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 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
  الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

  عــــــــام -۱
 ۱۳۹۹رجب  ۱۸بتاریخ  ۳۸بموجب المرسوم الملكي رقم م/  ،شركة مساھمة سعودیة  ،تأسس البنك العربي الوطني ( البنك ) 

م بع�د أن انتقل�ت إلی�ھ عملی�ات البن�ك العـــ�ـربي  ۱۹۸۰فبرای�ر  ۲وقد بدأ البنك أعمالھ بت�اریخ  .)م ۱۹۷۹ یونیو ۱۳الموافق (ھـ 
ربی�ع األول  ۱بـــتاریـ�ـخ  ۱۰۱۰۰۲۷۹۱۲تج�اري رق�م یعمل البـــنك بموج�ب السج�ـل ال .المحدود في المملكة العربیة السعودیة

فرع�اً) ف�ي المملك�ة العربی�ة  ۱٤۰: ۲۰۱۸فرع�اً ( ۱۳۹خالل ش�بكة فروع�ھ وع�ددھا  من )م۱۹۸۰ینایر  ۱۹الموافق (ھـ ۱٤۰۰
 :إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو .السعودیة  وفرعاً واحداً  في المملكة المتــحدة

  البنك العربي الوطني

 ٥٦۹۲۱ ص ب

 ۱۱٥٦٤الریاض 

  المملكة العربیة السعودیة
 
كما یقدم البن�ك لعمالئ�ھ منتج�ات مص�رفیة متوافق�ة م�ع أحك�ام الش�ریعة  .تتمثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة 

 .تأسیسھا من قبل البنكوالتي یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا من قبل ھیئة شرعیة مستقلة تم  العمولةمبدأ تجنب قائمة على 
 

تشتمل القوائم المالی�ة المرحلی�ة الموح�دة الم�وجزة للبن�ك عل�ى الق�وائم المالی�ة المرحلی�ة الم�وجزة للبن�ك والش�ركات التابع�ة التالی�ة 
 (یشار الیھا مجتمعة بـ المجموعة):

 
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 
مملوكة بالكامل للبنك  العربي الوطني لالستثمار) شركة( تابعة باسمسیس شركة وفقاً لتوجیھات ھیئة السوق المالیة، قام البنك بتأ

، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل سعودیة مقفلةمساھمة وھي شركة  (بشكل مباشر أو غیر مباشر)،
بتولي وإدارة الخدمات  تقوم) و۲۰۰۷نوفمبر  ۷ھـ (الموافق ۱٤۲۸شوال  ۲٦الصادر بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۸التجاري رقم 

وحفظ األوراق المالیة حسب  والمشورةاالستثماریة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتیب 
علیھ، ).۲۰۰۸ینایر  ۱۲الموافق ( ھـ۱٤۲۹محرم  ۳ من  إعتباراً  وقد بدأت الشركة التابعة أعمالھا .أنظمة ھیئة السوق المالیة

بتاریخ   علماً أنھ. ۲۰۰۸ینایر  ۱۲أ البنك بتوحید القوائم المالیة للشركة التابعة المذكورة أعاله في قوائمھ المالیة إعتباراً من بد
)، قامت الشركة التابعة بتعدیل وضعھا القانوني من شركة ذات مسؤولیة ۲۰۱٤نوفمبر  ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳٦محرم  ۱۹

محرم  ۲۸تم تعدیل غرض الشركة والموافقة علیھ من قبل مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  .محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة
تم إجراء تعدیل لیشمل التعامل كأصیل.  ۱/٦/۱٤۸۳۲/۱٥) بموجب قرار الھیئة رقم س/۲۰۱٥نوفمبر  ۱۰ھـ (الموافق ۱٤۳۷

) إلقراض عمالء الشركة لغرض ۲۰۱٦یو یون ۲ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۲٦إضافي ألغراض ھذه الشركة التابعة بتاریخ 
ھـ وتعمیم ٥/۲/۱٤۳۷بتاریخ  ۳۷۱۰۰۰۰۱٤۸٦۷التداول في األوراق المالیة بموجب تعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

 .ھـ۱۰/۳/۱٤۳۷بتاریخ  ٦/۱٦۲۸۷/۱٥/س ھیئة السوق المالیة رقم

 
 شركة العربي لتأجیر المعدات الثقیلة

 مقفل�ة س�عودیةوقد تم تأسیسھا في المملك�ة العربی�ة الس�عودیة كش�ركة مس�اھمة  %۸۷٫٥لبنك فیھا نسبة وھي شركة تابعة یمتلك ا
 ۱۰ھ�ـ (المواف�ق ۱٤۳۰ ىجم�ادى األول� ۱٥الص�ادر ف�ي مدین�ة الری�اض بت�اریخ  ۱۰۱۰۲٦۷٤۸۹بموجب السجل التجاري رقم 

وق�د ب�دأ البن�ك  .لھ�ا وفق�اً ألحك�ام الش�ریعة اإلس�المیةوتعمل الشركة في مجال تأجیر المعدات الثقیلة وتمارس أعما .)۲۰۰۹مایو 
، ق�ام ۲۰۱٤م�ایو  ٦ف�ي  .وھو ت�اریخ ب�دء أعم�ال الش�ركة ۲۰۰۹مایو  ۱۰إعتباراً من  التابعة بتوحید القوائم المالیة لھذه الشركة

 .%۸۷٫٥إلى  %٦۲٫٥البنك بزیادة نسبة ملكیتھ في ھذه الشركة التابعة من 
 

 مینشركة وكالة العربي للتأ

كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة ف�ي المملك�ة  ۲۰۱۳وھي شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة، تم تأسیسھا في عام 
ھ��ـ ۱٤۳٥مح��رم  ۲۸الص��ادر ف��ي مدین��ة الری��اض بت��اریخ  ۱۰۱۰۳۹٦٤۲۳العربی��ة الس��عودیة بموج��ب الس��جل التج��اري رق��م 

من مؤسسة النقد العربي الس�عودي لممارس�ة أعمالھ�ا  ابعة على الترخیص حصلت ھذه الشركة الت .) ۲۰۱۳دیسمبر  ۱(الموافق 
 .)۲۰۱٤مارس  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳٥ ىجمادى األول ٥بتاریخ 

 
 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقاریة المحدودة 

مس�ؤولیة مح�دودة بموج�ب وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربی�ة الس�عودیة كش�ركة س�عودیة ذات 
یولی��و  ٦ھ��ـ (المواف��ق ۱٤۲٥جم��ادى األول��ى  ۱۸الص��ادر ف��ي مدین��ة الری��اض بت��اریخ  ۱۰۱۰۱۹۹٦٤۷الس��جل التج��اري رق��م 

). تعمل ھذه الشركة التابعة في مجال شراء األراضي والعقارات واستثمارھا بالبیع والتأجیر لصالح الشركة ومسك إدارة ۲۰۰٤
للغی�ر عل�ى س�بیل الض�مانات وبی�ع وش�راء العق�ارات ألغ�راض التموی�ل بموج�ب موافق�ة مؤسس�ة النق�د األصول العائدة للم�الك و

 .ھـ۱۰/۸/۱٤۳٦بتاریخ  ۳٦۱۰۰۰۱۰۹۱٦۱العربي السعودي رقم  

 

 



۸ 

 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ر المنتھیة في أشھ الستةلفترة 
  

 (تتمة) عــــــــام -۱
 

 شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمیة المحدودة

بتأس��یس ش��ركة البن��ك العرب��ي ال��وطني لألس��واق العالمی��ة المح��دودة كش��ركة ذات مس��ؤولیة مح��دودة  ۲۰۱۷ین��ایر  ۳۱ق��ام البن��ك بت��اریخ 
القی��ام بعملی��ات المت��اجرة بالمش��تقات المالی��ة ف��ي ھ��ذه الش��ركة  تتمث��ل أھ��دافللبن��ك.  %۱۰۰ة مس��جلة ف��ي ج��زر الكایم��ان ومملوك��ة بنس��ب

 .باإلضافة إلى عملیات إعادة الشراء نیابة عن البنك

 

 تغیُر في وضع شركة تابعة

استثمار عقاري في صندق إي.إن.بي.آي. البوابة االقتصادیة (الصندوق)، وھو صندوق  %۲٥٫٤۷یمتلك البنك بشكل غیر مباشر نسبة 
ین�ایر  ۱۱لمدة خمس سنوات تبدأ م�ن ت�اریخ إقف�ال الط�رح األول بت�اریخ  ۲۰۱٤أغسطس  ۲٥بطرح خاص ومحدد المدة تم تأسیسھ في 

 ٥ھ��ـ (المواف��ق ۱٤۳٥ش��وال  ۹بت��اریخ  ۸/۱٤/٤۱۱. ت��م إخط��ار ھیئ��ة الس��وق المالی��ة بط��رح الص��ندوق بموج��ب الخط��اب رق��م ۲۰۱٥
صندوق في تملك موجودات عقاری�ة ف�ي مدین�ة الری�اض كعق�ارات م�درة لل�دخل ف�ي الری�اض وسیتس�لم ). یتمثل نشاط ال۲۰۱٤أغسطس 

 الصندوق منھا دخل إیجار ودخل تشغیل الفندق على مدى فترة الصندوق. 

الص�ندوق قام�ت المجموع�ة بإع�ادة تقی�یم س�یطرتھا عل�ى  وبعد ذلك. ۲۰۱۸حتى سبتمبر تم توحید القوائم المالیة للصندوق كشركة تابعة 
وبعد االخذ بعین االعتبار تكوین مجلس إدارة الصندوق والعناصر األخرى، رأت المجموعة أنھا فقدت السیطرة عل�ى أنش�طة الص�ندوق 

، إال أنھ ال زال للمجموعة تأثیر ج�وھري عل�ى الص�ندوق. وعلی�ھ، فق�د توقف�ت المجموع�ة ع�ن توحی�د الق�وائم ۲۰۱۸اعتباراً من أكتوبر 
 .الصندوق كشركة زمیلة وتم اعتبار ،للمجمـــوعةالمرحلیة الموجزة في القوائم المالیة الموحدة  المالیة للصندوق

 
 أسس اإلعداد  -۲ 

  
ً  ۲۰۱۹ یونی�و ۳۰ي المنتھی�ة ف�للفت�رةالقوائم المالیة المرحلیة الموحدة  تم إعداد "التق�اریر  الخ�اص ب�ـ )۳٤معی�ار المحاس�بة ال�دولي (ل طبق�ا
 معتمد في المملكة العربیة السعودیة. ال "األولیةالمالیة 

 
ً  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ي المنتھیة فللفترةالقوائم المالیة المرحلیة الموحدة  تم إعداد   )۳٤معیار المحاسبة الدولي (ل طبقا

محاسبة الزكاة وضریبة الدخل (فیما ومعیار المحاسبة الدولي للتقریر المالي على التوالي وفقا لتعدیل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن 
"الرس�وم" فیم�ا یتص�ل بالزك�اة  – ۲۱"ضریبة الدخل" و "مجلس تفسیر التقاریر المالیة الدولي  ۱۲یخص تطبیق معیار المحاسبة الدولي 

 وضریبة الدخل). إضافة الى نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة.
 

