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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني        

 الموحدة المرحليةالمركز المالي  قائمة       

    )بآالف الرياالت السعودية(       

 في  كما       

    2018يونيو  30  2017ديسمبر  31  2017يونيو  30

  اتإيضاح  )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(
  الموجودات               

18,791,622 
 

 مؤسسة النقد العربي السعودي  لدى وأرصدة يةنقد   14,215,313  17,251,379

 المالية األخرى  والمؤسساتلدى البنوك  ةأرصد   2,411,457  1,710,123  6,858,683

 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية  9  1,785,052  943,760  632,330

 ، صافي  استثمارات 6  26,943,153  32,320,816  24,879,737

 وسلف ، صافي قروض 7  117,485,697  114,542,929  114,883,981

 زميلة اتفي شرك اتاستثمار   622,305  637,222  632,912

 عقارات أخرى    220,697  220,697  220,697

 استثمارات عقارية، صافي    1,614,163  1,626,563  1,638,963

 ، صافي ممتلكات ومعدات   1,632,991  1,694,591  1,754,954

 أخرى  موجودات   853,395  753,619  738,362

171.032.241 
 

171,701,699  167,784,223 
  

  الموجودات  إجمالي

   
 

 
  

  الملكيةوحقوق  المطلوبات
 المطلوبات       

 األخرى الماليةك والمؤسسات للبنو ةأرصد   3,702,564  2,691,549  9,143,448

 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 9  1,297,074  855,902  616,805

 العمالء   ودائع 8  129,238,639  136,048,089  130,746,573

 أخرى  مطلوبات   6,200,116  5,023,920  4,226,303

 صكوك   2,017,996  2,016,274  2,015,701

 المطلوبات إجمالي   142,456,389  146,635,734  146,748,830

  
  

 
 قوق الملكيةح  

  العائدة لمساهمي البنك الملكية حقوق
 المال  رأس 13  10,000,000  10,000,000  10,000,000

 نظامي  احتياطي   10,000,000  10,000,000  9,446,000

 احتياطيات أخرى     97,828  (75,807)  207,404

 مبقاة  أرباح   4,555,135  3,795,494  3,937,453

 أرباح ُمقترح توزيعها   -  650,000  -

 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك   24,652,963  24,369,687  23,590,857

 حقوق الملكية غير المسيطرة   674,871  696,278  692,554

  الملكيةقوق ح إجمالي   25,327,834  25,065,965  24,283,411

  الملكيةالمطلوبات وحقوق  إجمالي    167,784,223  171,701,699  171.032.241

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 .الموجزة الموحدةالمرحلية  ال يتجزأ  من هذه القوائم المالية ا  جزء 19 إلى 1من  تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني         

 الموحدةالمرحلية  الدخل قائمة       

 )غير مدققة(   

 )بآالف الرياالت السعودية(   

  لثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ا  لستة أشهر المنتهية فيلفترة ا

 2018يونيو  30  2017يونيو  30  2018يونيو  30  2017يونيو  30
 
 إيضاحات

 

         
الخاصة  العموالت دخل  1,642,157  1,530,912  3,172,960  3,035,705  

العموالت الخاصة  مصاريف  370,488  315,546  707,169  751,416  

2,284,289  2,465,791 
 

1,215,366 
 

1,271,669 
 

دخل العموالت الخاصة  صافي  

  ، صافي دخل أتعاب وعموالت  160,666  229.276  344,312  474.760

، صافي تحويل عمالت أجنبية أرباح  100,716  103,710  196,703  208,380  

31  16,706 

 

- 

 

17,545 

 
المالية  مكاسب  غير محققة من األدوات

الربح العادلة في  بالقيمةالمدرجة 
 ، صافيالخسارةأو

  ، صافيالمتاجرةدخل   7,242  6,069  17,329  16,267

29,069  25,572 
 

25,010 
 

21,368 
 

 توزيعات أرباح

-  (208) 

 

- 

 

105 

 
)خسائر( بيع سندات الدين  /مكاسب

المدرجة قيمتها العادلة في الدخل 
 الشامل اآلخر، صافي

 صافي  ،مكاسب استثمارات متاحة للبيع  -  7,943  -  8,482

  ، صافيالعمليات األخـــــرى دخل  66,938  48.589  113,203  95.265

دخل العمليات إجمالي   1,646,249  1,635,963  3,179,408  3,116,543  

         
ومصاريف متعلقة بالموظفين رواتب  309,705  300,966  620,954  607,900  
ومصاريف مباني   إيجار  39,624  41,037  77,913  92,195  
  وإطفاء استهالك  51,600  55,721  103,174  112,451

عمومية وإدارية أخرى  مصاريف  151,905  129,943  293,886  256,492  

443,577  349,225 

 

266,675 

 

174,365 7 

خسائر انخفاض االئتمان  مخصص
  والمخصصات األخرى، صافي

-  (5,633) 

 

- 

 

4,024 

)عكس مخصص  االنخفاض مخصص 
الموجودات  في قيمةاالنخفاض( 

 المالية االخرى، صافي

صاريف العملياتم إجمالي  731,223  794,342  1,439,519  1,512,615  

 صافي دخل العمليات  915,026  841,621  1,739,889  1,603,928

16,518  (917) 

 

9,469 

 

5,541  
 اتشرك في )خسائر( / أرباح الحصة 
 ، صافيزميلة

افي دخل الفترة ص  920,567  851,090  1,738,972  1,620,446  

   
 

 
 

 
 

 العائد إلى: 
 مساهمي البنك  919,101  849,039  1,735,599  1,617,084

 حقوق الملكية غير المسيطرة  1,466  2,051  3,373  3,362

 صافي دخل الفترة  920,567  851,090  1,738,972  1,620,446

         

1.62  1,74 
 

0.85 
 

0.92 13 
  خفضاألساسي والم السهم ربح

 ) باللاير السعودي ( 

 

الموجزة الموحدةالمرحلية  ال يتجزأ  من هذه القوائم المالية ا  جزء 19 ىإل 1من تعتبر اإليضاحات المرفقة  . 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني        

 الموحدةالشامل المرحلية  الدخل قائمة       

 )غير مدققة(   

 ) بآالف الرياالت السعودية (   

  أشهر المنتهية في لثالثةلفترة ا  لستة أشهر المنتهية فيلفترة ا

   2018يونيو  30  2017يونيو  30  2018يونيو  30  2017يونيو  30

         

 صافي دخل الفترة   920.567  851,090  1.738.972  1,620,446

 الدخل الشامل اآلخر:        
 

  

   

 

قائمة  إلىبنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
 الدخل  المرحلية الموحدة في فترات

 الحقة
 

  
   

 
أدوات حقوق الملكية المدرجة قيمتها  

 العادلة في الدخل الشامل اآلخر

 صافي التغير في القيمة العادلة -  71,091  -  154,956  -
 

  

   

 

 
إعادة تصنيفها الى قائمة  يمكنبنود 

الدخل  المرحلية الموحدة في فترات 
 الحقة

 

  

   

 

 
ة في سندات دين مدرجة قيمتها العادل

 :الدخل الشامل اآلخر
 صافي التغير في القيمة العادلة  -  6,834  -  (1,472)  -

-  (2,273)  - 
 

(2,586) 
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل  - 

 المرحلية الموحدة

 :متاحة للبيع موجودات مالية        

 في القيمة العادلة  اتصافي التغُير - -  129,666  -  49,176

(8,286)  - 
 

(7,747) 
 

- 
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة  - 

 الدخل المرحلية الموحدة

 للفترة الدخل الشامل اآلخر إجمالي  75,339  121,919  151,211  40,890

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  995,906  973,009  1,890,183  1,661,336

 العائد إلى:        

 مساهمي البنك  994,440  970,958  1,886,810  1,657,974

الملكية غير المسيطرة حقوق  1,466  2,051  3,373  3,362  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  995,906  973,009  1,890,183  1,661,336

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموجزة حدةالموالمرحلية  من هذه القوائم المالية أال يتجز ا  جزء 19 إلى 1 من تعتبر اإليضاحات المرفقة   
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 الموحدة المرحلية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 2017و  2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةالفترة 

 )غير مدققة(
                                       )بآالف الرياالت السعودية(

 

  ئدة لمساهمي البنكحقوق الملكية العا  

     احتياطيات أخرى      

إجمالي حقوق 
 الملكية

 الملكية حقوق
 اإلجمالي غير المسيطرة

 األرباح
 المقترح 
  األرباح المبقاة توزيعها 

 خسائر
 منإكتوارية 

خطة المنافع 
 المحددة

الموجودات 
المالية 

مدرجة ال
قيمتها العادلة 

في الدخل 
اآلخر/  الشامل

  بيع المتاحة لل

االحتياطي 
 2018 إيضاح رأس المال النظامي

25,065,965 696,278 24,369,687 650,000 3,795,494  (59,817) (15,990) 10,000,000 10,000,000 

 الرصيد في بداية الفترة 
 كما ورد سابقا  

(629.534) - (629.534) - (634.327)  - 4.793 - - 4 

تأثير تطبيق المعايير 
يناير  1الجديدة في 

2018 

24.436.431 696,278 23.740.153 650,000 3.161.167  (59,817) (11.197) 10,000,000 10,000,000  
يناير  1الرصيد المعدل في 

2018 

           
التغيرات في حقوق الملكية 

 للفترة:

154,956 - 154,956 - - - - 154,956    

صافي التغيرات في القيمة 
حقوق الملكية ألدوات العادلة 

المدرجة قيمتها العادلة في 
 الدخل الشامل اآلخر

(1,472) - (1,472) - - - - (1,472)    

صافي التغيرات في القيمة 
لسندات الدين المدرجة العادلة 

قيمتها العادلة في الدخل 
 الشامل اآلخر

(2,273) - (2,273) - - - - (2,273)   
محولة إلى قائمة الصافي المبالغ 

 دخل المرحلية الموحدة ال

 صافي دخل الفترة     - - - 1,735,599 - 1,735,599 3,373 1,738,972

 إجمالي الدخل الشامل للفترة   151,211   1,735,599 - 1,886,810 3,373 1,890,183

- - - - (17,631) - - 17,631   

الخسارة من التوقف عن صافي 
إثبات أدوات حقوق الملكية 

يمتها العادلة في المدرجة ق
 الدخل الشامل اآلخر 

 من شركة تابعةتوزيعات    - - - - - - (24,780) (24,780)

(650,000) - (650,000) (650,000) - - - -   
توزيعات أرباح نهائية لعام 

2017 

 زكاة للفترة الحالية    - - - (194,400) - (194,400) - (194,400)

 ضريبة الدخل للفترة الحالية    - - - (129,600) - (129,600) - (129,600)

25,327,834 674,871 24,652,963 - 4,555,135 
(

5

9

,

8

1

7

) 

(59,817) 157,645 10.000.000 10.000.000 
 

 الرصيد في نهاية الفترة

           

  

       

 

 

 

 

 

 .الموحدة الموجزةالمرحلية  ماليةمن هذه القوائم ال أال يتجز ا  جزء 19 إلى 1من  تعتبر اإليضاحات المرفقة 
 



5 

 

 

 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموحدة المرحلية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 2017و  2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(
 

 
 

 
  ائدة لمساهمي البنكحقوق الملكية الع                                    

     احتياطيات آخرى      

إجمالي حقوق  
 الملكية

 الملكية حقوق
 اإلجمالي غير المسيطرة

 
 

األرباح 
المقترح 
  األرباح المبقاة توزيعها

 
مكاسب / 
)خسائر( 
 منإكتوارية 

خطة المنافع 
 المحددة

موجودات 
مالية متاحة 

 للبيع
االحتياطي 
 0172 إيضاح رأس المال النظامي

 الرصيد في بداية الفترة   10.000.000 9.446.000 166,514 -  3,172,847 450,000 23,235,361 689,192 23,924,553

      -     
التغيرات في حقوق 

 :الملكية للفترة

49.176 - 49.176 - -  - 49.176    

صافي التغيرات في القيمة 
العادلة لالستثمارات 

 المتاحة للبيع

(8.286) - (8.286) - -  - (8.286)   
محولة إلى قائمة الصافي المبالغ 

 الدخل المرحلية الموحدة 

 صافي دخل الفترة     - -  1.617.084 - 1.617.084 3.362 1.620.446

 إجمالي الدخل الشامل للفترة   40.890 -  1.617.084 - 1.657.974 3.362 1.661.336

(450.000)  - (450.000)  (450.000)  2016توزيعات أرباح نهائية لعام  - - - -  - 

(550.000)  - (550.000)  - (550.000)   - - - - 14 
 مرحليةتوزيعات أرباح 

 2017لعام 

(181.737)  - (181.737)  - (181.737)  زكاة للفترة الحالية  - - - -  

(120.741)  - (120.741)  - (120.741)  ة ضريبة الدخل للفترة الحالي - - - -  

24.283.411 692.554 23.590.857 - 3.937.453  - 207.404 9.446.000 10.000.000 
 

 الرصيد في نهاية الفترة

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة الموحدةالمرحلية  من هذه القوائم المالية أال يتجز ا  جزء 19 إلى 1من  تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 شركة مساهمة سعودية –الوطني البنك العربي     

 المرحلية الموحدةالتدفقات النقدية  قائمة    

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 )غير مدققة( إيضاح 2018يونيو  30  2017يونيو  30

 (بآالف الرياالت السعودية)    

  األنشطة التشغيلية     

  دخل الفترة صافي  1,738,972  1,620,446

 
 

 
 الناتجة من األنشطة )المستخدمة في( يةإلى صافي النقدالدخل لتسوية صافي  لتعديالتا 

  ة خالل الفترة:التشغيلي

   ، صافياالستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة على العالوة طفاءإ  1,057  3,047

 على الصكوكالخاصة  العموالتمصاريف   36,568  36.459

 المقتناة لغير أغراض  المتاجرة، صافي تاالستثمارا / )مكاسب(خسائر   208  (8,482)

(31) 
 

(16,706) 
، الربح أو الخسارةقيمتها العادلة في  عن إعادة تقويم استثمارات مدرجةأرباح غير محققة   

 صافي

 توزيعات أرباح  (25,572)  (29,069)

 استهالك استثمارات عقارية   12,400  12,400
 ممتلكات ومعدات  وإطفاء استهالك  103,174  112,451
  ممتلكات ومعدات، صافيبيع خسائر   1,394  3,439

 ، صافي والمخصصات االخرى االئتمان خسائر انخفاض مخصص  349,225  443,577
 ، صافيالموجودات المالية االخرى االنخفاض في قيمة مخصص( عكس)  (5,633)  -

 شركات زميلة، صافي (أرباح) خسائر/ الحصة في  917  (16,518)

2.177.719  2,196,004   
 النقص في الموجودات التشغيلية:/ ( الزيادة) صافي    

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  111,496  204,405

  غراض المتاجرة( الربح أو الخسارة )بما في ذلك المقتناة ألاستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في   (448,555)  757

 مشتقات بالقيمية العادلة اإليجابية   (841,292)  (172,560)

 وسلف قروض  (3,838,579)  220.902

 أخرى موجودات  (99,494)  (27,766)

 :ةفي المطلوبات التشغيلي / )النقص(  الزيادة صافي    

 والمؤسسات المالية األخرى للبنوك أرصدة  1,011,015  5,284,577

 مشتقات بالقيمية العادلة السلبية   441,172  177,016
 العمالء ودائع  (6,809,450)  (5,160,884)

 أخرى  مطلوبات  1,371,099  (321.096)

  األنشطة التشغيليةالناتجة من  )المستخدمة في( يةالنقد صافي  (6,906,584)  2.383.070
  االستثماريةاألنشطة     

2,929,490 
 

7,250,629 
استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  واستحقاقمن بيع  متحصالت 

 الخسارة 

 استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شراء  (1,535,161)  (2,225,950)
     ممتلكات ومعدات شراء  (45,322)  (33,102)

 ممتلكات ومعدات بيع من متحصالت  2,354  1,480
 توزيعات أرباح مستلمة  25,572  29,069

 االستثماريةاألنشطة ية الناتجة من النقد صافي  5,698,072  700,987
  التمويلية األنشطة    

 مدفوعة أرباح توزيعات  (646,062)  (447,196)

 زكاة وضريبة مدفوعة  (308,613)  (278.026)

 الصكوكمدفوعة على  عموالت خاصة  (34,846)  (38.948)

 من توزيعات شركة تابعة غير المسيطرة االقليةحقوق   (24,780)  -

 التمويلية األنشطةية  المستخدمة في لنقداصافي   (1,014,301)  (764.170)

 النقدية وشبه النقديةفي  الزيادة/  (ص)النق صافي  (2,222,813)  2,319,887

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   11,772,360  16,347,323

 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 11 9,549,547  18,667,210

 عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة   3,126,145  2.942.954
 عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة   (583,668)  (718.642)

 
 

 
 

 معلومات إضافية غير نقدية

- 
 

153,484 
 
 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر

 (2017)صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع   -  49.176

 ية الموحدة الموجزة.جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحل 19 إلى 1من تعتبر اإليضاحات المرفقة    
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
  الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 

  عــــــــام -1
رجسسب  18بتسساري   38بموجسسب المرسسسوم الملكسسي رقسسم م/  ،اهمة سسسعودية شسسركة مسسس ،تأسسسس البنسسك العربسسي السسوطني ) البنسسك ( 

م بعسد أن انتقلست إليسه عمليسات البنسك  1980فبرايسر  2وقسد بسدأ البنسك أعمالسه بتساري   .(م 1979 يونيو 13الموافق )هـ  1399
 1بـــتاريـسـ   1010027912 يعمل البــسـنك بموجسب السجسـل التجساري رقسم .العــــربي المحدود في المملكة العربية السعودية

فرعسسا ( فسسي  148: 2017فرعسسا  ) 140خسسالل شسسبكة فروعسسه وعسسددها  مسسن (م1980ينسساير  19الموافسسق )هسسـ 1400ربيسسع األول 
 :إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو .المملكة العربية السعودية  وفرعا  واحدا   في المملكة المتــحدة

