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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
   الموجزة دةالموحإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في لتسعة لفترة ا
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

  عــــــــام -1
رجو   18بتومر    38بسطجو  السرسوطا السيةوي رموا ا   ،شورة  سسومةس  سوعط     ،تأسس البنك العربي الوطنني   البنوك     

ا بعو  ا  انتليوإ يل وا لسي ومإ البنوك  1980فبرا ور  2. طمو  بو ا البنوك السملوا بتومر    ا 1979  طن ط 13السطافق  ةـ  1399
 1بـــتمر ـوـ   1010027912العــــربي السح ط  في السسية  العرب   السعط   .  عسل البــوـنك بسطجو  السجوـل التجومرم رموا 

فرلووم)  فووي  151: 2016فرلووم)   144ةم خوو ل شووبة  فرطلووا طلوو   سوو   ا1980 نووم ر  19السطافووق  ةووـ 1400رب ووا الطل 
 :السسية  العرب   السعط     طفرلم) طاح ا)  في السسية  الستــح ة. ي  لنطا  السرةز الرئ سي ليبنك ةط

  البنك العربي الطنني

 56921ص   

 11564الر مض 

  السسية  العرب   السعط   
 

ةسوم  لو ا البنوك لعس ئوا سنتجومإ سيورف   ستطافلو  سوا احةوما الشور ع   .تتسثل اة اف البنك في تل  ا ةمفو  انوطاا الخو سمإ السيورف  
 .طالتي  تا التسم ةم طاإلشراف لي هم س  مبل ة ئ  شرل   سستلي  تا تأس سهم س  مبل البنك العسطل سب ا تجن  ممئس  ليى 

 
 طح ة السطجزة ليبنك طالشرةمإ التمبع  التمل  :تشتسل اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة ليى اللطائا السمل   السرحي   الس

 
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 
سسيطة  بملةمسل  العربي الطنني ل ستثسمر  شرة   تمبع  بمساطفلم) لتطج همإ ة ئ  السطق السمل  ، مما البنك بتأس س شرة  

ي  في السسية  العرب   السعط    بسطج  السجل ، سسجسعط    سسمةس  سلفي طةي شرة   ليبنك  بشةل سبمشر اط غ ر سبمشر ،
تلطا بتطلي طي ارة الخ سمإ   ط2007نطفسبر  7ةـ  السطافق 1428شطال  26اليم ر بتمر    1010239908التجمرم رما 

   طحفظ الطراق السمل طالسشطرةاالستثسمر   طانشن  ي ارة اليطل التمبع  ليبنك طالتي تشسل التعمسل طاإل ارة طالترت   
 نم ر  12السطافق   ةـ1429سحرا  3 س   يلتبمرا)  . طم  ب اإ الشرة  التمبع  السملهمحس  انظس  ة ئ  السطق السمل  

 نم ر  12لي ا، ب ا البنك بتطح   اللطائا السمل   ليشرة  التمبع  السذةطرة ال ه في مطائسا السمل   يلتبمرا) س       .2008
 ، ممسإ الشرة  التمبع  بتع  ل طضعهم اللمنطني س  2014نطفسبر  12ةـ  السطافق 1436را سح 19بتمر     .ليسم) انا2008

تا تع  ل غرض الشرة  طالسطافل  لي ا س  مبل سجيس ة ئ  السطق شرة  ذاإ سسؤطل   سح ط ة يلى شرة  سسمةس  سلفي . 
ل شسل العسل  15 14832 6 1ئ  رما س   بسطج  مرار اله 2015نطفسبر  10ةـ  السطافق 1437سحرا  28السمل   بتمر   

  2016 طن ط  2ةـ  السطافق 1437شعبم   26تا يجراء تع  ل يضمفي لغراض ةذه الشرة  التمبع  بتمر   ةأي ل. 
إلمراض لس ء الشرة  لغرض الت اطل في الطراق السمل   بسطج  تعس ا سؤسس  النل  العربي السعط م رما 

 .ةـ1437 3 10بتمر    15 16287 6ةـ طتعس ا ة ئ  السطق السمل   رما ص 1437 2 5بتمر    371000014867
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 سوعط    % طم  تا تأس سهم في السسية  العرب   السعط    ةشرة  سسومةس  سلفيو 87.5طةي شرة  تمبع   ستيك البنك ف هم نسب  
 10ةوـ  السطافوق 1430 ىجسوم   الطلو 15في س  ن  الر مض بتومر    اليم ر 1010267489بسطج  السجل التجمرم رما 

 . طتعسل الشرة  في سجمل تأج ر السع اإ الثل ي  طتسمرس السملهم طفلم) لحةما الشور ع  اإلسو س  . طمو  بو ا البنوك 2009سم ط 
، موما 2014سوم ط  6السمل الشرة . فوي  طةط تمر   ب ء 2009سم ط  10يلتبمرا) س   التمبع  بتطح   اللطائا السمل   لهذه الشرة 

 %.87.5% يلى 62.5البنك بز م ة نسب  سية تا في ةذه الشرة  التمبع  س  
 

 شركة وكالة العربي للتأمين

ةشوورة  تمبعوو  سسيطةوو  بملةمسوول ليبنووك طسسووجي  فووي  2013طةووي شوورة  سووعط    ذاإ سسووؤطل   سحوو ط ة، تووا تأس سووهم فووي لووما 
سحوورا  28اليووم ر فووي س  نوو  الر وومض بتوومر    1010396423بسطجوو  السووجل التجوومرم رمووا السسيةوو  العرب وو  السووعط    

سو  مبول سؤسسو  النلو  العربوي السوعط م    . حييإ ةذه الشرة  التمبع  ليى التورخ ص 2013  سسبر  1ةـ  السطافق 1435
  .2014سمرس  6ةـ  السطافق 1435 ىجسم   الطل 5لسسمرس  السملهم بتمر   

 
 ل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة شركة المنز

ةي شرة  تمبع  سسيطة  بملةمسل ليبنك طسسجي  في السسية  العرب   السعط    ةشرة  سوعط    ذاإ سسوؤطل   سحو ط ة بسطجو  ط
 طل ووط  6 السطافووق  ةووـ1425جسووم   الطلووى  18اليووم ر فووي س  نوو  الر وومض بتوومر    1010199647السووجل التجوومرم رمووا 

طاسوتثسمرةم بوملب ا طالتوأج ر ليوملش الشورة  طسسوك طالعلومراإ  الراضويتعسل ةذه الشرة  التمبع  في سجومل شوراء .  2004
ي ارة اليطل العمئ ة ليس ك طليغ ر ليى سب ل الضوسمنمإ طب وا طشوراء العلومراإ لغوراض التسط ول بسطجو  سطافلو  سؤسسو  

 .ةـ1436 8 10بتمر    361000109161النل  العربي السعط م رما  
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 )تتمة( عــــــــام -1

 صادية )الصندوق(صندوق إي.إن.بي.آي. البوابة االقت

توا  طسحو   السو ة % فوي اليون طق، طةوط يون طق اسوتثسمر للومرم بنور  خومص25.47 ستيك البنك بشةل غ ر سبمشر نسب  
. توا يخنومر 2015 نوم ر  11لس ة خسس سونطاإ تبو ا سو  تومر   يمفومل النور  الطل بتومر    2014اغسنس  25تأس سا في 

