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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

  2021و  2022 سبتمبر 30في  ةأشهر المنتهي تسعةال ةلفتر

 عــــــام  .1

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

م بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك العــــربي المحدود في المملكة 1980فبراير  2م(. وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ 1979يونيو  13

يناير  19هـ )الموافق 1400ربيع األول  1بـــتاريــخ  1010027912العربية السعودية. يعمل البـــنك بموجب السجـل التجاري رقم 

 31مركز حواالت ) 78و فرعاً(  132: 2021 سبتمبر 30و  131: 2021ديسمبر  31فرعاً ) 129وعددها ( من خالل شبكة فروعه م1980

في المملكة العربية السعودية وفرعاً واحداً في المملكة المتــحدة. إن مركز حواالت(  86: 2021سبتمبر  30و  85: 2021ديسمبر 

 هو: للمجموعةعنوان المركز الرئيسي 

 البنك العربي الوطني

 56921ص.ب. 

 11564الرياض 

 السعوديةالمملكة العربية 

تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 

 قائمة على مبدأ تجنب العمولة والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

 البنك المركزي السعودي )ساما(. يخضع البنك لرقابة

ها تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية المرحلية الموجزة للبنك والشركات التابعة التالية )ويشار إلي

 مجتمعة بـ "المجموعة"(:

 الماليةشركة العربي 

كة تابعة باسم شركة العربي الوطني لالستثمار مملوكة بالكامل للبنك، وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شر

الصادر  1010239908وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك  ( ،وتقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية2007نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26بتاريخ 

والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية حسب أنظمة هيئة السوق المالية. وقد بدأت الشركة التابعة 

لشركة التابعة المذكورة أعاله (. عليه، بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية ل2008يناير  12هـ )الموافق 1429محرم  3أعمالها اعتباًرا من  

(، قامت الشركة التابعة 2014نوفمبر  12هـ )الموافق 1436محرم  19. علماً أنه بتاريخ 2008يناير  12في قوائمه المالية اعتباًرا من 

بتعديل وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من 

 1/6/14832/15( بموجب قرار الهيئة رقم س/2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 

هـ )الموافق 1437شعبان  26. تم إجراء تعديل إضافي على أغراض هذه الشركة التابعة بتاريخ نشاط رئيسيمل كاعتال على ملتليش

 37100001467رقم  البنك المركزي السعودي( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم م2016يونيو  2

تمت الموافقة على تعديل  هـ.1437ربيع األول  10بتاريخ  6/16287/15ق المالية رقم س/هـ وتعميم هيئة السو1437صفر  5 بتاريخ

الى شركة العربي المالية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العربي  شركة العربي الوطني لالستثماراسم الشركة من 

 (.2022يونيو  27هـ )الموافق 1443ذو القعدة  28بتاريخ  المالية

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية  %87.5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 

مايو  10هـ )الموافق 1430جمادى األولى  15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 

(. وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. وقد بدأ البنك بتوحيد 2009

 .وهو تاريخ بدء أعمال الشركة 2009مايو  10القوائم المالية لهذه الشركة التابعة عتباًرا من 

 شركة وكالة العربي للتأمين

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

ـ )الموافق 1435محرم  28الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010396423العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ديسمبر  1ه

جمادى األولى  5لممارسة أعمالها بتاريخ  لمركزي السعوديالبنك ا( . حصلت هذه الشركة التابعة على الترخيص  من قبل 2013

 (.2014مارس  6هـ )الموافق 1435
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 البنك العربي الوطني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )تتمة(عــــــام  .1

 )تتمة( وكالة العربي للتأمينشركة 

هـ )الموافق 1441ذو القعدة  28( من نظام مراقبة شركات التأمين، طلبت الشركة التوقف عن اعمالها بتاريخ 75باالشارة الى المادة )

(، وتم ابالغ وزارة التجارة 2020نوفمبر  19)الموافق  1442ربيع اآلخر  4(. وافق البنك المركزي على الطلب بتاريخ 2020يوليو  19

 التنظيمية ذات الصلة.  الجهاتبذلك. تعمل الشركة حالياً على استكمال إجراءات اإلغالق مع 

 شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة

ة محدودة بموجب وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولي

(. تعمل هذه 2004يوليو  6هـ )الموافق 1425جمادى األولى  18الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010199647السجل التجاري رقم 

الشركة التابعة في مجال شراء األراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة وإدارة األصول العائدة للمالك وللغير 

 بتاريخ  361000109161رقم  البنك المركزي السعوديعلى سبيل الضمانات وبيع وشراء العقارات ألغراض التمويل بموجب موافقة 

 هـ.1436شعبان 10

 شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة

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

في القيام بعمليات المتاجرة %(. تتمثل أهداف هذه الشركة 100: 2021% للبنك )100مسجلة في جزر الكايمان ومملوكة بنسبة 

 بالمشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك.

 أسس اإلعداد .2

طبقاً  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في ولفترة 

ص بـ "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى ( الخا34لمعيار المحاسبة الدولي )

 .للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة من الهيئة السعودية 

المطلوبة في القوائم المالية الموحدة  ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات

 .2021ديسمبر  31السنوية ويجب أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف ما لم يرد خالف ذلك.

 ر التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدةتأثي .3

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة (أ

المالية  القوائمالمالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد  القوائمتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

. 2022يناير  1، باستثناء تطبيق معايير جديدة سارية اعتباًرا من 2021ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

العديد من التعديالت يوجد  بعد. لم تطبق المجموعة مبكراً أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكن لم يصبح ساري المفعول 

 .المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة القوائم، ولكن ليس لها تأثير على 2022ول مرة في عام ألالمطبقة 

 المرتبط بامتيازات االيجار، تمديد المهلة: 19كوفيد  –"ايجارات"  16تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي  •

اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديل على  ،2020في شهر مايو تم منح امتيازات التأجير لاليجار.  19جة لوباء كوفيد ينت

. هو تعديل لاليجار 19از المرتبط بكوفيد تيالذي يوفر خيار عملي لاليجارات لتقييم ان كان االم 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

يونيو  30الى  2021يونيو  30خ المهلة من ، اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديل إضافي لتمديد تاري2021مارس  31في 

معالجة امتياز االيجار بنفس الطريقة كما لو أنها ليست تعديل على االيجار. في بعض الحاالت، يمكن  للمستأجرينيمكن . 2022

ط الذي يظهر ان ينتج عن ذاك أن يعتبر االمتياز كمدفوعات ايجار متنوعة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الشر

 .2021ابريل  1يسري اعتبارا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  الدفع المخفض.