ي البنوك العاملة في المملك�ة بالمحاس�بة ع�ن الزك�اة وض�ریبة ال�دخل ف�ي قائم�ة ، وجھت مؤسسة النقد العربي السعود۲۰۱۹یولیو  ۱۷في 
وكم�ا معتم�د ف�ي المملك�ة الدخل. وھذا یتماشى مع المعیار الدولي للتقریر المالي وتفسیراتھ الصادرة من مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي 

 ".السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة المعاییر" مجتمعة  إلیھا یشار .العربیة السعودیة
 

تبع��اً ل��ذلك، قام��ت المجموع��ة بتغیی��ر المعالج��ة المحاس��بیة للزك��اة وض��ریبة ال��دخل م��ن خ��الل التع��دیل ب��أثر رجع��ي بم��ا یتماش��ى م��ع معی��ار 
) وت�اثیر ھ�ذا التغیی�ر مب�ین ٤واالخطاء المحاسبیة (حسبما مبین في االیضاح للسیاسات المحاسبیة، تغییرات التقدیرات  ۸المحاسبة الدولي 

 للقوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. ٥في االیضاح 
 

ال تش�تمل ھ�ذه الق�وائم المالی��ة المرحلی�ة الموح�دة الم�وجزة عل��ى كاف�ة المعلوم�ات واالفص�احات المطلوب��ة للق�وائم المالی�ة الس�نویة الموح��دة 
. إض�افة ل�ذلك، توج�د بع�ض االفص�احات ۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱ن تُقرأ الى جانب القوائم المالیة السنویة الموحدة للس�نة المنتھی�ة ف�ي ویجب أ

نتیج�ة لتغیی�ر االط�ار الم�ذكور أع�اله وال�ذي س�یتم اإلفص�اح عن�ھ ف�ي الق�وائم المالی�ة  ۷اإلضافیة المطلوبة بموج�ب معی�ار التقری�ر الم�الي 
 .۲۱۹دیسمبر  ۳۱ستنتھي في السنویة للسنة التي 

 
 ما لم یرد خالف ذلك. ویتم تقریبھا ألقرب ألف ،القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة بالریال السعودي ھذه تظھر 
 
 توحید الأسس  -۳
  

ی�تم إج�راء تع�دیالت عل�ى  .یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للبن�ك وذل�ك باس�تخدام سیاس�ات محاس�بیة مماثل�ة
  للبنك.القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع المالیة القوائم 

 
تسیطر المجموعة على الشركة المس�تثمر فیھ�ا عن�دما تك�ون  .الشركات التابعة ھي الشركات المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة

خاطر أو یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة من إرتباطھا بالشركة المستثمر فیھا، ویكون لدیھا المقدرة عل�ى الت�أثیر عل�ى معرضة لم
 المرحلی�ة الموح�دةالق�وائم المالی�ة یتم إدراج القوائم المالیة للشركات التابعة ف�ي  .تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا

 .باراً من تاریخ بدء السیطرة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرةإعت الموجزة
 
 
 
 
 
 



۹ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في ر أشھ الستةلفترة 
 

 (تتمة)توحید الأسس  -۳

    تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط: وبشكل خاص،

عندما تكون لدیھا القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق الحالیة التي تمنحھا المسؤولیة الحالیة للقیام بأعمال  -
 التوجیھ واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فیھا)،

 دیھا حقوق في العوائد المتغیرة من إرتباطھا بالشركة المستثمر فیھا، و أن تكون معرضة لمخاطر أو ل -
 .أن یكون لدیھا القدرة على إستخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا -

تثمر فیھا، عندئذ تنظر كون فیھا حقوق المجموعة أقل من أغلبیة التصویت أو ما یعادلھا من حقوق في الشركة المستوفي الحاالت التي 
 المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدیر مدى السیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

 الترتیبات التعاقدیة مع ذوي أحقیة التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا، -

 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى، -

 .ت المجموعة وحقوق التصویت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكیة مثل األسھمحقوق تصوی -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقدیر فیما إذا كانت لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك عندما تشیر الحقائق إلى وجود تغیر في 
دأ توحید الشركات التابعة اعتباراً من انتقال السیطرة على یب .عناصر الثالثة المتعلقة بالسیطرةالعنصر واحد أو أكثر من 

تدرج موجودات  .الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السیطرة على الشركة التابعة
 المرحلیة الموحدة املفي قائمة الدخل الش الفترةومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل 

 .اعتباراً من تاریخ سیطرة المجموعة ولحین التوقف عن ممارسة السیطرة على الشركة التابعة

 إذا فقدت المجموعة السیطرة على أي شركة تابعة، فإنھا تقوم باإلجراءات التالیة:

 كة التابعة(بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات الخاصة بتلك الشر الموجوداتالتوقف عن إثبات  -
 التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة -
 التوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة والمسجلة في حقوق الملكیة -
 المستلم للعوضإثبات القیمة العادلة  -
 استثمارات مبقاة ةإثبات القیمة العادلة ألی -
   أو الخسارة الربحأو عجز في حساب  فائضإثبات أي  -
أو األرباح   الربح أو الخسارةفي المكونات التي سبق إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر إلى  البنكإعادة تبویب حصة  -

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

 
سواًء  -غیر المسیطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة  للبنكتمثل حقوق الملكیة 

الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة  المرحلیة ویتم عرضھا بشكل منفصل في قائمة الدخل -بشكل مباشر او غیر مباشر
إي خسائر تتعلق  توزیعیتم  .ملكیة العائدة لمساھمي البنك الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الالمرحلیة المركز المالي 

لو أدى ذلك إلى أن یكون رصیدھا حقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى إلى بحقوق الملكیة غیر المسیطرة في أي شركة تابعة 
یتم إثبات الفرق بین  وبموجبھا ،الملكیة غیر المسیطرة باستخدام طریقة الشراء حقوقیتم معالجة عملیة االستحواذ على  عجز.

 .تكلفة الشراء والقیمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شھرة"

أي، (حقوق ملكیة،  كمعامالتحقوق الملكیة غیر المسیطرة والتي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة مع معامالت الیتم اعتبار 
ً  معامالت لكیة الفرق بین القیمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة ویُسجل في حقوق الم ).مع المالك بصفتھم مالكا

یُسجل في حقوق الملكیة أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكیة  كما .الشركة التابعة موجوداتلصافي  الدفتریةالمقتناة بالقیمة 
  .غیر المسیطرة

بعد تاریخ الموحدة حقوق ملكیة الشركة التابعة  یتم الحقا تسویة حقوق الملكیة غیر المسیطرة بحصتھا في التغیرات في
 .االستحواذ

یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت بین 
 .شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة - ٤

اسات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مع تل�ك تتماشى السی
 : ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في للمجموعة المستخدمة في القوائم المالیة الموحدة السنویة 

 

 



۱۰ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 وائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول الق

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في لفترة الستة
 (بآالف الریاالت السعودیة)  
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة - ٥

ل مح�دد لفت�رة مح�دده إیجار. یكون العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة عل�ى اس�تخدام أص�
 وأنھ یمكن للمجموعة توجیھ استخدام ھذه الموجودات. المجموعةمقابل عوض. تحدد السیطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى 

 حق االستخدام ولأص
 تطبق المجموعة نموذج التكلفة، وتقوم بقیاس أصل حق االستخدام بالتكلفة: 

 ئر انخفاض متراكم في القیمة، و مطروحاً منھا أي استھالك متراكم وأي خسا  •
 معدلھ باي إعادة قیاس اللتزام یتعلق بتعدیالت عقد اإلیجار.   •

 اإلیجار  اتالتزام
عن��د اإلثب��ات األول��ي، یج��ب احتس��اب الت��زام اإلیج��ار بالقیم��ة الحالی��ة لكاف��ة دفع��ات اإلیج��ار المتبقی��ة للم��ؤجر. بع��د ت��اریخ ب��دء عق��د 

 التزام اإلیجار بما یلي: اإلیجار، یجب على المجموعة قیاس 
 زیادة القیمة الدفتریة لتعكس العمولة على التزام اإلیجار، و )۱
 تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار، و )۲
 إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقویم أو تعدیالت لعقد اإلیجار. )۳

 
 ة للزكاة وضریبة الدخلالمحاسب یر فيالتغ

نتیجة إلصدار التعلیمات األخیرة من مؤسسة النقد  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰فإن أسس االعداد قد تغییرھا للفترة المنتیھة في  كما ذكر أعاله، 
. في السابق كان یتم اثبات الزكاة وضریبة الدخل في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة حسب ۲۰۱۹یولیو  ۱۷العربي السعودي بتاریخ 

. ومع صدور التعلیمات األخیرة من المؤسسة ۲۰۱۷أبریل  ۱۱بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹دي رقم تعمیم مؤسسة النقد العربي السعو
یتم اثبات الزكاة وضریبة الدخل في قائمة الدخل. عالجت المجموعة ھذا التغییر في محاسبة الزكاة وضریبة  ۲۰۱۹یولیو  ۱۷بتاریخ 

لھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. نتج عن ھذا  ٤الدخل على التوالي وتم اإلفصاح عن التغییر أعاله في االیضاح 
ملیون لایر سعودي. لیس للتغییر أي تأثیر على  ۳۲٤بمبلغ  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰التغییرانخفاض في دخل المجموعة للفترة المنتھیىة في 

 .۲۰۱۹یونیو  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في 

 ضریبة الدخل 

یف أو دین للفترة الى دفع مبلغ ضریبة، على أساس معدل ضریبة الدخل المطبق لكل تشریع، ویعدل بموجب التغیرات في تخضع مصار
 الضریبة المؤجلة للموجودات والمطلوبات العائدة للفروقات المؤقتة وخسائر الضریبة غیر المستخدمة.  

 
لساریة أو الساریة جزئیا في نھایة فترة التقریر المالي في الدول التي یتم احتساب ضریبة الدخل الحالیة على أساس قوانین الضریبة ا

الماخوذة للوعاء توجد بھا الشركة أو فروعھا أو شركاتھ التابعة وتتحصل علي مبالغ تخضع للضریبة. تقوم اإلدارة دوریا بتقییم المراكز 
بناء مخصصمات عند الضرورة بخاضع للتفسیر. تقوم اإلدارة  الضریبي مع االخذ باالعتبار للحاالت التي یكون فیھا النظام الضریبي

 على أساس المبالغ المتوقع دفعھا للسلطات الضریبیة.
 

مصاریف أو دین الفترة التعدیالت الناتجة عن وعاء ضریبة الدخل النھائي یتم تسجیلھا في الفترة التي تم فیھا ھذا الوعاء. تخضع 
على أساس معدل ضریبة الدخل الذي ینطبق ویتم تعدیلھ للتغییرات في الضریبة المؤجلة للضریبة على الدخل الخاضع للضریبة 

 للموجودات والمطلوبات العائدة للفروقات المؤقتة ولخسائر الضریبة غیر المستخدمة.