اغسوونس  5ةووـ  السطافووق 1435شووطال  9بتوومر    411 14 8لخنووم  رمووا اليوون طق بسطجوو  ا بنوور ة ئوو  السووطق السمل وو  
ةعلومراإ سو رة ليو خل فوي الر ومض طس تسويا تسيك سطجوط اإ للمر و  فوي س  نو  الر ومض  فينشمن الين طق   تسثل . 2014

في اليون طق  ةمس الين طق. ليسجسطل  سييح  امتيم    يجسمل    البنك سنهم  خل ي جمر ط خل تشغ ل الفن ق ليى س   فترة
طتلطا بإ ارة الين طق س  خ ل اتفمم   ب   شرة  العربي الطنني ل ستثسمر  سو  ر اليون طق  طسسوتثسرم اليون طق  سوملةي 

طبو اإ بتطح و  اللوطائا السمل و  لييون طق  ،ليسجسطلو  سو نرة فعملو  ليوى اليون طق تبو   لوا ارة بوأ  ،طنت ج  لذلك .الطح اإ 
  تمر   الس نرة الفعمل  . 2015  سسبر  31يلتبمرا) س  

 لألسواق العالمية المحدودة الوطنيشركة البنك العربي 

بتأساا ش كاا لب ك انااب ك ل باا  ك ااق ن   لسااقكل ك ل    ااب ك  تااسؤول ل اا لب  ك    اا ؤ  ب  2017 ناا     31بتاا خ    البنووكقاا   
    ااتق   ب ك  تاا ك لب ب  ق اا   بل ي اا   %  ياناابو ؤتصااته ااارك ك  اا ل100 تااسؤول   اافيب زاا  كاامخ ك م   اا ب ؤ  يقلااب بن اااب 

 ك   كء ن  بب عن ك انبو  يلم ةع ي     يلىك     ب ب إلض زب 
 
 أسس اإلعداد  -2 

  
 2017ابر ل  11بتمر    381000074519، اي رإ سؤسس  النل  العربي السعط م التعس ا رما 2017خ ل لما  

الزةمة طالضر ب . طف سم  يي  بملسحمسب  ل التي تتعيق  التطض حمإبعض ليتعس ا س  مبل السؤسس  س  خ ل  طتع   إ الحل 
 تأث ر ةذه التع   إ:

 .2017 نم ر  1ي  السعم  ر السحمسب   ليبنطك التجمر   اليم رة ل  سؤسس  النل  العربي السعط م لا تع  سنبل  التبمرا) س   -
في ممئس  التغ راإ في حلطق السسمةس   السطح ة سا ي راج  تا احتسم  الزةمة طالضر ب  ةل ربا سن  ط تا يثبمتهم  -

 السنيطبمإ السلمبي  في ممئس  السرةز السملي السطح ة.
 

اشهر  التسع بتنب ق ينمر العسل السذةطر ال ه، فإ  اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة ليسجسطل  ةسم في  طلفترة 
الخمص بـ "التلمر ر السمل   السرحي  "   34ةم بمستخ اا سع مر السحمسب  ال طلي رما  ، تا يل ا  2017 سبتسبر 30السنته   في 

 الزةمة طضر ب  ال خل. السحمسب  ل طتعي سمإ سؤسس  النل  العربي  السعط م بشأ  
 
ر   اليم رة ل  ، ةم   تا يل ا  اللطائا السمل   السطح ة ليسجسطل  نبلم ليسعم  ر السحمسب   ليبنطك التجم2016لغم    لما 

سؤسس  النل  العربي السعط م طالسعم  ر ال طل   ليتلمر ر السمل  . تا اإلفيم  ل  التغ  ر في الس مس  السحمسب   الخمي  
  حطل ةذه اللطائا السمل   السرحي   16 ا  طتأث ر ةذا التغ  ر في اإل ضم  رما  4بملزةمة طضر ب  ال خل في اإل ضم  رما 

 .السطح ة السطجزة
 

ي  ةذه اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة ال تشتسل ليى ةمف  السعيطسمإ طاإلفيمحمإ السنيطب  في اللطائا السمل   
 . 2016  سسبر  31السطح ة السنــط   ط  ج  ا  تلرا جنـــبم) يلى جن  سا اللطائا السمل   السطح ة السنط   ليسن  السنتـــه   في 

 
طائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة س  اإل ارة طضا احةما طتل  راإ طافتراضمإ م  تؤثر ليى تنب ق  تني  يل ا  الل

 الس مسمإ السحمسب   طالسبملغ السسجي  ليسطجط اإ طالسنيطبمإ طال خل طالسيمر ف. طم  تختيف النتمئج الفعي   ل  ةذه التل  راإ.
 

لسطح ة السطجزة، ةمنإ الحةما الجطةر   التي اتخذتهم اإل ارة لن  تنب ق الس مسمإ لن  يل ا  ةذه اللطائا السمل   السرحي   ا
السحمسب   ليسجسطل  طالسيم ر الرئ س  لع ا التأة  س  التل  راإ ةي نفسهم السنبل  ليى اللطائا السمل   السطح ة السنط   ليسن  

 .2016  سسبر  31السنته   في 
  

 رحي   السطح ة السطجزة بمللاير السعط م، ط تا تلر بهم لمر  الف سم لا  ر  خ ف ذلك.تظهر ةذه اللطائا السمل   الس
 
 أسس التوحيد  -3
  

تشتسل اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة ليى اللطائا السمل   السرحي   السطجزة ليبنك طالشرةمإ التمبع  لا ط شمر ال هم 
طائا السمل   ليشرةمإ التمبع  لنفس الفترة السمل   ليبنك طذلك بمستخ اا س مسمإ سحمسب   سجتسع  بــ "السجسطل ".  تا يل ا  الل

السرحي   السطح ة  سسمثي .  تا يجراء تع   إ ليى اللطائا السمل   ليشرةمإ التمبع  لن  الضرطرة لتتسمشى سا اللطائا السمل  
 ليبنك.  السطجزة
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 عوديةشركة مساهمة س –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

   2016و  2017سبتمبر  30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة(توحيد الأسس  -3

لسجسطل  ليى الشرة  السستثسر ف هم الشرةمإ التمبع  ةي الشرةمإ السستثسر ف هم التي تس نر لي هم السجسطل . تس نر ا
لن سم تةط  سعرض  لسخمنر اط  ةط  ل  هم حلطق في العطائ  الستغ رة س  يرتبمنهم بملشرة  السستثسر ف هم، ط ةط  ل  هم 

مبع  في السل رة ليى التأث ر ليى تيك العطائ  س  خ ل تحةسهم في الشرة  السستثسر ف هم.  تا ي راج اللطائا السمل   ليشرةمإ الت
 اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة يلتبمرا) س  تمر   ب ء الس نرة طلح   التطمف ل  سسمرس  سثل ةذه الس نرة.