 

 

 

 



 

8 

 

 البنك العربي الوطني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدةتأثير  .3

 )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة (أ

، معيار المحاسبة الدولي 16، معيار المحاسبة الدولي 3تعديل ضيق النطاق لمتطلبات التحويل للمعيار الدولي للتقرير المالي  •

، 41، معيار المحاسبة الدولي 9، المعيار الدولي للتقرير المالي 1ينات السنوية للمعيار الدولي للتقرير المالي سوبعض التح 37

 :16المعيار الدولي للتقرير المالي 

فاهيم مالى اطار ال 3دولي للتقرير المالي "نطاقات االعمال" تحديث مرجعية المعيار ال 3تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للتقرير المالي بدون تغيير المتطلبات المحاسبية لنطاقات االعمال.

، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة خصم مبالغ 16وتحظر التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي 

المواد المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدال من ذلك، الممتلكات والمنشآت والمعدات الواردة من بيع 

 ستثبت الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل.

 الطارئة" التكاليف والموجوداتالطارئة  وااللتزامات المخصصات" 37وتحدد التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي 

 تشملها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيجني خسائر.يجب أن التي 

، المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة'، 1التحسينات السنوية أدخلت تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

، و 'الزراعة'، واألمثلة التوضيحية المصاحبة 41لدولي ، و'األدوات المالية'، و معيار المحاسبة ا9و المعيار الدولي للتقرير المالي 

يناير  1يسري العمل به اعتبارا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ، 'عقود اإليجار'.16الدولي للتقرير المالي لمعيار ل

2022. 

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد  (ب

 :المطلوباتالمالية' بشأن تصنيف  القوائم، عرض 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

المالية"، أن المطلوبات  القوائم، "عرض 1وتوضح هذه التعديالت الضيقة النطاق التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي 

 نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.تصنف إما على أنها حالية أو غير جارية، تبعا للحقوق الموجودة في 

وال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث التي تقع بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق للعهد(. 

 ت ما.وباعندما يشير إلى "تسوية" مطل 1ويوضح التعديل أيضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 

أن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أصدر مسودة عرض جديدة تقترح تغييرات على هذا التعديل. يتم  من الجدير بالذكر

 .2024يناير  1تأجيل تاريخ السريان حتى الفترات المحاسبية التي ال تبدأ قبل 

 :8و معيار المحاسبة الدولي  2، بيان الممارسة 1تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  •

المالية على التمييز بين  القوائموتهدف التعديالت إلى تحسين اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي 

التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. يسري العمل به اعتبارا من الفترات السنوية التي 

 أو بعده. 2023يناير  1تبدأ في 

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة: - 12 معيار المحاسبة الدوليتعديل  •

وتقتضي هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي، عند االثبات األولي، إلى مبالغ 

 أو بعده. 2023يناير  1يسري اعتبارا من الفترات السنوية التي تبدأ في  ة.متساوية من االختالفات المؤقتة الخاضعة للضريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( .3

 )تتمة(المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد  (ب

 

 :2020 و، "عقود التأمين"، بصيغتها المعدلة في يوني17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

، الذي يسمح حاليا بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة على 4ويحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

جميع الكيانات التي تصدر عقود تأمين على المحاسبة في تغييرا جوهريا  17المعيار الدولي للتقرير المالي   سيحدثعقود التأمين. 

 .  2023يناير  1يسري اعتبارا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  مشاركة حذرة.وعقود استثمار ذات سمات 

 عقود التأمين: 17تعديل ضيق النطاق لمتطلبات االنتقال للمعيار الدولي للتقرير المالي  •

 .17ولي للتقرير المالي فهو ال يؤثر على أي متطلبات أخرى للمعيار الد -علق التعديل باالنتقال إلى المعيار الجديد فقط يتو

متطلبات انتقال مختلفة. وبالنسبة لبعض جهات التأمين، يمكن  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17للمعيار الدولي للتقرير المالي 

لتي أن تتسبب هذه االختالفات في عدم تطابق محاسبي مؤقت بين الموجودات والمطلوبات وعقود التأمين في المعلومات المقارنة ا

 للمرة األولى. 9و 17المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  قوائمهاتقدمها في 

وسيساعد التعديل جهات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي سيحسن من فائدة المعلومات 

 التأمين بخيار لعرض المعلومات المقارنة عن الموجودات المالية.المقارنة للمستثمرين. وهي تقوم بذلك عن طريق تزويد جهات 

 .2023يناير  1يسري اعتبارا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 والتقديرات السياسات المحاسبية الهامة .4

لية الموحدة الموجزة مع تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرح

، باستثناء تطبيق 2021ديسمبر  31تلك المستخدمة في اعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .3كما هو موضح اعاله في االيضاح رقم  2022يناير  1المعايير الجديدة والتي تعتبر سارية اعتبارا من 

 البنك المركزي السعوديالنقدية واألرصدة لدى  .5

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 نقد في الصندوق   1,311,120    1,251,731    1,296,718 

 *النقد مع الجهات األخرى  418,307    322,144    260,352 

 وديعة نظامية  7,880,988    7,179,125    7,160,949 

 146,996    2,697,963    65,994  
اتفاقيات إعادة شراء عكسي مع البنك 

 المركزي السعودي

  الحساب الجاري لدى البنك المركزي السعودي  25,109    12,618    2,034 

 اإلجمالي  9,701,518   11,463,581   8,867,049 

 آخرين. نقدية محتفظ بها لدى أمناء حفظ* 

 ، صافياألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى .6

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 حسابات جارية   761,789    974,639    525,083 