  البنك العربي الوطني

 56921ص ب 

 11564رياض ال

  المملكة العربية السعودية
 
كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقسة مسع أحكسام الشسريعة  .تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية 

 .ن قبل البنكوالتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها م العمولةمبدأ تجنب قائمة على 
 

 للبنك والشركات التابعة التالية:القوائم المالية المرحلية الموجزة على للبنك تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
 

 شركة العربي الوطني لالستثمار
 

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

تقوم بتولي وإدارة الخدمات ( و2007نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاري   1010239908التجاري رقم 
وحفظ األوراق المالية  والمشورةإدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب االستثمارية وأنشطة 

يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها .حسب أنظمة هيئة السوق المالية
يناير  12تابعة المذكورة أعاله في قوائمه المالية إعتبارا  من عليه، بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية للشركة ال .(2008
(، قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من 2014نوفمبر  12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاري    علما  أنه.2008

هيئة السوق  مجلس لتم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من قب .شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
ليشمل  1/6/14832/15( بموجب قرار الهيئة رقم س/2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28المالية بتاري  

يونيو  2هـ )الموافق 1437شعبان  26أغراض هذه الشركة التابعة بتاري  على تم إجراء تعديل إضافي  .كأصيلالتعامل 
اول في األوراق المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ( إلقراض عمالء الشركة لغرض التد2016

 .هـ10/3/1437بتاري   6/16287/15/س هـ وتعميم هيئة السوق المالية رقم5/2/1437بتاري   371000014867
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

 مقفلسة سسعوديةالمملكة العربية السعودية كشركة مسساهمة  % وقد تم تأسيسها في87.5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 
 10هسـ )الموافسق 1430 ىجمسادى األولس 15الصادر في مدينة الرياض بتساري   1010267489بموجب السجل التجاري رقم 

د بسدأ البنسك وقس .وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشسريعة اإلسسالمية .(2009مايو 
، قسام 2014مسايو  6فسي  .وهو تاري  بدء أعمال الشركة 2009مايو  10إعتبارا  من  التابعة بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة

 .%87.5% إلى 62.5البنك بزيادة نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من 
 

 شركة وكالة العربي للتأمين

كشسسركة تابعسسة مملوكسسة بالكامسسل للبنسسك ومسسسجلة فسسي  2013، تسسم تأسيسسسها فسسي عسسام وهسسي شسسركة سسسعودية ذات مسسسؤولية محسسدودة
محسسرم  28الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري   1010396423المملكسسة العربيسسة السسسعودية بموجسسب السسسجل التجسساري رقسسم 

لعربسي السسعودي مسن قبسل مؤسسسة النقسد ا حصلت هذه الشركة التابعة على التسرخيص  .( 2013ديسمبر  1هـ )الموافق 1435
 .(2014مارس  6هـ )الموافق 1435 ىجمادى األول 5لممارسة أعمالها بتاري  
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
   لسعودية()بآالف الرياالت ا

  
 )تتمة( عــــــــام -1

 
 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة 

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسسؤولية محسدودة بموجسب 
يوليسسو  6هسسـ )الموافسسق 1425مسسادى األولسسى ج 18الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري   1010199647السسسجل التجسساري رقسسم 

(. تعمل هذه الشركة التابعة في مجسال شسراء األراضسي والعقسارات واسستثمارها بسالبيع والتسأجير لصسالح الشسركة ومسسك 2004
إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على سبيل الضسمانات وبيسع وشسراء العقسارات ألغسراض التمويسل بموجسب موافقسة مؤسسسة 

 .هـ10/8/1436بتاري   361000109161العربي السعودي رقم  النقد 
 

 البوابة االقتصادية )الصندوق( .آي.بي.إن.صندوق إي

تم تأسيسه فسي  ومحدد المدة % في الصندوق، وهو صندوق استثمار عقاري بطرح خاص25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 
هيئسة السسوق الماليسة  إخطسارتسم  .2015ينساير  11الطسرح األول بتساري   فسالإقلمدة خمس سنوات تبدأ من تاري   2014أغسطس  25

نشساط الصسندوق  يتمثسل .(2014أغسسطس  5هسـ )الموافسق 1435شسوال  9بتاري   8/14/411الصندوق بموجب الخطاب رقم  بطرح
ا دخسل إيجسار ودخسل تشسغيل منهس الصسندوقكعقارات مدرة للدخل في الريساض وسيتسسلم تملك موجودات عقارية في مدينة الرياض  في

للمجموعسة مصسلحة اقتصسادية إجماليسة فسي الصسندوق وتقسوم بسصدارة الصسندوق مسن خسالل اتفاقيسة بسين  .الصندوق الفندق على مدى فترة
للمجموعسة  تبسين لسادارة بسأنونتيجة لذلك  ،شركة العربي الوطني لالستثمار )مدير الصندوق( ومستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(

 .)تاري  السيطرة الفعالة( 2015ديسمبر  31وبدأت بتوحيد القوائم المالية للصندوق إعتبارا  من  ،ة فعالة على الصندوقسيطر
 

 شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة

ذات مسسؤولية محسدودة  بتأسسيس شسركة البنسك العربسي السوطني ل سسواق العالميسة المحسدودة كشسركة 2017ينساير  31قام البنك بتساري  
القيسام بعمليسات المتساجرة بالمشستقات الماليسة فسي هسذه الشسركة  تتمثسل أهسداف% للبنسك. 100مسجلة في جسزر الكايمسان ومملوكسة بنسسبة 

 .باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك

 
 أسس اإلعداد  -2 

  
 (34اعةمل   لاالبمبا  لمد لي  ل طبقمل   2018 يانةما 30ي أشمرل  لاتهرةما  م لسستةل لقما م   لاللةما  لاليةةما  لاايمدم  لاما  م  تم  عدمد  
همه   لقما م  إن   .  قل  لهعديل مؤبسا  لتقد  لعلبي  لسمعا   بأم ا  يهسملل  ل  ملم  ةمليبا  لمد ل " أل لةا" لهقل يل  لاللةا   لخلص بـ

  إل صليلت  لاطةابا  ي  لقا م   لاللةا  لاايدم  لستــايا   يجم  أا  لاللةا  لاليةةا  لاايدم  لاا  م ال تأهال دةى  ل ا  لاعةاملت 
المعيسسار السسدولي  قمملا  لبتممط بهطبةمم  .2017 يسممابل  31 ممي  لةاجاادمما  اممل لاايممدم  لسممتايا   لقمما م   لاللةمما  تــممـبل  علممى  تمم  ممم  تقمملأ

 1"إيسرادات العقسود المبرمسة مسع العمسالء" إعتبسارا مسن  15رقسم  المعيسار السدولي للتقسارير الماليسةو"االدوات المالية"  9للتقارير المالية 
ت   إل صلح دن  اليكلا   لهقمديل ت  لرلمما . 5السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في االيضاح  اإلفصاح عن، وتم 2018يناير 

 .9 أل لي لةاعةل   لد لي لةهقل يل  لاللةا  لقةاا  ي عيضلح ع   م  لاخلطل  لاللةا  لاهعة  بللهطبة   بلالنخفلض  ي لالتبطا 
 
 
  

 .ما لم يرد خالف ذلك ويتم تقريبها ألقرب ألف ،باللاير السعوديالمرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية  هذه تظرل
 
 توحيد الأسس  -3
  

للبنك والشركات التابعة له ويشار اليهسا مجتمعسة  المرحلية الموجزة على القوائم الماليةالموجزة المرحلية الموحدة القوائم المالية تشتمل 
يتم إجراء  .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .بــ "المجموعة"

  .للبنكةا  لاليةةا  لاايدم  لاا  م  لقا م   لاللللشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع  لاللةا تعديالت على القوائم 
 

تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكسون  .الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة
لمقدرة على التأثير على معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها ا

 المرحليسة الموحسدةالقوائم المالية يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في  .تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة المستثمر فيها
 .إعتبارا  من تاري  بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة الموجزة
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 ركة مساهمة سعوديةش –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 )تتمة( توحيدالأسس  -3

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

ا القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيام عندما تكون لديه -
 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، توفي الحاالت التي 
 مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: عندئذ 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، -

 .األسهم حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل -
 

 
تقوم المجموعة بصعادة تقدير فيما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير 

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

 المرحلية الموحدة في قائمة الدخل الشامل الفترةومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل 
 .ممارسة السيطرة على الشركة التابعةاعتبارا  من تاري  سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن 

 إذا فقدت المجموعة السيطرة على أي شركة تابعة، فصنها 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 -
 إثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم -
 استثمارات مبقاة ةإثبات القيمة العادلة ألي -
   الربح أو الخسارةأو عجز في حساب  فائضإثبات أي  -
أو   الربح أو الخسارةتها في الدخل الشامل اآلخر إلى إعادة تبويب حصة الشركة األم في المكونات التي سبق إثبا -

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

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

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

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

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

مع  اتيتم اعتبار معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية، أي، كعملي
لقيمة وُيسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة المقتناة با .المالك بصفتهم مالكا  

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

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

موجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين يتم حذف كافة ال
 .شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في تةالسلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 

 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة في تغييراتالتأثير  -4
 

 يرادات من العقود المبرمة مع العمالءاإل –( 15المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

إثبات  البنك بشأن تغيير سياسة عن ذلكعقود مع العمالء" ونتج اليرادات من اإل" 15المالية  المعيار الدولي للتقارير البنك اتبع
 .العمالء مع عقودالمن يردات اإل
 

يناير  1 على السنوات التي تبدأ في أو بعدويسري مفعوله  2014في شهر مايو  15المعيار الدولي للتقارير المالية  لقد صدر
اإلرشادات  وحل محلالعقود مع العمالء  من اتلمحاسبة االيراد طريقة واحدة 15للتقارير المالية  المعيار الدولي. يوضح 2018

لقد حدد حاليا  في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية.  المذكورةااليردات باثبات الحالية المتعلقة 
من العقود مع العمالء.  اتعلى االيراد سيتم تطبيقهامن خمس خطوات  يقة جديدة مؤلفةطر 15المعيار الدولي للتقارير المالية 

 البضاعة تحويل مقابلالمنشأة أن تستحقه  مبلغ الذي تتوقع ال، يتم إثبات االيرادات ب15المعيار الدولي للتقارير المالية وبموجب 
 .ما والخدمات إلى عميل

 
المعيار  اتباععند  15المعيار الدولي للتقارير المالية  وهذا التطبيق يسمح به معدل رجعي بأثر المعيارالبنك تطبيق  لقد إرتاى

على كافة العقود كما في 15المعيار الدولي للتقارير المالية  التباعالتراكمي  األثرإثبات معدل  رجعيالجديد. يتطلب التطبيق بأثر 
في  2018يناير  1كما في  األرباح المبقاة االفتتاحية التسويات علىيل تفاص تم اإلفصاح عنحقوق الملكية.  ضمن 2018يناير  1

  )ج(. 4 احــــــــااليض
 
 

 االدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 1في  له لي التطبيق األو بتاري  2014الصادر في شهر يوليو "االدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقارير المالية تبنى البنك 
"االدوات  39تغيير جوهري من معيار المحاسبة الدولي  9المعيار الدولي للتقارير المالية مثل متطلبات تطبيق ت. 2018يناير 

المعيار الجديد تغييرات أساسية لمحاسبة الموجودات المالية ولجوانب معينة لمحاسبة  استحدثالمالية: االثبات والقياس". 
  المطلوبات المالية.

 
المخاطر طبقا للمتطلبات المنصوص  ، اختار البنك االستمرار في  محاسبة تغطية9المعيار الدولي للتقارير المالية يسمح به  وكما

 . 39معيار المحاسبة الدولي عليها في 
 

 .9ر المالية معيار الدولي للتقاريللللبنك نتيجة تطبيقه ة يسياسات المحاسبالفي األساسية  التغييرات ب صخملفيما يلي 
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 وبالقيمةبالتكلفة المطفأة  مقاسة: وهي للموجودات المالية أساسيةتصنيف فئات على ثالثة  9المعيار الدولي للتقارير المالية  يشتمل
باستثناء  - . هذا التصنيف ُبني بشكل عامةوالخسارأمن خالل الربح ومدرجة قيمتها العادلة ح أوالخسارة بمن خالل الرالعادلة 

النقدية  الموجودات المالية والتدفقاتالذي يتم بموجبه إدارة  األعمالنموذج  أساس على - أدوات حقوق الملكية والمشتقات
حقاق والقروض المقتناة حتى تاري  االست فيما يتعلق باالستثمارات 39معيار المحاسبة الدولي  فئاتالمعيار  يستبعدالتعاقدية. 

تقات المدمجة في عقود يكون مضيفها شيحظر فصل الم، 9المعيار الدولي للتقارير المالية بموجب ووالمتاحة للبيع.  والذمم المدينة
. تم توضيح كيفية تصنيف البنك المختلطةألغراض التصنيف األداةيتم تقييم ، وبدال عن ذلك. مالي يقع ضمن نطاق المعيار أصل

 . "الهامة السياسات المحاسبية "في قسم  9لمعيار الدولي للتقارير المالية طبقا  للمالية للموجودات ا

بخصوص  39معيار المحاسبة الدولي  المنصوص عليها فيالمتطلبات  بشكل كبير على 9المعيار الدولي للتقارير المالية  لقد أبقى
تغييرات القيمة العادلة للمطلوبات  كافة تم إثبات ،39اسبة الدولي معيار المحل طبقاوبالرغم من أنه  .تصنيف المطلوبات المالية

تم إظهارها على  9معيار الدولي للتقارير المالية لل طبقاتغييرات القيمة العادلة  فصن، الربح أوالخسارةالقيمة العادلة في ب المدرجة
 :النحو التالي

 اآلخر لمطلوبات في الدخل الشامللمخاطر االئتمان في  يرات لتغبا المتعلقةمبلغ التغيير في القيمة العادلة  تم إظهار. 

  الربح أو الخسارةالقيمة العادلة في  فيالمبلغ المتبقي تم إظهار. 

 

 . "الهامة السياسات المحاسبية "في قسم  9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقاتم توضيح كيفية تصنيف البنك للمطلوبات المالية 

 



11 

 

 
 شركة مساهمة سعودية –ربي الوطني البنك الع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(في تغييرات التأثير   -4

 
 قيمة الموجودات الماليةفي خفاض ناال
 

في معيار المحاسبة بنموذج"خسائر االئتمان المتوقعة"  " الخسارة المتكبدةنموذج " 9المعيار الدولي للتقارير المالية  لقد استبدل
قروض االئتمان المتوقعة لكافة ال خسارة مخصص تسجيلمن البنك  9المعيار الدولي للتقارير المالية . يتطلب 39الدولي 

التزامات القروض وعقود  مع من خالل الربح أوالخسارةالعادلة  بالقيمة )سندات الديون( األخرى المدرجةالموجودات المالية و
االثني عشر شهرا القادمة ما لم  على مدىاالئتمان المتوقعة باحتمال التعثر  على أساس خسارة المخصص يحددالضمان المالي. 

تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية نت الموجودات المالية كا وإذا. نشأتهاي مخاطر االئتمان منذ تكن هنالك زيادة جوهرية ف
على االئتمان المتوقعة  رةلتغيير في خساا على اساس المخصصيتم تحديد  ،منخفض يإئتمان مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى

 . مدى عمر األصل
 
. تم توضيح 39معيار المحاسبة الدولي ل في السابق طبقا يتم إثبات خسائر االئتمان  كان ،9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل وطبقا 

السياسات "في قسم  9المعيار الدولي للتقارير المالية  المذكورة فيالقيمة في  نخفاض االمتطلبات  يقببتط البنك قيامكيفية 
 ."الهامة المحاسبية

 
 التحول

 
ما هو بأثر رجعي، باستثناء  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيقالمحاسبية الناتجة عن السياسات في تغييرات التم تطبيق 
 :مبين أدناه

 
  تطبيق  نتيجةالقيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية  فرق فيتم إثبات اي المقارنة.  تعديل أرقاملم يتم

المعلومات  ال تعكس ،عليه .2018يناير  1ح المبقاة واالحتياطيات كما في في األربا 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 فصنها غير قابلة للمقارنة ، وبالتالي 9المعيار الدولي للتقارير المالية المذكورة في متطلبات ال 2017المعروضة لعام 
 .9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقا 2018ضة لعام وبالمعلومات المعر

 
 اء التقييم التالي بناء  على الحقائق والظروف السائدة في تاري  التطبيق األولي: تم إجر

 .المالي االصل المقتنى من خالله االعمالتحديد نموذج  -1

من العادلة  بالقيمة على أنه تم قياسها سابقا   المخصصةوالمطلوبات المالية  المالية وإلغاء الموجودات تخصيص -2
 . خالل الربح أوالخسارة

بالقيمة العادلة  مدرجةخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة كـ "ت -3
، من خالل الربح أو الخسارةلعادلة بالقيمة االمخصصة بالنسبة للمطلوبات المالية ،  من خالل الدخل الشامل اآلخر"

في الدخل الشامل لمطلوبات المالية لئتمان االمخاطر  في اترتغيال عرض آثار التحديد فيما إذا كان سينشأ عن يتم 
 .سيضخمه أو أي عدم تماثل محاسبياآلخر 

 
تاري  التطبيق األولي بمخاطر منخفضة  التي تحملن والدي لسنداتبشكل جوهري لم تزداد ئتمانية االمخاطر ال تم االفتراض بأن

 .9يار الدولي للتقارير المالية معلل
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 شركة مساهمة سعودية –وطني البنك العربي ال
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(التغييرات في تأثير  -4

 
 
 ات المالية والمطلوبات الماليةالموجود ( أ

 
 9وبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية لتصنيف الموجودات المالية والمط -1
 