    طبشةل خمص، تس نر السجسطل  ليى الشرة  السستثسر ف هم طذلك فلن:
لحمل   التي تسنحهم السسؤطل   الحمل   ليل ما لن سم تةط  ل  هم الل رة ليى التحةا في الشرة  السستثسر ف هم  ام الحلطق ا -

 بألسمل التطج ا طاإلشراف ليى نشمنمإ الشرة  السستثسر ف هم ،
 ا  تةط  سعرض  لسخمنر اط ل  هم حلطق في العطائ  الستغ رة س  يرتبمنهم بملشرة  السستثسر ف هم، ط  -
 ثسر ف هم ليتأث ر ليى لطائ ةم.ا   ةط  ل  هم الل رة ليى يستخ اا سينمتهم ليى الشرة  السست -

ةط  ف هم حلطق السجسطل  امل س  اغيب   التيط إ اط سم  عم لهم س  حلطق في الشرة  السستثسر ف هم، تطفي الحمالإ التي 
 لن ئذ تنظر السجسطل  في الحلمئق طالظرطف ذاإ الع م  لن  تل  ر س   الس نرة ليى الشرة  السستثسر ف هم، ط شسل ذلك:

 ت بمإ التعمم    سا ذطم احل   التيط إ اآلخر   في الشرة  السستثسر ف هم،التر -
 الحلطق النمشئ  ل  الترت بمإ التعمم    الخر ، -
 حلطق تيط إ السجسطل  طحلطق التيط إ الستطمع  السسنطح  بسطج  ا طاإ حلطق السية   سثل السها. -

 
 نرة ليى الشرة  السستثسر ف هم طذلك لن سم تش ر الحلمئق يلى طجط  تغ ر تلطا السجسطل  بإلم ة تل  ر ف سم يذا ةمنإ لهم س

عنمير الث ث  الستعيل  بملس نرة.  ب ا تطح   الشرةمإ التمبع  التبمرا) س  انتلمل الس نرة ليى الفي لنير طاح  اط اةثر س  
رة ليى الشرة  التمبع . ت رج سطجط اإ الشرة  التمبع  يلى السجسطل  ط تا التطمف ل  ذلك لن  فل ا  السجسطل  الس ن

 السرحي   السطح ة في ممئس  ال خل الشمسل الفترةطسنيطبمإ طي را اإ طسيمر ف الشرة  التمبع  السشتراة اط السستبع ة خ ل 
 التبمرا) س  تمر   س نرة السجسطل  طلح   التطمف ل  سسمرس  الس نرة ليى الشرة  التمبع .

 
  نرة ليى ام شرة  تمبع ، فإنهم تلطا بمإلجراءاإ التمل  :يذا فل إ السجسطل  الس

  بسم في ذلك الشهرة  طالسنيطبمإ الخمي  بتيك الشرة  التمبع  السطجط اإالتطمف ل  يثبمإ  -
 التطمف ل  يثبمإ الل س  ال فتر   لم حلطق سية   غ ر سس نرة -
 حلطق السية  التطمف ل  يثبمإ فرطممإ التحط ل الستراةس  طالسسجي  في  -
 يثبمإ الل س  العم ل  ليسبيغ السستيا -
 استثسمراإ سبلمة  يثبمإ الل س  العم ل  ل  -
 اط لجز في حسم  الربم  طالخسمئر  فمئضيثبمإ ام  -
يلم ة تبط   حي  الشرة  الا في السةطنمإ التي سبق يثبمتهم في ال خل الشمسل اآلخر يلى الربم  طالخسمئر اط  -

بشةل سبمشر بمستبعم  السطجط اإ اط  في حمل  م ما السجسطل السبلمة، حسبسم ةط س ئا، طةسم ةط سنيط   الربم 
 السنيطبمإ ذاإ اليي .

 
سطاء)  -تسثل حلطق السية   غ ر السس نرة ذلك الجزء س  يمفي ال خل اط الخسمرة طيمفي السطجط اإ غ ر السسيطة   ليبنك

السطح ة طضس  بن  حلطق السية   في  السرحي   لرضهم بشةل سنفيل في ممئس  ال خلط تا  -بشةل سبمشر اط غ ر سبمشر
يم خسمئر  تطز االسطح ة طذلك بيطرة سستلي  ل  حلطق السية   العمئ ة لسسمةسي البنك .  تا السرحي   ممئس  السرةز السملي 

لط ا   ذلك يلى ا   ةط   ر السس نرة حتى حلطق السية   غيلى تتعيق بحلطق السية   غ ر السس نرة في ام شرة  تمبع  
طبسطجبهم  تا يثبمإ  ،السية   غ ر السس نرة بمستخ اا نر ل  الشراء حلطق.  تا سعملج  لسي   االستحطاذ ليى ري  ةم لجز

 الفرق ب   تةيف  الشراء طالل س  العم ل  ليحي  في يمفي السطجط اإ السشتراة ةــ "شهرة".

ق السية   غ ر السس نرة طالتي ال  نتج لنهم فل ا  الس نرة ةعسي مإ حلطق سية  ، ام، ةعسي   سا  تا التبمر سعمس إ حلط
الس ك بيفتها س ةم). طُ سجل في حلطق السية   الفرق ب   الل س  العم ل  ليعطض الس فطا طالحي  السشتراة السلتنمة بملل س  

في حلطق السية   اربم  اط خسمئر استبعم  حلطق السية   غ ر ُ سجل  ةسم .الشرة  التمبع  سطجط اإليمفي  ال فتر  
 السس نرة. 

بع  تمر   السطح ة  تا الحلم تسط   حلطق السية   غ ر السس نرة بحيتهم في التغ راإ في حلطق سية   الشرة  التمبع  
 االستحطاذ.

 اإ طالسيمر ف الستعيل  بملسعمس إ ب    تا حذف ةمف  السطجط اإ طالسنيطبمإ الست اخي  طةذلك حلطق السية   طاإل را
 .شرةمإ السجسطل  بملةمسل لن  تطح   اللطائا السمل  
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

   2016و  2017 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 السياسات المحاسبيةأهم  -4 

 
سا  في يل ا  ةذه اللطائا السمل   السرحي   السطح ة السطجزة ع ــــالستب طالتل  راإ طاالفتراضمإ شى الس مسمإ السحمسب  متتس
  :بإستثنمء 2016  سسبر  31ه   في ـــــــــن  السنتــــــــليس ليسجسطل  في يل ا  اللطائا السمل   السطح ة السنط   السستخ س تيك 
 
     طضر ب  ال خل الزةمة الس مس  السحمسب   الستعيل  بملسحمسب  ل التغ  ر في أ(  

الزةمة ةل  ايبش  تا احتسم ح ث  بشأ  السحمسب  ل  الزةمة طضر ب  ال خل ممسإ السجسطل  بتع  ل س مستهم السحمسب  

لن   فعهم الربم   تطز عمإ س  طضر ب  ال خل لسبلمة. في السمبق، ةم   تا خيا الزةمةالربم  ا طتحسل ليى ،ربا سن 

ليسسمةس   ط تا اثبمتهم ةسنيطبمإ في ذلك الطمإ. طفي حمل  ل ا تطز ا اربم ، ةم   تا يثبمإ الزةمة طضر ب  ال خل طذلك 

  الخمي  بملزةمة طضر ب  ال خل  س مس  السحمسببخيسهم س  الربم  السبلمة. ممسإ السجسطل  بمثبمإ ةذا التغ  ر في ال

  حطل اللطائا السمل   السرحي   السطح ة 16التغ  ر السذةطر ال ه في اال ضم  رما  آثمر بأثر رجعي، طتا اإلفيم  ل  

 السطجزة.
 
