واستالمها مقابلإ
 .(مودعة لاير سعودي مليون 642: 2019 مارس 31 و مستلمة
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -13
 

 أ ( الدعاوى القضائية 
في موقف هذه الدعاوى وفقا  لما جوهري ال يوجد أي تغيير  .تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية

 .2019ديسمبر  31تم اإلفصاح عنه في 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانب(  
 :الخاصة بالمجموعة فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 

  2020 مارس 31 
 )غير مدققة(

  2019ديسمبر  31
 )مدققة(

  2019 مارس 31
 )غير مدققة(

 5,373,588 4,811,238 4,574,511 اعتمادات مستندية

 22,287,605 22,596,379 21,290,641 خطابات ضمان 

 1,244,042 1,452,463 1,397,536 قبوالت 

 3,539,135 2,606,908 1,820,150 التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 84,363 77,221 64,639 أخرى

 32,528,733 31,544,209 29,147,477 اإلجمالي
 

 31لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، والقائمة كما في ب
 مارس 31مليون لاير سعودي و  19.388: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 19.307 ما مجموعه  2020 مارس
  .مليون لاير سعودي( 16.926: 2019

 
 وما في حكمها النقدية  -14
 

 من اآلتي:المرحلية الموحدة  تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية
  
 2019 مارس 31

 )غير مدققة(
 2019ديسمبر  31 

 ()مدققة
 2020 مارس 31 

 )غير مدققة (
 

2,836,434  10,088,755  1.814.484 

وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نقدية 

 ما عدا الوديعة النظامية

1,352,543  2,071,877  1.529.831 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 تسعين يوما  من تاريخ اإلقتناء  خالل تستحق 

 اإلجمالي 3.344.315  12,160,632  4,188,977

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -15
 

زكوية جديدة بناءا  على القرار  في المملكة العربية السعودية أنظمة والدخلالهيئة العامة للزكاة  اصدرت، 2019مارس  14 بتاريخ
مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تم ال على شركات التمويل الزكاة احتساب والذي يوضح أسس 2215الوزاري رقم 

وبالرغم من تقديم أسس . 2019يناير  1وتسري على الفترات من  لنظام جباية الزكاةوفق ا لالئحة التنفيذية  الزكاة الجديدةأنظمة إصدار 
 من وعاء الزكاة.  %2.5جديدة الحتساب الزكاة، سيتم االستمرار في احتساب االلتزامات الزكوية على المساهمين السعوديين بواقع 

 
 مارس 31مليون لاير سعودي تقريبا  ) 68,3والمتعلقة بالمساهمين السعوديين  2020 مارس 31بلغت الزكاة للفترة المنتهية في 

الدخل صافي غير السعودي عن حصته في المساهم مليون لاير سعودي(، بينما بلغت ضريبة الدخل المستحقة على  68.9: 2019
مليون لاير سعودي(. قدر مخصص الزكاة وضريبة الدخل على  72.2: 2019 مارس 31سعودي ) مليون لاير 58.0للفترة الحالية 

 .2020 مارس 31المنتهية في ذلك التاريخ والمركز المالي الموحد كما في  أشهر الثالثةلفترة أساس نتائج عمليات البنك 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
 

  يةالتشغيلقطاعات ال -16
 

، المجموعةالتقارير الداخلية التي تخص مكونات  أساس( بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على 8لتقارير المالية )ليتطلب المعيار الدولي 
  .بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها الرئيس التنفيذيمراجعتها بشكل منتظم من قبل التي تتم 

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

 

  .ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد : طاع التجزئة ق

مالء االعتباريين والمنشــــ ت عروض وســــلف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشــــركات الكبرى والق : طاع الشركاتق

 .التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن

 .لبنكبايدير المحفظة التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت  : الخزينة قطاع 

قطاع خدمات االستثمار 

 الوساطةو

 والمشـــورةوالتي تشـــمل التعامل واإلدارة والترتيب  خدمات إدارة االســـتثمار وأنشـــطة إدارة األصـــول :

 .وحفظ األوراق المالية

ــــــمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصــــــة باإلدارة  : أخـــرى تش

 .المساندة األخرى العامة واألقسام
 

قا لنظام التحويل المتبع من قبل المجموعة ية وف إن األســـــــس التي بُني عليها تحديد دخل /   .تقيد المعامالت بين القطاعات التشـــــــغيل
تمثل الموجودات والمطلوبات  .2019 مارس 31بين القطاعات للفترة الحالية تتماشـى مع األسـس المسـتخدمة في  العمليات)مصـاريف( 