 إيداعات أسواق المال  1,162,589    1,313,241    795,740 

 مخصص خسائر ائتمان متوقعةناقصاً:  (6,949)   (4,680)   (6,584) 

 اإلجمالي  1,917,429    2,283,200    1,314,239 

  



 

10 

 

 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 السعودية()بآالف الرياالت 

 االستثمارات صافي .7

 تصنف االستثمارات كما يلي: 

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 استثمارات بالتكلفة المطفأة   35,844,942   40,169,517   39,903,809 

 2,470,287   2,415,892   2,324,399  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات 

 أدوات حقوق الملكية –الشامل األخر 

 958,770   988,850   1,167,817  
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 دين أدوات –الشامل اآلخر 

 551,963   613,729   633,149  
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

 مخصص خسائر ائتمان متوقعةناقصاً:  (17,150)   (19,810)  (17,979) 

 اإلجمالي  39,953,157   44,168,178   43,866,850 

 اآلخر الدخل الشامل من خاللالعادلة  مةيبالقحقوق الملكية  أدواتاالستثمارات في 

 30أشهر المنتهية في  تسعةالألف لاير سعودي لفترة   67,049دة في قائمة الدخل المرحلية الموح المعترف بهابلغت توزيعات األرباح 

 سعودي(.ألف لاير   64,896: 2021 سبتمبر 30) 2022 سبتمبر

 القروض والسلف، صافي .8

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

 مدققة(غير) 2022 سبتمبر 30
سحب علي 

 المكشوف
  بطاقات
 ائتمان

 قروض 
 شخصية 

 قروض
 تجارية وأخرى

 
 اإلجمالي

  146,551,413   107,164,517   35,667,006   690,948   3,028,942  قروض وسلف عاملة، إجمالي 

  2,649,271   2,534,466   77,325   10,034   27,446  قروض وسلف غيرعاملة، صافي 

  149,200,684   109,698,983   35,744,331   700,982   3,056,388  إجمالي القروض والسلف

خسائر ائتمان مخصص ناقصاً: 
 (3,726,118)  (3,130,661)  (376,275)  (65,490)  (153,692)  متوقعة

  145,474,566   106,568,322   35,368,056   635,492   2,902,696  القروض والسلف، صافي  
 

 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
سحب علي 

 المكشوف
  بطاقات
 ائتمان

قروض    
 شخصية

 قروض
 اإلجمالي تجارية وأخرى 

  127,595,926   91,166,208   32,962,349   516,757   2,950,612  قروض وسلف عاملة، إجمالي 

  2,191,636   2,110,800   61,591   7,185   12,060  قروض وسلف غيرعاملة، صافي 

  129,787,562   93,277,008   33,023,940   523,942   2,962,672  إجمالي القروض والسلف

خسائر ائتمان مخصص ناقصاً: 
 (3,113,457)  (2,576,057)  (370,582)  (56,746)  (110,072)   متوقعة

  126,674,105   90,700,951   32,653,358   467,196   2,852,600  القروض والسلف، صافي  
 
 

 )غيرمدققة(  2021 سبتمبر 30
 سحب علي

 المكشوف
 بطاقات 

 ائتمان
  قروض

  شخصية
 روضق

 اإلجمالي تجارية وأخرى

  120,749,713   86,070,085   31,199,957   501,932   2,977,739  قروض وسلف عاملة، إجمالي 

  3,177,382   3,081,684   61,973   6,379   27,346  قروض وسلف غيرعاملة، صافي 

  123,927,095   89,151,769   31,261,930   508,311   3,005,085  إجمالي القروض والسلف

خسائر ائتمان مخصص ناقصاً: 
 (3,911,430)  (3,421,538)  (372,488)  (59,694)  (57,710)   متوقعة

  120,015,665   85,730,231   30,889,442   448,617   2,947,375  القروض والسلف، صافي
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 شركة مساهمة سعودية –الوطني البنك العربي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 القروض والسلف، صافي )تتمة( .8

 الممنوحة للعمالء:لقروض والسلف ل خسائر االئتمان المتوقعة مخصصفيما يلي بيان بحركة 

 2021 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 2021ديسمبر   31
 )مدققة(

 2022 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 

 في بداية الفترة خسائر ائتمانية متوقعةرصيد مخصص   3,113,457  4,025,061  4,025,061 

 ، صافيللسنة /المحمل للفترة  825,126  1,262,319  956,695 

 خسائر ائتمانية متوقعةديون معدومة مشطوبة من مخصص  (212,465)  (2,173,923) (1,070,326) 

 الرصيد كما في نهاية الفترة  3,726,118  3,113,457  3,911,430 

 31ألف لاير سعودي )   670,418، مبلغ 2022 سبتمبر 30، صافي للفترة المنتهية في المتوقعة االئتمانخسائر  بلغ مخصص

ويشتمل على ديون معدومة ألف لاير سعودي(،   836,813: 2021 سبتمبر 30 و ألف لاير سعودي  1,109,719: 2021ديسمبر 

  23,167 :2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي )  38,672 وقدرهاالدخل المرحلية الموحدة مسجلة مباشرة في قائمة  مشطوبة

ألف لاير سعودي  193,380غة ــــاالستردادات البال بعد خصم ،ألف لاير سعودي(  20,641: 2021 سبتمبر 30و  ألف لاير سعودي

 لاير سعودي(. ألف  140,523: 2021 سبتمبر 30 و ألف لاير سعودي  175,767 :2021ديسمبر  31)

 في قيمة القروض والسلف: خسائر االئتمان المتوقعةفيما يلي تحليالً بالتغيرات في مخصص 

 

 )غير مدققة( 2022 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 المتوقعة على مدى

 شهر 12 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض 

     قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

  3,113,457  1,150,777  948,641   1,014,039 2022يناير  1الرصيد كما في 

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

    -  (6,286)  (76,969)   83,255  شهر 12 على مدى

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى 

    -  (8,421)   42,227  (33,806)  االئتمان لها

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 

    -   43,966  (42,278)  (1,688)  منخفض

  825,126   538,837   444,421  (158,132)  المحمل للفترة )ما تم عكسه(/ صافي 

 (212,465)  (212,465)     -     -  مبالغ مشطوبة

  3,726,118   1,506,408   1,316,042   903,668  2022 سبتمبر 30الرصيد كما في 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة(القروض والسلف، صافي  .8