م ليى اللطائا السمل   السرحي   السطح ة اتبما التع   إ التمل   ليى السعم  ر الحمل   السذةطرة ا نمه طالتي ل س لهم تأث ر سملي جطةر ب(

 السطجزة ليسجسطل  في الفترة الحمل   اط الفتراإ السمبل  طال  تطما ا   ةط  لهم تأث ر جطةرم في الفتراإ السستلبي  .
  
لتعو   إ ةوذه اتننبوق طمإلفيوم ، ب ةسبوم رال بشوأ  : ممئس  الت فلمإ النل    7سع مر السحمسب  ال طلي رما  ليى  تع   إ -

 .2017 نم ر  1ليى الفتراإ السنط   التي تب ا في اط بع  
 

 ت ش لسستخ سي اللطائا السمل   تل  ا التغ  راإ التي تح ث في السنيطبومإ النمتجو   ميضمف  مةذه التع   إ تستح ث يفيمح
 السعوم  ر السحمسوب   الو طليط  سو  مبول سجيوس يل  النشن  التسط ي  . ي  ةذا التع  ل جزء س  ستنيبمإ اإلفيم  السن

 طالذم  طايل تطض ش ة ف   تحس   يفيمحمإ اللطائا السمل  .  بشأ  السبم راإ بمإلفيم 
 

 االستثمارات، صافي -5

 :ةسم  يي االستثسمراإتينف 
   

 2016سبتسبر  30
  غ ر س مل  

 

 

 2016  سسبر  31 
  س مل  

 

  2017سبتمبر  30 
 (غير مدققة)

 

 

 

   
 

  
158  726 

 
 س رج  م ستهم العم ل  في ممئس  ال خل -

 ستمح  ليب ا  8,356,154  9,457,044  9,607,453

 سلتنمة بملتةيف  السنفأة استثسمراإ اخر   17,403,266  16,090,629  16,057,991

 اإلجمالي 25,759,420  25,548,399  25,665,602

 

 ، صافيالقروض والسلف -6

 سسم  يي: بملتةيف  السنفأة   طجس عهم سلتنمة  تتةط  اللرطض طالسيف

    2017سبتمبر  30  2016  سسبر  31  2016سبتسبر  30
  غ ر س مل  

 
 س مل  ) 

 
 (غير مدققة) 

 
  

 مرطض تجمر   طجمرم س      92,766,169  91,307,234  90.771.481

 مرطض شخي     24,313,934  25,410,888  25.965.434

 بنمممإ ائتسم    535,801  504,504  524.360

 مرطض طسيف لمسي    117,615,904  117,222,626  117.261.275

 مرطض طسيف غ ر لمسي  ، يمفي  1,249,765  1,006,686  1.029.804

 يجسملي اللرطض طالسيف   118,865,669  118,229,312  118.291.079

 سمئر انخفمض االئتسم ، يمفي سخيص خ  (2,933,699)  (2,717,791)   2.666.309 

 القروض والسلف، صافي   115,931,970  115,511,521  115.624.770
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة
 لرياالت السعودية()بآالف ا 

 

 ودائع العمالء -7

 

   2017سبتمبر  30  2016  سسبر  31   2016سبتسبر  30
  غ ر س مل  

 
  س مل   

 
 (غير مدققة) 

 
  

64,437,462 
 

65,092,740 
 

65,456,764 
 

 تحإ الني  

60,594,766 
 

65,003,835 
 

59,568,064 
 

 لجل

77,107 
 

93,124 
 

89,338 
 

 ا خمر 

3,126,574 
 

5,717,758 
 

3,432,740 
 

 اخر  

128,235,909 
 

135,907,457 
 

128,546,906 
 اإلجمالي  

 

 المشتقات -8

ليفترة الستبل   حتى عةس الج طل ا نمه الل س  العم ل  اإل جمب   طالسيب   لأل طاإ السمل   السشتل  سا تحي ل بملسبملغ االسس    

 إ اللمئس  في نهم   الفترة، ال تعةس بملضرطرة سلتي تعتبر سؤشرا) ليى حجا السعم. ي  السبملغ االسس   اتمر   االستحلمق

تعرض لهم تسبملغ الت فلمإ النل    السستلبي   الستعيل  بهم. طبملتملي فإ  ةذه السبملغ االسس   ال تعةس سخمنر االئتسم  التي 

  لمإ ، ةسم انهم ال تعةس سخمنر السطق.طالتي تلتير لم ة ليى الل س  العم ل  اإل جمب   ليسشت السجسطل 

 
 2016سبتسبر  30

  غ ر س مل  
  2016  سسبر  31

  س مل  
 2017سبتمبر  30

 )غير مدققة(
 

 السبملغ
 اإلسس  

 الل س  العم ل 
 السيب  

 الل س 
 العم ل 

 اإل جمب  
 السبملغ
 اإلسس  

الل س  
 العم ل 
 السيب  

 الل س 
 العم ل 

 اإل جمب  
 المبالغ

 سميةاإل

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية

 

 مقتناة ألغراض المتاجرة :         

7,530,832 69,708 77.511 8,593,057 119,737 126,909 19,684,561 316,604 341,169 

  سلم ضمإ اسعمر العسطالإ

طسلم ضمإ العسطالإ 

 بعس إ سختيف 

3,924,932 7,287 12.232 10,174,085 133,890 138,665 10,395,596 288,703 292,074 

العلط  السستلبي   الخمي  

بأسعمر العسطالإ 

 طالخ مراإ

12,780,320 67,400 106,870 10,346,134 97,055 131,360 5,117,287 27,389 62,334 

ط للط  اليرف الجنبي 

 اآلجي  السيا

 طالسيا  خ مراإ العس إ 12,350 12,204 2,919,851 36,558 35,030 7,704,165 48,330 46,944 10,147,959

   
      

 ةمقتناة لتغطية مخاطر القيم

 العادلة:

10,957,699 139,641 50,119 8,689,459 54,077 26,278 11,124,727 51,238 27,871 
 سلم ضمإ اسعمر العسطالإ

 اإلجمالي 735,798 696,138 49,242,022 459,770 439,789 45,506,900 295,062 330,980 45,341,742

 
س فطلو  طسسوتيس   تا اإلفيم  ل  السشتلمإ بملسبملغ اإلجسمل   بتمر   ممئس  السرةز السملي السرحي   السطح ة، طلا  تا تسط تهم بهطاسش نل   

 55.368: 2016ر سوبتسب 30الوف لاير سوعط م ط   12.290: 2016  سوسبر  31الف لاير سوعط م   105.491م رةم  سلمبل السشتلمإ
 الف لاير سعط م .
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 باالئتمان التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة -9
 

ا. تتعوورض السجسطلوو  خوو ل  طرة السملهووم العم  وو  يلووى  لوومط  مضوومئ  ، طال  طجوو  ام تغ  وور فووي سطمووف ةووذه الوو لمط  طفلووم لسووم تووا 
 .2016  سسبر  31اإلفيم  لنا في 

 :الخمي  بملسجسطل  ف سم  يي ب منم بملتعه اإ طااللتزاسمإ السحتسي  الستعيل  بمالئتسم  . 
 