 .للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

إن إجمالي الموجودات  .تمارس المجموعة نشـــــــاطها بشـــــــكل رئيســـــــي في المملكة العربية الســـــــعودية، ولها فرع دولي واحد في لندن
تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ذا الفرع ال هوالمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

  .للمجموعة ككل
 

وإجمالي  2019و  2020 مارس 31فيما يلي بيان بإجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلية الموحدة الخاصـــــــة بالمجموعة كما في 
  التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:المنتهية في ذلك أشهر للثالثةدخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل 

 
 )غير مدققة(  2020 مارس 31

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 

 إجمالي الموجودات 41,393,949 82,326,688 59,170,051 190,793 1,789,635 184,871,116

 استثمارات في شركات زميلة - - - 211,001 639,788 850,789

 إجمالي المطلوبات 66,159,445 73,196,610 15,002,153 88,324 2,706,410 157,152,942

1,489,614 4,755 65,297 15,100 844,650 559,812 

من دخل / )مصاريف( العمليات 

 عمالء خارجيين

- 81,891 - 177,205 (346,157) 87,061 

بين دخل / )مصاريف( العمليات 

 القطاعات

 إجمالي دخل العمليات 646,873 498,493 192,305 65,297 86,646 1,489,614

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  588,217 485,424 128,611 9,258 79,247 1,290,757

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  24,112 112,900 2,682 23,058 (9,373) 153,379

198,350 - - - 157,299 41,051 

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان

 ومخصصات أخرى، صافي 

(5,819) - - (5,819) - - 

مخصص االنخفاض في  قيمة 

 الموجودت المالية األخرى، صافي

 استهالك وإطفاء  42,852 3,008 318 1,379 10,592 58,149

 إجمالي مصاريف العمليات 369,969 327,055 19,341 18,397 3,394 738,156

3,814 3,814 - - - - 

 شركات زميلة، خسائرالحصة في 

 صافي 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 276.904 171,438 172.964 39,880 (17.399) 643,787

(233) (233) - - - - 

 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القطاعات التشغيلية )تتمة( -16

 
 
 

 )غير مدققة(  2019 مارس 31

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 

 )معدل( إجمالي الموجودات 39,392,303 84,067,424 42,570,355 99,579 2,551,398 168,681,059

875,491 664,445 211,046 - - - 

استثمارات في شركات 

 زميلة

 إجمالي المطلوبات 67,830,407 65,477,345 5,159,598 46,353 3,625,273 142,138,976

1,633,154 (3,044) 22,093 (15,181) 1,116,522 512,764 

العمليات من  )خسارة(/دخل

 العمالء الخارجيين

- 92,796 - 288,075 (486,733) 105,862 

دخل / )مصاريف( العمليات 

 القطاعات بين

 إجمالي دخل العمليات 618,626 629,789 272,894 22,093 89,752 1,633,154

 ومنه:      

1,364,841 89,426 10,656 194,175 515,748 554,836 

دخل العموالت الخاصة، 

 صافي 

142,624 (15,586) 14,749 1,632 110,895 30,934 

دخل أتعاب وعموالت، 

 صافي 

147,992 - - - 125,635 22,357 

 مخصص انخفاض خسائر 

ومخصصات  االئتمان 

 أخرى،

 صافي 

13,634 - - 13,634 - - 

 مخصص االنخفاض في رد

قيمة الموجودت المالية    

 ، األخرى

 صافي   

 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

6,239 6,239 - - - - 

شركات الحصة في أرباح 

 زميلة،

 صافي 

778,971 (50,385) 9,899 237,229 316,963 265,265 

صافي الدخل العائد 

 )معدل( لمساهمي البنك

(548) (548) - - - - 

صافي الدخل العائد لحقوق 

 الملكية

 غير المسيطرة 

 
 وربح السهموأسهم المنحه رأس المال  -17

 
 قدرهابقيمة اسمية  ،مليون سهم 1.500 من والمدفوع بالكاملوالمصدر المصرح به البنك  يتكون رأسمال،  2020 مارس 31في 
لاير للســــهم  10بقيمة اسمية قدرها  ،مليون سهم 1.500: 2019 مارس 31و  2019ديسمبر  31 هم الواحد )ــــلاير للس 10