 عدم الیقین حول معالجة ضریبة الدخل ۲۳سیر مجلس تفسیر التقریر المالي الدولي فت
 

 ۱۲بة الدخل عندم یكون ھناك عدم یقین لمعالجة الضریبة بما یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي یعالج التفسیر محاسبة ضری
، كما انھ ال یشمل المتطلبات المرتبطة  ۱۲لضریبة الدخل. وال ینطبق على الضریبة او الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي 

 ات الضریبیة. یعالج التفسیر األمور التالیة بالتحدید:بالفوائد أو الجزءات المتصلة بعدم یقین المعالج
 
 عندم تحدد المنشأة عدم یقین المعلجة الضریبیة بشكل منفصل -
 االفتراضات التي تتخذھا المنشأة حول فحص المعالجة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة  -
 ، قاعدة الضریبة، خسائر الضریبیة غیر المستخدمة ومعدالت الضریبةكیفیة تحدید المنشأة لالرباح القابلة للضریبیة (خسائر الضریبة) -
 كیفیة معالجة المنشأة للغییرات في الحقائق والظروف -

على المنشأة تحدید ان كانت تعالج كل حالة عدم یقین ضریبیة بشكل منفصل او مجتمعة مع أكثر من حالة. یجب اتباع أفضل المناھج 
 .للتعامل مع حالة عدم الیقین

 
لتحدید حاالت عدم الیقین حول معالجات ضریبة الدخل. وحیث ان المجموعة تعمل في بیئة عمل معقدة تقوم المموعة باتباع االحكام 

 فانھا تقوم بتقییم ان كان للتفسیر أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة.
 

أن ملفات عدم یقین خصوصا تلك المرتبطة بتسعیر التحویالت.  عند اتباع التفسیر، تضع المجموعة االعتبار إلن كانت لدیھا أي مراكز
الضریبة للشركة وشركاتھا التابعة في التشریعات المختلفة تشمل التخفیضات المرتبطة بتسعیر التحویالت وقد تعترض السلطات 

التحویالت، انھ من المحتمل ان  الضریبیة على المعالجات الضریبیة. حددت المجموعة بناءا على دراسة االلتزام بالضریبة وتسعیر
لیس للتفسیر أي تأثیر على القوائم المالیة  معالجتھا الضریبیة (بما في ذلك الشركات التابعة) سوف یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة.

 الموحدة للمجموعة.
 
 



۱۱ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 الموحدة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في لفترة الستة
 (بآالف الریاالت السعودیة)  
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة - ٥
 

 (تتمة) المحاسبة للزكاة وضریبة الدخل یر فيالتغ
 

 الضریبة المؤجلة
 

ات على الفروقات التي تنتج بین المبالغ االسمیة للموجودات والمطلوبات یتم اثبات ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوب
ألغرض التقریر المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض ضریبیة. یتم وضع مبلغ الضریبة المؤجلة على أساس طریقة االثبات المتوقعة أو 

فعلة أو المفعلة جوھریاً في تاریخ القوائم المالیة. یتم أثبات تسویة المبالغ االسمیة للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضریبة الم
أصل الضریبة المؤجلة فقط الى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفر األرباح المستقبلیة القابلة للضریبة ویمكن استخدام األموال. یتم 

 رباح الضریبیة .األ تحققتخفیض أصل الضریبة المؤجلة الى الحد الذي یكون فیھ من غیر المحتمل 
 

ال یتم اثبات الضریبة المؤجلة للموجودات والمطلوبات للفروقات المؤقتة بین المبالغ االسمیة وقاعدة ضریبة االستثمارات للعملیات 
 الخارجیة عندما تكون المجموعة قادرة على السیطرة على توقیت عكس الفروقات المؤقتة وانھ من المحمتمل ال یتم عكس الفروقات في

 المستقبل المنظور.
 

یتم تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة عندما یكون ھنالك حق قانوني قابل للنفاذ لتسویة موجودات ومطلوبات الضریبة 
الحالیة وعندما تكون ارصدة الضریبة المؤجلة مرتبطة بنفس السلطات الضریبیة. یتم تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة عندما 

 التسویة أساس الصافي أو اثبات الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.كون للمنشأة حق قانوني قابل للنفاذ للتسویة وتعتزم إما ی
 

خر یتم اثبات الضریبة الحالیة والمؤجلة في األرباح والخسائر باثتثناء الى الحد الذي تكون فیھ مرتبطة ببنود مثبتة في الدخل الشامل اال
 باشرة في حقوق المساھمین، في ھذه الحالیة تصبح الضریبة قابلة لالثبات.او م

  
 

 الزكاة 
 

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. تحمل مصاریف الزكاة على األرباح والخسائر. ال تعامل الزكاة على 
 بالزكاة.  انھا ضریبة دخل ولذلك ال یتم احتساب ضریبة مؤجلة تتعلق

 
 
 أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة  - ٥
 
 ر الجدیداالمحاسبیة نتیجة تطبیق المعی السیاساتأثر التغیرات في  -أ 
 

  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 أدناه: لمعیارتطبیق ھذا ا . وقد تم توضیح أثراً جدید اً محاسبی اً ، قامت المجموعة بتطبیق معیار۲۰۱۹ینایر  ۱اعتباراً من  

 ) إذا كانت المجموعة ھي المستأجرة  ۱

تعتبر كافة عقود اإلیجار التي تبرمھا المجموعة عقود إیجار تشغیلیة، وبموجبھا تحمل دفعات اإلیجار على قائم�ة ال�دخل المرحلی�ة 
 الموحدة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

بل انتھاء مدتھ، تدرج أیة غرامات یجب دفعھ�ا للم�ؤجر كمص�روف خ�الل الفت�رة الت�ي ی�تم وفي حالة إنھاء عقد اإلیجار التشغیلي ق
 فیھا إنھاء اإلیجار. 

 ) إذا كانت المجموعة ھي المؤجر۲

في حالة بیع الموجودات بموجب عقد إیجار تمویلي بما في ذل�ك تل�ك المقتن�اة بموج�ب عق�ود اإلج�ارة اإلس�المیة، ی�تم إثب�ات القیم�ة 
عات اإلیجار كـ "ذمم مدینة" ویتم اإلفصاح عنھا ضمن الق�روض والس�لف. ی�تم إثب�ات الف�رق ب�ین إجم�الي ال�ذمم المدین�ة الحالیة لدف

والقیمة الحالیة لھذه الذمم كـ "عائد غیر مكتس�ب". ی�تم إثب�ات دخ�ل اإلیج�ار عل�ى م�دى فت�رة عق�د اإلیج�ار باس�تخدام طریق�ة العائ�د 
 ابت. الفعلي والتي تظھر معدل عائد دوري ث

 



۱۲ 

 
 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)
 ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 (بآالف الریاالت السعودیة)  

 
 (تتمة) ر الجدیداالمحاسبیة نتیجة تطبیق المعی السیاساتأثر التغیرات في  - ٤

 (تتمة)عقود اإلیجار : ۱٦المالي  المعیار الدولي للتقریر

عق�ود اإلیج�ار. یح�ل ھ�ذا المعی�ار مح�ل االرش�ادات الحالی�ة المتعلق�ة  - ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر الم�الي 
یر الدولی�ة الصادر عن لجنة تفسیرات المع�ای ٤عقود اإلیجار، والتفسیر  – ۱۷بعقود اإلیجار، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي 

الصادر عن لجنة التفسیرات الدولی�ة الس�ابقة:  ۱٥للتقریر المالي: "تحدید فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، والتفسیر 
ات الدولی�ة الس�ابقة: تق�ویم ج�وھر المع�امالت الت�ي الصادر ع�ن لجن�ة التفس�یر ۲۷الحوافز، والتفسیر  –عقود اإلیجارات التشغیلیة 

 .تنطوي على الشكل القانوني لعقد إیجار

 .۲۰۱۹ینایر  ۱. ویسري مفعولھ على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۲۰۱٦في شھر ینایر  ۱٦تم إصدار المعیار الدولي للتقریر المالي 

یج�ب إثب�ات كاف�ة عق�ود اإلیج�ار والحق�وق وااللتزام�ات التعاقدی�ة المص�احبة لھ�ا على أنھ  ۱٦ینص المعیار الدولي للتقریر المالي 
ش��ھر أو أق��ل، أو إن عق��د اإلیج��ار یعتب��ر  ۱۲بش��كل ع��ام ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي الموح��دة للمجموع��ة، م��ا ل��م تك��ن فت��رة اإلیج��ار 
عق�ود اإلیج�ار  - ۱۷معی�ار المحاس�بة ال�دولي منخفض القیمة. علیھ، بالنسبة للمستأجرین، تم استبعاد التص�نیف المطل�وب بموج�ب 

إلى "عقود إیجارات تشغیلیة" أو "عقود إیجارات تمویلیة". بالنسبة لكل عقد إیجار، یجب على المس�تأجر إثب�ات التزام�ات اإلیج�ار 
حالیة ل�دفعات اإلیج�ار التي سیتم تكبدھا في المستقبل، وبالمقابل یتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي یعادل بشكل عام القیمة ال

 المستقبلیة زائداً التكالیف المتعلقة بھا مباشرةً، ویتم إطفاؤھا على مدى العمر اإلنتاجي. 

عن�د تطبی�ق المعی�ار  ۱٦لقد اختارت المجموعة التطبیق ب�أثر رجع�ي مع�دل المس�موح ب�ھ م�ن قب�ل المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي 
ألول مرة على عقود اإلیجارات التشغیلیة، تم قیاس حق االستخدام لألصل  ۱٦تقریر المالي الجدید. خالل تطبیق المعیار الدولي لل

المؤجر بشكل عام بمبلغ التزام اإلیجار، باستخدام معدل الفائدة بتاریخ تطبیق المعیار ألول مرة. كما تتطلب اإلفص�احات االنتقالی�ة 
وعة عرض تسویة التزامات اإلیجار خارج قائمة المرك�ز الم�الي كم�ا ف�ي من المجم ۱٦الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ، كما یلي: ۲۰۱۹ینایر  ۱إلى التزامات اإلیجار المثبتة كما في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 بآالف الریاالت السعودیة تسویة التزامات اإلیجار

 ٤۱٥٫۸٤۳  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزامات اإلیجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

 ٤۱٥٫۸٤۳ (إجمالي، بدون خصم) ۲۰۱۹ینایر  ۱التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة كما في 

 ۳۲۸٫۷۱٦ (صافي، مخصومة) ۲۰۱۹ینایر  ۱التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة كما في 

 ٥۰۰٫۲۹۸ بصورة معقولة أو خیار االنھاء  مؤكدتمدید 

 ۸۲۹٬۰۱٤ ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في  ۱٦ار الدولي للتقریر المالي التزامات اإلیجار بسبب التطبیق األولي للمعی

 
 للزكاة وضریبة الدخلأثر التغیرات في المحاسبة  -ب
 

قائمة الدخل وقائمة المركز  ) األثر التالي على بنود٤(المبین في االیضاح لتغییر في المحاسبة للزكاة وضریبة الدخل ل كما أن
 لمساھمین.في حقوق اات المالي وقائمة التغیر

 
 :۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

معدل كما في 
ولفترة الستة أشھر 

 ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۱۸یونیو 

قبل التعدیل لفترة   تأثیر التعدیل 
الستة أشھر 

 ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۱۸یونیو 

 الحساب 

 القائمة المالیة المتأثرة 

- 

 

)۱۹٤٫٤۰۰( 
 

۱۹٤٫٤۰۰ 
لزكاة (األرباح مخصص ا 

قائمة التغیر في حقوق   المبقاة)
 المساھمین

- 
 

)۱۲۹٫٦۰۰( 

 

۱۲۹٫٦۰۰ 

 