 
  2017سبتمبر  30

 )غير مدققة (
 

  2016  سسبر  31
  س مل   

 
  2016سبتسبر  30

  غ ر س مل   

 4,377,829  3,976,896  4,240,590 التسم اإ سستن   

 25,378,802  25,114,398  22,732,279 خنمبمإ ضسم  

 1,381,274  1,619,502  1,567,585 مبطالإ 

 2.730.537  3,010,172  2,217,653 لسنش االئتسم   سؤة ة التزاسمإ

 103,580  101,726  96,482 اخر 

 33.972.022  33,822,694  30,854,589 اإلجمالي

 
 30بيغ الجزء غ ر السستخ ا س  االلتزاسمإ غ ر السؤةو ة طالتوي  سةو  يلغمؤةوم سو  جمنو  البنوك  فوي ام طموإ طاللمئسو  ةسوم فوي  

سووبتسبر  30ط سي ووط  لاير سووعط م   18.591: 2016  سووسبر  31 سي ووط  لاير سووعط م  14.255سووم سجسطلووا  2017سووبتسبر 
 سي ط  لاير سعط م . 17.684: 2016

 
 ةالنقدية وشبه النقدي -10
 

 س  اآلتي:السطح ة  السرحي   تتةط  النل    طشبا النل    الس رج  في ممئس  الت فلمإ النل   
  

 2016سبتسبر  30
  غ ر س مل  

 2016  سسبر  31 
  س مل  

  2017سبتمبر  30 
 )غير مدققة (

 

5.853.327 

 

12,316,473 

 

5,242,785 
نل    طاري ة ل   سؤسس  النل  العربي 

 السعط م سم ل ا الط  ع  النظمس  

7,630,949 

 

4,030,850 

 

3,249,371 

اري ة ل   البنطك طالسؤسسمإ السمل   
تسع    طسم) س  خ ل الخر  تستحق 
 تمر   اإلمتنمء 

13.484.276  16,347,323 
 

 اإلجمالي 8,492,156

 
  يةالتشغيلقطاعات ال -11

 

التلمر ر ال اخي   التي تخص سةطنمإ  اسمس  بأ   تا تح    اللنملمإ التشغ ي   ليى 8يتلمر ر السمل   رما  ل  تني  السع مر ال طلي
ص السوطار  ال زسو  لهوذه اللنملومإ طلتل و ا بهو ف تخيو  الورئ س التنف وذم، التي تتا سراجعتهوم بشوةل سنوتظا سو  مبول السجسطل 
 ا ائهم. 

 
 الرئ س   التمل  :  التشغ ي  لنملمإ الس   تتةط  السجسطل لغراض ي ار  ، 

   
  .طتسه  إ ائتسمن   طسنتجمإ استثسمر   لألفرا  ط ائا، : طاع التجزئة ق
   
س ء االلتبمر    طالسنشآإ عشرةمإ الةبر  طالطط ائا طسنتجمإ ائتسمن   اخر  ليطسيف رطض م : طاع الشركات ق

 التجمر   اليغ رة طالستطسن  الحجا، يضمف  يلى فرا البنك في لن  .
   
    ر السحفظ  التجمر   طاالستثسمر  ، التسط ل طالس طل ، طسخمنر اسعمر العس إ طالعسطالإ ليبنك. : طاع الخزينة ق
   

قطاع خدمات االستثمار 
 والوساطة

 طالسشطرةطالتي تشسل التعمسل طاإل ارة طالترت    ي ارة االستثسمر طانشن  ي ارة اليطلخ سمإ  :
 .طحفظ الطراق السمل  

   
سطزل  الخمي  بمإل ارة التشسل ال خل ليى راس السمل طالتةمل ف طالسطجط اإ طالسنيطبمإ غ ر  : أخـــرى

 العمس  طالمسما السسمن ة الخر .
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 شركة مساهمة سعودية –عربي الوطني البنك ال

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة
 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 
 )تتمة( التشغيليةقطاعات ال -11
 

ق  ت ك  ف قعب بتلاس   ناا   ك تتق ا  كعتاا خك    تحط ل الستبا س  مبل السجسطل .طفلم لنظما ال   لنملمإ التشغ يالتل   السعمس إ ب   
. تا تنب ق ةذه التع   إ بأثر رجعي طبذلك فإ  السس التي ُبنوي لي هوم ؤ  ب  تت  ن تق خ   ك قط ع   ك ت غ ي ب 2016 ن     1 ن 

تسثوول . 2016سووبتسبر  30شووى سووا السووس السسووتخ س  فووي تح  وو   خوول    سيوومر ف  العسي وومإ بوو   اللنملوومإ ليفتوورة الحمل وو  تتسم
 .السطجط اإ طالسنيطبمإ ليلنملمإ السختيف  السطجط اإ طالسنيطبمإ التشغ ي  

 

تسمرس السجسطل  نشمنهم بشةل رئ سي في السسيةو  العرب و  السوعط   ، طلهوم فورا  طلوي طاحو  فوي لنو  . ي  يجسوملي السطجوط اإ 
ليسجسطلو   السوطجزةالسطحو ة  السرحي و  ذا الفورا ال تعتبور جطةر و  بملنسوب  ليلوطائا السمل و ةوالسمل طالسنيطبمإ طالتعه اإ طنتمئج 

 ةةل. 
 

 2016ط  2017سووبتسبر  30ف سووم  يووي ب ووم  بإجسووملي السطجووط اإ طالسنيطبوومإ السرحي وو  السطحوو ة الخميوو  بملسجسطلوو  ةسووم فووي 
 :السنته   في ذلك التمر   لةل منما س  اللنملمإ التشغ ي  اشهر  ليتسع طيجسملي  خل طسيمر ف العسي مإ طيمفي ال خل 

 
 

 )غير مدققة(  2017 سبتمبر 30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات
 االستثمار

 والوساطة 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 
 يجسملي السطجط اإ 36,551,018 84.377.317 38,804,571 1.718.639 2.191.633 163,643,178

 استثسمراإ في شرةمإ زس ي  - - - - 631,527 631,527

 يجسملي السنيطبمإ 66.341.458 65,465,521 4,742,859 129,455 2.226.924 138,906,217

4,793,292 92,634 123,766 87,477 2,957,485 1,531,930 
  خل العسي مإ س 

 العس ء الخمرج    

- 77,756 - 805,156 (1,128,919) 246,007 
  خل    سيمر ف  العسي مإ ب  

 اللنملمإ 

 يجسملي  خل العسي مإ 1,777,937 1,828,566 892,633 123,766 170,390 4,793,292
 

 طسنا:      