 .(الواحد
 

 3لاير للسهم الواحد وذلك بتحويل  10بقيمة أسمية قدرها  ، مليون سهم منحة 500إقترح مجلس اإلدارة إصدار  2019خالل 
مليار لاير سعودي من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة على التوالي، وتمت المصادقة على ذلك من  2مليار لاير سعودي و 

 .2019مارس  27قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
 

 تين، وذلك بتقسيم صافي دخل الفتر2019و  2020 مارس 31في  تينالمنتهيللفترتين  والمخفضالسهم األساسي تم إحتساب ربح 
عدد األسهم الذي ازداد نتجية إصدار أثر التغير في وذلك إلظهار بأثر رجعي  مليون سهم 1.500على  العائد لمساهمي البنك

 .هو نفس ربح السهم األساسي المخفضإن ربح السهم  .أسهم المنحه
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -18
 

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

 والمطلوبات ، أو في السوق الرئيس للموجودات -

 .منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس األكثرفي السوق  -
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية
 .المرحلية الموحدة الموجزة

 
 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

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

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ) بدون تعديل( المستوى األول:

المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعير أخرى يتم  وقاألساألسعار المتداولة في  المستوى الثاني:

 .تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة

   .من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة أيطرق تسعير ال يتم تحديد  المستوى الثالث:

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ 

 بما في ذلك مستويات التسلسل الهرميالقيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، يوضح الجدول التالي 
المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة   لألدواتشمل معلومات القيمة العادلة يلقيمة العادلة لألدوات المالية، وال ل

 :معقولةتقارب القيمة العادلة بصورة كانت القيمة الدفترية  إذاالعادلة 
 

 

   مالية الموجودات ال
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2020 مارس 31

      

موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 488.274 360.423 127,851 - 488.274 الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3,584,723 893 1,931,164 1,652,666 3,584,723 الدخل الشامل اآلخر

 1,066,273 - 1,066,273 - 1,066,273 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

موجودات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

      العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 1,520,449 - - - 1,520,449 األخرى

 41,116,381 - 41,116,381 - 39,323,884 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 125,701,531 125,701,531 - - 119.937.868 قروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(القيمة  -18

 
 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ
 

   
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  ) مدققة( 2019 ديسمبر 31

      

     موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

 554,675 487,000 67,675 - 554,675 خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

 4,774,851 893 2,791,816 1,982,142 4,774,851 خالل الربح الدخل الشامل اآلخر 

 1,225,136 - 1,225,136 - 1,225,136 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

موجودات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة 
     

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى
2,067,992 - - - 2,067,992 

 33,840,405 - 33,840,405 - 32,708,614 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 123,018,365 123,018,365 - - 118,837,121 قروض وسلف

 
   مالية المطلوبات ال
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2020 مارس 31

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

 4,281,706 - 4,281,706 - 4,281,706 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

      العادلة 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

,682,5898 األخرى  - - - 682,5898,  

 135,983,498 - - - 135,983,498 ودائع العمالء 

 1,914,217 1,914,217 - - 2,036,847 صكوك
 

   
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2019ديسمبر  31

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

 2.341.184 - 2.341.184 - 2.341.184 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

  العادلة 
   

 

للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة 

 3,082,181 - - - 3,082,181 األخرى

 142,128,897 - - - 142,128,897 ودائع العمالء 

 2,024,235 2,024,235 - - 2,017,903 صكوك
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -18

 
 قياس القيمة العادلة  - ب

 
 التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -1

 
و  2020 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةخالل فترة  الهرمي للقيمة العادلةلم يكن هنالك أي تحويل بين مستويات التسلسل 

2019. 
 

 القيم العادلة للمستوى الثالث -2

 القيم العادلة للمستوى الثالث تسوية

 للقيمة العادلة للمستوى الثالث: االرصدة االفتتاحية من تسويةيوضح الجدول التالي 

  
 2019ديسمبر  31   2020 مارس 31 

بالقيمة ستثمارات ا 
من خالل العادلة 

 الربح أو الخسارة

بالقيمة ستثمارات ا
من خالل الدخل العادلة 

 الشامل اآلخر

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 1.893 476.183 893 487,000 الرصيد في بداية الفترة 