لمعيار الدولي للتقارير ل طبقاالقياس الجديدة  وفئات 39لمعيار المحاسبة الدولي  االصليالقياس  فئاتيوضح الجدول التالي 
 :2018يناير  1للموجودات المالية والمطلوبات المالية في البنك كما في  9المالية 

 

 القيمة الدفترية الجديدة

 الدولي معيارلطبقا ل 

 للتقارير  

 9المالية 

 القيمة الدفترية 

 طبقا لمعياراالصلية 

 المحاسبة 

 39الدولي 

 التصنيف الجديد

  طبقا للمعيار 

 الدولي للتقارير 

 9المالية 

 األصلي التصنيف

 معيار المحاسبةل طبقا 

  39الدولي 

 ايضاح

 

 الموجودات المالية      

 مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 17,251,379 17,251,379
 

ة النقد سقدية وأرصدة لدى مؤسن
 العربي السعودي

 مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 1,710,123 1,709,700
 

ت رصدة لدى البنوك والمؤسساأ
 المالية األخرى

10.404.322 10.454.174 
 بالقيمةمدرجة 

العادلة في الدخل 
 الشامل اآلخر

 استثمارات، صافي 6 متاحة للبيع 

   مصنفة بالتكلفة المطفأة مطفأة التكلفة ال 21.866.642 21.851.371

49.852 - 
بالقيمة مدرجة 
من خالل العادلة 

 الربح أو الخسارة

جرة مقتناة ألغراض المتا
العادلة بالقيمة / مدرجة 

من خالل الربح أو 
 الخسارة

  

943.760 943.760 

بالقيمة مدرجة 
من خالل العادلة 

 الربح أو الخسارة
من العادلة بالقيمة مدرجة 

 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية  9 خالل الربح أو الخسارة

 قروض وسلف، صافي   7 فأة مطالتكلفة ال مطفأة التكلفة ال 114,542,929 114,156,749

 ذمم مدينة –موجودات آخرى   مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 550,953 550,953

166.918.086 167.319.960     

      
 المطلوبات المالية      

  مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 2,691,549 2,691,549

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

 ى األخر 

 ودائع العمالء  8 مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 136,048,089 136,048,089

855,902 855,902 

بالقيمة مدرجة 
من خالل العادلة 

 الربح أو الخسارة

من العادلة بالقيمة مدرجة 
 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 9 خالل الربح أو الخسارة

 صكوك   مطفأة التكلفة ال فأة مطالتكلفة ال 2,016,274 2,016,274

 ذمم دائنة –مطلوبات آخرى   مطفأة التكلفة ال مطفأة التكلفة ال 3,946,285 4,075,401

145,687,215 145,558,099     
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 شهر المنتهية فيأ الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(التغييرات في تأثير  -4
 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية ( أ

 9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقاالدفترية  إلى القيمة 39معيار المحاسبة الدولي ل طبقاتسوية القيمة الدفترية  -2
 عند تطبيقه 

 
لمعيار الدولي للتقارير ل طبقاإلى القيمة الدفترية  39معيار المحاسبة الدولي ل طبقايوضح الجدول التالي تسوية القيمة الدفترية 

 :2018يناير  1عند االنتقال إلى تطبيقه في  9المالية 
 

  طبقاالقيمة الدفترية  

 لمعيار الدولي للتقاريرل 

 كما في  9المالية  

 إعادة التصنيف إعادة القياس  2018يناير  1

 القيمة الدفترية 

 معيار المحاسبةل  طبقا 

 كما في  39الدولي 

  2017ديسمبر  31

    
 الموجودات المالية

 التكلفة المطفأة 

 العربي السعودي ة النقدسقدية وأرصدة لدى مؤسن 17,251,379 - - 17,251,379

 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأ 1,710,123 - (423) 1.709.700

 ، صافي قروض وسلف 114,542,929 - (386.180) 114.156.749

 ، صافياستثمارات 21,866,642 - (15.271) 21.851.371

 ذمم مدينة – موجودات آخرى 550,953 - - 550,953

 التكلفة المطفأة بجمالي اإل 155,922,026 - (401.874) 155.520.152

 
  

 متاحة للبيع     

 استثمارات:     

 الرصيد االفتتاحي   10,454,174 - - 10,454,174

(766.287) - (766.287) - 

 المحول إلى: 
 -مدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل األخر

 أدوات حقوق الملكية

(9,638,035) - (9,638,035) - 
 -مدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل األخر

 سندات دين
 من خالل الربح أو الخسارةمدرجة قيمتها العادلة  - (49.852) - (49.852)

 المتاحة للبيع إجمالي البنود 10,454,174 (10,454,174) - -

  
 مدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر  

 استثمارات:     

 الرصيد االفتتاحي - - - -
 من المتاحة للبيع - 10.404.322 - 10.404.322  

 الرصيد الختامي - 10.404.322 - 10.404.322

10.404.322 - (49.852) 10.454.174 

 إجمالي البنود المدرجة قيمتها العادلة في

 الدخل الشامل اآلخر 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 لقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول ا

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(التغييرات في تأثير  -4

 
 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية ( أ
 

 9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقاإلى القيمة الدفترية  39تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي  -2
 )تتمة(عند تطبيقه 

 

 

  طبقاالقيمة الدفترية  
 لمعيار الدولي للتقاريرل 
 كما في  9المالية  

 إعادة التصنيف إعادة القياس  2018يناير  1

  القيمة الدفترية
 معيار المحاسبةل  طبقا 

 كما في 39الدولي 
 2017ديسمبر  31 

 

  
  

 من خالل الربح أو الخسارةمدرجة قيمتها العادلة 

 استثمارات: -    

 الرصيد االفتتاحي  - - - -

 من المتاحة للبيع - 49.852 - 49.852

 الرصيد الختامي - 49.852 - 49.852

 القيمة العادلة االيجابيةمشتقات ب - 943,760 - - 943.760

993.612 - 49.852 943،760 

 إجمالي البنود المدرجة قيمتها العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة

  

  

 المطلوبات المالية 

  بالتكلفة المطفأة

2,691,549 
- 

 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأ 2,691,549 -

 عمالء ودائع ال 136,048,089 - - 136,048,089

 مطلوبات أخرى  3,946,285 - 129.116 4.075.401

 صكوك 2,016,274 - - 2,016,274

 التكلفة المطفأةبجمالي اإل 144,702,197 - 129.116 144.831.313

 من خالل الربح أو الخسارةمدرجة قيمتها العادلة     

 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 855,902 - - 855,902

 من خالل الربح أو الخسارةالعادلة  بالقيمةجمالي اإل 855,902 - - 855,902
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(تغييرات في التأثير  -4
 

 غير المالية الموجودات  - ب
 
 9الدولي للتقارير المالية  للمعيارتصنيف الموجودات غير المالية بتاريخ التطبيق األولي  -1
 

الدولي  للمعياروفقا  القياس الجديدةوفئات  39وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  االصليالقياس  فئاتيوضح الجدول التالي 
 :2018يناير  1البنك كما في ب الخاصةللموجودات غير المالية  9للتقارير المالية 

 
 طبقا  القيمة الدفترية الجديدة

الدولي للتقارير  للمعيار
 9المالية 

القيمة الدفترية األصلية 
لمعيار المحاسبة  طبقا للبنك

 39الدولي 

 

 لمالية الموجودات غير ا  

 استثمارات في شركات زميلة  637.222 623.222

 
 

 9الدولي للتقارير المالية  لمعيارل طبقاإلى القيمة الدفترية  39معيار المحاسبة الدولي ل طبقاالقيمة الدفترية  تسوية -2
 

الدولي  للمعيار طبقا يةإلى القيمة الدفتر 39لمعيار المحاسبة الدولي  طبقا القيمة الدفترية تسويةيوضح الجدول التالي 
 :2018يناير  1في إلى تطبيقه  بتاري  االنتقال 9للتقارير المالية 

  
القيمة الدفترية 

 للمعيار طبقا
الدولي للتقارير 

كما  في  9المالية 
 إعادة التصنيف  إعادة القياس  2018يناير  1

 طبقاالقيمة الدفترية 
لمعيار المحاسبة الدولي 

 ديسمبر 31كما في  39
2017  

 

    
 الموجودات غير المالية

 :زميلةاستثمارات في شركات       

637.222 - 
- 

637.222 
  في كما وردالرصيد 

  2017ديسمبر  31 

 إعادة القياس  - - (14.000) (14.000)

  2018يناير  1المعدل في الرصيد  637.222 - (14.000) 623.222

 
 الحتياطيات األخرى  التأثير على األرباح المبقاة وا -ج

 فيما يلي ملخصا  بأثر التغييرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة:
 
 االحتياطيات األخرى  األرباح المبقاة  

  39معيار المحاسبة الدولي ل طبقا كما وردالرصيد 
 (75.807) 3.795.494 (2017ديسمبر  31)

 - (84.544)   تعديل إثبات االيرادات

 4.793 (4.793)   9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقاإعادة تصنيف 

 معيار الدوليلل طبقااثبات خسائر االئتمان المتوقعة 
 والتزامات القروض االيجارعقود مديني  في ذلك)بما  9للتقارير المالية  
 العادلة  المقاسة بالقيمةتلك  ، شاملةود الضمانات الماليةقوع 

 - (530.990) الدخل الشامل اآلخر(في 
  – 9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل إثبات خسائر االئتمان المتوقعة طبقا

 - (14.000)  الناتجة عن محاسبة حقوق الملكية لالستثمارات في شركات زميلة

 (71.014) 3.161.167 (2018يناير  1) 9لمعيار الدولي للتقارير المالية ل طبقا المعدلالرصيد 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ير الجديدة )تتمة(السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايالتغييرات في تأثير  -4
 

 التأثير على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى )تتمة(   -ج
 
 

 المخصص المسجل طبقا إلى 39لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  طبقاالمخصص المسجل  تسويةيوضح الجدول التالي 
 :9المعيار الدولي للتقارير المالية متطلبات ل

 
 39لمعيار المحاسبة الدولي  طبقانخفاض في القيمة للموجودات المالية الرصيد الختامي لمخصص اال تسوية •

"المخصصات  37متطلبات معيار المحاسبة الدولي ل طبقاومخصصات التزامات القروض وعقود الضمانات المالية 
 ، إلى 2017ديسمبر  31والموجودات والمطلوبات المحتملة" كما في 

 
 .2018يناير  1كما في  9معيار الدولي للتقارير المالية لل طبقاتمان المتوقعة الرصيد االفتتاحي لمخصص خسائر االئ •

 
 

 

 2018يناير  1

 )المعيار الدولي للتقارير

 إعادة القياس  (9المالية  
 إعادة

 لتصنيفا

  2017ديسمبر  31   
 )معيار المحاسبة الدولي 

 / معيار المحاسبة  39
 (37الدولي 

 

 

     
)معيار المحاسبة الدولي  ينةوالذمم المدالقروض   

( / الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 39  
(9)المعيار الدولي للتقارير المالية   

- - - - 
نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 السعودي 

423 423 
- 

 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأ  -

 استثمارات، صافي  - - 15.271 15.271

 قروض وسلف، صافي   2,253,542 - 386,180 2.639.722

2.655.416 401.874 - 2,253,542   

      

 التزامات القروض وعقود الضمانات المالية  586,285 - 129,116 715.401

 االجمالي  2,839,827 - 530.990 3.370.817
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 وائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول الق
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 الهامة السياسات المحاسبية -5
مع تلك  حدة الموجزةفي إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المو عةــــالمتب والتقديرات واالفتراضات شى السياسات المحاسبيةاتتم

 اءـتثنــبصس 2017ديسمبر  31هية في ـــــــــنة المنتــــــــللس للمجموعة ة الموحدة السنويةــفي إعداد القوائم المالي المستخدمة
لتالية ، يتم تطبيق السياسات المحاسبية ا4السياسات الموضحة أدناه. بناء  على تطبيق المعايير الجديدة الموضحة في االيضاح رقم 

لعام  الموحدة لتحل محل / تعدل أو تضيف إلى المعايير المحاسبية ذات الصلة المبينة في القوائم المالية 2018يناير  1إعتبارا  من 
2017 .  

 
     المالية الموجوداتتصنيف (  أ

بالقيمة الدخل الشامل اآلخر أو  لمن خالالعادلة  بالقيمةالمالية بالتكلفة المطفأة،  الموجوداتعند اإلثبات األولي، يتم قياس 

 .العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  المالية بالتكلفة المطفأة الموجودات

بالقيمة العادلة من خالل المالية بالتكلفة المطفأة إن كانت تلبي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها كمدرجة الموجودات يتم قياس 

 :الربح أو الخسارة

  التدفقات النقدية التعاقديةاالصل لتحصيل ب االحتفاظ أعمال هدفهنموذج  ضمنباالصل إذا تم االحتفاظ.  

 لتدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ االصلي والعمولة الشروط التعاقدية لالصل المالي تواري  محددة  عن أينش

  .على المبلغ األصلي القائم

 

 الدخل الشامل اآلخر من خاللالعادلة  بالقميةالمالية  الموجودات 

إن كانت تلبي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها  مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخركيتم قياس أداة الدين 

 كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل:

 

  التعاقدية وبيع التدفقات النقدية إذا تم االحتفاظ باالصل في إطار نموذج عمل يهدف إلى مسك االصل لتحصيل
 ، و الموجودات المالية

  إن كانت الشروط التعاقدية لالصل المالي تتيح في تواري  محددة التدفقات النقدية التي تعتبر مدفوعات خالصة
  .للمبلغ األصلي والفوائد على المبلغ االصلي المعلق

حقا  قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر يتم ال مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين ال
يتم اثبات دخل الفوائد ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية  الناتجة من تغييرات القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.

 في قائمة الدخل.

 

 ادوات حقوق الملكية

ية غيرالمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، قد يختارالبنك بدون رجوع عند االثبات االولي، بالنسبة الستثمارات حقوق الملك
. ويتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على الشامل اآلخر عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل

 .ةحد

 قائمة الدخلفي الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة 

   .خرى يتم تصنيفها وقياسها كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلكافة الموجودات المالية األ
 

بتصنيف الموجودات المالية التي تلبي المتطلبات لقياسها بالتكلفة البنك بدون رجوع  يقومإضافة لذلك، عند االثبات األولي، قد 
متها العادلة في قائمة الدخل إن كان هذا مدرجة قيك أوالمطفأة أو كمدرحة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 اإلجراء يقلل بشكل جوهري الفروقات المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017 و 2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية -5

 )تتمة(المالية  الموجوداتتصنيف (  أ
    

 تقويم نموذج األعمال

أ ضمل  همه  يعكمب بأمكلبهقاي   لردف من نااذج  ألدالل  له  يه   ةم   اليهفملب بلأل مل دةمى مسمهاح  لاافظما ألا   لبتطقاا ي 

  لاعةاملت على  إل   م. تأال  لاعةاملت  لهي يه  أ ههل بعةن  الدهبل  دةى: هه  تقدي  يه دالل  طليقا ع   م  أل

 بممهل تةجةا  إل   م مممل عذ   لنمم   تةممط  لسةلبمملت داةةممل .  بأممكل  مملص   تطبةمم ةاافظمما ل لسةلبمملت   ألهممد ف  لااةممادا  -

هه   لاا ما  ت  لاللةما  مدم مطلبقا  أمعةن   داالاةى معدل  لافلب د  أ لاهعلقد دةةرل    لعاالاتل   دةى تاقة  عيل   ت 

 م  مدم  لاطةابلت  لاللةا  لهي تاالرل تةط  لاا ا  ت أ  تاقة   لهد قلت  لتقديا من  الل بة   لاا ا  ت.

 . لبتط ةفةا تقاي  أ  ء  لاافظا      تقليل بهلط على ع   م  -

  لاا ا  ت  لاللةا  لاامهف  برمل ةمان ناماذج  ألداملل(    ةفةما ع   م تةمط  لاخلطل  لهي تؤثل دةى أ  ء نااذج  ألدالل   -

  لاخلطل.