  خل العسطالإ الخمي ، يمفي  1,508,204 1,475,671 380,086 14,261 90,005 3,468,227

 خل اتعم  طلسطالإ، يمفي   226,168 379,558 9,882 47,262 69,361 732,231

771,206 - - - 526,780 244,426 
  االنخفمض في خسمئرسخيص 

 ، يمفي االئتسم  طاخر 

5.970 - - 5.970 - - 
 سخيص االنخفمض في م س 

 يمفي ،االستثسمراإ 

 استه ك طينفمء  88,013 4,029 2,871 1,716 70,976 167,605

 يجسملي سيمر ف العسي مإ 1,299,905 904,110 74,072 71,768 70,969 2,420,824

24,963 24,963 - - - - 
 الحي  في اربم  شرةمإ زس ي ،

 يمفي 

 يمفي ال خل العمئ  لسسمةسي البنك 478,032 924,456 818,561 51,998 119,496 2,392,543

4،888 4،888 - - - - 
 يمفي ال خل العمئ  لحلطق السية  

 غ ر السس نرة 
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 شركة مساهمة سعودية –عربي الوطني البنك ال
 الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة

  2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( التشغيليةقطاعات ال -11

 

  سع ل   – غ ر س مل    2016سبتسبر  30

  اخــر اإلجسملي
 منما خ سمإ

 االستثسمر
 طالطسمن  

 منما التجزئ  منما الشرةمإ منما الخز ن 
 

 يجسملي السطجط اإ 40,383,919 80.578.621 42,457,518 1.731.686 2.111.707 167,263,451

 استثسمراإ في شرةمإ زس ي  - - - - 610,549 610,549

 يجسملي السنيطبمإ 67.163.964 63,249,985 11,684,680 136,351 1.865.878 144,100,858

4,458,863 15,508 100,363 (174,280) 2,852,012 1,665,260 
   العسي مإ س سيمر ف خل    

 العس ء الخمرج    

- 125,493 - 974,735 (1,265,115) 164,887 
  خل    سيمر ف  العسي مإ ب  

 اللنملمإ 

 يجسملي  خل العسي مإ 1,830,147 1,586,897 800,455 100,363 141,001 4,458,863
 

 طسنا:      

  خل العسطالإ الخمي ، يمفي  1,473,207 1,154,416 373,710 (16,369) 129,896 3,114,860

  خل اتعم  طلسطالإ، يمفي  252,293 440,268 7,408 53,093 65,397 818,459

461,137 - - - 238,726 222,411 
 سخيص االنخفمض في خسمئر 

 ، يمفي ئتسم  طاخر اال

37,645 - - 37,645 - - 
 سخيص االنخفمض في م س 

 ، يمفياالستثسمراإ 

 استه ك طينفمء  98,091 2,546 2,668 2,994 69,749 176,048

 يجسملي سيمر ف العسي مإ 1,308,265 629,474 115,290 68,951 65,471 2,187,451

26,432 26,432 - - - - 
 إ زس ي ،الحي  في اربم  شرةم

 يمفي 

 يمفي ال خل العمئ  لسسمةسي البنك 521,882 957,423 685,165 31,412 92,964 2,288,846

8,998 8,998 - - - - 
 يمفي ال خل العمئ  لحلطق السية  

 غ ر السس نرة 

 
 

 األساسي والمخفضرأس المال وربح السهم   - 12
 

لاير  10سي ط  سها، بل س  اسس   م رةم  1.000 طالسي ر طالس فطا س  تةط  راس السمل السير  با ، 2017سبتسبر  30في  

  .لاير ليسها الطاح  10بل س  اسس ا م رةم  ،سي ط  سها 1.000: 2016سبتسبر  30ط 2016  سسبر  31 ليسها الطاح  
 

ت   بتلس ا يمفي  خل الفترطذلك ، 2016ط  2017سبتسبر  30ليفترت   السنته ت   في  طالسخفضتا يحتسم  ربش السها السمسي  

 . ي  ربش السها السخفض ةط نفس ربش السها السمسي.سي ط  سها 1.000ليى  العمئ  لسسمةسي البنك

 
 مرحليةالربا  األتوزيعات   - 13

لفترة اسي ط  لاير سعط م طذلك بتطز عهم ليسسمةس   س  يمفي  خل  550يم ق سجيس اإل ارة ليى تطز ا اربم  سرحي   م رةم 

 لةل سها، يمفيلاير سعط م  0.55طذلك بطاما سي ط  لاير سعط م   450: 2016سبتسبر  30   2017سبتسبر  30السنته   في 

 . لةل سها، يمفي لاير سعط م 0.45: 2016سبتسبر  30 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 تتمة(الموجزة ) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة
  2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14

 

تحط ل سنيطبمإ في سعمسي  لم    ب   ستعمسي   في لن  ايل سم اط  فعا  لن  ب االسعر الذم  تا است سا ي  الل س  العم ل  ةي 

  تا تح    م مس الل س  العم ل  بمفتراض ا  لسي   ب ا اليل اط تحط ل السنيطبمإ م  تسإ يسم: .طق بتمر   الل مسالس
 

 في السطق الرئ س ليسطجط اإ طالسنيطبمإ، اط -

 سنفع  لتيك السطجط اإ طالسنيطبمإ في حمل  غ م  السطق الرئ س. الةثرفي السطق  -
 

    اخل ممئس  السرةز السملي، ال تختيف جطةر م) ل  الل س  ال فتر   الس رج  في اللطائا السمل  ي  الل س  العم ل  لأل طاإ السمل 

 .السرحي   السطح ة السطجزة

 
 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

  ستخ ا البنك السستط مإ التمل   لتح    الل س  العم ل  لأل طاإ السمل   طاإلفيم  لنهم:
 

 الطل: السعمر الست اطل  في السطاق السمل   النشن  لنفس ال اة   ب ط  تع  ل  السستط 

السمل   النشن  لسطجط اإ طسنيطبمإ سسمثي  اط بمستخ اا نرق تسع ر اخر   تا  السطقالسستط  الثمني: السعمر الست اطل  في 

 ظ .تح    ةمف  س خ تهم الهمس  ليى اسمس ب منمإ السطق اللمبي  ليس ح

 السستط  الثملث: نرق تسع ر ال  تا تح    ام س  س خ تهم الهمس  ليى اسمس ب منمإ السطق اللمبي  ليس حظ .  

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

يسل  طضش الج طل التملي الل س  ال فتر   طالل س  العم ل  ليسطجط اإ السمل   طالسنيطبمإ السمل  ، بسم في ذلك سستط مإ التس

يل س  العم ل  لأل طاإ السمل   طالسنيطبمإ التسيسل الهرسي ل سستط مإ شسل سعيطسمإ الهرسي ليل س  العم ل  لأل طاإ السمل  ، طال 

 السمل   التي لا  تا م مسهم بملل س   العم ل  يذا ةمنإ الل س  ال فتر   تلمر  الل س  العم ل  بيطرة سلبطل .  
 