إجمالي المكاسب غير المحققة 

المدرجة في قائمة الدخل 

 - 12,931 -     )126.536( المرحلية الموحدة 

 (1,000) (2,114) -     (41) / تعديالت تسويات

 893 487,000 893 360.423 الرصيد في نهاية الفترة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -18

 

  )تتمة( قياس القيمة العادلة -ب
 

   القابلة للمالحظةطرق التقييم والمدخالت الهامة غير  -3

 2020 مارس 31طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المســـتوى الثاني والثالث للقــــيمة العادلـــة كما في  يوضح الجدول التالي
 التي تم استخدامها:  الهامة غير القابلة للمالحظةالمدخالت ، إضافة إلى 2019 ديسمبر 31و  2019مارس  31

 طرق التقييم النوع
المدخالت الهامة 

غير القابلة 
 للمالحظة

المتداخلة العالقة 
بين المدخالت 

الهامة غير القابلة 
للمالحظة وقياس 

 القيمة العادلة

الربح  من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
 أو الخسارة 

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

 االستثمارية.
 ال ينطبق ال شيء 

الدخل الشامل  فيالعادلة  بالقيمةإستثمارات 
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 

للمالحظة لمنحنيات بيانات السوق القابلة 
 العائد وهوامش االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

العادلة في الدخل الشامل  بالقيمةإستثمارات 
اآلخر  المصنفة في المستوى الثالث وتشمل 

 صناديق األسهم الخاصة  

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

 االستثمارية.
 ال ينطبق ال شيء 

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 

 األدوات المالية المشتقةوالسلع وغيرها من 

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 

فيها والتي يتم الحصول  تداول هذه األدوات
عليها من مزودي خدمة البيانات 

 المستخدمة في السوق بشكل واسع. 

 ال ينطبق ال شيء 

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

 بالتكلفة المطفأة

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

 االئتمان.

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

 الحرجة في السوق

 ال ينطبق

اإلفصاح  موجودات ومطلوبات مالية يتم
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 وهوامش 

 االئتمان.

يتم تضمين هوامش 
االئتمان بتغطية 
إضافية لمراعاة أي 
اختالفات محتملة في 
النموذج أو الظروف 

  الحرجة في السوق 

كان هامش  كلما

كلما ، االئتمان عاليا  
 ،كان التقييم منخفضا  

 والعكس صحيح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

 2019و  2020 مارس 31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 كفاية رأس المال   -19

 

السعودي بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال في االلتزام 
وخالل  .والحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي قوي

  .الفترة، التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة برأس المال النظامي
 

لمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها ة رأسمالها وذلك باستخدام ايتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية 

 .مخاطرها النسبية ارحة إلظهالموحدة، والتعهدات وااللتزامات والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرج
 

 يـوالت 3 بازل هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بشأنإرشادات  السعودي بإصدار العربي النقد مؤسسة قامت لقد
، تم احتساب الموجودات المرجحة 3توصيات لجنة بازل من  للركن األولوطبقا   .2013يناير  1من  مفعولها اعتبارا   سرى

 رأس المال والنسب ذات الصلة كما يلي: وإجماليالخاصة بالمجموعة  الموحدة للمخاطر
  

 2020 مارس 31 
 )غير مدققة(  

 2019ديسمبر  31 
  )مدققة(

 2019 مارس 31 
 )غير مدققة( 

 146,555,893  147,798,558  153,646,161 الموجودات المرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 13,606,915  13,670,185  13,796,547 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر العمليات 

 1,960,557  1,603,591  3,574,327 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر السوق 

 162,123,365  163,072,334  171,017,035 الموجودات المرجحة المخاطر -( 1إجمالي الركن )

      

 26,772,592  27,944,791  28,234,632 رأس المال األساسي 

 2,719,103  2,951,286  3,118,334 رأس المال المساند 

 29,491,695  30,896,077  31,352,966 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

      نسبة كفاية رأس المال

 %16.51  %17.14  16.51% نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 %18.19  %18.95  18.33% رأس المال األساسي + رأس المال المساندنسبة كفاية 
 

يتم مراقبة كفاية رأسمال  .تحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال المجموعة
باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل  المجموعة

 .مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن
 
 

 أرقام المقارنة    -20

 تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. لتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة 
 

   مؤسسة النقد العربي السعودي ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج19-كورونا المستجد )كوفيد فيروسأثر  -21

ا 19كورونا المستجد )كوفيد  فيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي 2020مارس  خالل شهر ( كوباء وذلك إقرار 