 ةفةما تعممايد مممد  ء  ألدامملل  دةممى بمبةل  لاذمملل  ةاممل عذ  تمم   لهعممايد دةمى أبمملج  لقةامما  لعل لمما لةاا مما  ت  لاممد  م أ   -

  لهد قلت  لتقديا  لهعلقديا  لهي يه  تاصةةرل   

لت  ممي  لفهممل ت  لسمملبقا  أبممبلل تةممط  لابةعمملت   لهاقعمملت بأمم ا نأمملط  لابةعمملت  لاسممهقبةةا. تكممل    يجمم   تاقةمم   لابةعمم -

 لكةفةما  لأململ   لكن  جم ء ممن  لهقماي  متع ل بأكل  لابةعلت بتألط  لاهعةقا  لاعةاملت  ي  لتظل يه  ال   بلللغ  من ذلط

 . لتقديا  لهد قلت تاقة    ةفةا  لاللةا  لاا ا  ت إل   م  لاعةن  لبتط هدف تاقة 
 

ياكممن أا تاممدك بأممكل معقممال   ا  أل ممه بلالدهبممل  مممل يسمماى  مهاقعمما  تصمما  تيممه   لقةمملا بهقمماي  نامماذج  ألدامملل   مم  

"أباأ يللا" أ  "يللا ةغط".   ي يللا تاق   لهد قلت  لتقديا  بعد  الثبملت  أل لمي  بأمكل مخهةم  دمن تاقعملت  تصا  ت

لكمن    ذ كقماا بهغةةمل تصمتة  بملقي  لاا ما  ت  لاللةما  لاامهف  برمل ةمان ناماذج  ألداملل ي ال  لبتمط أل ةةا   منا   لبتط

 أ  شل ؤهل يديذل .   بهاد ثرللاا ا  ت  لاللةا  لهي ت   تقاي   دبلالدهبل  هه   لاعةاملت دت يؤ ه

بللقةاا  لعل لا ممن  –بلج  لقةاا  لعل لا يه  قةلج  لاا ا  ت  لاللةا  لاقهتل  ألغل ض  لاهل لم   لهي يه  قةلج أ  ؤهل دةى أ

لهاصمةل  لهمد قلت    أ لعمدا  اليهفملب برمه   لاا ما  ت  لاللةما لهاصمةل  لهمد قلت  لتقديما  لهعلقديما ذلمط  الل قلماا  لمد ل 

 . بة   لاا ا  ت  لاللةا معل    لتقديا  لهعلقديا
 

 على المبلغ األصلي القائم من المبلغ األصلي والفائدةدفعات  –فقط  –التدفقات النقدية التعاقدية التي هي  تقويم

  هبمل  مم   لهاديمد ممل عذ   لنم  تها  م  لأل  م  لأل ط  لهعلقديا بهقاي   لبتطقاا ي   ل خطام ثلنةا  ي داةةا  لهصتة   لخل ا بر

 ."قلم   علت من  لابةغ  أل ةي   لفلمدم دةى  لابةغ  أل ةي  ل - قط -" لهد قلت  لتقديا  لهي هي 

  لعماض  هاذمل"  لفلممدم" أممل.  أل لمي  الثبملت بهمل ي   لامللي لأل مل  لعل لا  لقةاا"  أل ةي" لابةغ  ياذل  لهقاي   هه  ألغل ض

  مالل  لقملم   أل مةي بمللابةغ  لاهعةقما  أل ملح  ألبلبمةا  القمل ضمخلطل    المهالا مخلطل  مقلبل لةتقا   ل متةا  لقةاا مقلبل

 . للبح هلمش بلإلةل ا على (   لهكللة   إل   يا  لسةالا مخلطل  مذل  أل لح  ألبلبةا  إلقل ض لة تكل   مل   هلم

  مه ي    لفلمدم دةمى  لابةمغ  أل مةي  لقملم تقاي   ةال عذ   لن   لهد قلت  لتقديا  لهعلقديا تاذل  قط   علت من  لابةغ  أل ةي   دتد

 تاقةم  يغةمل أا ياكمن تعلقد  شلط دةى يأهال  لاللي  أل ل  لا عذ   ةال ذلط  يأال  لأل  مبللاسبلا  لأل ط  لهعلقديا   لبتط

 : الدهبل  بعةن  لبتط   هي  لهقاي   هه   إل ل ء.  لألط هه  تسها ى ال  لهي  لهعلقديا  لتقديا  لهد قلت مبةغ أ 

 . لتقديا  لهد قلت  تاقة  مبةغ من تغةل  لهي  لااهاةا  أليد ك -

 . لاللي  لل   مة  ت -

 . لد   مقدمل   شل ط  لهاديد -

 دةمى بمبةل  لاذملل تلتةبملت أ مل بمد ا يم   بللهد قلت  لتقديا ممن أ مال معةتما  لبتط لأل ط  لهي تاد من مطللبا  -

 . لل اع( 

 أبعل   لفلمدم(. تاديد لقةاا  ل متةا لةتقا   دةى ببةل  لاذلل عدل م  الدهبل  ت  ي  لاة  ت  لهي تعدل  -
  

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل التخصيص

  ا2018يتليل  1بهخصةص بعد  لاا ا  ت  لاللةا بللقةاا  لعل لا من  الل قلماا  لد ل.  قبل   لبتط  الثبلت  أل لي  قلا دتد

همه   لاا ما  ت أيضل  بهخصةص بعد  لاا ا  ت  لاللةا بللقةاا  لعل لا من  الل قلماا  لد ل ألن  يمه  ع   م  تقماي    لبتطقلا 

  لقةاا  لعل لا.دةى أبلج دترل    ةةل     إل صلح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 )تتمة( الهامة لمحاسبيةالسياسات ا -5
 

 تصنيف المطلوبات المالية  (  ب
 

 (2018يناير  1)السياسة المطبقة قبل 
 

ُتعامسسل المشسستقات المضسسمنة فسسي االدوات الماليسسة األخسسرى كمشسستقات منفصسسلة وتسسسجل بالقيمسسة العادلسسة إن كانسست خصائصسسها 
غسرض المتساجرة أو ل غيرمقتنىكان العقد االصلي نفسه االقتصادية ومخاطرها ال ترتبط بشكل وثيق بمشتقات العقد االصلي، و

مصنف كبند مدرجة قيمته العادلة في قائمة الدخل. ُتشجل المشتقات المنفصلة عسن العقسد االصسلي بالقيمسة العادلسة فسي المحفظسة 
 الموحدة. المرحلية التجارية مع إثبات تغيرات القيمة العادلة في قائمة الدخل

 
يسة بالقيمسة اوغيرهسا مسن سسندات السدين المصسدرة يستم اثباتهسا فسي البدودائسع العمسالء، القسروض ألجسل،  كافة ودائع سوق المسال،

 العادلة ناقصا تكاليف المعاملة.
 

بالقيمسة العادلسة المدرجسة إلزاميسا  أو إختياريسا   وتبعا لذلك، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن مطلوبسا قياسسها
 .9الدخل حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  في قائمة

 
تغيسرات المطلوبات المالية المصنفة كمدرجسة قيمتهسا العادلسة فسي قائمسة السدخل باسستخدام خيسار القيمسة العادلسة، إن وجسدت، فسصن 

الشسامل اآلخسر ويستم عسرض  والمرتبطة بالمخساطر االئتمانيسة يستم عرضسها فسي قائمسة السدخلمثل هذه المطلوبات القيمة العادلة ل
 تغيرات كافة القيم العادلة األخرى في قائمة الدخل.

 
 التخلسي عسنالمبالغ المسجلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر المرتبطة باالئتمان ال يتم تدويرها إلى قائمة السدخل حتسى عنسد عسدم 

 المطلوبات وإثبات المبالغ.
 

ختار البنك قياسها بالقيمة العدلة المدرجة في قائمة الدخل يستم إثبسات حركسة قيمتهسا الضمانات المالية والتزامات القروض التي ا
 العادلة في قائمة الدخل.

 
 (2018يناير  1 بعد)السياسة المطبقة 

 
يقوم البنك بتصنيف مطلوباتسه الماليسة، بخسالف الضسمانات الماليسة والتزامسات القسروض، بالتكلفسة المطفسأة. ويستم حسساب التكلفسة 

معسدل الفائسسدة علسى التمويسل المصسدر والتكساليف التسي تعتبسر جسزء ال يتجسزأ مسن  أو خصسمفسأة باالخسذ باالعتبسار أي عسالوة المط
  الفعلي.

 
 المضمنة  المالية المشتقات

 
المضمنة بشكل مستقل  المالية في ترتيبات عقود أخرى )عقد أصلي( ويقوم البنك بمعاملة المشتقات المالية قد تضمن المشتقات

 عن العقد االصلي في الحالة التالية:
 

بالقيمة العادلة، مع اثبات كافة تغييرات القيمة العادلة في قائمة الدخل ما لسم تكسن جسزا  مسن المنفصلة  المالية قياس المشتقاتيتم 
قائمسة المركسز المفصسولة يستم عرضسها فسي  المضسمنة الماليسة االستثمار. المشستقات لصافيتدفقات نقدية مؤهلة أو عالقة تغطية 

 المالي مع العقد االصلي.
 
 

 ( التوقف عن االثباتج
 
 الموجودات المالية  -1
، أو ه الموجسوداتذعند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهس المالية الموجودات إثبات بصلغاء البنك قومي

والمنسافع مخساطر ال جميسع يقسارب مساموجب معاملة ما يستم بموجبهسا تحويسل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية ب تحويل عند
 والمنسافع المصساحبة لملكيسة مخساطرال جميسع بمسا يقسارصبقساء ب والبتحويسل  البنسك قسمت لسم إذااألصل المسالي أو  المصاحبة لملكية

 المالي. األصلالسيطرة على ب احتفاظه عدم مع المالي األصل
 

، (إثباته إلغاءلجزء الذي تم با الخاصةأو القيمة الدفترية )الفرق بين القيمة الدفترية ل صل  فصنالي، اثبات أصل م إلغاءوعند 
ية أ( ب( و )التعهد به( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا  منه أي التزام جديد تم أو )

 الربح أو الخسارة. ، يجب أن يتم إثباته ضمنخل الشامل اآلخرضمن الد سابقا   مكاسب أو خسائر تراكمية تم اثباتها
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 )تتمة( الهامة محاسبيةالسياسات ال -5
 

 )تتمة( ( التوقف عن االثباتج

 )تتمة(الموجودات المالية  -1
 

شأن بالدخل الشامل اآلخر  ضمن قائمة والمثبتةخسائر تراكمية  أومكاسب  أية اثباتيتم  ال ،2018يناير  1اعتبارا  من 
في الربح أو الخسارة   -خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من المدرجة االستثمارية حقوق الملكية أوراقاستثمارات 

التي واالثبات  إللغاء. يتم اثبات أية عمولة على الموجودات المالية المحولة والمؤهلة التوقف عن إثبات هذه األدوات عند 
 .ةمنفصل كموجودات أو مطلوبات البنكبها  تنشأت أو احتفظ

 
المعاملة  المحاسبة عنجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة ، يتم وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضة إ

 مخاطرال جميعما يقارب كافة أو على  البنك إلبقاءمعامالت البيع وإعادة الشراء نظرا  ل ة مشابهةكمعاملة تمويل مضمون
 هذه الموجودات. والمنافع المصاحبة لملكية

 
األصل المالي،  والمنافع المصاحبة لملكية مخاطرال جميعإلبقاء على ما يقارب باو أ قم البنك  بتحويل،يفي العمليات التي لم 

 ،ستمر في إثبات األصل الُمحول بقدر ارتباطه المستمر بهيمع إبقاء البنك على السيطرة على األصل الُمحول، فصن البنك 
 والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة األصل المحول.

 
في حالة اثبات األصل المحول  إلغاءبقى البنك على التزام خدمة األصل المالي المحول مقابل أتعاب. يتم تالعمليات وفي بعض 
إذا كان من المتوقع ل تعاب  ،االثبات. يتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك إلغاءشروط استيفاء 

الكافي مقابل الخدمة )أصل( أو إذا كان من المتوقع ل تعاب التي سيتم  التعويض من أكثر تكون أن استالمهاالتي سيتم 
 (.إلتزاممن التعويض الكافي مقابل الخدمة ) أقلتكون  أن استالمها

 
 .لةدلعاا بالقيمة ستقا كانتو للبيع متاحة راتکاستثما ساسيأ لبشک المبقاة صلحصا فتصني مت، 2018 ريناي 1 لقب
 
 

 ودات المالية والمطلوبات المالية( تعديل الموجد
 
 ( الموجودات المالية1
 

 أ (  الموجودات المالية 
. وإذا جوهريا  قوم البنك بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية ل صل المعدل مختلفة تفي حالة تعديل شروط أصل مالي ما، 

قدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية. وفي كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهريا  ، يتم اعتبار الحقوق التعا
ثبات ويتم إثبات اال إلغاءالفرق المثبت كمكاسب أو خسائر ب مع االعتراف اثبات األصل المالي األصلي إلغاءهذه الحالة، يتم 

 أصل مالي جديد بالقيمة العادلة. 
 

فصن التعديل ال يؤدي إلى  جوهري، بشكلبالتكلفة المطفأة  المثبتدل وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل المالي المع
قوم البنك بصعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية ل صل المالي وإثبات المبلغ يوفي هذه الحالة،  إثبات األصل المالي. إلغاء

أو الخسارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل في الربح  وتحملتعديل الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر 
المقترض، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سويا  مع خسائر االنخفاض في القيمة. وفي حاالت  يواجههابسبب صعوبات مالية 

 .عمولةكدخل  عرضهاأخرى، يتم 

 ب (  المطلوبات المالية  
بشكل المعدل  لاللتزامالتدفقات النقدية  وعندما تختلفديل شروطه تع عندما يتمما وذلك  بصلغاء إثبات التزام  ماليالبنك  قومي

الفرق بين  اثباتيتم و، العادلة بالقيمةالشروط المعدلة  على بناء  مالي جديد  التزام اثبات. وفي مثل هذه الحالة، يتم جوهري
 لشروط المعدلة في الربح أو الخسارة.تم استنفاذه وااللتزام المالي الجديد مع ا الذي لاللتزام المالي القيمة الدفترية 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 (مة)تتالهامة  السياسات المحاسبية -5
 

 هـ( االنخفاض في القيمة
قوم البنك بصثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خسالل ي 

 قائمة الدخل:
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى؛ -
 ؛الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين -
 ؛مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل -
 القروض والسلف؛ -
 و ؛ة الصادرةعقود الضمانات المالي -
 التزامات القروض الصادرة. -
 

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمسر، بصسستثناء األدوات الماليسة التاليسة  تقوم البنك بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو  

 شهرا . 12للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ئر لها بمبلغ مساو  والتي يتم قياس مخصص الخسا
 

 سندات الدين االستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاري  إعداد القوائم المالية، و -
 .األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها -

 
 ذمم التأجير الدائنة بشكل مستمر بمبلغ يساوي فترة خسائر االئتمان المتوقعة.ل مخصص الخسائريتم قياس 

 
 أن سسسسسندات السسسسدين منخفضسسسسة المخسسسساطر االئتمانيسسسسة عنسسسسدما يكسسسسون تصسسسسنيف تلسسسسك المخسسسساطر ممسسسساثال لتعريسسسسف  يعتبسسسسر البنسسسسك

 "تصنيف االستثمار" حسب االعراف الدولية.
 

خسسائر االئتمسان المتوقعسة الناتجسة عسن أحسداث تعثسر فسي هرا لخسائر االئتمسان المتوقعسة يعتبسر جسزء مسن إن تحديد إثني عشر ش
 االدوات المالية والمحتمل أن تحدث خالل اثني عشر شهرا بعد تاري  القوائم المالية. 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
 للخسائر االئتمانية، ويتم قياسها على النحو التالي:تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديرا  احتماله مرجح 

للموجسسودات الماليسسة التسسي التعسسد ذات مسسستوى ائتمسساني مسسنخفض بتسساري  إعسسداد القسسوائم الماليسسة: بالقيمسسة الحاليسسة لكسسل العجسسز  -
التسدفقات النقديسة النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية التي تكسون واجبسة السسداد للمنشسأة بموجسب العقسد؛ وبسين 

 التي تتوقع البنك الحصول عليها( .
للموجسسودات الماليسسة التسسي تعسسد ذات مسسستوى ائتمسساني مسسنخفض بتسساري  إعسسداد القسسوائم الماليسسة: بسسالفرق بسسين إجمسسالي القيمسسة   -

 الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للبنك في حالة سحب  التزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة -

 االلتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها.
 .استردادهاتوقع البنك يالمتوقعة لتعويض حاملها مطروحا  منه أي مبالغ  المدفوعاتالضمانات المالية:  عقود -

 

 ماليةإعادة هيكلة الموجودات ال

في حالة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها، أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد نتيجة صعوبات 
مالية يواجهها المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان يجب إلغاء اثبات األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانيسة المتوقعسة 

 لي:على النحو التا

إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى إلغاء إثبات األصل الحالي، فصن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصسل المسالي المعسدل يستم 
 إدراجها عند احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

المتوقعسة ل صسل الجديسد يستم معاملتهسا كتسدفقات ماليسة إذا أدى التعديل المتوقع إلى إلغاء اثبات األصل الحالي، فصن القيمسة العادلسة 
نهائية من األصل المالي الحالي بتاري  إلغاء اثباته. يدرج هذا المبلغ عنسد حسساب العجسز النقسدي ل صسل المسالي الحسالي السذي تسم 

عدل العمولسة الفعلسي األصسلي علسى خصمه اعتبارا  من التاري  المتوقع إللغاء االثبات حتى تاري  اعداد القوائم المالية باستخدام م
 األصل المالي الحالي.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني   
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ()تتمةالهامة  السياسات المحاسبية -5
 

 ( )تتمةانخفاض القيمة ( هـ
 

  ذات المستوى االئتماني المنخفضالموجودات المالية 
 

قسوم البنسسك بسصجراء تقسسويم للتأكسد فيمسا إذا كانسست الموجسودات الماليسة المدرجسسة بالتكلفسة المطفسسأة ذات يبتساري  إعسداد القسسوائم الماليسة، 
أنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير هام علسى مستوى ائتماني منخفض. يعتبر األصل المالي ب

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك األصل المالي.

 ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن رصدها حول األحداث التالية:
 ترض أو المصدر.صعوبات مالية كبيرة يواجهها المق -
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، أو -

 إعادة هيكلة القرض والسلفة من قبل البنك وفق شروط معينة. -
 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية. -
 إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. -

التفاوض بشأنه بسبب تسدهور حالسة المقتسرض يعتبسر عسادة ذا مسستوى ائتمساني مسنخفض مسا لسم يكسن هنساك إن القرض الذي يعاد 
دليال  على أن مخاطر عدم اسستالم التسدفقات النقديسة التعاقديسة قسد انخفسض بشسكل جسوهري وأنسه ال توجسد مؤشسرات أخسرى علسى 

 يوما  فأكثر قروضا  متعثرة. 90 التعثر. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة

 العوامسل فسي نظسري البنسك فسصن مسنخفض، ائتمساني مسستوى ذا السسيادية السديون فسي االسستثمار كان إذا فيما لتحديد تقويم إجراء عند
 :التالية

 .السندات عوائد بناء على االئتمانية للجدارة السوق تقويم -
 .االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت تقييمات -
 .جديدة سندات إصدار بخصوص المال أسواق إلى الوصول على البلد ةقدر -
اإللزامسي أو غيسر  االعفساء خسالل من لخسائر القرض ارتباط حامل تكبد إلى يؤدي مما القرض هيكلة إعادة احتمال -

 .السداد اإللزامي عن
ية  التسي تعكسسها البيانسات العامسة والن، البلد لذلك أخير كمقرض الالزم الدعم لتأمين الموضوعة الدولية الدعم آليات -

من الحكومات والوكاالت الستخدام هذه اآلليسات. ويشسمل ذلسك تقييمسا لعمسق تلسك اآلليسات )وبغسض النظسر عسن النيسة 
 المطلوبة. بالشروطالسياسية( وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء 

  
 ي المتوقعة في قائمة المركز المال يةخسائر االئتمانال مخصصعرض 

 
 :على النحو التاليخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي  اتمخصصيتم عرض 

 
 .للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من كخصم تظهر:  المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات -
 .كمخصص بشكل عام، تظهر: ةالمالي اتالضمان وعقود القروض التزامات -
 الخسائر تحديد المجموعة ستطيعت وال سحبه، يتم لم ومكون سحبه تم ارتباط مكون على المالية ةاألدا تشتمل عندما -

 المجموعسسة قسسومت. سسسحبه تسسم السسذي االرتبسساط مكسسون عسسن مسسستقل بشسسكل للقسسرض االرتبسساط لمكسسون المتوقعسسة االئتمانيسسة
 لمكون الدفترية القيمة إجمالي من كخصم المجمع المبلغ عرض يتم. المكونين لكال مجمع خسائر مخصص بعرض
 االرتبساط لمكسون الدفتريسة القيمسة إجمسالي عسن الخسائر مخصص من فائض أي إظهار يتم. سحبه تم الذي االرتباط
 و كمخصص، سحبه تم الذي

 المركز قائمة في خسائر مخصص اثبات يتم ال: اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات -
 عسن اإلفصساح يستمومسع ذلسك، . لهسا العادلسة القيمسة بمثابسة تعتبسر الموجودات لهذه الدفترية القيمة ألن الموحدة المالي

 أو السربح فسي فسي القيمسة االنخفساض خسسائر اثبسات يستم. العادلسة القيمسة احتيساطي فسي اثباته ويتم الخسائر، مخصص
 .اآلخر الشامل الدخل في لها العادلة القيمةو للموجودات المطفأة التكلفة بين التغيرات وتدرج الخسارة،

 
   الشطب

 
يتم اثبات القروض وأدوات الدين )إما جزئيا  أو كليا ( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ال تسزال تخضسع الموجسودات 

وفسي حالسة زيسادة المبلسغ المسراد المالية المشطوبة ألنشطة التعزيز امتثاال  إلجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. 
شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يعامل الفرق أوال  كصضافة إلى المخصصسات التسي يستم تطبيقهسا بعسد ذلسك مقابسل إجمسالي 

 .القيمة الدفترية. يتم إرجاع أية مبالغ مستردة الحقة إلى مصاريف خسائر االئتمان
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 ةشركة مساهمة سعودي –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ()تتمة الهامة السياسات المحاسبية -5
 

 ( )تتمةانخفاض القيمة ( هـ
 

 تقويم الضمانات 
 أشسكال علسى الضسمانات تكسون. االمكسان قسدر الضسمانات، باسستخدام يقوم البنسك المالية، الموجودات على االئتمان مخاطر لتقليل

وغيرهسسا مسسن  والمخسسزون مدينسسة، وذمسسم والعقسسارات ، االعتمسساد،/  الضسسمان وخطابسسات الماليسسة واألوراق ،النقديسسة مثسسل متنوعسسة
 عنهسا التنسازل يستم التسي الضسمانات بشسأن البنسك سةسيا إن. المقاصة اتفاقيات مثل ئتمانيةاال تعزيزاتالو ماليةال غير الموجودات

 المحاسسبة معيسار بموجسب المتبعسة السياسسة نفسس هسي 9 المسالي للتقريسر السدولي المعيسار بموجب اإلقراض اتفاقيات بموجب إليه
 العادلسسة مسسةالقي أن إال ،مسسالم يسستم مصسسادرتها للبنسسك الموحسسدة المسسالي المركسسز قائمسسة فسسي الضسسمانات تسسسجيل يسستم الو. 39 السسدولي

 أسساس علسى تقويمهسا ويعساد ،كحسد األدنسى نشسأتها عنسد تقويمهسا ويستم خسائر االئتمانية المتوقعسة،ال احتساب على تؤثر للضمانات
 .يوميا   تقويمها فيتم الهامش بمتطلبات المتعلقة المالية واألوراق النقدية مثل الضمانات بعض أما. دوري

 
 أمسسا. كضسسمانات بهسسا المحسستفظ الماليسسة الموجسسودات لتقسسويم النشسسطة األسسسواق مسسن البيانسسات باسسستخدام يقسسوم البنسسك ،اإلمكسسان وقسسدر

 الماليسة غيسر الضسمانات تقويم يتم. النماذج باستخدام تقويمها فيتم السوقية قيمتها تحديد يمكن ال التي األخرى المالية الموجودات
 أسسعار مؤشسرات أسساس علسى أو ،السرهن العقساري وسسطاء مثسل أخسرى أطسراف من المقدمة البيانات أساس على العقارات مثل

 .المساكن

 مصادرتها يتم التي الضمانات
 المحاسسبة معيسار بموجسب المتبعسة السياسسة نفسس هسي 9 المسالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المتبعة المحاسبية البنك سياسة إن

 أو الداخليسة البنسك عمليسات ألغسراض المصسادر األصسل سستخداما األفضسل مسن إذا فيمسا التأكسد فسي البنك سياسة تتمثل. 39 الدولي
 بالقيمسة أو مصسادرتها المعساد بالقيمة المعنية الموجودات فئة إلى الداخلية للعمليات مفيدة بأنها يتقرر التي الموجودات تحول. بيعه

 للبيع المعدة الموجودات إلى بيعها ضلاألف من بأنه يتقرر التي الموجودات تحول. أقل أيهما األصلي، المضمون ل صل الدفترية
وذلسك فسي تسساري   الماليسة غيسسر الموجسودات بيسع تكساليفناقصسسا   العادلسة وبالقيمسة ،(ماليسة موجسسودات كانست)إذا  لهسا العادلسة بالقيمسة

 .البنك سياسة مع يتفق وبما االستحقاق
 

خالل دورة اعماله العادية، ال يقوم البنك فعليا  باعادة امتالك الممتلكات وغيرها من الموجودات في محفظة التجزئة لديسه، ولكنسه 
لمعلقسة. ويستم إعسادة أي أمسوال فائضسة إلسى يستخدم وكالء خارجيين السترداد األموال، عموما مسن خسالل المسزاد لتسسوية السديون ا

فسي قائمسة المركسز  العمالء / المستحقين. ونتيجة لهذه العملية، فصن الممتلكات السكنية المعاد امتالكها بشكل قانوني ال يتم تسسجيلها
 المالي.  

 
 ( الضمانات المالية والتزامات القروض و

 
القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل العقد عن الخسسارة التسي يتكبسدها بسسبب  البنكد تتطلب من إن الضمانات المالية هي عقو 

فشل مدين محدد في القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شسروط أداة السدين. أمسا التزامسات القسروض فهسي تعهسدات مؤكسدة لمسنح 
 االئتمان وفق شروط وأحكام محددة سلفا .

 
ياس الضمانات الماليسة الصسادرة أو االلتزامسات لمسنح القسروض بأسسعار تقسل عسن معسدالت العمولسة السسائدة فسي يتم، في األصل، ق 

السوق مبدئيا  بالقيمة العادلة وتطفأ القيمة العادلة األولية على مدى فترة الضسمان أو االلتسزام، وبعسد ذلسك، يستم قياسسها علسى النحسو 
 التالي:

 بلغ غير المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة، أيهما أعلى.: بالم2018يناير  1اعتبارا  من  -
: بالمبلغ غير المطفأ أو القيمة الحالية للمبلغ المتوقع دفعه لتسوية االلتزامات عندما يصبح الدفع 2018يناير  1قبل  -

 ، أيهما أعلى. بموجب العقد محتمال  
 
 ن خالل قائمة الدخل. بالنسبة اللتزامات القروض األخرى:بصصدار التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة م يقم البنكلم 

ثبات مخصص خسارة على أساس المتطلبات المتعلقة بالخسائر االئتمانيسة صب يقوم البنك: 2018يناير  1اعتبارا  من  -
 المتوقعة.

العقسد متوقسع إذا ما اعتبسر  37قوم بتجنيب مخصص طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي ي كان البنك: 2018يناير  1قبل  -
 خسارته.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 آالف الرياالت السعودية(4)ب   
 

 ()تتمةالهامة  السياسات المحاسبية -5
 

 بية العمالت األجن( ز
  
تعرض القوائم المالية المرحليسة الموحسدة المسوجزة بساللاير السسعودي والسذي يعتبسر أيضسا  العملسة الوظيفيسة للبنسك. تقسوم كسل منشسأة  

بتحديد عملتها الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لكل منشأة باسستخدام تلسك العملسة 
 .الوظيفية

تحول المعامالت التي تتم بسالعمالت األجنبيسة للسلاير السسعودي بأسسعار الصسرف الفوريسة السسائدة بتساري  إجسراء تلسك المعسامالت.  
)عسدا البنسود النقديسة التسي تعتبسر جسزءا  مسن صسافي  تحول أرصسدة الموجسودات والمطلوبسات النقديسة والمسسجلة بسالعمالت األجنبيسة

في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار الصرف السسائدة بتساري  إعسداد القسوائم المرحليسة الموحسدة االستثمار في عملية خارجية( 
 الموجزة.

تمثل مكاسب وخسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة المعدلة بناء  
الل السسنة، والتكلفسة المطفسأة بالعملسة األجنبيسة المحولسة بأسسعار الصسرف السسائدة فسي نهايسة على معدل الربح الفعلسي والسدفعات خس

 السنة.

 تقيد أو تحمل مكاسب أو خسائر الصرف غير المحققة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة. 

 شامل اآلخر:يتم اثبات فروقات العملة األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية في الدخل ال 
( أو اسستثمارات فسي أدوات حقسوق الملكيسسة والتسي تسم اختيارهسا لعسسرض 2018ينساير  1أدوات حقسوق الملكيسة المتاحسة للبيسع )قبسسل 

 (.2018يناير  1التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر )اعتبارا  من 
 

التاريخية والمسجلة بالعمالت األجنبية لللاير السعودي بأسعار الصرف الفسوري  تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة
بتواري  المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بالعملة األجنبيسة، بأسسعار الصسرف 

 الفوري بتاري  تحديد القيمة العادلة. 
 

المرحلية الموحدة المسوجزة، تحسول أرصسدة الموجسودات والمطلوبسات للعمليسات الخارجيسة للسلاير السسعودي وبتاري  إعداد القوائم 
بأسعار الصرف الفوري، وتحول بنود قائمة الدخل لها على أساس المتوسط المرجح ألسسعار الصسرف السسائدة خسالل السسنة. يستم 

 اثبات فروقات التحويل في الدخل الشامل اآلخر. 
 

ى اسستبعاد عمليسة خارجيسة إلسسى فقسدان السسيطرة أو التسأثير الهسام أو السسسيطرة المشستركة، يعساد تصسنيف المبلسغ المتسسراكم وإذا مسا أد
المدرج ضمن احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية الخارجية إلى قائمة الدخل المرحلية الموحسدة المسوجزة كجسزء مسن مكاسسب 

لمجموعسسة فقسسط جسسزء مسسن حصسستها فسسي شسسركة تابعسسة تشسستمل علسسى عمليسسة خارجيسسة مسسع أو خسسسائر االسسستبعاد. وفسسي حالسسة اسسستبعاد ا
 االحتفاظ بالسيطرة، فصنه يعاد نسب الجزء المعني من المبلغ المتراكم إلى الحصص غير المسيطرة.

 
 ( اثبات االيرادات / المصاريف ح

 
 ف العموالت الخاصةيدخل ومصار

 
 الفعلسي العمولسة معسدل يمثل. ةالفعلي العمولة طريقة باستخدام الخسارة أو الربح في الخاصة العموالت ومصاريف دخل اثبات يتم

 التكلفسة إلسى المالية ل داة المتوقع العمر مدى على المتوقعة المستقبلية النقدية المقبوضات أو الدفعات بالضبط يخصم الذي السعر
 .المالية ل داة المطفأة

 
 بتقسدير يقسوم البنسك المسنخفض، االئتمساني المسستوى ذات الموجودات بخالف المالية، دواتل  الفعلي العمولة معدل احتساب وعند

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال وليس المالية ل داة التعاقدية الشروط كافة االعتبار بعين األخذ بعد المستقبلية النقدية التدفقات

 االئتمسسان بمخسساطر المعسسدل الفعلسسي العمولسسة معسسدل اسسستخدام يسستم ض،المسسنخف االئتمسساني المسسستوى ذات الماليسسة للموجسسودات بالنسسسبة
 .خسائر االئتمانية المتوقعةال شامال   المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات ستخدامصب
 

 تعتبسر التسي المسستلمة أو المدفوعسة والنقساط واألتعساب المعسامالت تكساليف علسى الفعلسي العمولسة معسدل حتسسابإ يقوم البنسك يشتمل
 أصسل إصسدار أو باقتنساء مباشسرة تتعلسق عرضسية تكساليف علسى المعسامالت تكساليف تشتمل. الفعلي العمولة معدل من مكمال   ءا  جز
 .مالية مطلوبات أو مالي
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 لمنتهية فيأشهر ا الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ()تتمةالهامة  السياسات المحاسبية -5
 

  )تتمة( ( اثبات االيرادات / المصاريفح
 

 قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
 

األصسل المسالي أو االلتسزام المسالي عنسد االثبسات تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو التزام مسالي مسا المبلسغ السذي يستم بسه قيساس 
األولي مطروحا  منه المبلغ األصلي المدفوع، وزائدا  أو ناقصا  اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلسي ألي فسرق 

 ائر االئتمانية المتوقعة. بين المبلغ األولي والمبلغ بتاري  االستحقاق، بعد تعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص الخس
 

 يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديله بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

عند احتساب دخل أو مصروف العمولة، يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمسة الدفتريسة ل صسل )عنسدما يكسون األصسل 
 ذا مستوى ائتماني منخفض( أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. ليس
 

يتم احتساب الموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، يتم احتساب دخل العمولسة  باسستخدام 
ا األصسل ذي مسستوى ائتمساني مسنخفض، معدل العمولة الفعلي على التكلفة المطفأة ل صل المالي. وفي الحاالت التسي لسم يعسد فيهس

 فصنه يتم احتساب دخل العمولة على أساس اإلجمالي.
 

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتمساني مسنخفض عنسد االثبسات األولسي لهسا، يستم احتسساب دخسل العمولسة وذلسك 
مطفسأة ل صسل. ال يستم احتسساب دخسل العمولسة علسى أسساس بتطبيق معدل العمولة الفعلي المعدل بمخساطر االئتمسان علسى التكلفسة ال

 اإلجمالي حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان على األصل.
 

 والتقديرات واالفتراضات الهامة ( االحكامط
 

االحكسسام بموجسسب المعسسايير الدوليسسة للتقسسارير الماليسسة اسسستخدام بعسسض  المرحليسسة الموحسسدة المسسوجزةيتطلسسب إعسسداد القسسوائم الماليسسة 
التسي تسؤثر علسى المبسالغ المسسجلة للموجسودات والمطلوبات.كمسا تتطلسب مسن اإلدارة ممارسسة االحكسام قديرات واالفتراضات والت

الخبسرة السسابقة بشسكل مسستمر علسى أسساس  االحكسام والتقسديرات واالفتراضساتالمحاسسبية. ويستم تقيسيم هسذه  المجموعسةلسياسات 
وفقسسا  المهنيسسة وتوقعسسات االحسسداث المسسستقبلية التسسي يعتقسسد بأنهسسا معقولسسة  المشسسورةالحصسسول علسسى  وعوامسسل آخسسرى تشسستمل علسسى 

فقسط علسى تلسك  التعديل يؤثر، إن كان يتم فيها التعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي  التعديالت علىلظروف  . يتم اثبات ل
كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. المجاالت  على كان التعديل يؤثرو الفترات المستقبلية إن  التعديلالفترة، أو في فترة 

 هي كما يلي:االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تمارس فيها اإلدارة 
 

  ( 7لقروض والسلف )إيضاح ا قيمةفي نخفاض االخسائر 
  (9قياس القيمة العادلة )إيضاح 
 (6)إيضاح الدين  وسنداتحقوق الملكية المتاحة للبيع  أدوات انخفاض قيمة 
  تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بها 
  والمصاريف االلتزامات مخصصات 
  المحددة المنافعخطة 
 مبدأ االستمرارية  

 
 االستثمارات، صافي -6

 كما يلي:  االستثماراتتصنف 

 2017يونيو  30

 )غير مدققة(

 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2018يونيو  30 

 )غير مدققة (
 

 رت:استثما     

 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة  22,433,893  21.866.642  16.015.453

- 
 

- 
 

1,046,322 
 –الشامل  الدخل من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 

 أدوات حقوق الملكية

- 
 

- 
 

2,948,479 
 –الشامل  الدخل من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
 سندات دين

 (2017متاحة للبيع )استثمارات  -  10.454.174  8,864,284

  الربح أو الخسارة من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات  514,459  -  -

 اإلجمالي 26,943,153  32.320.816  24,879,737
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستة لفترة
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
 )تتمة( االستثمارات، صافي -6

ديسمبر  31) آخرين اتفاقيات إعادة الشراء مع بنوك أو عمالء مرهونة بموجب 2018يونيو  30في استثمارات وجد يال 
بلغت القيمة السوقية لهذه االستثمارات  .لاير سعودي(مليون  4.298: 2017 يونيو 30مليون لاير سعودي و  1.123: 2017
 .2017 يونيو 30كما في  مليون لاير سعودي 4.298و  2017ديسمبر  31كما في  مليون لاير  1.123

 اآلخر الدخل الشامل من خاللالعادلة  مةيبالقحقوق الملكية  أدوات

 الدخل الشامل من خاللالعادلة  بالقيمةحقوق ملكية  كأدواتارات تصنيف بعض االستثمب، قام البنك 2018يناير  1بتاري  