   الموجودات المالية 
 القيمة العادلة لقيمة الدفتريةا 

  2017سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

تم قياسها  جودات مالية مو
 بالقيمة العادلة 

     

 8,356,154 9,517 929,764 7,416,873 8,356,154 استثسمراإ ستمح  ليب ا 

سشتلمإ بملل س  العم ل  
 735,798 - 735,798 - 735,798   جمب  اإل
لم يتم  جودات مالية مو

 قياسها بالقيمة العادلة 
     

اري ة ل   البنطك 
طالسؤسسمإ السمل   

 3,249,371 - - - 3,249,371 الخر 
استثسمراإ اخر  سلتنمة 

 17,317,377 - 16,806,428 510,949 17,403,266 بملتةيف  السنفأة 

 117,578,231 117,578,231 - - 115,931,970 مرطض طسيف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 

 )تتمة(لوبات المالية القيمة العادلة للموجودات والمط -14
 

 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

 

   السطجط اإ السمل   

 الل س  العم ل  الل س  ال فتر   

 اإلجسملي السستط  الثملث السستط  الثمني السستط  الطل   س مل   2016  سسبر  31

سطجط اإ سمل    تا م مسهم بملل س  
 العم ل  

     

 رج  م ستهم العم ل  استثسمراإ س
 في ممئس  ال خل 

726 - 726 - 726 

 9,457,044 24,215 1,458,727 7,974,102 9,457,044 استثسمراإ ستمح  ليب ا 

 459,770 - 459,770 - 459,770 سشتلمإ بملل س  العم ل  اإل جمب   

سطجط اإ سمل    لا  تا م مسهم 
      بملل س  العم ل  

طالسؤسسمإ اري ة ل   البنطك 
 4,030,850 - - - 4,030,850 السمل   الخر 

استثسمراإ اخر  سلتنمة بملتةيف  
 15,902,332 - 15,378,858 523,474 16,090,629 السنفأة 

 116,570,946 116,570,946 - - 115,511,521 مرطض طسيف

        
 
 

   مالية المطلوبات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 2017سبتمبر  30
 )غير مدققة( 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

مطلوبات مالية  تم قياسها 
 بالقيمة العادلة 

     

 696,138 - 696,138 - 696,138  السيب  سشتلمإ بملل س  العم ل  
مطلوبات مالية  لم يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة 
     

لسؤسسمإ يبنطك طالاري ة 
 2,966,452 - - - 2,966,452 السمل   الخر 

 128,546,906 - - - 128,546,906  ط ائا العس ء

 2,000,027 2,000,027 - - 2,033,104 يةطك
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

  )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -14
 

 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة   - أ
 

    تتس  السنيطبمإ السمل   

 الل س  العم ل  الل س  ال فتر   

 اإلجسملي السستط  الثملث السستط  الثمني سستط  الطلال   س مل   2016  سسبر  31

      سنيطبمإ سمل    تا م مسهم بملل س  العم ل  

 439,789 - 439,789 - 439,789 سشتلمإ بملل س  العم ل  السيب   
سنيطبمإ سمل    لا  تا م مسهم بملل س  

      العم ل  
اري ة ليبنطك طالسؤسسمإ السمل   

 الخر 
3,858,871 - - - 3,858,871 

 135,907,457 - - - 135,907,457 ط ائا العس ء 

 1.924.556 1.924.556 - - 2,018,190 يةطك
 

 قياس القيمة العادلة - ب

 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة .1

سبتسبر  30ث ليلــــ س  العم لـــ  ةسم في نرق التل ـــ ا السستخ س  في م مس السســـتط  الثمني طالثمل  طضش الج طل التملي 

 التي تا استخ اسهم:  الهمس  غ ر اللمبي  ليس حظ الس خ إ ، يضمف  يلى 2016  سسبر  31ط  2017

الهامددة غيددر المدددخالت  التقييم  طرق النوع  
 القابلة للمالحظة

الهامة العالقة بين المدخالت 
وقياس  غير القابلة للمالحظة

 لةالقيمة العاد

م ستهم العم ل  في  استثسمراإ س رج 
  ال خلممئس  

 يمفي آخر تا تح    الل س  العم ل  بنمء ليى 
 سطجط اإ سعي  لنا ليينم  ق م س 

 ال  ننبق ال شيء 

االستثسمراإ الستمح  ليب ا السينف  
في السستط  الثمني طتشسل السن اإ 
العم    التي ال  طج  لهم سعر ست اطل 

 في السطق 

لت فلمإ النل    اتا تح    الل س  العم ل  بمستخ اا  
السخيطس  التي تستخ ا س خ إ ب منمإ السطق 

اسش طاللمبي  ليس حظ  لسنحن مإ العمئ  طة
 االئتسم .

 ال  ننبق ال شيء 

االستثسمراإ الستمح  ليب ا السينف  
ينم  ق في السستط  الثملث طتشسل 

   السها الخمي 

م س   يمفي  آخر ل  بنمء) ليى تح   الل س  العم
 ال  ننبق ال شيء  سطجط اإ سعي  لنا ليينم  ق

السينف  في  السشتلمإتتةط  
سلم ضمإ اسعمر س   السستط  الثمني

الخمي ، سلم ضمإ  العسطالإ
العس إ ، العلط  السستلبي   الخمي  

للط   ،بأسعمر العسطالإ طالخ مراإ
خ مراإ   ،اليرف الجنبي اآلجي 

ا طاإ طالسيا طغ رةم س  س إ الع
   .السشتلمإ السمل  

تا تل  سهم بملل س  العم ل  بمستخ اا   ال طاإةذه 
نسمذج التل  ا في البنك السبن   ليى اسمس 

السخيطس . ط تا ي خمل ب منمإ  النل   الت فلمإ 
ضطابن السطق اللمبي   اسمسةذه النسمذج ليى 

ت اطل  تا التي  بملسطاق ليس حظ  ذاإ اليي 
ف هم طالتي تأتي سيم رةم س  ةذه ال طاإ 

سزط م خ س  الب منمإ السستخ س  في السطق 
  بشةل طاسا.

 ال  ننبق ال شيء 

السطجط اإ طالسنيطبمإ السمل   التي 
 تا اإلفيم  لنهم بملل س  العم ل  ط تا 
تين فهم في السستط  الثمني تشسل 
اللرطض طالسيف، االستثسمراإ 

بملتةيف  السنفأة طيي اراإ  السلتنمة
 .ال   

 تا تل  سهم بملل س  العم ل  بمستخ اا  ال طاإةذه 
التي تستخ ا  اسمل   الت فلمإ النل    السخيطس 

س خ إ ب منمإ السطق اللمبي  ليس حظ  
 .طةطاسش االئتسم سنحن مإ العمئ  ل

ةطاسش تضس    تا 
بتغن   يضمف    االئتسم 

 لسرالمة ام اخت فمإ
سحتسي  في النسطذج اط 
ام ظرطف ضغن في 

  السطق.   

 االئتسم ةيسم ةم  ةمسش 
 ( لمل م) ةيسم ةم  التل  ا سنخفضم

 العةس يح شط

 . التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 2

 . 2016ط  2017سبتسبر  30   في اشهر السنته التسع العم ل  خ ل فترة  ال  طج  تحط  إ ب   سستط مإ التسيسل الهرسي ليل س 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(ة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالي -14

 )تتمة( قياس القيمة العادلةب.  