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30

خسائر االئتمان 
 المتوقعة على مدى

 شهر 12 

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى االئتمان 

 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض 

     قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

 4,025,061 2,049,122 962,832 1,013,107 2021يناير  1الرصيد كما في 

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

    -  (13,498)  (44,581)   58,079  شهر 12 على مدى

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم ينخفض 

    -  (11,834)   47,177  (35,343)  مستوى االئتمان لها

مبالغ محولة الى خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 

    -   23,738  (22,695)  (1,043)  منخفض

  956,695   926,903   33,834  (4,042)  المحمل للفترة  )ما تم عكسه(/ صافي

 (1,070,326)  (1,070,326)     -     -  مبالغ مشطوبة

  3,911,430   1,904,105   976,567   1,030,758  2021 سبتمبر 30الرصيد كما في 

)المرحلة الثالثة(، فإنها تتضمن مخصص محفظة  بالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض

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

 ، صافيمخصص خسائر االئتمان المتوقعة .9

 ظهر في قائمة الدخل المرحلية الموحدة:كما ي، صافي المتوقعة االئتمانفيما يلي بيان بمخصص خسائر 

  أشهرالمنتهية في  تسعةاللفترة 

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة( 
 

 2022 سبتمبر 30

 )غير مدققة( 
 

    

 ، صافيللقروض والسلف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  670,418    836,813 

 ، صافياألخرى خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 2,894  3,294

(20,587) 
 

(63,057) 

مخصص التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان، ما تم عكسه من 

 صافي 

 اإلجمالي 610,255  819,520
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 استثمارات في شركات زميلة .10

 الشركة السعودية لتمويل المساكن

مليار لاير  1المصرح به  الشركة الزميلة بلغ رأس مال)سهل(.  المساكن لتمويلشارك البنك في تأسيس الشركة السعودية 

مليون لاير  400المدفوع الشركة رأس مال  في. بلغت حصة البنك سعودي مليار لاير 1رأسمالها المصدر والمدفوع يبلغ وسعودي 

  .المصدرلشركة ا٪ من رأس مال 40تمثل  لاير سعودي لكل سهم(، 10مليون سهم بسعر  40، )سعودي

إن هذه الشركة الزميلة هي شركة متخصصة في التمويل االسالمي للمساكن والعقارات حيث أن كافة منتجاتها متوافقة بالكامل 

يتم المحاسبة عن حصة البنك في ، و2007مع الشريعة اإلسالمية.  وقد بدأت الشركة الزميلة أعمالها في الربع األخير من عام  

 الشركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

مليون سهم( كجزء من االكتتاب العام األولي للشركة  12٪ من حصتها )30المجموعة  طرحت، 2022الربع األول من عام خالل 

في  االستثمار في شركة زميلةجزء من مكاسب استبعاد كمليون لاير سعودي ، والذي تم االعتراف به  36.05مقابل ربح قدره 

  الموحدة.المرحلية الدخل  قائمة

لاير  20مليون لاير سعدوي ) 28مليون سهم بقيمة  1.4قامت المجموعة بشراء حصة بمقدار ، 2022في الربع الثاني من عام 

 % في رأس مال الشركة المصدر.1.4للسهم(، تمثل هذه الحصة نسبة 

طالما أن البنك مازال  كشركة زميلة (مليون سهم 29.4) %29.4 تها المتبقية في الشركة البالغةتواصل المجموعة تصنيف حص

. يمكن االطالع على تفاصيل استثمارات المجموعة األخرى في الشركات الزميلة في يمكنه ممارسة تأثير جوهري على الشركة

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية السنوية القوائم

 األرصدة للبنوك و البنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى  .11

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 حسابات جارية   181,068    80,116    107,918 

 ودائع أسواق المال  6,414,041    3,170,674    3,183,467 

 اتفاقيات إعادة شراء مع البنك المركزي السعودي  813,000    2,693,491    660,000 

 *ودائع من البنك المركزي السعودي  7,955,380    8,262,827    8,226,441 

 اإلجمالي  15,363,489    14,207,108    12,177,826 

 5.04: 2021ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 5.04الودائع من البنك المركزي السعودي تشتمل على ودائع بدون عمولة بمبلغ * 

 (.مليار لاير سعودي 5.04: 2021 سبتمبر 30مليار لاير سعودي و 

 ودائع العمالء .12

   2022 سبتمبر 30  2021ديسمبر  31   2021 سبتمبر 30

   )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 تحت الطلب    74,066,110    77,006,510    75,114,469 

 ألجل   67,495,308    51,657,650    48,074,696 

 ادخار    342,852    283,681    256,393 

 أخرى    5,901,358    6,766,044    5,949,307 

 اإلجمالي    147,805,628    135,713,885    129,394,865 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 المشتقات .13

للفترة المتبقية حتى لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية  السالبةيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية و

إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ  .تاريخ االستحقاق

 المجموعةلها  تتعرضلغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي فإن هذه المبا ،وبالتالي .التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها

  .والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق

 
 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(
  2021ديسمبر  31

 )مدققة(
 2022 سبتمبر 30
 )غير مدققة( 

 

 

 المبالغ

 االسمية

القيمة 

 العادلة

 ةالبالس

 القيمة

 العادلة

 اإليجابية

 

 المبالغ

 االسمية

القيمة 

 العادلة

 ةالبالس

القيمة  

 العادلة

 اإليجابية

 

 المبالغ

 اإلسمية

القيمة 

 العادلة

 ةالبالس

 القيمة

 العادلة

 اإليجابية

 

         
مقتناة ألغراض 

 :المتاجرة

 19,991,828   417,081   448,184  20,794,734   394,080  424,731 
 

33,290,814  838,714   875,595  

مقايضات أسعار العموالت  
ومقايضات العموالت 

 بعمالت مختلفة

 12,921,480   482,321   481,713   12,715,298   465,236  464,564 
 

14,974,285 
 

1,201,480 1,203,762  

العقود المستقبلية  

الخاصة بأسعار 

 العموالت والخيارات

 10,206,096   13,199   37,263   8,095,565   20,624  44,375  6,929,671   42,400   63,179  