مخصص ضریبة الدخل 
 (األرباح المبقاة)

 زكاة الفترة  - ۱۹٤٫٤۰۰ ۱۹٤٫٤۰۰

 قائمة الدخل  
 ضریبة دخل الفترة - ۱۲۹٫٦۰۰ ۱۲۹٫٦۰۰

۰٫۹٤ 
)۰٫۲۲( ۱٫۱٦ 

ربح السھم (باللایر 
 )ھمللسالسعودي 

٦٤٫۳۲٦٤٫ ٦۳۲٦ - 
موجودات أخرى 

 )موجودات ضریبة مؤجل(

 

 قائمة المركز المالي

 
 



۱۳ 

 
 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 

 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 (بآالف الریاالت السعودیة)  

 
 للزكاة وضریبة الدخل(تتمة)المحاسبة  أثر التغیرات في -ب
 

 :۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

معدل كما في 
ولفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸  

قبل التعدیل   تأثیر التعدیل 
لفترة الستة 

أشھر المنتھیة 
یونیو  ۳۰في 

۲۰۱۸  

 الحساب 

 القائمة المالیة المتأثرة 

- 

 

)۹٤٫۲۰۰( 
 

۹٤٫۲۰۰ 
مخصص الزكاة  

 قائمة التغیر في حقوق المساھمین  (األرباح المبقاة)

- 
 

)۷۷٫٦۸۰( 

 

۷۷٫٦۸۰ 

 

مخصص ضریبة 
 (األرباح المبقاة)الدخل 

 زكاة الفترة  - ۹٤٫۲۰۰ ۹٤٫۲۰۰

 قائمة الدخل  
 ضریبة دخل الفترة - ۷۷٫٦۸۰ ۷۷٫٦۸۰

۰٫٥۰ 

)۰٫۱۱( ۰٫٦۱ 
(باللایر  ربح السھم

 السعوي للسھم)

٦٤٫۳۲٦٤٫ ٦۳۲٦ - 

موجودات 
أخرى(موجودات 

 ضریبة مؤجلة)
 قائمة المركز المالي

 
 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 

معدل كما في 
ولفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸  

قبل التعدیل   تأثیر التعدیل 
لفترة الستة 

أشھر المنتھیة 
یونیو  ۳۰في 

۲۰۱۸  

 لحسابا 

 القائمة المالیة المتأثرة 

٦٤٫۳۲٦ 

 

٦٤٫۳۲٦ 
 

- 
 

 موجودات أخرى
(موجودات ضریبة 

 مؤجلة)

 قائمة المركز المالي

٥٫٦۷۷٫٥۲۲ 

 

٦٤٫۳۲٦ 
 ٥٫٦۱۳٫۱۹٦ 

 أرباح مبقاة 
 قائمة المركز المالي

 
 

 :۲۰۱۸ینایر  ۱كما في 
 

معدل كما في 
ولفترة الستة 
أشھر المنتھیة 

یونیو  ۳۰في 
۲۰۱۸  

قبل التعدیل   یر التعدیلتأث 
لفترة الستة 

أشھر المنتھیة 
یونیو  ۳۰في 

۲۰۱۸  

 الحساب 

 القائمة المالیة المتأثرة 

٦٤٫۳۲٦ 

 

٦٤٫۳۲٦ 
 

- 
 

 موجودات أخرى
(موجودات ضریبة 

 مؤجلة)

 قائمة المركز المالي

۳٫۲۲٥٫٤۹۳ 

 

٦٤٫۳۲٦ 
 ۳٫۱٦۱٫۱٦۷ 

 أرباح مبقاة 
 قائمة المركز المالي

 
 
 



۱٤ 

 
 شركة مساھمة سعودیة –عربي الوطني البنك ال

 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 (بآالف الریاالت السعودیة)

 
 أرصدة ونقدیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي -٦

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة )
 

 نقد في الصندوق  ۲٬۱۰۱٬٦٤۰  ۱٬٦٤۲٬٦٦۲  ۲٬۷۲٦٬۱۹۲

۷٬۰۷۷٬۲۲۳ 
 ۷٬۰۲۱٬۸۰۹ 

 ۷٬۰۹٥٬۲۰۷ 
 ودیعة نظامیة

٤٬۳۸۹٬۰۰۰ 
 ۱٤٬۳۱۲٬۰۰۰ 

 ۱٬۱۷۲٬۰۰۰ 
 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي النقدیة واالرصدة

 آخرى  أرصدة ٥٤۷  ۳٬۷۹٥  ۲۲٬۸۹۸

۱٤٬۲۱٥٬۳۱۳ 
 ۲۲٬۹۸۰٬۲٦٦  ۱۰٬۳٦۹٬۳۹٤ 

 اإلجمالي

 
 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -۷

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة )
 

٦۲٥٬۱۱٦ 
 حسابات جاریة  ٥٤۹٬۱۳۱  ٥٦۳٬۷٥۳ 

۱٫۷۹۰٫۷٦٤ 
 

٥۷۲٬۷٤٦ 
 ۲۹۱٬۸۲۱ 

 إیداعات أسواق المال

(٤٬٤۲۳) 
 

(۲٬٤٥۱) 
 

(٦٬۰۲۱) 
 القیمةفي نخفاض االناقصاً: 

۲٬٤۱۱٬٤٥۷ 
 ۱٬۱۳٤٬۰٤۸  ۸۳٤٬۹۳۱ 

 اإلجمالي

 
 
 االستثمارات، صافي -۸

 كما یلي:  االستثماراتتصنف 

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة )
 

 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة  ۲۷٬۹٤۷٬۹۹۹  ۲۳٬٥۳۹٬٤۳۳  ۲۲٫٤٤۲٫۱۱۳

۱٬۰٤٦٬۳۲۲ 
 ۹۸۸٬۱٤۰ 

 ۱٬۰۸۷٬٦۱۰ 
 –الشامل  الدخل من خاللالعادلة  استثمارات بالقیمة

 أدوات حقوق الملكیة

۲٬۹٤۸٬٤۷۹ 
 ۲٬۸۲٤٬۲۸٦ 

 ۲٬۹۰۱٬٥٤۲ 
 –الشامل  الدخل من خاللالعادلة  استثمارات بالقیمة

 سندات دین
 الربح أو الخسارة  من خاللالعادلة  استثمارات بالقیمة ٥۳۰٬٥٦۱  ٥۱٦٬٦٦۳  ٥۱٤٬٤٥۹

 انخفاض القیمة:ناقص  (۱٥٬۲۹٦)  (۱۱٬۳۳۹)  )۸٫۲۲۰(

 اإلجمالي ۳۲٬٤٥۲٬٤۱٦  ۲۷٬۸٥۷٬۱۸۳  ۲٦٬۹٤۳٬۱٥۳

 

  اآلخر الدخل الشامل فيالعادلة  بالقیمةحقوق الملكیة  االستثمارات في أدوات

وبلغ  ،مدرجة قیمتھا العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الفترةك المصنفة حقوق الملكیةت في أدواستثمارات االتم استبعاد بعض 
 ۱۷٫٦۳۱: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ألف لایر سعودي ( ۱۳٫۸۳٤الخسائر التراكمیة المحولة ضمن حقوق الملكیة والمتعلقة بھذه االستثمارات  صافي

ألف لایر سعودي لفترة الستة أشھر المنتھیة  ۳۱٫۱۲۳تة في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة . بلغت توزیعات األرباح المثب  لایر سعودي)  ألف
 ألف لایر سعودي). ۲٥٫٥۷۲: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰( ۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 



۱٥ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة (تتمة)

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ ھر المنتھیة فيأش لفترة الستة
 (بآالف الریاالت السعودیة)   

 
 القروض والسلف، صافي -۹

 مما یلي: (وجمیعھا مقتناة بالتكلفة المطفأة)، تتكون القروض والسلف

 
 اإلجمالي 

 قروض
 وأخرىتجاریة  

 قروض 
 شخصیة 

 بطاقات
 ائتمان 

 
 جاري مدین 

 (غیر مدققة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 قروض وسلف عاملة، إجمالي  ۳٬٥٤۹٬۷۸۱ ٤۷٥٬۳۹٤ ۲٥٬۸۰٦٬۸۷۱ ۹۱٬۳٤۸٬۷٥٦ ۱۲۱٬۱۸۰٬۸۰۲

 قروض وسلف غیرعاملة، صافي  ٤٬۹۳۸ ۹٬۳۰۰ ۱۰۰٬۰٦٤ ۱٬۳۸٥٬٤۲۰ ۱٬٤۹۹٬۷۲۲

 إجمالي القروض والسلف ۳٬٥٥٤٬۷۱۹ ٤۸٤٬٦۹٤ ۲٥٬۹۰٦٬۹۳٥ ۹۲٬۷۳٤٬۱۷٦ ۱۲۲٬٦۸۰٬٥۲٤

 االنخفاضمخصص  (٤٤٬۲٤۱) (۳٦٬۱۹۳) (۳۷٥٬۱۰۷) (۲٬٤۷۸٬۷۷۰) (۲٬۹۳٤٬۳۱۱)

 القروض والسلف، صافي  ۳٬٥۱۰٬٤۷۸ ٤٤۸٬٥۰۱ ۲٥٬٥۳۱٬۸۲۸ ۹۰٬۲٥٥٬٤۰٦ ۱۱۹٬۷٤٦٬۲۱۳
 

 
 اإلجمالي 

 قروض 
 وأخرى تجاریة 

 قروض
 شخصیة  

 بطاقات 
 ائتمان

 
 جاري مدین 

 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 عاملة، إجمالي قروض وسلف  ۳٬٦۹٤٬۸٦۷ ٤۹٦٬٥٤۷ ۲٤٬۳۸۷٬۱٦۳ ۹۳٬٦٤۱٬۲۸۰ ۱۲۲٬۲۱۹٬۸٥۷

 قروض وسلف غیرعاملة، صافي  ٥٬۳٦٤ ۱۱٬۷۲۷ ۹۳٬۱٤۱ ۱٬۳۸٥٬٤٥٤ ۱٬٤۹٥٬٦۸٦

 إجمالي القروض والسلف ۳٬۷۰۰٬۲۳۱ ٥۰۸٬۲۷٤ ۲٤٬٤۸۰٬۳۰٤ ۹٥٬۰۲٦٬۷۳٤ ۱۲۳٬۷۱٥٬٥٤۳

 االنخفاضمخصص  (۲۲٬۰٦٦) (۳٥٬۹٥۳) (٤۳۲٬۸۰٦) (۲٬۱۸٦٬٤۷۹) (۲٬٦۷۷٬۳۰٤)

 القروض والسلف، صافي  ۳٬٦۷۸٬۱٦٥ ٤۷۲٬۳۲۱ ۲٤٬۰٤۷٬٤۹۸ ۹۲٬۸٤۰٬۲٥٥ ۱۲۱٬۰۳۸٬۲۳۹

 

 
 اإلجمالي 

 قروض
 تجاریة وأخرى 

 قروض 
 شخصیة 

 بطاقات
 ائتمان 

 
 جاري مدین 

 (غیر مدققة) ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 قروض وسلف عاملة، إجمالي  ۳٬۷٦۸٬۱٤۰ ٤۸۸٬۷٤۹ ۲۳٬۹٦۷٬۲٤۱ ۸۹٬۹۸۸٬٦٤۱ ۱۱۸٬۲۱۲٬۷۷۱