منها بالتفشي السريع لهذا الوباء في كافة أنحاء العالم. لقد أثر تفشي هذا الوباء أيضا  على منطقة الخليج العربي، بما في ذلك 

. وقد قامت ء تفشي هذا الوباءواالمملكة العربية السعودية. وقد اتخذت الحكومات في كافة أنحاء العالم العديد من اإلجراءات الحت

الحظر  توإصدار التعليمات بخصوص التباعد االجتماعي وفرض ،المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، بإقفال الحدود

 العام ومنع التجول في كافة أنحاء المملكة.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 حلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية المر

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19كورونا المستجد )كوفيد  فيروسأثر  -21

كورونا  فيروسالطلب الناتجة عن ب األمور المتعلقةكما شهدت أسعار النفط تقلبات هامة خالل الفترة الحالية وذلك ليس فقط بسبب 

 حجم الناتجة عنالعرض ب األمور المتعلقةالذي شهدته اقتصاديات العالم، ولكن أيضا  بسبب  التراجع( بسبب 19المستجد )كوفيد 

التغيرات  بشأنقام البنك بتقويم الوضع الحالي عن طريق القيام بوضع سيناريوهات فحص جهد الوباء.  اإلنتاج الذي سبق انتشار

إلى ، والسيولة، والعمليات، واالفالس، واألداء، إضافة األساسية المتعلقة باالئتمانمؤشرات الالمتوقعة ألسعار النفط، وآثارها على 

( على عملياته 19كورونا المستجد )كوفيد  فيروساألعمال المحتمل نتيجة انتشار إلدارة توقف  ممارسات إدارة المخاطر األخرى

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة على البدء بمراجعة تركزات التعرضات االئتمانية بشكل أكثر تفصيال  وأدائه المالي. كما تشتمل 

إلخ، وحماية الضمانات، والمراجعة المنتظمة، وإجراءات  ،على مستوى القطاعات االقتصادية، والمنطقة، والبلد، والطرف المقابل

وإعادة الهيكلة المالئمة للقروض عند الضرورة. كما أخذت هذه اإلجراءات بعين االعتبار آثار برامج  ،التصنيف االئتماني للعمالء

 الدعم المقدم من الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

االقتصادية السائدة تتطلب من البنك تعديل بعض مدخالته وافتراضاته المستخدمة في تحديد إن هذه األحداث الحالية والظروف 

خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تتمحور بشكل أساسي حول إما تعديل عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة من قبل البنك في تقدير 

 .قعات المستخدمة حاليا  من قبل البنك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعةاالحتماالت المتعلقة بالتوتعديل  خسائر االئتمان المتوقعة، و

لاير سعودي. مليون  289-قدرها على البنك خسائر ائتمان متوقعة إضافية وقد نتج عن التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي 

التقديرات الهامة وعدم التأكد، وبالتالي فإن واحتماالت الحدوث ستكون مدعمة بالتوقعات وكما هو الحال بالنسبة للتوقعات، فإن 

النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات. إن أثر حالة عدم التأكد االقتصادي هذه تتطلب إبداء األحكام، وسيستمر البنك في إعادة 

 تقويم موقفه وأثر ذلك بانتظام.

لصحية، وأجراءات الدعم المقدم من الحكومة ومؤسسة النقد االمحددة لهذه األزمة وفي هذه األوقات، من الصعب التأكد من اآلثار 

العربي السعودي مثل تأجيل سداد األقساط وغيرها من اإلجراءات. عليه، تبين للبنك بأنه من المبكر جدا  إظهار االنخفاض المحتمل 

مليات تحديد احتمال التعثر عن في االئتمان باستخدام ضوابط المراحل والتركيز على نموذج االقتصاد الكلي الذي يركز على ع

. سيستمر البنك في إعادة تقويمه بشكل فردي للتعرضات للشركات الهامة عند توفر ونسبة الخسارة عند التعثر عن السداد السداد

ترات وبالتالي تحديد فيما إذا كان من الواجب إجراء تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في الف ،بيانات موثوق بها بشكل أكبر

 المالية الالحقة.