من العادلة  بالقيمة. وتم التصنيف بالقيمة العادلة، تم تصنيف هذه االستثمارات كمتاحة للبيع وقياسها 2017. في عام االخر

حقوق الملكية  ألدواتالقيمة العادلة  ألنه من المتوقع االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية. تبلغ الدخل الشامل خالل

توزيعات  بلغت. 2018 يونيو 30ألف لاير سعودي كما في  1.046.322مبلغ  األخر الدخل الشامل من خاللالعادلة  بالقمية

 .2018 يونيو 30لاير سعودي للفترة المنتهية في  ألف 25.572في الدخل المرحلية الموحدة  ةاألرباح المثبت

 لف، صافيالقروض والس -7

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

 
 اإلجمالي 

 قروض
 وأخرىتجارية  

 قروض 
 شخصية 

 بطاقات
 ائتمان 

 
 جاري مدين 

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30

 قروض وسلف عاملة، إجمالي  3,768,140 488,749 23,967,241 89,988,641 118,212,771

 قروض وسلف غيرعاملة، صافي  18,202 12,242 131,552 1,741,505 1,903,501

 إجمالي القروض والسلف 3,786,342 500,991 24,098,793 91,730,146 120,116,272

 االنخفاضمخصص  (46,800) (47,301) (440,594) (2,095,880) (2,630,575)

 قروض والسلف ال 3,739,542 453,690 23,658,199 89,634,266 117,485,697
 

 
 اإلجمالي 

 قروض 
 وأخرى تجارية 

 قروض
 شخصية  

 بطاقات 
 ائتمان

 
 جاري مدين 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31

 إجمالي  ،قروض وسلف عاملة 3,734,884 500,540 24,469,442 86,691,122 115,395,988

 صافي  ،قروض وسلف غيرعاملة 7,487 14,482 103,286 1,275,228 1,400,483

 إجمالي القروض والسلف 3,742,371 515,022 24,572,728 87,966,350 116,796,471

 االنخفاضمخصص  (6,839) (9,350) (64,921) (2,172,432) (2,253,542)

 القروض والسلف، صافي  3,735,532 505,672 24,507,807 85,793,918 114,542,929

 

 
 اإلجمالي 

 قروض تجارية
  وأخرى 

 قروض
 شخصية  

 بطاقات
 ائتمان 

 
 جاري مدين 

 )غير مدققة( 2017يونيو  30

 إجمالي  ،قروض وسلف عاملة 3.879.732 494.328 24.678.162 87.448.760 116.500.982

 صافي  ،قروض وسلف غيرعاملة 42.722 16.920 127.799 1.092.087 1.279.528

 مالي القروض والسلفإج 3.922.454 511.248 24.805.961 88.540.847 117.780.510

(2.896.529)  (2.739.885)  (110.382)  (7.500)  (38.762)  االنخفاضمخصص  

 القروض والسلف، صافي  3.883.692 503.748 24.695.579 85.800.962 114.883.981
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 القروض والسلف، صافي )تتمة( -7

 :2018يونيو  30إنخفاض قيمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء خالل الفترة المنتهية في  مخصصفيما يلي بيان بحركة 

 

 اإلجمالي 
 

2018 

 (39)تم احتسابه بموجب  معيار المحاسبة الدولي  2017ديسمبر  31في  كما ورد صص االنخفاضرصيد مخ 2.253.542

 مبالغ معدلة من خالل الرصيد االفتتاحي لالرباح المبقاة  386.180

 (9المعيار الدولي للتقارير المالية بموجب ) 2018يناير  1كما  في  لمخصص االنخفاض المعدلالرصيد  2.639.722
 مجنب خالل الفترة، صافي 459.393

(468.540)   معدومة مشطوبةديون  

 الفترةالرصيد كما في نهاية  2.630.575

 

 30ألف لاير سعودي ) 425.481، مبلغ 2018يونيو  30االئتمان، صافي للفترة المنتهية في انخفاض خسائر  بلغ مخصص 

مسجلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية  ومة مشطوبةويشتمل على ديون معدألف لاير سعودي(،  343.577: 2017يونيو 

االستردادات البالغة  بعد خصم ،ألف لاير سعودي( 24.540: 2017يونيو  30ألف لاير سعودي ) 45.514 وقدرهاالموحدة 

 ألف لاير سعودي(. 70.560: 2017يونيو  30ألف لاير سعودي ) 79.426

 

 في قائمة الدخل المرحلية الموحدة: الظاهرن والمخصصات األخرى، صافي االئتماانخفاض  فيما يلي بيان مخصص خسائر 

 

  أشهر المنتهية في  للستة

 2017يونيو  30

 )غير مدققة( 
 

 2018يونيو  30

 )غير مدققة( 
 

 

    
 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي 425,481  343.577

  المحتملة المتعلقة باالئتمان مخصص التعهدات وااللتزامات )عكس(  (76,256)  100.000

443.577  349,225  

 

 

 ودائع العمالء -8

 

 2017 يونيو 30
 

 2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31 
 

 

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

  
 
 

 
 

 تحت الطلب  66,800,661  71,003,290  66,100,267

 ألجل 58,664,116  58,204,406  61,358,685

 ادخار  109,234  93,944  91,908

 أخرى  3,664,628  6,746,449  3,195,713

130,746,573 
 

 اإلجمالي  129,238,639  136,048,089
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 المشتقات -9

 

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

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

 
 2017و يوني 30

 )غير مدققة(
  2017ديسمبر  31

 )مدققة(
 2018يونيو  30
 )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

 يجابيةاإل

 

         
مقتنسسسسسسسسسسسساة ألغسسسسسسسسسسسسراض 

 :المتاجرة

19,038,188 265,990 288,996 16,869,829 417,595 443,057 19,458,899 610,146 646,520 

مقايضات أسعار 
  العموالت

ومقايضات 
العموالت بعمالت 

 مختلفة

9,546,335 236,835 240,815 11,951,618 364,373 367,552 13,223,835 658,233 660,819 

العقود المستقبلية  

الخاصة بأسعار 

العموالت 

 والخيارات

8,359,024 40,457 73,031 3,330,684 18,959 50,545 5,279,242 13,541 39,667 

 عقود الصرف األجنبسي

 وعقود السلع  اآلجلة

 لعوالس خيارات العمالت 2,448 2,501 202,395 8,869 9,043 1,502,128 16,924 15,667 4,364,215

         

مقتناااااة لتغطيااااة مخاااااطر 

 العادلة : ةالقيم

9,547,986 57,856 12,564 16,081,637 45,932 73,737 16,411,152 12,653 435,598 

مقايضات أسعار 

 العموالت

 اإلجمالي 1,785,052 1,297,074 54,575,523 943,760 855,902 49,735,896 632,330 616,805 50,855,748

 
يسداعها إتسم  بهسوامش نقديسةتساري  قائمسة المركسز المسالي المرحليسة الموحسدة، ولسم يستم تسسويتها باإلجمالية المبالغ بعن المشتقات  تم اإلفصاح

 30 و مودعسة لاير سسعوديألسف  41.472: 2017ديسسمبر  31) مسستلمة لاير سعوديالف  298.686 بمبلغ واستالمها مقابل المشتقات
 .(مودعة سعوديلاير ألف  93.600: 2017 يونيو

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -10

 
أ( تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية، وال يوجد أي تغيير في موقف هسذه السدعاوى وفقسا  لمسا تسم اإلفصساح 

 .2017ديسمبر  31عنه في 

 :الخاصة بالمجموعة حتملة المتعلقة باالئتمانفيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المب( 
 

  2018يونيو  30 
 )غير مدققة(

  2017ديسمبر  31
 )مدققة(

  2017 يونيو 30
 )غير مدققة(

 4,638,161 4,502,451 5,037,331 يةاعتمادات مستند
 24,031,152 22,915,086 23,129,859 خطابات ضمان 

 2,182,023 1,305,345 1,683,116 قبوالت 
 2,851,263 3,059,532 3,141,604 لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات
 98,592 94,965 89,925 أخرى

 33,801,191 31,877,379 33,081,835 اإلجمالي
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30 منتهية فيأشهر ال الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -10

 
  2018 يونيسو 30لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، والقائمة كما في ب

مليسون لاير  15.935: 2017 يونيسو 30مليسون لاير سسعودي  14.889: 2017ديسسمبر  31مليسون لاير سسعودي ) 13.938ما مجموعسه 
  .سعودي(

 
 

 ةالنقدية وشبه النقدي -11
 

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

 
 2017 يونيو 30

 )غير مدققة(

   
 2017ديسمبر  31

 معدلة(/  )مدققة

   
 2018يونيو  30 

 )غير مدققة (

 

11,808,527  10,062,660  7,138,090 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما 

 عدا الوديعة النظامية

6,858,683  1.709.700 
 

2,411,457 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 

 يوما  من تاري  اإلقتناء تسعين  خالل 

 اإلجمالي 9,549،547  11.772.360  18.667.210

 
  يةالتشغيلقطاعات ال -12

 

، المجموعسةالتقسارير الداخليسة التسي تخسص مكونسات  أسساس( بأن يستم تحديسد القطاعسات التشسغيلية علسى 8لتقارير المالية )ليتطلب المعيار الدولي 
   .بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها الرئيس التنفيذيقبل التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من 

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

 

  .ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية ل فراد : طاع التجزئة ق

   
مالء االعتباريين والمنشآت التجاريسة عومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والروض وسلف وودائع ق : طاع الشركات ق

 .الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن

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

   
مات قطاع خد

 الوساطةواالستثمار 
وحفسظ  والمشسورةوالتسي تشسمل التعامسل واإلدارة والترتيسب  خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصسول :

 .األوراق المالية

   
تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعسة والموجسودات والمطلوبسات الخاصسة بساإلدارة العامسة  : أخـــرى

 .ندة األخرىواألقسام المسا

 

 
إن األسسس التسي ُبنسي عليهسا تحديسد دخسل /   .وفقسا لنظسام التحويسل المتبسع مسن قبسل المجموعسة يةقطاعسات التشسغيلالتقيد المعسامالت بسين 

تمثسسل الموجسسسودات  .2017 يونيسسسو 30بسسسين القطاعسسات للفتسسرة الحاليسسسة تتماشسسى مسسع األسسسسس المسسستخدمة فسسي  العمليسسات)مصسساريف( 
 .ات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيليةوالمطلوبات للقطاع

 
إن إجمسالي الموجسسودات  .تمسارس المجموعسة نشساطها بشسكل رئيسسسي فسي المملكسة العربيسة السسسعودية، ولهسا فسرع دولسي واحسسد فسي لنسدن

الموحسدة  المرحليسة ليسةذا الفسرع ال تعتبسر جوهريسة بالنسسبة للقسوائم الماهسوالمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملسة ونتسائج أعمسال 
  .للمجموعة ككل الموجزة

 
وإجمسالي  2017و  2018يونيسو  30فيما يلي بيان بصجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلية الموحدة الخاصة بالمجموعسة كمسا فسي 

 :اشهر المنتهية في ذلك التاري  لكل قطاع من القطاعات التشغيلية للستةدخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( التشغيليةقطاعات ال -12

 )غير مدققة(  2018يونيو  30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 37,938,011 84,188,166 41,914,512 1,711,012 2,032,522 167,784,223

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 622,305 622,305

 إجمالي المطلوبات 67,622,057 65,674,674 6,578,739 123,713 2,457,206 142,456,389

 دخل العمليات من العمالء الخارجيين 991,101 1,961,322 51,348 105,031 70,606 3,179,408

- 112,598 - 482,643 (754,168) 158,927 
 دخل / )مصاريف( العمليات بين

 القطاعات 

 العمليات إجمالي دخل 1,150,028 1,207,154 533,991 105,031 183,204 3,179,408
 

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  1,036,948 1,005,557 290,211 17,647 115,428 2,465,791

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  74,190 222,378 5,073 30,928 11,743 344,312

349.225 - - - 258,708 90,517 

 االئتمان خسائر مخصص انخفاض
 والمخصصات األخرى، صافي 

(5.633) - - (5.633) - - 

 قيمة   مخصص االنخفاض فيعكس 
 صافي ،لموجودت المالية األخرى ا

 استهالك وإطفاء  51،884 3،953 806 1،027 45،504 103،174

 إجمالي مصاريف العمليات 875.926 441.456 40.869 43،326 37.942 1.439.519

(917) (917) - - - - 
 ،شركات زميلة خسائرالحصة في 

 صافي 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 274.102 765.698 493.122 61،705 140.972 1،735،599

3،373 3،373 - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 
 

 )غير مدققة(  2017يونيو  30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة كاتقطاع الشر قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 36,664,674 82,820,153 47,735,630 1,719,379 2,092,405 171,032,241

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 632,912 632,912

 إجمالي المطلوبات 65,583,881 68,275,760 11,018,844 128,481 1,741,864 146,748,830

3,116,543 54,283 82,849 (62,236) 2,000,426 1,041,221 
 دخل / )خسارة( العمليات من

 العمالء الخارجيين 

- 53,694 - 573,402 (787,541) 160,445 
 دخل / )مصاريف( العمليات بين

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات 1,201,666 1,212,885 511,166 82,849 107,977 3,116,543
 

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  1,013,455 953,147 251,645 7,983 58,059 2,284,289
 دخل أتعاب وعموالت، صافي  157,768 270,626 6,745 33,897 5.724 474.760

443,577 - - - 302,055 141,522 
 االئتمان خسائرانخفاض مخصص 

 ، صافيوالمخصصات االخرى 

 الك وإطفاء استه 59,716 2,581 1,781 1,144 47,229 112,451

 إجمالي مصاريف العمليات 840,360 554,296 47,982 48,910 21,067 1,512,615

16,518 16,518 - - - - 
 الحصة في أرباح شركات زميلة،

 صافي 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 361,306 658,589 463,184 33,939 100,066 1,617,084

3,362 3,362 - - - - 
 عائد لحقوق الملكيةصافي الدخل ال

 غير المسيطرة 
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 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

  رأس المال وربح السهم   - 13
 

بقيمة اسمية  ،مليون سهم 1.000 من والمدفوع بالكاملوالمصدر المصرح به البنك  يتكون رأسمال،  2018 نيويو 30في 
لاير  10بقيمة اسمية قدرها  مليون سهم 1.000: 2017يونيو  30و  2017ديسمبر  31 هم الواحد )ــــلاير للس 10 قدرها

 .(للســــهم الواحد
 

 تين، وذلك بتقسيم صافي دخل الفتر2017و  2018يونيو  30للفترتين المنتهيتين في  خفضوالمتم إحتساب ربح السهم األساسي 
 .هو نفس ربح السهم األساسي المخفضإن ربح السهم  .مليون سهم 1.000على  العائد لمساهمي البنك

 
 مرحليةالرباح األتوزيعات   - 14

لمساهمين من صافي على اتوزيعها للاير سعودي وذلك مليون  550صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها 
   .لاير سعودي لكل سهم، صافي 0.55، وذلك بواقع 2017يونيو  30لفترة المنتهية في دخل ا

 
 إدارة المخاطر المالية -15

(   مخاطر االئتمان  1   
  

بكامل قيمته، سواء عندما يحين موعد  مخاطر االئتمان هي إن العميل او الطرف المقابل قد ال يتمكن من تسديد االلتزام 
االستحقاق أو في أي وقت بعد ذلك. تنشأ المخاطرة من إحتمال أن العميل او الطرف المقابل ال يرغب في تسديد المستحقات أو 

ة عندما انخفاض قدرته على الوفاء بااللتزامات األمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية للبنك.  يتعرض البنك للخسائر االئتماني
 باالشراف على تقوم وحدات العمل لديه بمنح تسهيالت ائتمانية ل طراف المقابلة. تقوم اللجنة التنفيذية / مجلس اإلدارة في البنك 

 دليل السياسات االئتمانية في البنك.  من خالل المخاطر االئتمانية 
 

تعريف، تقييم، رقابة ومتابعة ورفع التقارير بشأن تضع مجموعة مخاطر االئتمان المتطلبات الالزمة على مستوى البنك ل
مخاطر االئتمان، في حين تعتبر وحدات العمل/ المساندة مسؤولة عن مخاطر االئتمان في وحداتها مع تكامل استراتيجيات 

 العمل مع قدرة البنك لتحمل المخاطر.
 

ئتمان من خالل التقييم الدوري للموقف االئتماني تم وضع سياسات وإجراءات مخاطر االئتمان لتوفير الرقابة على محافظ اال
للمقترضين وتحديد الحد األقصى المسموح للمخاطر للمقترض المحدد. تتم مراقبة المخاطر للفرد و/ أو المجموعة دوريا  على 

لية، حيث تتم مراجعتها أساس كل محفظة على حدة. تقدم سياسة البنك االئتمانية إرشادات تفصيلية إلدارة المخاطر االئتمانية بفعا
وتحديثها من حين آلخر بناء  على الخبرة، الموضوعات الطارئة، أفضل ممارسات السوق والتعليمات الصادرة عن الجهات 

 التنظيمية. تم تصميم سياسة االئتمان للتأكد من التعرف التام على استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر، والتي تشمل ما يلي:
 

 قدرة البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية. تقوية وتحسين 
 .تقوية وتحسين إجراءات إدارة محفظة االئتمان 
 .تقوية وتحسين أنظمة إجراءات البنك للتعرف المبكر على مواطن المشاكل 
 ر االئتمان.االلتزام بالمتطلبات النظامية وأفضل ممارسات الصناعة إلدارة مخاط 

 
تعالج السياسة كافة االنشطة والوظائف ذات الصلة بصجراءت االئتمان وذلك يشمل معايير التغطية. وتحتوي على معايير قدرة 
البنك لتحمل المخاطر كما تتضمن إرشادات حول االسواق المستهدفة )الشركات، المؤسسات التجارية، الشركات الصغيرة 

. المرغوب فيها ذوي المالءة المالية العالية(،كما تعرف السياسة نوع المقترضين / الصناعاتوالمتوسطة الحجم، واالفراد 
بعض المعايير تخص منتجات محددة ويتم رقابتها بواسطة سياسة المنتج االئتماني الفردي، في حين إن االقسام األخرى عموما 

غير المرغوب فيها، التحليل االئتماني، تركز المخاطر، تشمل معايير الجودة االئتمانية، غرض وشروط التسهيالت، القروض 
 قدرة التسديد، االلتزام بالقوانين واالنظمة، الخسائر المتوقعة والتوثيق. 