 قروض وسلف غیرعاملة، صافي  ۱۸٬۲۰۲ ۱۲٬۲٤۲ ۱۳۱٬٥٥۲ ۱٬۷٤۱٬٥۰٥ ۱٬۹۰۳٬٥۰۱

 إجمالي القروض والسلف ۳٬۷۸٦٬۳٤۲ ٥۰۰٬۹۹۱ ۲٤٬۰۹۸٬۷۹۳ ۹۱٬۷۳۰٬۱٤٦ ۱۲۰٬۱۱٦٬۲۷۲

 مخصص االنخفاض (٤٦٬۸۰۰) (٤۷٬۳۰۱) (٤٤۰٬٥۹٤) (۲٬۰۹٥٬۸۸۰) (۲٬٦۳۰٬٥۷٥)

  ، صافيالقروض والسلف ۳٬۷۳۹٬٥٤۲ ٤٥۳٬٦۹۰ ۲۳٬٦٥۸٬۱۹۹ ۸۹٬٦۳٤٬۲٦٦ ۱۱۷٬٤۸٥٬٦۹۷

 

 

 :یونیو ۳۰المنتھیة في  فترة الستة أشھرإنخفاض قیمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء خالل  مخصصبیان بحركة  فیما یلي

 

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 (غیر مدققة)

 

 رصید مخصص االنخفاض كما ورد في بدایة الفترة ۲٬٦۷۷٬۳۰٤ ۲٬۲٥۳٬٥٤۲

 باح المبقاة االفتتاحیة مبالغ معدلة من خالل األر - ۳۸٦٬۱۸۰

 رصید مخصص االنخفاض المعدل في بدایة الفترة  ۲٬٦۷۷٬۳۰٤ ۲٬٦۳۹٬۷۲۲
 المحمل للفترة، صافي ٤۱۱٬٦۹۱ ٤٥۹٬۳۹۳

 دیون معدومة مشطوبة من مخصص االنخفاض (۱٥٤٬٦۸٤) (٤٦۸٬٥٤۰)

 الرصید كما في نھایة الفترة ۲٬۹۳٤٬۳۱۱ ۲٬٦۳۰٬٥۷٥

 

یونیو  ۳۰ألف لایر سعودي ( ۳٦۱٫۷٥۲، مبلغ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الئتمان، صافي للفترة المنتھیة في اانخفاض خسائر  بلغ مخصص 
 وقدرھامسجلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة  ویشتمل على دیون معدومة مشطوبةألف لایر سعودي)،  ٤۲٥٫٤۸۱: ۲۰۱۸

ألف لایر  ٦۸٫۲۹٥االستردادات البالغة  بعد خصم ،دي)ألف لایر سعو ٤٥٫٥۱٤: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ألف لایر سعودي ( ۱۸٫۳٥٦
 ألف لایر سعودي). ۷۹٫٤۲٦: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰سعودي (

 

 

 



۱٦ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في لفترة الستة
 ف الریاالت السعودیة)(بآال 

 القروض والسلف، صافي (تتمة) -۹

 فیما یلي تحلیالً بالتغیرات في مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلف:
 

     (غیر مدققة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 

خسائر االئتمان 
على مدىالمتوقعة   

شھر ۱۲   

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ینخفض مستوى 

ن لھا االئتما  

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر ذات 

 اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض 
     قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

 ۲٬٦۷۷٬۳۰٤ ۱٬۱۲۳٬۳۷٦ ۱٬۱۲۲٬۹۰٦ ٤۳۱٬۰۲۲ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في 
خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 

 - (۱۰٬۸۷۰) (۷۲٬٥۱۹) ۸۳٬۳۸۹ شھر ۱۲ على مدى
خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 

على مدى العمر التي لم ینخفض مستوى 
 - (۲۲٬٤۰۲) ٤۳٬۷۳۷ (۲۱٬۳۳٥) االئتمان لھا

خسائر االئتمان المتوقعة مبالغ محولة الى 
على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 

 - ۱۲٬۸۱۷ (۱۲٬۲٤۳) (٥۷٤) منخفض

 ٤۱۱٬٦۹۱ ۱٤٤٬۸۹۷ ۱٥۸٬٥۹٥ ۱۰۸٬۱۹۹ صافي المحمل للفترة 

 (۱٥٤٬٦۸٤) (۱٥٤٬٦۸٤) - - مبالغ مشطوبة

 ۲٬۹۳٤٬۳۱۱ ۱٬۰۹۳٬۱۳٤ ۱٬۲٤۰٬٤۷٦ ٦۰۰٬۷۰۱ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید كما في 

(المرحلة الثالثة)، فإنھا تتضمن مخصص محفظة القروض  ذات مستوى ائتماني منخفض خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمربالنسبة ل
  .۹العاملة مع تأثیر العناصر األخرى المرتبطة بالمعیار الدولي للتقریر المالي غیر

 فیما یلي بیان بمخصص خسائر  انخفاض االئتمان والمخصصات األخرى، صافي الظاھر في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة:
 

  أشھر المنتھیة في  للستة

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰

 (غیر مدققة)
 

 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 دققة)(غیر م

 

 

 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي ۳٦۱٬۷٥۲  ٤۲٥٫٤۸۱

)۷٦٫۲٥٦(  
(۲٦٬۱۷٦) 

 (عكس مخصص) / مخصص التعھدات وااللتزامات المحتملة 
  المتعلقة باالئتمان 

۳٤۹٫۲۲٥  ۳۳٥٬٥۷٦  
 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -۱۰

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 مدققة)(

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة )
 

 حسابات جاریة  ۱۲٥٬۸٥۹  ٥۷٦٬۹۷۹  ۱٤٥٬٥۳٦

 أسواق المال ودائع ۱٬۲۷٦٬۸۳۱  ۹٥۹٬٦۲۳  ۳٬٥٥۷٬۰۲۸

 اإلجمالي ۱٬٤۰۲٬٦۹۰  ۱٬٥۳٦٬٦۰۲  ۳٬۷۰۲٬٥٦٤
 

 ودائع العمالء -۱۱

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 

  (غیر مدققة)  )(مدققة  (غیر مدققة)

 تحت الطلب  ٦۳٬۰۹۲٬۲۲٥  ٦٥٬۷٥۹٬۷٥۳  ٦٦٬۸۰۰٬٦٦۱
 ألجل ٦۲٬٥۱۳٬۰۳٥  ٦۷٬۸۸۸٬۱۳٦  ٥۸٬٦٦٤٬۱۱٦

 ادخار  ۱۳۷٬۲۹۲  ۱۱۲٬۲٦۳  ۱۰۹٬۲۳٤
 أخرى  ٦٬۱٦۹٬۳۹٦  ۸٬۲۹٥٬٤٥٦  ۳٫۷٥۹٫٤۹۹

 اإلجمالي  ۱۳۱٬۹۱۱٬۹٤۸  ۱٤۲٬۰٥٥٬٦۰۸  ۱۲۹٫۳۳۳٫٥۱۰
 
 



۱۷ 

 مساھمة سعودیةشركة  –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 

 المشتقات -۱۲

 .للفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاقلغ االسمیة عكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبای
الت القائمة في نھایة الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة مإن المبالغ االسمیة التي تعتبر مؤشراً على حجم المعا

والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة  المجموعةلھا  عرضتتفإن ھذه المبالغ االسمیة ال تعكس مخاطر االئتمان التي  ،وبالتالي .المتعلقة بھا
  .اإلیجابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق

 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 (غیر مدققة) 

 

 المبالغ
 االسمیة

 القیمة العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة
 المبالغ
 االسمیة

القیمة 
 العادلة
 السلبیة

 القیمة العادلة
 اإلیجابیة

 المبالغ
 اإلسمیة

 القیمة العادلة
 السلبیة

 القیمة
 العادلة

 اإلیجابیة

 

         
مقتن�����اة ألغ�����راض 

 :المتاجرة

۱۹٬٤٥۸٬۸۹۹ ٦۱۰٬۱٦٤٦٬٥ ٤٦۲۰ ۲۰٬۲٤۲٦ ٬٥٤٥۳۰٬۸۲۸ ٦۷۱٬۱۲۲ ۲۰٫۹۱۱٫۲۱٥ ٥۸٤٬۹۷٦ ٦۲٥٬۰۰۷ 

مقایضات أسعار 
  والتالعم

ومقایضات 
العموالت 

 بعمالت مختلفة

۱۳٬۲۲۳٬۸۳٦٥ ٥۸٬۲۳۳ ٦٦۰٬۸۱۹ ۱۳٬۱۸۹٬۹۷۸ ٦۱۷٬۳۷۳ ٦۱۹٬٦۹۸ ۱۳٫۰۹٥٫۱٥۱ ٥۹٤٬۱٤۸ ٥۹٥٬۸۷۹ 

العقود المستقبلیة  
الخاصة بأسعار 

العموالت 
 والخیارات

٥٬۲۷۹٬۲٤۲ ۱۳٬٥٤۱ ۳۹٬٦٦۷ ٤٬۸۹۸٬۳۰۷ ۷٬٤۸۹ ۳۱٬۰٥۹ ۲٫۰۷۲٫۸۹۹ ۳٬۹۸٥ ۲۷٬۹۸٦ 

عق������ود الص������رف 
 اآلجل��ة جنب��ياأل

 وعقود السلع 

۲۰۲٬۳۹٥ ۲٬٥۰۱ ۲٬٤٤۸ ۱۳٤٬۰۲٦ ۱٬٦۹۱ ۲٬۳۸۳ ۱۱٫۲۰۸ ٥۲ - 

 خیارات العمالت

 والسلع 

         

مقتن���������اة لتغطی���������ة 
 ةمخ�������اطر القیم�������

 العادلة :

۱٦٬٤۱۱٬۱٥۲ ۱۲٬٦٥۳ ٤۳٥٬٥۹۸ ۱۷٬۱٥۰٬۰۸۹ ۳٤٬۰۰۳ ۲٥٦٬۰۷۲ ۲۱٫۰۷۷٫۳۳۷ ۹۳۹٬٥٤۸ ٤٬٤۲۱ 

مقایضات أسعار 
 العموالت

 اإلجمالي ۱٬۲٥۳٬۲۹۳ ۲٬۱۲۲٬۷۰۹ ٥۷٫۱٦۷٫۸۱۰ ۱٬٥۸۰٬۳۳٤ ۱٬۲۹۱٬۳۸٤ ٥٥٬٦۱٤٬۹٤٥ ۱٬۷۸٥٬۰٥۲ ۱٬۲۹۷٬۰۷٤ ٥٤٬٥۷٥٬٥۲۳
 

ی�داعھا إت�م  بھ�وامش نقدی�ةت�اریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي المرحلی�ة الموح�دة، ول�م ی�تم تس�ویتھا باإلجمالی�ة المب�الغ بتم اإلفصاح ع�ن المش�تقات 
 ۳۰ و مودع�ة لایر س�عودي ملی�ون ٤٥٫٦: ۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱( مودع�ة لایر س�عودي ملی�ون ۱٫٦۲٥٫٤ بمبل�غ واستالمھا مقاب�ل المش�تقات