 مؤسسة النقد العربي السعودي والمبادرات التي تم إطالقهاالدعم من برامج 

لدعم تمويل القطاع الخاص  برامجبإطالق  ،(، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي19كورونا المستجد )كوفيد  فيروسلمواجهة 

وذلك طبقا  للتعريف الوارد من قبل مؤسسة النقد تقديم الدعم للمنش ت صغيرة ومتوسطة الحجم لوذلك  2020في شهر مارس 

. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من هـ1438اآلخر جمادي  16وتاريخ  381000064902العربي السعودي بالتعميم رقم 

 اآلتي:

 برنامج تأجيل سداد األقساط 

 تمويل برنامج اإلقراض 

 ولقروضبرنامج ضمان ا ، 

  خدمة التجارة االلكترونيةوقاط البيع ن رسومدعم برنامج 

كجزء من برنامج تأجيل سداد األقساط، يتعين على البنك تأجيل سداد األقساط لمدة ستة أشهر على تسهيالت القروض الممنوحة و

على المدى األقساط كدعم سيولة . تعتبر عملية تأجيل سداد لتلك المنش ت المؤهلة العتبارها منش ت صغيرة ومتوسطة الحجم

قام البنك بتأجيل سداد األقساط للفترة من . وقد المقترضة ةالمتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للجه الصعوباتلمواجهة  القصير

لهذه  ةالمحاسبي اآلثارتم تقويم ، لمدة ستة أشهر وبدون تمديد فترة التسهيل. وقد 2020سبتمبر  14حتى  2020مارس  14

 فتراتكتعديل في  9التغيرات في فترات التسهيالت االئتمانية، وتمت معالجتها وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

مارس  31لاير سعودي، كما في  مليون 103.6 بمبلغوقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد الترتيب. 

تأجيل سداد في  المشاركةخرى، لم يتم اعتبار األعوامل ال لغيابونظرا  ء من صافي دخل التمويل. ، وتم إظهارها كجز2020

 كزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. األقساط
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2019و  2020مارس  31في  المنتهيةأشهر لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19كورونا المستجد )كوفيد  فيروسأثر  -21

، والسلطات الحكومية األخرى بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك تكبدها أن يالتي يتوقع  التكاليفكافة ولتعويض 

مليار لاير سعودي. وقد تمت المحاسبة عن المنفعة  1.75قدرها  من مؤسسة النقد العربي السعودي  ربحاستلم البنك وديعة بدون 

االعانة الحكومية. وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل عن محاسبة الالمقدم على شكل إعانة بصورة منتظمة وفقا  لمتطلبات  يلموالتمن 

 ،2020مارس  31مليون لاير سعودي تم إثباته مباشرة في قائمة الدخل كما في  103.6مليون لاير سعودي، منه  139.4قدره 

 .هذه بشأن إثبات وقياس دخل المنحة األحكاموتم تأجيل المبلغ المتبقي. قامت اإلدارة بإجراء بعض 

من مؤسسة النقد اإلقراض، وبرنامج ضمان القروض المقدم تمويل برنامج في بعد ، لم يشترك البنك 2020ارس م 31كما في و

 خدمة التجارة االلكترونية أي أثرعلى القوائم المالية للبنك. ونقاط البيع رسوم إلى ذلك، لم يكن لبرنامج  إضافةالعربي السعودي. 

بشأن  بخصوص المعالجة المحاسبية والتنظيميةارشادات ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي 2020خالل شهر أبريل 

الصادرة (. سيقوم البنك بدراسة االرشادات 19كورونا المستجد )كوفيد  فيروسإجراءات الدعم االستثنائية المتخذة لمواجهة أزمة 

 وفقا  لذلك. 2020ي من عام وتقويم األثر المحاسبي في الربع الثان

 قطاع الرعاية الصحيةدعم 

كورونا  فيروسالرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء تفشي  والتي يبذلها موظفالهائلة تقديرا  للجهود 

موظفي الرعاية الصحية العاملين في القطاعين العام والخاص كافة (، قرر البنك طواعية تأجيل سداد األقساط ل19المستجد )كوفيد 

 بمبلغاليوم الواحد تعديل وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة  الحاصلين على تسهيالت ائتمانية من البنك لمدة ثالثة أشهر.و

 كجزء من صافي دخل التمويل.، وتم عرضها 2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  41.8
 

 المرحلية الموحدة الموجزةاعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية  -22

 هـ 1441رمضان  28 اريخـــبت اإلدارة مجلس قبل من زةــــالموج الموحدة ةـــالمرحلي المالية القوائم على الموافقة تمت

 .(2020 مايو 21 قـــــ)المواف