عقود الصـــــرف األجنبي 

 اآلجلة وعقود السلع 

 خيارات العمالت والسلع  410   450   179,402  -    -     -   2,479   2,000   326,226 

         

لتغطية مخاطر  مقتناة

 القيمة العادلة:

 22,439,336  
 

1,396,956   67,229  25,106,771  1,336,850  33,815 
 

 مقايضات أسعار العموالت  1,383,615  107  14,088,542

         

مقتناة لتغطية مخاطر 

 التدفق النقدي:

 مقايضات أسعار العموالت     -   113,878   1,800,000  -  423   350,000  - - -

 اإلجمالي 3,526,561 2,197,029 71,262,714 967,485   2,217,213 67,062,368 1,036,868 2,311,557  65,884,966 

 .يداعها واستالمها مقابل المشتقاتإم اللي ت نقديةالهوامش البالمشتقات  ةلم يتم تسوي
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .14

 
 أ ( الدعاوى القضائية 

في موقف هذه الدعاوى وفقاً لما تم جوهري ال يوجد أي تغيير  .تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية
 .2021ديسمبر  31 كما فيالموحدة القوائم المالية السنوية  اإلفصاح عنه في

 
 ب( التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 

 :مجموعةالخاصة بال فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 

  2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

  2021ديسمبر  31

 )مدققة(

  2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 4,916,512  5,117,138   4,643,826  اعتمادات مستندية

 16,562,989  16,864,900  18,457,484  خطابات ضمان 

 1,138,606  827,316   986,775  قبوالت 

 1,597,757  2,902,408   1,183,493  التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 12,982  13,500   13,500  أخرى

 24,228,846 25,725,262  25,285,078  اإلجمالي

 

 30في أي وقت، والقائمة كما في  المجموعةبلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب 

: 2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي و 16,041 : 2021ديسمبر  31يون لاير سعودي )مل 21,059 عهما مجمو 2022 سبتمبر

 مليون لاير سعودي(.  15,444

 وما في حكمها النقدية  .15

 
 من اآلتي:المرحلية الموحدة  المدرجة في قائمة التدفقات النقدية وما في حكمهاتتكون النقدية 

 
 

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 ()مدققة

 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 1,706,100   4,284,456    1,820,530  

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي ما 

 عدا الوديعة النظامية

 1,314,239    2,287,880    1,924,378  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 تستحق خالل  تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء 

 اإلجمالي  3,744,908    6,572,336    3,020,339 

 الزكاة وضريبة الدخل  .16

 سبتمبر 30مليون لاير سعودي تقريباً ) 200والمتعلقة بالمساهمين السعوديين  2022 سبتمبر 30بلغت الزكاة للفترة المنتهية في 

مليون لاير سعودي(. بينما بلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهم غير السعودي عن حصته في صافي الدخل  180: 2021

مليون لاير سعودي(. تم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل على  158: 2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) مليون 209الحالية للفترة 

ال  .2022 سبتمبر 30كما في  ةالموحدالمرحلية المركز المالي قائمة والمنتهية أشهر  تسعةأساس نتائج عمليات البنك لفترة ال

المالية السنوية للمجموعة  قوائمالالتي تمت مناقشتها في  عن تلكتوجد تغييرات جوهرية في ربط الزكاة وضريبة الدخل للبنك 

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

  يةالتشغيلقطاعات ال .17

ــــغيلية على  8لتقارير المالية ليتطلب المعيار الدولي  التقارير الداخلية التي تخص مكونات  أســــاسبأن يتم تحديد القطاعات التش

 .بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها الرئيس التنفيذي، التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل المجموعة

 كون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:ألغراض إدارية، تت

 

 األفرادقطاع 

 ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

 قطاع الشركات

 الصغيرة والمتوسطة الحجم.قروض وسلف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والعمالء االعتباريين والمنشآت التجارية 

 قطاع الخزينة

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

 قطاع خدمات االستثمار والوساطة

 األوراق المالية. خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ

 أخـــرى

 تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة واألقسام المساندة األخرى.

إن األسس التي ُبني عليها تحديد   .تقيد المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا لنظام التحويل المتبع من قبل المجموعة

تمثل الموجودات  .2021ديسمبر  31تخدمة في سس المسبين القطاعات للفترة الحالية تتماشى مع األ العملياتدخل/مصاريف 

 .والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية

إن إجمالي  .المملكة المتحدةتمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ولها فرع دولي واحد في 

الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية 

 .وعة ككلالموحدة الموجزة للمجم

وإجمالي دخل  2021و  2022 سبتمبر 30فيما يلي بيان بإجمالي الموجودات والمطلوبات الموحدة الخاصة بالمجموعة كما في 

  المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:أشهر تسعةللومصاريف العمليات وصافي الدخل 

 

 اإلجمالي

 

 أخــرى

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 

 قطاع الخزينة

 

 قطاع الشركات

 

 )غير مدققة( 2022 سبتمبر 30 األفرادقطاع 

 إجمالي الموجودات 54,131,820 96,846,092 53,923,000 556,637 1,808,174 207,265,723

 استثمارات في شركات زميلة - - - 349,483 626,376 975,859

 إجمالي المطلوبات 69,979,129 81,836,656 22,196,394 98,285 1,383,826 175,494,290

 من عمالء خارجييندخل العمليات  1,643,526 2,820,843 362,972 238,307 (122,143) 4,943,505

- 267,338 - 703,406 (957,380) (13,364) 

بين العمليات  (مصاريف)/دخل

 القطاعات

 إجمالي دخل العمليات 1,630,162 1,863,463 1,066,378 238,307 145,195 4,943,505

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  1,614,383 1,432,480 681,544 64,283 198,417 3,991,107