 .)مودعة لایر سعودي ملیون  ۲۹۸٫۷: ۲۰۱۸یونیو 
 

 التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -۱۳
 

 الدعاوى القضائیة أ)
ف�ي موق�ف ھ�ذه ال�دعاوى وفق�اً لم�ا ت�م ج�وھري  ئیة، وال یوج�د أي تغیی�رتتعرض المجموعة خالل دورة أعمالھ�ا العادی�ة إل�ى دع�اوى قض�ا 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱اإلفصاح عنھ في 

 باالئتمان التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة ب)

 :الخاصة بالمجموعةالموحدة  فیما یلي بیانا بالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 
 

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 یر مدققة)(غ

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 (غیر مدققة)

 ٥٬۰۳۷٬۳۳۱ ٥٬۰۹۰٬۸٦٤ ٤٬۷۳٤٬۸۸٤ یةاعتمادات مستند
 ۲۳٬۱۲۹٬۸٥۹ ۲۲٬٦۹۳٬٥۹۷ ۲۱٬۸۱۲٬۹۱٤ خطابات ضمان 

 ۱٬٦۸۳٬۱۱٦ ۱٬۲۳۰٬۰٥۹ ۱٬۳۸۰٬۳۰۹ قبوالت 
 ۳٬۱٤۱٬٦۰٤ ۲٬٦٥٤٬٤٥۹ ۲٬۹۸۹٬۰۲٥ لمنح االئتمان  مؤكدة التزامات

 ۸۹٬۹۲٥ ۸٦٬۰۳۰ ۸۳٬٦۱۸ أخرى

 ۳۳٬۰۸۱٬۸۳٥ ۳۱٬۷٥٥٬۰۰۹ ۳۱٬۰۰۰٬۷٥۰ اإلجمالي
  



۱۸ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 
 (تتمة)التعھدات وااللتزامات المحتملة  -۱۳

 
م��ا   ۲۰۱۹یونی�و  ۳۰ل�غ الج�زء غی��ر المس�تخدم م�ن االلتزام��ات غی�ر المؤك��دة، والت�ي یمك�ن إلغاؤھ��ا م�ن جان�ب البن��ك ف�ي أي وق��ت، والقائم�ة كم�ا ف��ي ب

 ملیون لایر سعودي).   ۱۳٫۹۳۸: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ و ملیون لایر سعودي ۱۳٫٥۳٦: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷٫۳٦٥مجموعھ 
 

 ةالنقدیة وشبھ النقدی -۱٤
 

 من اآلتي:المرحلیة الموحدة  تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة
 

 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)

   
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 )(مدققة

   
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة )

 

۷٬۱۳۸٬۰۹۰  ۱٥٬۹٥۸٬٤٥۷  ۳٬۲۷٤٬۱۸۷ 
نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما 

 عدا الودیعة النظامیة

۲٬٤۱۱٬٤٥۷  ۱٬۱۳٦٬٤۹۹ 
 ۸٤۰٬۹٥۲ 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق 
 تسعین یوماً من تاریخ اإلقتناء  خالل 

 اإلجمالي ٤٬۱۱٥٬۱۳۹  ۱۷٬۰۹٤٬۹٥٦  ۹٬٥٤۹٬٥٤۷

 
  دخلالزكاة وضریبة ال -۱٥

زكوی�ة جدی�دة بن�اءاً عل�ى الق�رار ال�وزاري  في المملكة العربی�ة الس�عودیة أنظم�ة والدخلالھیئة العامة للزكاة  اصدرت، ۲۰۱۹مارس  ۱٤ بتاریخ
أنظم�ة مرخص�ة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. ت�م إص�دار ال عل�ى ش�ركات التموی�ل الزك�اة احتس�اب وال�ذي یوض�ح أس�س ۲۲۱٥رقم 

وب�الرغم م�ن تق�دیم أس�س جدی�دة الحتس�اب . ۲۰۱۹ین�ایر  ۱وتس�ري عل�ى الفت�رات م�ن  لنظ�ام جبای�ة الزك�اةوفقً�ا لالئح�ة التنفیذی�ة  دی�دةالزكاة الج
 من وعاء الزكاة.  %۲٫٥على المساھمین السعودیین بواقع  االلتزامات الزكویةالزكاة، سیتم االستمرار في احتساب 

 
: ۲۰۱۸ یونی��و ۳۰ملی��ون لایر س��عودي تقریب��اً ( ۱۲۷٫٤ الس��عودیین والمتعلق��ة بالمس��اھمین ۲۰۱۹ یونی��و ۳۰بلغ��ت الزك��اة للفت��رة المنتھی��ة ف��ي 

ملیون لایر س�عودي)، بینم�ا بلغ�ت ض�ریبة ال�دخل المس�تحقة عل�ى المس�اھم غی�ر الس�عودي ع�ن ص�افي حص�تھ ف�ي ال�دخل للفت�رة الحالی�ة  ۱۹٤٫٤
ن لایر سعودي). قدر مخصص الزكاة وضریبة ال�دخل عل�ى أس�اس نت�ائج عملی�ات ملیو ۱۲۹٫٦: ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱٤٤٫٥

 .۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في  الموحد البنك للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ والمركز المالي
 

  یةالتشغیلقطاعات ال -۱٦
 

، الت�ي المجموع�ةالتقاریر الداخلیة التي تخ�ص مكون�ات  أساس) بأن یتم تحدید القطاعات التشغیلیة على ۸لتقاریر المالیة (لیتطلب المعیار الدولي 
  .بھدف تخصیص الموارد الالزمة لھذه القطاعات ولتقییم أدائھا الرئیس التنفیذيتتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل 

 
 ریة، تتكون المجموعة من القطاعات التشغیلیة الرئیسیة التالیة:األغراض إد

 

  .ت ائتمانیة ومنتجات استثماریة لألفرادودائع وتسھیال : طاع التجزئة ق

مالء االعتباریین والمنشآت التجاری�ة عروض وسلف وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى للشركات الكبرى والق : طاع الشركات ق   
 .الصغیرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن

 .لبنكبایة، التمویل والسیولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت یدیر المحفظة التجاریة واالستثمار : الخزینة قطاع 

قطاع خدمات 
 الوساطةواالستثمار 

وحف�ظ  والمش�ورةوالت�ي تش�مل التعام�ل واإلدارة والترتی�ب  خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األص�ول :
 .األوراق المالیة

ر الموزع�ة والموج�ودات والمطلوب�ات الخاص�ة ب�اإلدارة العام�ة تشمل الدخل على رأس المال والتكالیف غی : أخـــرى   
 .واألقسام المساندة األخرى

 
إن األس�س الت��ي بُن��ي علیھ��ا تحدی��د دخ��ل /   .وفق�ا لنظ��ام التحوی��ل المتب��ع م��ن قب�ل المجموع��ة یةقطاع��ات التش��غیلالتقی�د المع��امالت ب��ین 

تمثل الموج�ودات والمطلوب�ات  .۲۰۱۸یونیو  ۳۰ع األسس المستخدمة في بین القطاعات للفترة الحالیة تتماشى م العملیات(مصاریف) 
 .للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 
إن إجم��الي الموج��ودات  .تم��ارس المجموع��ة نش��اطھا بش��كل رئیس��ي ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، ولھ��ا ف��رع دول��ي واح��د ف��ي لن��دن

الموح��دة  المرحلی��ة ذا الف��رع ال تعتب��ر جوھری��ة بالنس��بة للق��وائم المالی��ةھ��المحتمل��ة ونت��ائج أعم��ال والمطلوب��ات والتعھ��دات وااللتزام��ات 
  .للمجموعة ككل الموجزة

 
وإجم�الي  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونی�و  ۳۰فیما یلي بیان بإجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلی�ة الموح�دة الخاص�ة بالمجموع�ة كم�ا ف�ي 

 اشھر المنتھیة في ذلك التاریخ لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة: للستةخل دخل ومصاریف العملیات وصافي الد
  



۱۹ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 
 (تتمة) التشغیلیةقطاعات لا -۱٦

 (غیر مدققة)  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزینة

 

 إجمالي الموجودات ٤۰٫۸۲۲٫۰٦۷ ۸۳٬۳۳٤٬۰۲۳ ٤٤٬۷٦۲٬۱۸٤ ۹۱٬۷۹۷ ۱٫۸۹۰٫۳۹٥ ۱۷۰٫۹۰۰٫٤٦٦

 ي شركات زمیلةاستثمارات ف - - - - ۸۸٦٬٥٥۳ ۸۸٦٬٥٥۳

 إجمالي المطلوبات ٦۷٫۸۷۱٫۱٤۳ ٦۸٬۳٤۱٬۸۳۳ ٥٬٤٥٥٬۲٤۸ ٦۰٬۲۸۹ ۱٫۷٤۲٫۱٥٦ ۱٤۳٬٤۷۰٬٦٦۹

۳٬۳٦۷٬۰۹۷ ۳٬۷٦۱ ٤۹٬۳۸٤ (۳۱٬۷٤٥) ۲٬۲۳٥٬۷۲۹ ۱٬۱۰۹٬۹٦۸ 
 العملیات من العمالء(مصاریف) /دخل 

 الخارجیین 

- ۱٥۰٬۹۰٦ - ٦۰٤٬۲٥٤ (۹٦۷٬٥۳۷) ۲۱۲٬۳۷۷ 
 ندخل / (مصاریف) العملیات بی

 القطاعات 

 إجمالي دخل العملیات ۱٬۳۲۲٬۳٤٥ ۱٬۲٦۸٬۱۹۲ ٥۷۲٬٥۰۹ ٤۹٬۳۸٤ ۱٥٤٬٦٦۷ ۳٬۳٦۷٬۰۹۷
 

 ومنھ:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  ۱٫۱٦٦٫٤۲۲ ۱٬۰٤۲٬۰۹۷ ٤۱٤٬٥۰۱ ۲۱٬٦۲۱ ۱٥۷٫٦٦٦ ۲٬۸۰۲٬۳۰۷

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  ٦۲٬۸۱٦ ۲۱۹٬٤۲٦ ٤٬٥۳٥ ۳۱٬۲٥۷ (۱٦٬۳٥۰) ۳۰۱٬٦۸٤

۳۳٥٬٥۷٦ - - - ۲۸۲٬۲٤۹ ٥۳٬۳۲۷ 

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان
 والمخصصات األخرى، صافي 

٦٬۷۳۲ - - ٦٬۷۳۲ - - 

 مخصص االنخفاض في  قیمة 
 ، صافيالموجودت المالیة األخرى 

 استھالك وإطفاء  ۸۲٫۰٥۸ ٤٫۰۱٤ ٥۹۳ ۹۳۹ ٤٤٫۱۲۹ ۱۳۱٫۷۳۳

 مالي مصاریف العملیاتإج ٦۸٤٫۷۲۱ ٦۱۳٫۷۰۸ ٥٦٫۳۷۱ ۲۹٬۸۹۳ ٥٥٫۳۸٤ ۱٬٤٤۰٬۰۷۷

۱۷٬۳۰۲ ۱۷٬۳۰۲ - - - - 
 الحصة في أرباح شركات زمیلة،

 صافي 

 صافي الدخل العائد لمساھمي البنك ٥٤۳٫۹۳٦ ٦٥٤٬٤۸٤ ٥۱٦٬۱۳۷ ۱۹٬٤۹۱ )٦۰٫۸۳۳( ۱٫٦۷۳٫۲۱٥