 
 مراقبة المحفظة

 
تسستم إدارة المحفظسسة مسسن خسسالل تنسسوع المحفظسسة علسسى أسسساس الغسسرض، الصسسناعات/ قطاعسسات العمسسل، درجسسات التقيسسيم والمنسساطق 

اإلفراط في المخاطر لقطاعات اقتصسادية معينسة/ منتجسات إئتمانيسة، والتسي قسد تتسأثر بتطسورات غيسر مواتيسة فسي  الجغرافية لتجنب
االقتصاد. يقوم البنك بشكل عام باستخدام معايير للمقترضين وقطاعات األعمال لتقليل تركز المخساطر. تتركسز أعمسال البنسك فسي 

بادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافسي يظسل موجسودا ولكنسه مقبسول وفسي المملكة العربية السعودية مما يقلل من مخاطر ت
 إطار تحمل البنك للمخاطر. 
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 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 لرياالت السعودية()بآالف ا

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

 )تتمة( (   مخاطر االئتمان  1 

 )تتمة( مراقبة المحفظة
 

محفظة القروض الشخصية متنوعة حيث يتم اعتماد مخاطر بسيطة نسبيا لعدد كبير من العمالء بناء  على تحويل الرواتسب للبنسك 
 ت/ الموظفين ...إل .أو وجود ضمانات لمخاطر محددة على المنتجا

 
 التقاريرإعداد قياس المخاطر ونظام 

تتم إدارة مخاطر االئتمان مسن خسالل متابعسة التوجهسات وتحديسد مسواطن الضسعف فسي الشسركات والمؤسسسات التجاريسة والتجزئسة 
 ومحفظة قروض المصرفية الخاصة من خالل ما يلي:

 
 لتقييم نوعية المقترض واحتماالت مخاطر التسهيالت.مخاطر المقترض / التسهيالت  تصنيف نظام تحديد درجات 
  المراجعة الدورية ووضع التقارير عن اإلحصائيات الخاصة بتنوع الموجودات والجودة االئتمانية للشرائح الرئيسة في

 المحفظة.
 

 لتحقيق األهداف التالية: التصنيفتم وضع نظام 
 

 تمان بشكل دوري لتحديد مواطن المشاكل في المحافظ لديهم.وضع المسؤولية على وحدات العمل لتقييم مخاطر االئ 
  في الجودة االئتمانية.   االنخفاضتأسيس إجراءات لانذار المبكر الكتشاف 
 .وضع المعايير لوحدات العمل لتقديم مرئياتهم بشأن المخاطر ذات المشاكل 
  في الجودة االئتمانية نخفاضاالتوفير ارشادات لالستجابة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية فور اكتشاف 

 
للقسروض غيسر العاملسة. يستم تحديسد  3درجات لتقييم  القروض العاملسة و  10درجة  للتقييم، منها  13يصنف البنك المخاطر إلى 

ى درجة التقييم  للمقترض من خالل منهجية مبنية على النظام تأخذ بعسين االعتبسار المعلومسات الماليسة وغيسر الماليسة وتحويلهسا إلس
 . عن السدادتعثر الدرجات تقييم واحتماالت 

 
 نسسبة الخسسارة عنسد التعثسر عسن السسداددرجة تصنيف مخاطر التسهيالت، والتي تحدد مدى مخاطر التسسهيالت، تسستخدم لتحديسد 

 للعميل وبالتالي وضع درجة تقييم للمقترض ولخصائص التسهيل.
 

بشكل شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسسنويا ، وهسذه التقسارير شساملة وبنطساق التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة  إصداريتم 
 واسع وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي:

 
 .جودة المحفظة، تركز الصناعة والمخاطر الكبرى 
  كضمانات. األسهم المحتفظ بها لدى البنكتركز المنتج، مراقبة االئتمان وتركز 

 لعميل وحركة المخصص.متابعة التعثرات، تفاصيل مخصصات ا 
 

 ، بطاقات االئتمان، القروض السكنية وتأجير السيارات.الشخصية تتكون محفظة التجزئة من القروض
 

يتم تقييم األفراد بناء  على معايير قياسية محددة مسبقا  لتقييم تأهلهم لكل المنتجات المذكورة أعساله. يستم تصسنيف قسروض العمسالء 
 بناء  على عدد أيام التأخير في السداد )على مستوى المحفظة(. المتعثرين كقروض غير عاملة

 
الجزء األكبر من محفظة قروض التجزئة هو قروض شخصية ويتم منحها على أساس تحويل رواتب المقترضين إلى البنك وهم 

ئيس لاقتراض في الر المعيار، وبشكل رئيس موظفو الحكومة. أصحاب العمل المعتمدينموظفون مدرجة أسماؤهم ضمن قائمة 
المعتمسدين، الحسد األدنسى للراتسب، مسدة الخدمسة ومعسدل خدمسة السدين المحسدد مسسبقا . منتجسات  أصسحاب العمسلهذه المحفظة تشسمل 

القسسروض السسسكنية وتسسأجير السسسيارات تعتبسسر مضسسمونة بشسسكل عسسام حيسسث أن الموجسسودات ذات الصسسلة يملكهسسا البنسسك ويسستم تأجيرهسسا 
 لمخاطر إلى حد كبير.للعمالء وبالتالي تقليل ا

 
 المبنسي علسى النقساط بخصسوص التطبيقسات ونظسام السدرجات المبنسي علسى النقساط بشسأن السسلوكبطاقسات التطسوير نظسام بقام البنسك 

باستخدام شسبكة اإلنترنست والبيانسات الخارجيسة لتقيسيم ومراقبسة ومتابعسة قسروض العمسالء ألن هسذا اإلجسراء مسن المتوقسع أن يجعسل 
 خاطر االئتمان أكثر فعالية وفاعلية. عملية إدارة م
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 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

  خاطر االئتمان )تتمة(( م1 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  (  أ

عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فسصن البنسك 
التي تكسون متاحسة دون تكلفسة أو جهسد ال مبسرر لهمسا. ويشستمل ذلسك علسى  والمؤيدة أخذ بعين االعتبار المعلومات المعقولةي

معلومسسات كميسسة ونوعيسسة وتحاليسسل تسسستند علسسى خبسسرة البنسسك السسسابقة وتقسسويم االئتمسسان السسذي يجريسسه الخبسسراء بمسسا فسسي ذلسسك 
 المعلومات المستقبلية.

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان
ل خطسر اسستنادا  إلسى مختلسف البيانسات المسستخدمة فسي توقسع مخساطر التعثسر وتطبيسق يقوم البنك بتخصيص درجة ائتمان لك

األحكام والتقديرات المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامسل كميسة ونوعيسة تسدل علسى 
 .وطبيعة المقترض مخاطرالمخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة 

درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيسث تسزداد مخساطر التعثسر بشسكل متزايسد عنسد انخفساض مخساطر يتم تحديد 
أقسسل مسسن الفسسرق بسسين درجسسات تصسسنيف  2و  1االئتمسسان، مثسسل عنسسدما يكسسون الفسسرق فسسي مخسساطر التعثسسر بسسين درجسسات التصسسنيف 

 .9و  8االئتمان 

الثبسسات األولسسي علسسى أسسساس المعلومسسات المتسسوفرة عسسن الجهسسة ا دتحسسدد درجسسة تصسسنيف مخسساطر االئتمسسان لكسسل شسسركة عنسس
المقترضة. تخضع التعرضسات للمراقبسة المسستمرة. وقسد ينستج عسن ذلسك نقسل التعسرض إلسى درجسة مخساطر ائتمسان مختلفسة. 

 :تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية
 

 التعرضات المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات

تم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات ي •
مثل القوائم المالية المدققة، وحسابات اإلدارة،  –العميل 

والموازنات التقديرية والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي التي 
تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش الربح، معدالت الرفع 

لتعهدات، إدارة الجودة المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام با
 النوعية، والتغيرات في اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها  •
مثل استخدام  –داخليا  وسلوك العميل 

 تسهيالت البطاقات االئتمانية.

  
بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية أو  •

 التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
 .المالءةييس مقا •

  
سندات متداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة  •

 المقترضة، عند توفرها.
بيانات خارجية من وكاالت ائتمان  •

  تشمل معلومات التعثر مرجعية،

  
البيئة السياسية والتنظيمية والتقنية التغير الفعلي والمتوقع المهم في  •

  .للمقترض أو انشطته التجارية 
 

 وضع جدول شروط التعثر (1

تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط التعثر عن السداد. يقوم البنك بجمع معلومات األداء 
والتعثر المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة به وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا  حسب درجة تصنيف مخاطر 

 .سمه شركة  استخدام معلومات، يتم أيضا  لمحافظ التجزئةبة االئتمان. بالنس

يستخدم البنك نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر علسى مسدى العمسر 
 المتبقي ل داه المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت. 

لسسى تحديسسد ومعسسايره العالقسسة بسسين التغيسسرات فسسي نسسسب التعثسسر وعوامسسل اإلقتصسساد الكلسسي. بالنسسسبة لمعظسسم يشسستمل التحليسسل ع
ونمسو النساتج المحلسي اإلجمسالي واالنفساق  نمسوالمعدل و سعر النفط التعرضات، تشتمل عوامل االقتصاد الكلي األساسية على

 . مؤشر أسعار األسهم والبطالةالحكومي و
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 شركة مساهمة سعودية –ني البنك العربي الوط 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

  ( مخاطر االئتمان )تتمة(1

 )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –مان المتوقعة المبالغ الناتجة عن خسائر االئت (  أ

 )تتمة( وضع جدول شروط التعثر (1

، وبعد األخسذ فسي الحسسبان مجموعسة متنوعسة مسن المعلومسات الفعليسة الخارجيسة والتوقعسات، يقسوم البيانات االقتصاديةوبناءا  
لتوجسه المسستقبلي للتغيسرات االقتصسادية المعنيسة ومجموعسة مسن البنك بصعداد تصوره لـ "الحالة األساسية" التي يكون عليهسا ا

 .ل توقعات احتماالت التعثري، ويستخدم البنك هذه التوقعات لتعدسيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري( 2

ل كبير بحسسب المحفظسة وتشسمل تغيسرات كميسة فسي احتمساالت تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكالتتفاوت ضوابط 
 .احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة التعثر وعوامل نوعية، بما في ذلك 

وباستخدام التقديرات التي اجراها الخبراء لديه وبناءا  على الخبرة السسابقة، يمكسن للبنسك أن يقسرر بسأن مخساطر االئتمسان قسد  
بناءا  علسى مؤشسرات نوعيسة معينسة تسدل علسى ذلسك، وأنسه لسم يستم إظهسار أثرهسا بالكامسل فسي التحاليسل ازدادت بشكل جوهري 
 الكمية بصورة منتظمة 

 
، يرى البنك بأن الزيادة الجوهرية فسي مخساطر االئتمسان قسد حسدثت احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظةبوفيما يتعلق 

لسداد. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منسذ أبكسر تساري  بعد ثالثين يوما  من تاري  التأخر عن ا
 استحقاق مضى لم يتم فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل. 

يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريسق القيسام بمراجعسات 
 د بأن:منتظمة كي يؤك

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 
  يوما ، و 30إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة 
  ( 1شهرا  )المرحلة  12لمدة  مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين التعثر عن السدادغيرعدم وجود تقلبات

 (.2والتعثر عن السداد على مدى العمر )المرحلة 

 (  الموجودات المالية المعدلة3

يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفساظ بالعميسل وعوامسل أخسرى 
اثبسسات القسسروض الحاليسسة التسسي تسستم تعسسديل التوقسسف عسسن ل. يجسسوز ال تتعلسسق بالتسسدهور االئتمسساني الحسسالي أو المتوقسسع للعميسس

 شروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا  للسياسة المحاسبية للبنك.

كانت هناك زيسادة  في حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثباتها، فصنه يجب التحديد فيما إذا
 جوهرية في مخاطر االئتمان ل صل وذلك بمقارنة:

  بتاري  إعداد القوائم المالية وفق الشروط المعدلة، معللتدفقات النقدية  من صافي القيمة الحاليةالمتبقي 

  وشسسروط اإلثبسسات األولسسي عنسسد بيانسسات الللتسسدفقات النقديسسة المحسسسوبة بنسساء علسسى  مسسن صسسافي القيمسسة الحاليسسةالمتبقسسي
 .التعاقد االصلي

يقوم البنك بصعادة التفاوض بشأن القسروض الممنوحسة للعمسالء السذين يواجهسون صسعوبات ماليسة  لزيسادة فسرص التحصسيل 
على أساس اختياري وذلك في حال تعثسر المسدين عسن سسداد  تتم إعادة الهيكلةوتقليل مخاطر التعثر. وطبقا  لسياسة البنك، 

خاطر عالية للتعثر عن السداد، وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهسود المعقولسة للسسداد دينة أو، في حالة وجود م
 ية األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.دوفق الشروط التعاق

تعسديل شسروط التعهسدات المتعلقسة وتغيير موعد سداد العمولة و ،تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق 
  . الجدولةإعادة بالقرض. يخضع كل من القروض الممنوحة للشركات واألفراد لسياسة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

  ( مخاطر االئتمان )تتمة(1

 ()تتمة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة (    أ

 )تتمة( (  الموجودات المالية المعدلة3

، فسصن تقسدير احتمسال التعثسر عسن السسداد يعكسس فيمسا إذا أدى البنسكزء مسن سياسسة بالنسبة للموجسودات الماليسة المعدلسة كجس
 جدولسةإعسادة التعديل إلى تحسين أو استعادة قدرة البنك علسى تحصسيل العمولسة وأصسل المبلسغ وخبسرة البنسك السسابقة تجساه 

بل الشروط التعاقديسة األصسلية المعدلسة وكجزء من هذه العملية، يقوم البنك بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقا مماثلة.
 وينظر في المؤشرات السلوكية المختلفة.

 الجدولسةإعادة مؤشرا  نوعيا  على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وأن توقع  الجدولةإعادة عتبر توبشكل عام، 
على العميل أن يسدلل بشسكل ثابست علسى عتبر دليال  على األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض / أو متعثرا . يجب تقد 

سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمسال 
 شهر. 12التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر يتم قياسه بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان الموقعة على مدى 

 عن السداد(  تعريف التعثر 4

 :تستخدم المعايير التالية لتحديد إن كان المقترض متعثرا

  يوم )أو أكثر(. 90لمدة عن السداد  لمقترض التزام متأخرلدى اإن كان 
  .لديه التزام قام البنك بصيقاف الفوائد المستحقة عليه 
  عادة هيكلته مع خسارة للبنك.إلديه التزام )التزامات( تم 
 فه كغير عامل من قبل البنك.لديه التزام تم تصني 
  . لديه التزام قام البنك بشطبه كليا أو جزئيا 

 

 رضة متعثرة عن السداد، فأن البنك ينظر في مؤشرات:تعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المق

 مثل أي خرق للتعهدات. –نوعية  -
 ة المصدرة إلى البنك.مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجه –كمية  -
 تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية. -

تفاوت علسى مسدى السزمن الظهسار يأن المدخل إلى التقويم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها 
 التغيرات في الظروف.

 المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي. يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف

 (  إدراج المعلومات المستقبلية5

يقوم البنك بصدراج المعلومات المستقبلية في تقويمه فيما إذا كانت خسائر االئتمسان أليسة أداة قسد ازدادت بشسكل جسوهري 
ختلف المعلومات الفعلية والتوقعات، يقوم البنسك منذ االثبات األولي لها وقياسه لخسائر االئتمان المتوقعة. وبناءا  على م

بصعداد تصورا  لـ "الحالسة األساسسية" للتوجسه المسستقبلي للمتغيسرات االقتصسادية المعنيسة ونطساق مسن التوقعسات المحتملسة 
. تشستمل المعلومسات االحتمساالت المتعلقسة بكسل نتيجسةاألخرى. ويتطلب ذلك اعداد تصورين إضافيين أو أكثسر ودراسسة 

وكسساالت تقيسسيم مثسسل شسسركة مسسوديز لخسسدمات البيانسسات لخارجيسسة علسسى بيانسسات اقتصسسادية وتوقعسسات منشسسورة مسسن قبسسل ا
 االقتصادية. 

تمثل "الحالة األساسية" النتيجة األكثر احتماال ، وتتفق مع المعلومات المسستخدمة مسن قبسل البنسك ألغسراض أخسرى مثسل 
تشساؤما . وبشسكل دوري، يقسوم البنسك وت األخسرى نتسائج أكثسر تفساؤال  التخطيط االستراتيجي والموازنسة. تمثسل التصسورا

 ألفضل التصورات األخرى. بصجراء اختبارات جهد ألكثر الصدمات شدة من أجل معايير تحديده
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

  ( مخاطر االئتمان )تتمة(1

 )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة (  أ

 ة()تتم (  إدراج المعلومات المستقبلية5

وباسسستخدام تحليسسل  .يقسسوم البنسسك بتحديسسد وتوثيسسق المحركسسات األساسسسية لمخسساطر االئتمسسان وخسسسائر االئتمسسان لكسسل محفظسسة
البيانات التاريخية، يقسوم بتقسدير العالقسة بسين عوامسل االقتصساد الكلسي ومخساطر االئتمسان وخسسائر االئتمسان تشستمل هسذه 

 على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية: 2018 يونيو 30التصورات االقتصادية المستخدمة في 

 سعر النفط 
  نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
  التوظيفمعدالت  
  االنفاق الحكومي 
 مؤشر أسعار األسهم 

تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة للموجسودات الماليسة 
 سنة الماضية. 15إلى  10 على مدى الـالبيانات التاريخية  على أساس تحليل

 

 (  قياس خسائر االئتمان المتوقعة6

 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية: 

 احتمال التعثر عن السداد. -
 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. -
 داد.التعرض عند التعثر عن الس -

يتم استخراج المؤشرات أعاله عموما  من نماذج إحصائية معسدة داخليسا  وبيانسات تاريخيسة أخسرى، ويستم تعسديلها لستعكس 
 المعلومات المستقبلية، كما تم تبيانه أعاله.