610,255 - - 2,894 473,047 134,314 

، ئتمان متوقعةمخصص خسائر ا

 صافي

 استهالك وإطفاء  115,941 22,902 510 3,098 17,612 160,063

 إجمالي مصاريف العمليات 1,115,058 1,080,454 86,110 67,477 5,785 2,354,884

90,972 65,082 25,890 - - - 

 الحصة في ارباح شركات زميلة،

 صافي 

2,679,593 204,492 196,720 980,268 783,009 515,104 

قبل الزكاة وضريبة صافي الدخل 

 الدخل
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مساهمة سعوديةشركة  –البنك العربي الوطني   

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 القطاعات التشغيلية )تتمة( .17

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 األفرادقطاع  قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة 

 إجمالي الموجودات  43,828,470   80,042,800   56,278,861   505,755   1,618,824   182,274,710 

 استثمارات في شركات زميلة    -     -     -   358,781   786,623   1,145,404 

 إجمالي المطلوبات  66,729,831   66,394,752   17,256,012   74,488   1,048,103   151,503,186 

 4,416,797   34,752   122,230   558,417   2,001,152   1,700,246  

من عمالء دخل العمليات 

 خارجيين

 -     78,412   -     668,765   (524,610)  (222,567) 

بين العمليات  (مصاريف)/دخل

 القطاعات

 إجمالي دخل العمليات  1,477,679   1,476,542   1,227,182   122,230   113,164   4,416,797 

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي   1,364,347   1,208,065   844,790   26,280   118,597   3,562,079 

 819,520   -     -     3,294   679,114   137,112  

، ئتمان متوقعةمخصص خسائر ا

 صافي

 استهالك وإطفاء   123,386   6,825   799   3,970   22,527   157,507 

 إجمالي مصاريف العمليات  1,088,620   1,183,661   73,928   53,456   39,835   2,439,500 

 72,411   72,411   -     -     -     -    

الحصة في ارباح شركات زميلة، 

 صافي

 2,049,708   145,740   68,774   1,153,254   292,881   389,059  

قبل الزكاة وضريبة صافي الدخل 

 الدخل

 األساسي والمخفض وربح السهم توزبعات األرباحورأس المال  .18

 المال رأس

 قدرهابقيمة اسمية  ،مليون سهم 1,500 من والمدفوع بالكاملوالمصدر المصرح به البنك  يتكون رأسمال، 2022 سبتمبر 30في 

لاير للســــهم  10بقيمة اسمية قدرها  ،مليون سهم 1,500: 2021 سبتمبر 30و  2021ديسمبر  31هم الواحد )ــــلاير للس 10

 .(الواحد

 توزيعات األرباح

بعد  2020 مليون لاير سعودي من صافي دخل سنة 600، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 2021 مارس 3بتاريخ  (أ

لاير سعودي للسهم. تم خصم االلتزامات الضريبية   0.40يصبح صافي الربح المقترح توزيعه للمساهمين السعوديين . خصم الزكاة

إن وجدت( من حصتهم في األرباح الموزعة. تم اعتماد هذه )السابقة والفترة على المساهمين غير السعوديين للفترة الحالية 

 .2021مارس  30ية العادية بتاريخ التوزيعات النقدية في اجتماع الجمعية العموم

بعد خصم الزكاة، والتي تم دفعها  مليون لاير سعودي 525، تمت الموافقة على توزيع أرباح مرحلية قدرها 2021يونيو  24بتاريخ  (ب

لاير سعودي. تم خصم  0.35أصبح صافي الربح المرحلي الموزع للمساهمين السعوديين  .2021يوليو  14المساهمين بتاريخ 

 تمت اللتزامات الضريبية على المساهمين األجانب للفترة الحالية والفترة السابقة )إن وجدت( من حصتهم في األرباح الموزعة.ا

 .م2022أبريل  12المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية غير العاديةفي اجتماع دارة توصية مجلس اإل ىعلالموافقة 

 مليون لاير سعودي 675قدرها  2021من عام  توزيع أرباح مرحلية عن النصف الثاني ، تمت الموافقة على2021ديسمبر  12بتاريخ  (ت

لاير سعودي. تم  0.45أصبح صافي الربح المرحلي الموزع للمساهمين السعوديين  .بعد خصم الزكاة، وذلك لدفعها المساهمين

 سابقة )إن وجدت( من حصتهم في األرباح الموزعة.خصم االلتزامات الضريبية على المساهمين األجانب للفترة الحالية والفترة ال

 .م2022أبريل  12المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية غير العاديةفي اجتماع دارة توصية مجلس اإل ىعلالموافقة  تمت

يصبح  .مليون لاير سعودي بعد خصم الزكاة 750قدرها  مرحلية توزيع أرباح نقديةعلى مجلس اإلدارة  وافق، 2022 يونيو 26بتاريخ  (ث

تم خصم االلتزامات الضريبية على  لاير سعودي للسهم.  0.50للمساهمين السعوديين  الذي سيتم توزيعه المرحلي صافي الربح

تم توزيع هذه األرباح  إن وجدت( من حصتهم في األرباح الموزعة.)السابقة والفترة المساهمين غير السعوديين للفترة الحالية 

 .2022يوليو  18المرحلية بتاريخ 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 )تتمة( األرباح وربح السهم األساسي والمخفض وتوزبعاترأس المال  .18

  ربح السهم األساسي والمخفض

، وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين 2021و  2022 سبتمبر 30تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهية في 

 مليون سهم. إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم األساسي. 1,500العائد لمساهمي البنك على 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  .19

بين متعاملين في  نظاميةتحويل مطلوبات في معاملة عند أصل ما أو دفعه  عند بيعإن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه 

 يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: .السوق بتاريخ القياس

 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات، أو -

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

المركز المالي، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة 

 .المرحلية الموحدة الموجزة

 تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة

 المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: المجموعةستخدم ت

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

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

 .لة للمالحظةيتم تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القاب

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

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ 

مستويات التسلسل بما في ذلك القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، يوضح الجدول التالي 

المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها  لألدواتشمل معلومات القيمة العادلة يلقيمة العادلة لألدوات المالية، وال ل الهرمي

 :معقولةتقارب القيمة العادلة بصورة كانت القيمة الدفترية  إذابالقيمة العادلة 

 