۷۷۷ ۷۷۷ - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكیة

 غیر المسیطرة 

 
 (غیر مدققة)  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 أخــرى جمالياإل
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزینة

 

 (معدلة) إجمالي الموجودات ۳۷٬۹۳۸٬۰۱۱ ۸٤٬۱۸۸٬۱٦٦ ٤۱٬۹۱٤٬٥۱۲ ۱٬۷۱۱٬۰۱۲ ۲٫۰۹٦٫۸٤۸ ۱٦۷٫۸٤۸٫٥٤۹

 استثمارات في شركات زمیلة - - - - ٦۲۲٬۳۰٥ ٦۲۲٬۳۰٥

 إجمالي المطلوبات ٦۷٬٦۲۲٬۰٥۷ ٦٥٬٦۷٤٬٦۷٤ ٦٬٥۷۸٬۷۳۹ ۱۲۳٬۷۱۳ ۲٬٤٥۷٬۲۰٦ ۱٤۲٬٤٥٦٬۳۸۹

 دخل العملیات من العمالء الخارجیین ۹۹۱٬۱۰۱ ۱٬۹٦۱٬۳۲۲ ٥۱٬۳٤۸ ۱۰٥٬۰۳۱ ۷۰٬٦۰٦ ۳٬۱۷۹٬٤۰۸

- ۱۱۲٬٥۹۸ - ٤۸۲٬٦٤۳ (۷٥٤٬۱٦۸) ۱٥۸٬۹۲۷ 
 دخل / (مصاریف) العملیات بین

 القطاعات 

 إجمالي دخل العملیات ۱٬۱٥۰٬۰۲۸ ۱٬۲۰۷٬۱٥٤ ٥۳۳٬۹۹۱ ۱۰٥٬۰۳۱ ۱۸۳٬۲۰٤ ۳٬۱۷۹٬٤۰۸
 

 ومنھ:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  ۱٬۰۳٦٬۹٤۸ ۱٬۰۰٥٬٥٥۷ ۲۹۰٬۲۱۱ ۱۷٬٦٤۷ ۱۱٥٬٤۲۸ ۲٬٤٦٥٬۷۹۱

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  ۷٤٬۱۹۰ ۲۲۲٬۳۷۸ ٥٬۰۷۳ ۳۰٬۹۲۸ ۱۱٬۷٤۳ ۳٤٤٬۳۱۲

۳٤۹٫۲۲٥ - - - ۲٥۸٬۷۰۸ ۹۰٬٥۱۷ 
 مخصص انخفاض خسائر االئتمان

 مخصصات األخرى، صافيوال 

)٥٫٦۳۳( - - )٥٫٦۳۳( - - 
 عكس مخصص االنخفاض في  قیمة 

 ، صافيالموجودت المالیة األخرى 

 استھالك وإطفاء  ٥۱٬۸۸٤ ۳٬۹٥۳ ۸۰٦ ۱٬۰۲۷ ٤٥٬٥۰٤ ۱۰۳٬۱۷٤

 إجمالي مصاریف العملیات ۸۷٥٫۹۲٦ ٤٤۱٫٤٥٦ ٤۰٫۸٦۹ ٤۳٬۳۲٦ ۳۷٫۹٤۲ ۱٫٤۳۹٫٥۱۹

(۹۱۷) (۹۱۷) - - - - 
 في خسائر شركات زمیلة، الحصة

 صافي 

۱٫٤۱۱٫٥۹۹ )۱۸۳٫۰۲۸( ٦۱٬۷۰٤ ٥۹۳٫۱۲۲ ۷٦٥٫٦۹۸ ۲۷٤٫۱۰۲ 
 صافي الدخل العائد لمساھمي البنك

 (معدلة)

۳٬۳۷۳ ۳٬۳۷۳ - - - - 
 صافي الدخل العائد لحقوق الملكیة

 غیر المسیطرة 
 



۲۰ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةلیة المرحلیة إیضاحات حول القوائم الما

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

  وربح السھم  وأسھم المنحة رأس المال  - ۱۷
 

لایر  ۱۰ قدرھاسمیة بقیمة ا ،ملیون سھم ۱٫٥۰۰ من والمدفوع بالكاملوالمصدر المصرح بھ البنك  یتكون رأسمال،  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 
 .)لایر للســــھم الواحد ۱۰بقیمة اسمیة قدرھا ، ملیون سھم ۱٫۰۰۰: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰و  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ھم الواحد (ــــللس
 

ملیار لایر سعودي  ۳تحویل ب وذلكلایر للسھم الواحد  ۱۰ملیون سھم منحة بقیمة أسمیة قدرھا  ٥۰۰إقترح مجلس اإلدارة إصدار 
لایر سعودي من االحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة على التوالي، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الجمعیة العمومیة  ملیار ۲و 

 .۲۰۱۹مارس  ۲۷غیر العادیة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 
 

 تینافي دخل الفتر، وذلك بتقسیم ص۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترتین المنتھیتین في  والمخفضتم إحتساب ربح السھم األساسي 
نتیجة إلصدار أسھم  الذي ازداد وذلك إلظھار بأثر رجعي تأثیر تغیُر عدد األسھم ملیون سھم ۱٫٥۰۰على  العائد لمساھمي البنك

 .ھو نفس ربح السھم األساسي المخفضإن ربح السھم  المنحة.
 

 توزیعات أرباح مرحلیة -۱۸
 

ملیون لایر سعودي عن فترة الستة اشھر المنتھیة في  ۷٥۰أرباح مرحلیة بمبلغ على توزیع  ۲۰۱۹ یولیو ٤تمت الموافقة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي ) تدفع للمساھمین. وبعد خصم الزكاة، سوف ینتج عن ھذه  ٥٥۰: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰( ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

عودي للسھم الواحد) للمساھمین لایر س ۰٫٥٥: ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لایر سعودي للسھم الواحد ( ۰٫٥۰األرباح المرحلیة صافي مبلغ 
 السعودیین. سوف یتم خصم ضریبة الدخل المستحقةعلى المساھمین غیر السعودیین من حصتھم في أرباح األسھم.

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  -۱۹

 

بین متعاملین في  نظامیةلوبات في معاملة تحویل مطعند أصل ما أو دفعھ  عند بیعالسعر الذي یتم استالمھ إن القیمة العادلة ھي 
 یتم تحدید قیاس القیمة العادلة بافتراض أن عملیة بیع األصل أو تحویل المطلوبات قد تمت إما: .السوق بتاریخ القیاس

 في السوق الرئیس للموجودات والمطلوبات ، أو -

 .الرئیس منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غیاب السوق األكثرفي السوق  -

 إن القیمة العادلة لألدوات المالیة داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة
 .المرحلیة الموحدة الموجزة

 
 القیمة العادلة  ومستویاتتحدید القیمة العادلة 

 ة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:یستخدم البنك المستویات التالیة لتحدید القیمة العادل

 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة ( بدون تعدیل)

المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعیر أخرى یتم  األسوقالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 
 .امة على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظةتحدید كافة مدخالتھا الھ

   .من مدخالتھا الھامة على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظة أيالمستوى الثالث: طرق تسعیر ال یتم تحدید 

 
 القیمة الدفتریة والقیمة العادلة  -أ

 بما في ذلك مستویات التسلسل الھرميمطلوبات المالیة، القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والیوضح الجدول التالي 

المالیة والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة   للموجوداتلقیمة العادلة لألدوات المالیة، وال تشمل معلومات القیمة العادلة ل
 :  معقولةتقارب القیمة العادلة بصورة كانت القیمة الدفتریة  إذاالعادلة 

 
 



۲۱ 

 شركة مساھمة سعودیة –نك العربي الوطني الب
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

 (تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  -۱۹
 

 (تتمة)ة العادلة القیمة الدفتریة والقیم -أ
 

   مالیة الموجودات ال

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (غیر مدققة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

      موجودات مالیة  تم قیاسھا بالقیمة العادلة 

 من خاللالعادلة  بالقیمةاستثمارات 
 ٥۳۰٬٥٦۱ ٤۸۳٬۷۷۸ ٤٦٬۷۸۳ - ٥۳۰٬٥٦۱  الربح أو الخسارة

 من خاللالعادلة  بالقیمةاستثمارات 
 ۳٬۹۸۹٬۱٥۲ ۱٬۸۹۳ ۲٬۹۰۱٬۹٤۸ ۱٬۰۸٥٬۳۱۱ ۳٬۹۸۹٬۱٥۲ اآلخر الدخل الشامل

 ۱٬۲٥۳٬۲۹۳ - ۱٬۲٥۳٬۲۹۳ - ۱٬۲٥۳٬۲۹۳ مشتقات بالقیمة العادلة اإلیجابیة 

      
      موجودات مالیة  لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
 ۸۳٤٬۹۳۱ - - - ۸۳٤٬۹۳۱ األخرى

 ۲۸٬٥۷۹٬۱٦۷ - ۲۸٬٥۷۹٬۱٦۷ - ۲۷٬۹۳۲٬۷۰۳ استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 ۱۲۳٬۳۸۰٬۰٤٦ ۱۲۳٬۳۸۰٬۰٤٦ - - ۱۱۹٬۷٤٦٬۲۱۳ قروض وسلف

 
   
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني لمستوى األولا  (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     موجودات مالیة  تم قیاسھا بالقیمة العادلة 

مدرجة قیمتھا العادلة من استثمارات 
 ٥۱٦٬٦٦۳ ٤۷٦٬۱۸۳ ٤۰٬٤۸۰ - ٥۱٦٬٦٦۳  خالل الربح أو الخسارة

مدرجة قیمتھا العادلة من استثمارات 
 ۳٬۸۱۲٬٤۲٦ ۱٬۸۹۳ ۲٬۸۲٤٬٦۹٤ ۹۸٥٬۸۳۹ ۳٬۸۱۲٬٤۲٦  خالل الربح الدخل الشامل اآلخر

 ۱٬٥۸۰٬۳۳٤ - ۱٬٥۸۰٬۳۳٤ - ۱٬٥۸۰٬۳۳٤ مشتقات بالقیمة العادلة اإلیجابیة 

موجودات مالیة  لم یتم قیاسھا 
      بالقیمة العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 ۱٬۱۳٤٬۰٤۸ - - - ۱٬۱۳٤٬۰٤۸ المالیة األخرى

 ۲۳٬۳٤۱٬۷٤۰ - ۲۳٬۳٤۱٬۷٤۰ - ۲۳٬٥۲۸٬۰۹٤ كلفة المطفأة استثمارات مقتناة بالت

 ۱۲۲٬۸۸۷٬۳۹٦ ۱۲۲٬۸۸۷٬۳۹٦ - - ۱۲۱٬۰۳۸٬۲۳۹ قروض وسلف

 
   مالیة المطلوبات ال

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (غیر مدققة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

     م قیاسھا بالقیمة العادلةمطلوبات مالیة  ت

 ۲٬۱۲۲٬۷۰۹ - ۲٬۱۲۲٬۷۰۹ - ۲٬۱۲۲٬۷۰۹  السلبیةمشتقات بالقیمة العادلة 

     مطلوبات مالیة  لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 

لبنوك والمؤسسات المالیة لأرصدة 
 ۱٬٤۰۲٬٦۹۰ - - - ۱٬٤۰۲٬٦۹۰ األخرى

 ۱٤۲٫۰٥٥٫٦۰۸ - - - ۱٤۲٫۰٥٥٫٦۰۸  ودائع العمالء

 ۱٬۹۹٦٬۷٤٤ ۱٬۹۹٦٬۷٤٤ - - ۲٬۰۲۰٬٦۰۱ صكوك

 
 