إن تقديرات احتماالت التعثسر تعتبسر تقسديرات بتساري  معسين يستم احتسسابها وفسق نمساذج تصسنيف إحصسائية ويستم تقويمهسا 
باستخدام أدوات تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطسراف األخسرى والتعرضسات. تحسدد هسذه النمساذج اإلحصسائية وفسق 
بيانات مجمعة داخليا  وخارجيا  تشتمل على عوامل كميسة ونوعيسة. وعنسد توفرهسا، يمكسن أيضسا  اسستخدام بيانسات السسوق 

ل الطسرف المقابسل أو التعرضسات بسين فئسات درجسات للحصول على احتمال التعثسر للشسركات الكبسرى. وفسي حالسة انتقسا
  التصنيف، فصن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. 

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملسة فسي حالسة وجسود تعثسر. يقسوم البنسك بتقسدير مؤشسرات 
ُء على تاري  معدالت استرداد المطالبات مسن األطسراف المتعثسرة. تأخسذ نمساذج نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد بنا

تكاليف اسسترداد الضسمان السذي يعتبسر جسزءا  ال يتجسزأ مسن  ونسبة الخسارة عند التعثر بعين االعتبار الهيكل والضمان 
ا لتحديد نسبة الخسارة عند بالنسبة لقروض التجزئة المضمونة، تعتبر قيمة / نوع االصل مؤشرا أساسياألصل المالي. 

تقسسوم تقسسديرات نسسسبة الخسسسارة عنسسد التعثسسر بصعسسادة معسساييره مختلسسف التصسسورات االقتصسسادية،  ويسستم التعثسسر عسسن السسسداد. 
 احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.

لمتوقعسة فسي حالسة وقسوع التعثسر. يقسوم البنسك باسستخراج "التعسرض عنسد يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضسات ا
التعثر عن السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسسموح بسه بموجسب 

فترية له. بالنسسبة اللتزامسات العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الد
القسسروض والضسسمانات الماليسسة، يشسستمل "التعسسرض عنسسد التعثسسر عسسن السسسداد" علسسى المبلسسغ المسسسحوب والمبسسالغ المسسستقبلية 
المحتملسسة التسسي يمكسسن سسسحبها بموجسسب العقسسد والتسسي يسستم تقسسديرها وفسسق بيانسسات تاريخيسسة وتوقعسسات مسسستقبلية. بالنسسسبة لسسبعض 

د التعرض عند التعثر عن السداد، عن طريق تقويم مجموعسة مسن نتسائج التعرضسات المحتملسة فسي الموجودات المالية، يحد
 مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

بانسسبة للموجسودات الماليسة التسي لسم شسهر كحسد أقصسى  12كما تم وصفه أعاله، وشريطة استخدام احتمال التعثسر لمسدة 
بشكل جوهري، يقوم البنسك بقيساس مخساطر االئتمسان المتوقعسة بعسد األخسذ بالحسسبان  بهاالخاصة تزداد مخاطر االئتمان 

مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصوى )بما في ذلك خيارات التمديد للجهسة المقترضسة( التسي يتعسرض علسى 
أطول. تمتسد أقصسى فتسرة تعاقديسة المخاطر، قام البنك بالنظر في فترة  إدارةمداها لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض 

 إلى التاري  التي يحق للبنك فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو الضمان.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -15

  ( مخاطر االئتمان )تتمة(1

 )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  (  أ

 )تتمة( (  قياس خسائر االئتمان المتوقعة6

تسسهيالت بطاقسات االئتمسان ، التسي تشستمل علسى كسل مسن القسرض ومكسون االلتسزام غيسر بالنسبة للحسابات المكشوفة و
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقديسة القصسوى إذا لسم تحسد  بقياس المسحوب، يقوم البنك

االئتمسسان خسسالل فتسسرة  مقسسدرة البنسسك علسسى طلسسب السسسداد أو إلغسساء االلتسسزام غيسسر المسسسحوب، مسسن تعسسرض البنسسك لمخسساطر
المتعاقد عليها. ال يوجد لهذه التسسهيالت شسروط أو فتسرات سسداد محسددة، ويستم ادارتهسا علسى أسساس جمساعي. االخطار

خسالل اإلدارة اليوميسة االعتياديسة ولكسن فقسط عنسدما يصسبح  ينفسذيمكن للبنك إلغاؤها فورا ، لكن هذا الحق التعاقدي لسن 
مخاطر االئتمان على مسستوى التسسهيل. يستم تقسدير هسذه الفتسرة األطسول بعسد األخسذ بعسين البنك على علم بأي زيادة في 

االعتبسسار إجسسراءات إدارة مخسساطر االئتمسسان التسسي يتوقسسع البنسسك اتخاذهسسا والتسسي مسسن شسسأنها التقليسسل مسسن مخسساطر االئتمسسان 
من القسرض إلسى قسرض بشسروط  المتوقعة. يشمل ذلك تخفيض الحدود، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المتبقي

 سداد محددة.
 

(  مخصص الخسارةب   

يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسسارة، حسسب فئسة األدوات 
 المالية.

 2018يونيو  30
 )غير مدققة(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شهر 12  

خسائر االئتمان 
مدى  المتوقعة على

العمر للموجودات 
المالية التي ليس لها 

مستوى ائتمان 
 منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

     

القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة 
     المطفأة

 2,639,722 1,075,408 1،174،118 390،196 2018 يناير 1الرصيد في 

 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - (6,712) (25,766) 32,478 شهر

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 - (19,048) 51,060 (32,012) لموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان منخفض

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - 62,806 (61,042) (1,764) موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض ل

 459,393 527,617 (103,767) 35,543 مجنب خالل الفترة، صافي

 (468،540) (468،540) - - مبالغ مشطوبة 

 2,630,575 1,171,531 1،034,603 424,441 2018 يونيو 30الرصيد في 

 

(  الضمانات ج  

أنشطة اإلقراض الخاصة به، باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان. تشتمل هذه  يقوم البنك، خالل
الضمانات في الغالب على ودائع ألجل، وتحت الطلب ونقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم دولية ومحلية، وعقارات 

التجارية ويتم إدارتها لمواجهة المخاطر  وأصول ثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل القروض
ذات العالقة بصافي القيمة البيعية لها. بالنسبة للموجودات المالية التي لها مستوى ائتماني منخفض بتاري  إعداد القوائم 

 بشأن الضمانات وذلك بالقدر الذي تقلل فيه الضمانات من مخاطر االئتمان. كميةالمالية، فصنه يطلب معلومات 



38 

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

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -16
 

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

 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات ، أو -

 .نفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسم األكثرفي السوق  -

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

 
 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

 تخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:يس

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

ستخدام طرق تسعير أخرى يتم المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو با األسوقالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 .تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة

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

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

بما في ذلك مستويات التسلسل مة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، القييوضح الجدول التالي 

المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها  ل دواتلقيمة العادلة ل دوات المالية، وال تشمل معلومات القيمة العادلة ل الهرمي

 :  معقولةتقارب القيمة العادلة بصورة رية كانت القيمة الدفت إذابالقيمة  العادلة 
 

   مالية الموجودات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2018يونيو  30

موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

 اللمن خالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
)تتضمن استثمارات  الربح أو الخسارة

 514,459 474,084 40,375 - 514،459 لغرض المتاجرة( مقتناة 

 من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
 3,994,801 1,893 1,065,103 2,927,805 3,994,801 اآلخر الدخل الشامل

 1,785,052 - 1,785,052 - 1,785,052 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 
      

موجودات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 
      العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 2,411,457 - - - 2,411,457 األخرى

 22,604,808 - 22,200,753 404,055 22,433,893 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 119,246,270 119,246,270 - - 117,485,697 قروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -16

 
 )تتمة(لدفترية والقيمة العادلة القيمة ا -أ

 

   )تتمة(الموجودات المالية 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2017 ديسمبر 31

موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

 10,454,174 10,716 907,210 9,536,248 10,454,174 استثمارات متاحة للبيع 

 943,760 - 943,760 - 943,760 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

موجودات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 1,710,123 - - - 1,710,123 المالية األخرى

 21,759,096 - 21,293,723 465,373 21,866,642 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 116,229,580 116,229,580 - - 114,542,929 قروض وسلف
  

 

   مالية المطلوبات ال

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2018 يونيو 30

بالقيمة مطلوبات مالية  تم قياسها 
 العادلة 

     

 1,297,074 - 1,297,074 - 1,297,074  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 
مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة 
     

لبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة 
 3,702,564 - - - 3,702,564 األخرى

  ودائع العمالء
129,238,639 - - - 129,238,639 

 1,957,189 1,957,189 - - 2,017,996 كصكو
 

   
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2017 ديسمبر 31

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 
 العادلة 

     

 855,902 - 855,902 - 855,902 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 
مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

  العادلة 
   

 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 2,691,549 - - - 2,691,549 األخرى

 136,048,089 - - - 136,048,089 ودائع العمالء 

 1,985,606 1.985.606 - - 2,016,274 صكوك
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةاحات حول القوائم المالية المرحلية إيض
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -16
 

   قياس القيمة العادلة - ب
 

 لعادلة التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة ا -1
 

 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة  لم يكن هنالك أي تحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .2017و 
 

 القيم العادلة للمستوى الثالث -2

 القيم العادلة للمستوى الثالث تسوية

 للقيمة العادلة للمستوى الثالث: ةإلى االرصدة الختامي االرصدة االفتتاحية تسويةيوضح الجدول التالي 

 
 

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30

 بالقيمةاستثمارات  
 من خاللالعادلة 

 الربح أو الخسارة

 بالقيمةاستثمارات  
الدخل  خالل من العادلة

 الشامل اآلخر

    
 -  - الرصيد في بداية الفترة 

ق األولي مبالغ محولة من موجودات مالية متاحة للبيع  عند التطبي
 8,823  9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 
1.893 

غير المحققة المدرجة في قائمة الدخل المرحلية  المكاسبإجمالي 
 17,305 الموحدة 

 

- 

 -  (2,044) تسويات

 -  450,000 مشتريات

 1.893  474,084 الرصيد في نهاية الفترة

 (:2017) كمتاحة للبيع ةاالمقتنستثمارات المالية اإل

 االرصدة االفتتاحية إلى االرصدة الختامية للقيمة العادلة للمستوى الثالث: تسويةيوضح الجدول التالي 
  
 2018 يونيو 30 

 )غير مدققة(
  2017يونيو  30 

 )غير مدققة(
    

 24.215  10,716 الرصيد في بداية الفترة 
عند و الخسارة في الربح أ  قيمتها العادلة إلى مدرجة مبالغ محولة

 (8,823)  9التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

- 
عند  قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى مدرجة مبالغ محولة

 (1,893)  9التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

- 

 4.693  -  المكاسب غير المحققة في قائمة الدخل الشامل اآلخرإجمالي 

 (12.979)  - تسويات

 15.929  - الفترة الرصيد في نهاية 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 
 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  )بآالف الرياالت السعودية( 

 )تتمة(ة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيم -16
 

  )تتمة( قياس القيمة العادلة - ب

   طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة -3

 30طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المســـتوى الثاني والثالث للقــــيمة العادلـــة كما في  يوضح الجدول التالي 
 التي تم استخدامها:  الهامة غير القابلة للمالحظةالمدخالت ، إضافة إلى 2017 سمبردي 31و  2018يونيو 

الماااادخالت الهامااااة غياااار  طرق التقييم  النوع 
 القابلة للمالحظة

العالقة بين المدخالت 
الهامة غير القابلة 
للمالحظة وقياس 

 القيمة العادلة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
  الربح أو الخسارة

يتم تحديد القيمة العادلة بناء على 
أساس آخر صافي قيمة موجودات 

 معلن عنه لصناديق المستثمر.
 ال ينطبق ال شيء 

المدرجة قيمتها العادلة في  االستثمارات
 / االستثماراتالدخل الشامل اآلخر

المصنفة في  (2017) المتاحة للبيع
المستوى الثاني وتشمل السندات العادية 

 وجد لها سعر متداول في السوق التي ال ي

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

 االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

المدرجة قيمتها العادلة في  االستثمارات
 راتاالستثما/  الدخل الشامل اآلخر

 المصنفة في ( 2017)المتاحة للبيع  
المستوى الثالث وتشمل صناديق األسهم 

 الخاصة  

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

 ال ينطبق ال شيء  للصناديق.

تتكون المشتقات المصنفة في المستوى 
الثاني من مقايضات أسعار العموالت 

ضات العمالت ، العقود الخاصة، مقاي
المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت 
والخيارات، عقود الصرف األجنبي 
اآلجلة،  خيارات العمالت والسلع 

 وغيرها من أدوات المشتقات المالية.  

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة 
لبنك با الخاصةباستخدام نماذج التقييم 

لنقدية المبنية على أساس التدفقات ا
المخصومة. ويتم إدخال بيانات هذه 

السوق  مؤشراتالنماذج على أساس 
القابلة للمالحظة ذات الصلة باألسواق 
التي يتم تداول هذه األدوات فيها والتي 

من مزودي خدمة  يتم الحصول عليها
البيانات المستخدمة في السوق بشكل 

 واسع. 

 ال ينطبق ال شيء 

الية التي يتم الموجودات والمطلوبات الم
اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة ويتم 

تشمل  الثانيتصنيفها في المستوى 
 االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة.

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

 وهوامش االئتمان.

يتم تضمين تغطية إضافية 
لمراعاة أي اختالفات 

محتملة في النموذج أو أي 
ظروف ضغط في السوق.   

  

 ال ينطبق

الموجودات والمطلوبات المالية التي 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 

 وهوامش االئتمان.

يتم تضمين هوامش 
االئتمان بتغطية إضافية 
لمراعاة أي اختالفات 

محتملة في النموذج أو أي 
  سوق ظروف ضغط في ال

كلما كان هامش 
االئتمان عاليا  كلما كان 
التقييم منخفضا  والعكس 

 صحيح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 

 كفاية رأس المال    - 17

تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بصدارة 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 

  .النظامي الفترة، التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة برأس المالوخالل  .قوي
 

ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا
 المرحلية ل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالييتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤه

 .مخاطرها النسبية ارالموحدة، والتعهدات وااللتزامات والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظه
 
 يـوالت 3 بازل لجنةهيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات  بشأن إرشادات السعودي بصصدار العربي النقد مؤسسة قامت لقد

، تم احتساب الموجودات المرجحة 3توصيات لجنة بازل للركن األول من وطبقا   .2013يناير  1من  مفعولها اعتبارا   سرى
 رأس المال والنسب ذات الصلة كما يلي: وإجماليالخاصة بالمجموعة  الموحدة للمخاطر

  
 2018 يونيو 30 

 )غير مدققة(  

 

 2017ديسمبر  31 
 قة()مدق

 2017يونيو  30 
 )غير مدققة( 

 146,015,989  138,475,268  148.718.221 مرجحة المخاطر الموجودات ال –مخاطر االئتمان 

 13,176,799  13,253,250  13.450.008 مرجحة المخاطرالموجودات ال -مخاطر العمليات 

 1,190,698  608,966  1.246.082 مرجحة المخاطرالموجودات ال -مخاطر السوق 

 163.414.311 مرجحة المخاطرالموجودات ال -( 1إجمالي الركن )
 

152,337,484  160,383,486 
      

 23،590،857  23,719,687  25.093.993 رأس المال األساسي 
 2،971،451  3,026,724  2.529.818 رأس المال المساند 

 26،562،308  26,746,411  27.623.811 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال      

 %14.71  %15.57  %15.36 نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 16,56%  %17.56  %16.90 نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

يتم مراقبة كفاية رأسمال  .مالزمة ألعمال المجموعةتحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر ال
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
 

   أرقام المقارنة   - 18
 

 إلى "، صافيدخل أتعاب وعموالت"السابقة من  للفترة إيرادات التأجير من شركة تابعةتصنيف  الفترة الحالية، تم إعادة  الل
 تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. لالموحدة المرحلية في قائمة الدخل  "صافيدخل العمليات األخرى، "

 لموحدة: االمرحلية  قائمة الدخلفيما يلي بيان بأثر عمليات إعادة التصنيف هذه على 

 )غير مدققة( 2017يونيو  30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 سابقا   وردكما 

 
 إعادة التصنيف

 المسجل بعد المبلغ  
 إعادة التصنيف

 ، صافيدخل أتعاب وعموالت
253.765  (24.489)  229.276 

 48.589  24.489  24.100 دخل العمليات األخرى، صافي

 277.865  -  277.865 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 2017و  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

  )بآالف الرياالت السعودية(

 

   أرقام المقارنة )تتمة(   - 18

 )غير مدققة( 2017يونيو  30

 المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 لموحدة الموجزةالمرحلية ااعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية   -19

ق ــهـ )المواف1439 القعدة وذ 12زة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  ـالموج تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة

 .(2018 يوليو 25

 
 سابقا   وردكما 

 
 إعادة التصنيف

 المسجل بعد المبلغ  
 إعادة التصنيف

 474.760  (50.858)  525.618 ، صافيدخل أتعاب وعموالت

 95.265  50.858  44.407 دخل العمليات األخرى، صافي

 570.025  -  570.025 
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