   :ماليةالموجودات ال

 القيمة العادلة  

)غير  2022 سبتمبر 30

 مدققة(
القيمة 

 الدفترية
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 

  633,149   499,859   133,290  -  633,149  الخسارة

العادلة استثمارات بالقيمة 

من خالل الدخل الشامل 

  3,492,216  893 1,166,924  2,324,399  3,492,216  اآلخر

مشتقات بالقيمة العادلة 

 3,526,561 - 3,526,561 -  3,526,561  اإليجابية 

 موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مقتناة بالتكلفة 

 36,389,832 - 36,389,832 - 35,827,792 ، صافيالمطفأة

 144,109,987 144,109,987 - - 145,474,566 ، صافيقروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .19

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة( -أ

 
   :)تتمة( الموجودات المالية

 القيمة العادلة  

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
 

 القيمة الدفترية
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
 

 اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

  613,729  431,713 182,016    -   613,729  من خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

من خالل الربح الدخل الشامل 

  3,404,742     893   988,850  2,414,999  3,404,742  اآلخر 

مشتقات بالقيمة العادلة 

  967,485     -   967,485     -   967,485  اإليجابية 

 موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مقتناة بالتكلفة 

  40,838,133    -   40,838,133     -   40,149,707 ، صافيالمطفأة

 131,343,981 131,343,981    -     -   126,674,105 ، صافيقروض وسلف

 
   
 القيمة العادلة  

 مدققة( غير) 2021 سبتمبر 30
 

 القيمة الدفترية
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
 المستوى

 الثالث
 

 اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

  551,963   425,526  126,437    -   551,963  من خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

من خالل الربح الدخل 

  3,429,057   893  953,270  2,474,894   3,429,057  الشامل اآلخر 

مشتقات بالقيمة العادلة 

  1,036,868     -  1,036,868    -   1,036,868  اإليجابية 

 موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مقتناة بالتكلفة 

  39,236,608     -  39,236,608    -   39,885,830  ، صافيالمطفأة

  124,740,138  124,740,138    -     -   120,015,665 ، صافيقروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .19

 والقيمة العادلة )تتمة(القيمة الدفترية  -أ

 
    :ماليةالمطلوبات ال
 القيمة العادلة  

)غير  2022 سبتمبر 30
 مدققة(

 
 القيمة الدفترية

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 
 اإلجمالي

 مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

 2,197,029 - 2,197,029 - 2,197,029 مشتقات بالقيمة العادلة السالبة 

 مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 2,626,875 - 2,626,875 - 2,852,241 صكوك
 

 القيمة العادلة  

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
 

 القيمة الدفترية
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
 

 اإلجمالي

 مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

  2,217,213     -   2,217,213     -   2,217,213  مشتقات بالقيمة العادلة السالبة 

 مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 2,881,013  - 2,881,013 -  2,829,100  صكوك
 

   
 القيمة العادلة  

 مدققة(غير ) 2021 سبتمبر 30
 

 القيمة الدفترية
المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
 

 اإلجمالي

 مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

  2,311,557  -  2,311,557  -  2,311,557  مشتقات بالقيمة العادلة السالبة 

 مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 2,897,888 - 2,897,888 -  2,852,210  صكوك

 قياس القيمة العادلة  - ب

 التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -1

و  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةاللم يكن هنالك أي تحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل فترة 

2021. 

 القيم العادلة للمستوى الثالث -2

 القيم العادلة للمستوى الثالث تسوية

 للقيمة العادلة للمستوى الثالث: االرصدة االفتتاحية من تسويةيوضح الجدول التالي 
  
 2021 سبتمبر 30   2022 سبتمبر 30 

استثمارات  
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 
 الخسارة

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

 
استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 
استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

 893 372,997 893  431,713 الرصيد في بداية الفترة 

إجمالي المكاسب غير المحققة 

المدرجة في قائمة الدخل 

    -   55,559     -   68,644  المرحلية الموحدة 

    -  (3,030)   -  (498)  تسوياتشراء/ 

  893   425,526   893   499,859  الرصيد في نهاية الفترة
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شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني   

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 الرياالت السعودية()بآالف 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .19

 قياس القيمة العادلة )تتمة(  -ب

 

   طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة -3

 سبتمبر 30يوضح الجدول التالي طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المســـتوى الثاني والثالث للقــــيمة العادلـــة كما في 

 ، إضافة إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة التي تم استخدامها:2021ديسمبر  31و  2021 سبتمبر 30و 2022

 طرق التقييم النوع
المدخالت الهامة 

غير القابلة 
 للمالحظة

المتداخلة العالقة 
بين المدخالت 

الهامة غير 
القابلة للمالحظة 

وقياس القيمة 
 العادلة

الربح  من خاللالعادلة  بالقيمةاستثمارات 
 أو الخسارة 

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

 للصناديق االستثمارية.
 ينطبقال  ال شيء 

الدخل  فيالعادلة  بالقيمةإستثمارات 
الشامل اآلخر المصنفة في المستوى 
الثاني وتشمل السندات العادية التي ال 

 يوجد لها سعر متداول في السوق 

يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام 
التدفقات النقدية المخصومة التي 
تستخدم مدخالت بيانات السوق القابلة 

ات العائد وهوامش للمالحظة لمنحني
 االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

العادلة في الدخل  بالقيمةإستثمارات 
الشامل اآلخر  المصنفة في المستوى 
 الثالث وتشمل صناديق األسهم الخاصة  

تحدد القيمة العادلة على أساس آخر 
صافي  قيمة موجودات معلن عنه 

 للصناديق االستثمارية.
 ال ينطبق ال شيء 

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

 المشتقة

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

 لمستخدمة في السوق بشكل واسع. ا

 ال ينطبق ال شيء 

موجودات ومطلوبات مالية يتم اإلفصاح 

عنها بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها في 
المستوى الثاني تشمل االستثمارات 

 المقتناة بالتكلفة المطفأة

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة 

باستخدام التدفقات النقدية المخصومة 
التي تستخدم مدخالت بيانات السوق 
القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد 

 وهوامش االئتمان.