 



۲۲ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 (تتمة)طلوبات المالیة القیمة العادلة للموجودات والم -۱۹

 (تتمة)القیمة الدفتریة والقیمة العادلة  -أ
 

   
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

مطلوبات مالیة  تم قیاسھا بالقیمة 
 العادلة 

     

 ۱٬۲۹۱٬۳۸٤ - ۱٬۲۹۱٬۳۸٤ - ۱٬۲۹۱٬۳۸٤ یة مشتقات بالقیمة العادلة السلب

مطلوبات مالیة  لم یتم قیاسھا بالقیمة 
  العادلة 

   
 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
 ۱٬٥۳٦٬٦۰۲ - - - ۱٬٥۳٦٬٦۰۲ األخرى

 ۱٤۲٫۰٥٥٫٦۰۸ - - - ۱٤۲٫۰٥٥٫٦۰۸ ودائع العمالء 

 ۱٬۹٦۲٬٥۰۳ ۱٬۹٦۲٬٥۰۳ - - ۲٬۰۲۰٬٤۹۱ صكوك

   العادلة قیاس القیمة -ب
 

 التحویل بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  -۱
 

 .۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلم یكن ھنالك أي تحویل بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل فترة 
 

 القیم العادلة للمستوى الثالث -۲

 القیم العادلة للمستوى الثالث تسویة

 للقیمة العادلة للمستوى الثالث: االرصدة االفتتاحیةمن   تسویة ةول التالیادوضح الجت

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)

  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)

 -  ٤۷٦٬۱۸۳ الرصید في بدایة الفترة     
حة للبیع  عند التطبیق األولي مبالغ محولة من موجودات مالیة متا

 -  ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

۸٬۸۲۳ 

/ (الخسائر) غیر المحققة المدرجة في قائمة الدخل  المكاسبإجمالي 
 ۸٬٦۹۳ المرحلیة الموحدة 

 

۱۷٬۳۰٥ 

 (۲٬۰٤٤)  (۱٬۰۹۸) تسویات

 ٤٥۰٬۰۰۰  - مشتریات

 ٤۷٤٬۰۸٤  ٤۸۳٬۷۷۸ الرصید في نھایة الفترة

   
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 (غیر مدققة)
  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة)
 -  ۱٫۸۹۳ الرصید في بدایة الفترة     

عند التطبیق األولي  من موجودات مالیة متاحة للبیعمبالغ محولة 
 - ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
۱٫۸۹۳ 

 ۱٫۸۹۳  ۱٫۸۹۳ في نھایة الفترة الرصید 

 



۲۳ 

 شركة مساھمة سعودیة –البنك العربي الوطني 
 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
  (بآالف الریاالت السعودیة) 

 (تتمة)لیة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات الما -۱۹
 

  (تتمة) قیاس القیمة العادلة -ب 

   طرق التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة -۳

یونیو  ۳۰طرق التقیـــیم المستخدمة في قیاس المســـتوى الثاني والثالث للقــــیمة العادلـــة كما في  یوضح الجدول التالي 
 التي تم استخدامھا:  لھامة غیر القابلة للمالحظةاالمدخالت ، إضافة إلى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۹

الم����دخالت الھام����ة غی����ر  طرق التقییم  النوع 
 القابلة للمالحظة

العالقة بین المدخالت 
الھامة غیر القابلة 
للمالحظة وقیاس 

 القیمة العادلة

 فياستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة 
  الربح أو الخسارة

أساس یتم تحدید القیمة العادلة على 
آخر صافي قیمة موجودات معلن عنھ 

 .االستثماریةلصنادیق ل
 ال ینطبق ال شيء 

 مدرجة قیمتھا العادلة في ستثماراتإ
المصنفة في  الدخل الشامل اآلخر

المستوى الثاني وتشمل السندات العادیة 
 التي ال یوجد لھا سعر متداول في السوق 

یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام 
ت النقدیة المخصومة التي التدفقا

تستخدم مدخالت بیانات السوق القابلة 
للمالحظة لمنحنیات العائد وھوامش 

 االئتمان.

 ال ینطبق ال شيء 

  مدرجة قیمتھا العادلة في ستثماراتإ
 المصنفة في   الدخل الشامل اآلخر

المستوى الثالث وتشمل صنادیق األسھم 
 الخاصة  

اس آخر تحدد القیمة العادلة على أس
صافي  قیمة موجودات معلن عنھ 

 .االستثماریة للصنادیق
 ال ینطبق ال شيء 

تتكون المشتقات المصنفة في المستوى 
الثاني من مقایضات أسعار العموالت 

التي تتم خارج األسواق  الخاصة
، مقایضات العمالت ، العقود النظامیة

بأسعار العموالت  المستقبلیة الخاصة
الصرف األجنبي والخیارات، عقود 

اآلجلة،  خیارات العمالت الفوریة و
 دوات المالیةاألوالسلع وغیرھا من 

 .  المشتقة

ھذه األدوات یتم تقییمھا بالقیمة العادلة 
لبنك با الخاصةباستخدام نماذج التقییم 

المبنیة على أساس التدفقات النقدیة 
إن مدخالت ھذه البیانات المخصومة. 

لسوق القابلة ا مؤشرات تتم على أساس
للمالحظة ذات الصلة باألسواق التي 

یتم یتم تداول ھذه األدوات فیھا والتي 
من مزودي خدمة  الحصول علیھا

البیانات المستخدمة في السوق بشكل 
 واسع. 

 ال ینطبق ال شيء 

موجودات ومطلوبات مالیة یتم اإلفصاح 
عنھا بالقیمة العادلة ویتم تصنیفھا في 

شمل االستثمارات ت الثانيالمستوى 
 المقتناة بالتكلفة المطفأة.

ھذه األدوات یتم تقییمھا بالقیمة العادلة 
باستخدام التدفقات النقدیة المخصومة 
التي تستخدم مدخالت بیانات السوق 
القابلة للمالحظة لمنحنیات العائد 

 وھوامش االئتمان.

یتم تضمین تغطیة إضافیة 
لمراعاة أي اختالفات 

موذج أو محتملة في الن
في  الحرجةظروف ال

      السوق

 ال ینطبق

موجودات ومطلوبات المالیة یتم 
اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة ویتم 
تصنیفھا في المستوى الثالث تشمل 

القروض والسلف وادوات الدین 
 المصدرة.

ھذه األدوات یتم تقییمھا بالقیمة العادلة 
باستخدام التدفقات النقدیة المخصومة 

تستخدم مدخالت بیانات السوق التي 
القابلة للمالحظة لمنحنیات العائد 

 وھوامش االئتمان.

یتم تضمین ھوامش 
االئتمان بتغطیة إضافیة 

لمراعاة أي اختالفات 
محتملة في النموذج أو 

في  الظروف الحرجة
  السوق 

كلما كان ھامش 
ً كلما كان  االئتمان عالیا
التقییم منخفضاً والعكس 

 صحیح

 



۲٤ 

 
 شركة مساھمة سعودیة –نك العربي الوطني الب

 (تتمة) الموجزة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 

 كفایة رأس المال    - ۲۰

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

  .النظامي الفترة، التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامیة الخاصة برأس المال
 
باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم  وذلكة رأسمالھا یوم المجموعة بمراقبة مدى كفاتق

 مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي للمجموعة قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل
 .مخاطرھا النسبیة ارات وااللتزامات والمبالغ اإلسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھالموحدة، والتعھد المرحلیة

 
 يـوالت ۳ بازل ھیكلة رأس المال التي نصت علیھا توصیات لجنة بشأن إرشادات السعودي بإصدار العربي النقد مؤسسة قامت لقد

ً  .۲۰۱۳ینایر  ۱من  مفعولھا اعتباراً  سرى ، تم احتساب الموجودات المرجحة ۳توصیات لجنة بازل ألول من للركن اوطبقا
 رأس المال والنسب ذات الصلة كما یلي: وإجماليالخاصة بالمجموعة  الموحدة للمخاطر

  
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة)  

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 (معدلة) (مدققة)

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة) 

 (معدلة)

 ۱٤۸٫۷۱۸٫۲۲۱  ۱٤۳٬٤۸٥٬۲۷٤  ۱٤٦٫۰٤۹٫۷۰۰ مرجحة المخاطر الودات موجال –مخاطر االئتمان 

 ۱۳٫٤٥۰٫۰۰۸  ۱۳٬٥٦٥٬۹۲۷  ۱۳٫٦۲٤٫۲۷۲ مرجحة المخاطرالموجودات ال -مخاطر العملیات 

 ۱٫۲٤٦٫۰۸۲  ۱٬۱۷٤٬۰٥٥  ۲٫٤۰٥٫٥۳۷ مرجحة المخاطرالموجودات ال -مخاطر السوق 

 ۱٦۲٫۰۷۹٫٥۰۹ رمرجحة المخاطالموجودات ال -) ۱إجمالي الركن (
 

۱٥۸٬۲۲٥٬۲٥٦  ۱٦۳٫٤۱٤٫۳۱۱ 
      

 ۲۷٬۷۲٤٬۸٦۱ رأس المال األساسي 

 

 ۲٦٬۱۱۱٬۲۸۹  ۲٥٬۱٥۸٬۳۱۹ 
 ۲٬۷۳۸٬٦۱۰ رأس المال المساند 

 

 ۲٬٥۱۹٬۳۰٤  ۲٬٥۲۹٬۸۱۸ 

 ۳۰٬٤٦۳٬٤۷۱ إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

 

 ۲۸٬٦۳۰٬٥۹٤  ۲۷٬٦۸۸٬۱۳۷ 

      رأس المالنسبة كفایة       

 %۱٥٫٤۰  %۱٦٫٥۰  %۱۷٫۰۹ نسبة كفایة رأس المال األساسي 

 %۱٦٫۹٤  %۱۸٫۰۹  %۱۸٫۷۸ نسبة كفایة رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

یتم مراقبة كفایة رأسمال  .تحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطیة المخاطر المالزمة ألعمال المجموعة
مجموعة باستخدام إجراءات، من بینھا القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل مؤسسة ال

 .النقد العربي السعودي في ھذا الشأن
 

   أرقام المقارنة   - ۲۱

 
 الحالیة.  تتماشى مع عرض الحسابات للفترةلتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة 

 

 المرحلیة الموحدة الموجزةاعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالیة   -۲۲

 

 ۳۰ق ــھـ (المواف۱٤٤۰ القعدة يذ ۲۷زة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ـالموج تمت الموافقة على القوائم المالیة المرحلیة الموحدة

 .)۲۰۱۹ یولیو
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	تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال في الالتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الإستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي قوي. وخلال الفترة، التزمت المج...
	تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المعدلات المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، ...
	لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار إرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بازل 3 والتـي سرى مفعولها اعتباراً من 1 يناير 2013. وطبقاً للركن الأول من توصيات لجنة بازل 3، تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر الموحدة الخاصة بالمجمو...
	تحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر الملازمة لأعمال المجموعة. يتم مراقبة كفاية رأسمال المجموعة باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف البنكي والمتبعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في...
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