 المستوى الثالث للقيمة العادلة .3
 تسوية المستوى الثالث للقيمة العادلة  
 االستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع:  

 .يسستط  الثملث ليل س  العم ل لالري ة االفتتمح   يلى الري ة الختمس    س  طضش الج طل التملي التسط   

 

 2017سبتمبر  30

 )غير مدققة( 

  2016سبتسبر  30 

  غ ر س مل  

 85.794  24,215 الري   في ب ا   الفترة 

  7.844   (39) في ال خل الشمسل اآلخرالس رج   الخسمئر يجسملي

  52.622   (14,659) تسط مإ

 25.328  9,517 الري   في نهم   الفترة

 
 كفاية رأس المال    - 15

ف السجسطل  الخمي  بإ ارة راس السمل في االلتزاا بستنيبمإ راس السمل السح  ة س  مبل سؤسس  النل  العربي تتسثل اة ا
السعط م طالحفمظ ليى سل رة السجسطل  ليى االستسرار في العسل طفلم لسب ا اإلستسرار   طةذلك ليحفمظ ليى راسسمل اسمسي 

 . النظمسي نيبمإ النظمس   الخمي  براس السملمطم. طخ ل الفترة، التزسإ السجسطل  بةمف  الست
 

  راسسملهم طذلك بمستخ اا السع الإ السح  ة س  مبل سؤسس  النل  العربي السعط م، طبسطجبهم  تلطا السجسطل  بسرامب  س   ةفم
 السرحي   سرةز السملي تا م مس س   ةفم   راس السمل طذلك بسلمرن  بنط  راس السمل السؤةل سا السطجط اإ الس رج  في ممئس  ال

 سخمنرةم النسب  . مرالسطح ة، طالتعه اإ طااللتزاسمإ طالسبملغ اإلسس   ليسشتلمإ بمستخ اا الري ة السرجح  إلظه
 
 يـطالت 3 بمزل ة ةي  راس السمل التي نيإ لي هم تطي مإ لجن  بشأ  يرشم اإ السعط م بإي ار العربي النل  سؤسس  ممسإ لل 

، تا احتسم  السطجط اإ السرجح  3تطي مإ لجن  بمزل ليرة  الطل س  . طنبلم) 2013 نم ر  1س   بمرا) سفعطلهم الت سر 
 ةسم  يي:طراس السمل طالنس  ذاإ اليي   طيجسمليالخمي  بملسجسطل   السطح ة ليسخمنر

 
  

 2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 

 2016  سسبر  31 
  س مل  

  2016سبتسبر  30 
   غ ر س مل 
  سع ل  

 
 144.621.427  142,002,565  143.487.130 سرجح  السخمنر السطجط اإ ال –سخمنر االئتسم  

 13.269.300 سرجح  السخمنرالسطجط اإ ال -سخمنر العسي مإ  
 

12,892,057 
 

12.881.909 

 1.703.666 سرجح  السخمنرالسطجط اإ ال -سخمنر السطق 
 

933,982 
 

772.969 

 158.460.096 مرجحة المخاطرالموجودات ال -( 1) إجمالي الركن
 

155,828,604 
 

158.276.305 
      

 22.444.059  22,785,361  24.042.881 س السمل السمسي ار

 3.066.451 راس السمل السسمن  
 2,881,451  

2.881.451 

 25.325.510  25,666,812  27.109.332 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال      

 %14.18  %14.62  %15.17 نسب  ةفم   راس السمل السمسي 

 %16.47  %17.11 س السمل السمسي + راس السمل السسمن انسب  ةفم   ر
 

16.00% 

سمل راس ةفم   تا سرامب   .السجسطل براسسمل اسمسي س ار بيطرة نشن  لتغن   السخمنر الس زس  للسمل  السجسطل  تحتفظ

، س  ب نهم اللطال  طالنس  السلررة س  مبل لجن  بمزل بشأ  اإلشراف البنةي طالستبع  س  مبل يجراءاإبمستخ اا  السجسطل 

 سؤسس  النل  العربي السعط م في ةذا الشأ .
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة(ة الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلي
 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 أرقام المقارنة  - 16
السمبل  س   خل العسي مإ الخر   بملفترةس  خسمئر االئتسم  الستعيل   إالفترة الحمل  ، تا يلم ة تين ف االستر ا ا خالل ( أ)

السطح ة ةي تتسمشى سا السرحي   في ممئس  ال خل   يمفي  طاخر  خسمئر االئتسم  في نخفمضالاسخيص   يمفي  يلى
 لرض الحسمبمإ ليفترة الحمل  . 

 السطح ة: السرحي    ممئس  ال خلف سم  يي ب م  بأثر لسي مإ يلم ة التين ف ةذه ليى 

 

 اشهر السنته   في ليتسع 
  مل    غ ر س 2016سبتسبر  30

 

 

 

 
 

 
  

 72,799  (72,881)  145,680  خل العسي مإ الخر ، يمفي 
 خسمئر االئتسم  في نخفمضاالسخيص 

 (461,137)  72,881  (534,018) ، يمفيطاخر 

 (388,338)  -  (388,338) 

 

عيى )أ( 4خقم  كإل ض حؤخو  ز  ك ص صب ب  مل ل ؤض  اب ك سخ  )ل    ز     ي  ب  ب  تأث   ك تغ    ز   ك    سب ك  ت سا ب  ( ب)

ك   حي ب ك  قحسل ل   ز  ؤ  يفت ل ك  نتـه ـب ز   ك تغ  ك  ز  حققل ك  يم بك   حي ب ك  قحسل ؤق ئ ب    لم ك      ق ئ ب كبنقو 

 : 2016 سبتسبر 30

 

 سمبلم)  طر ةسم    غ ر س مل   2016سبتسبر  30
 

 التع  ل
 السسجل بع  السبيغ  

 التع  ليلم ة 

 3,845,445  463,980  3,381,465 نيطبمإ اخر س

 3,884,812  (463,980)  4,348,792 اربم  سبلمة

 7,730,257  -  7,730,257 

 

 ك سخ  ك      ؤك تسزق   ك نقس ب ؤسخ  ك ققكئم ك   حي ب ك  قحسل  يعيى  أث  تغ    أعالك ز  ك    سب ك  ت سا ب أي ك  م  نتج عن

 و يفت ك  ك  ل ؤضب

 اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة - 17

 . 2017 اةتطبر 24ةـ  السطافق 1439 يفر 4السطجزة س  مبل سجيس اإل ارة بتمر    اللطائا السمل   السرحي   السطح ة لتس إاُ 

 

  

 

 ليث ث  اشهر السنته   في
  غ ر س مل    2016سبتسبر  30
 

 مبلم) س طر ةسم 
 

 يلم ة التين ف
 السسجل بع  السبيغ  

 يلم ة التين ف

 23,494  (16,396)  39,890  خل العسي مإ الخر ، يمفي 

 خسمئر االئتسم  في نخفمضاالسخيص 
 (195,831)  16,396  (212,227) ، يمفيطاخر  

 (172,337)  -  (172,337) 
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