يتم تضمين تغطية 

إضافية لمراعاة أي 
اختالفات محتملة 

في النموذج أو 
الظروف الحرجة في 

 السوق

 ال ينطبق

موجودات ومطلوبات مالية يتم اإلفصاح 
عنها بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها في 

وى الثالث تشمل القروض والسلف المست
 وادوات الدين المصدرة

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

 وهوامش االئتمان.

يتم تضمين هوامش 
االئتمان بتغطية 
 إضافية لمراعاة أي

اختالفات محتملة 
في النموذج أو 
الظروف الحرجة في 

 السوق  

كان هامش  كلما

، االئتمان عالياً 
كلما كان التقييم 

والعكس  ،منخفضاً 
 صحيح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 كفاية رأس المال   .20

البنك المركزي السعودي تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل 

وخالل  .وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي قوي والحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية

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

، وبموجبها يتم البنك المركزي السعوديتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل 

ل وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية قياس مدى كفاية رأس الما

 .الموحدة، والتعهدات وااللتزامات والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية

 للركيزةوطبقاً  .3المال التي نصت عليها توصيات لجنة بازل بإصدار إرشادات بشأن هيكلة رأس البنك المركزي السعودي لقد قام 

، تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر الموحدة الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب 3من توصيات لجنة بازل  ىاألول

 ذات الصلة كما يلي:

  
 2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(
 2021ديسمبر  31 

 )مدققة( 
 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

  141,509,116   147,861,398   163,112,360  لمخاطر لالموجودات المرجحة  –مخاطر االئتمان 

  14,363,159   14,504,194   15,394,301  لمخاطرلالموجودات المرجحة  -مخاطر العمليات 

  2,215,584   1,639,885   2,572,955  لمخاطرلالموجودات المرجحة  -مخاطر السوق 

  158,087,859   164,005,477   181,079,616  لمخاطرلالموجودات المرجحة  - كيزة األولىإجمالي الر

      

  31,295,754   31,002,690   32,116,347  رأس المال األساسي 

  3,964,628   4,017,642   3,832,233  رأس المال المساند 

  35,260,382   35,020,332   35,948,580  ورأس المال المساندإجمالي رأس المال األساسي 

      

      نسبة كفاية رأس المال

 ٪19.80  ٪18.90  %17.74 نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 ٪22.30  ٪21.35  %19.85 نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

يتم مراقبة كفاية رأسمال  .بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال المجموعةمال أساسي مدار  تحتفظ المجموعة برأس

البنك المجموعة باستخدام إجراءات من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل 

 .في هذا الشأنالمركزي السعودي 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

23 

 

 شركة مساهمة سعودية –الوطني البنك العربي 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2021و  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 تأثير برامج البنك المركزي السعودي .21

  تأجيل الدفعاتبرنامج 

م برنامج دعم تمويل القطاع الخاص لتقديم الدعم الالزم 2020، أطلق البنك المركزي السعودي في مارس 19لمواجهة كوفيد 

للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم )المرحلة األولى والثانية( المؤهلة وفًقا لتعريف البنك المركزي السعودي 

برنامج تأجيل الدفعات يعتبر . (2017مارس  15)الموافق  هـ1438آلخرة جمادى ا 16بتاريخ  381000064902بموجب تعميمه رقم 

لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي لهذه التغييرات في . دعم قصير االجل للسيولة لمواجهة عجز التدفق النقدي للجهات المقترضة

لقد انتهى كتعديل في شروط الترتيب.  9آجال التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م.2022مارس  31في  تأجيل الدفعات برنامج

ها المجموعة بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والهيئات الحكومية األخرى خالل تولتعويض التكلفة ذات الصلة التي تكبد

فقد تلقت المجموعة من البنك المركزي ودائع بدون عائد بآجال استحقاق مختلفة. تعتبر هذه الودائع مؤهلة   2020و  2021السنوات 

 .وتمت المحاسبة عنها على هذا األساس العتبارها كمنح حكومية

 255.4: 2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) مليون 92.6 مبلغبـ، تم االعتراف 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال خالل

دخل منح مؤجل  بدونفيما يتعلق بإطفاء دخل المنح على الودائع ذات الصلة  قائمة الدخل المرحلية الموحدةمليون لاير سعودي( في 

 (.اليوجد دخل منح مؤجل: 2021 سبتمبر 30، دخل منح مؤجل اليوجد: 2021ديسمبر  31) 2022 سبتمبر 30كما في 

 46.4 :2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) مليون 29.1 بمبلغاالعتراف ، تم 2022 سبتمبر 30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 فيما يتعلق بإطفاء دخل المنح على الودائع ذات الصلة. قائمة الدخل المرحلية الموحدةمليون لاير سعودي( في 

 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي(: .22

يتم إجراء مراجعة أساسية وإصالح لمعايير معدالت الربح الرئيسية على الصعيد العالمي. نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية، 

، والمعايير الدولية للتقارير المالية 39، ومعايير المحاسبة الدولية 9على مرحلتين، تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير  16، والمعايير الدولية للتقارير المالية 4ايير الدولية للتقارير المالية ، والمع7

خاٍل من  البنوك )"آيبور"( بمعدل ربح بديلالمالية بعد إصالح معيار معدل الربح، بما في ذلك استبدال معيار حالي سعر العرض بين 

 .المخاطر

دارة مشروًعا بشأن أنشطة االنتقال الشاملة للمجموعة وتواصل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم. تدير اإل

المجموعة بالموعد النهائي  التزمتالمشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 

 لمدة ليلة واحدة معدل التمويل المضموندم اآلن منتجات تستند إلى تق، و2021ديسمبر  31 في التنظيمي لتحويل سعر ليبور، أي

 .بمدة محددة معدل التمويل المضمونو

 رقام المقارنةأ .23

، والتي تعتبر غير جوهرية بطبيعتها في الحالية فترةأرقام الالماضية لتتماشى مع عرض  للفتراتتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 

 .القوائم المالية الموحدة

 اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .24

 20)الموافق  هـ1444 األولربيع  24اإلدارة بتاريخ تمت الموافقة على القوائم المالية المرحليـــة الموحدة الموجزة من قبل مجلس 

 (.م2022 أكتوبر


