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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينأشهر المنتهيالتسعة  تيلفتر

  )بآالف الرياالت السعودية(
 

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

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

فرعا ( في المملكة  140: 2018سبتمبر  30فرعا  ) 138ا خالل شبكة فروعه وعدده من (م1980يناير  19الموافق )هـ 1400
 :إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو .العربية السعودية  وفرعا  واحدا   في المملكة المتــحدة

 البنك العربي الوطني 

 56921ص ب 

 11564الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مص  رفية متوافقة مع أحكام الش  ريعة  .المص  رفيةالبنك في تقديم كافة أنواع الخدمات يتمثل هدف 
 .والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك العمولةمبدأ تجنب قائمة على 

 
)يشار اليها  للبنك والشركات التابعة التاليةالقوائم المالية المرحلية الموجزة تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على 

 :مجتمعة بـ المجموعة(
 

 شركة العربي الوطني لالستثمار
 

 ،مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني لالستثمار( شركة) تابعة باسموفقا  لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة 
الصادر  1010239908، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم مقفلة سعوديةمساهمة وهي شركة 

تقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة ( و2007نوفمبر  7هـ )الموافق 1428شوال  26بتاريخ 
وقد بدأت الشركة  .وحفظ األوراق المالية حسب أنظمة هيئة السوق المالية والمشورةلترتيب للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة وا

عليه، بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية للشركة التابعة  .(2008يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   التابعة أعمالها
نوفمبر  12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاريخ   علما  أنه.2008اير ين 12المالية إعتبارا  من  االمذكورة أعاله في قوائمه

تم تعديل  .(، قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة2014
( 2015نوفمبر  10 هـ )الموافق1437محرم  28هيئة السوق المالية بتاريخ  مجلس غرض الشركة والموافقة عليه من قبل

أغراض هذه الشركة التابعة على تم إجراء تعديل إضافي  .كأصيلليشمل التعامل  1/6/14832/15بموجب قرار الهيئة رقم س/
( إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم 2016 يونيو 2هـ )الموافق 1437شعبان  26بتاريخ 

 6/16287/15/س هـ وتعميم هيئة السوق المالية رقم5/2/1437بتاريخ  371000014867مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
 .هـ10/3/1437بتاريخ 

 
 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

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

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

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

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

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

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

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

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

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(  
  

 )تتمة(عــــــــام  -1
 

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

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

 

 تابعة ةالتغير في وضع شرك
، وهو صندوق استثمار االقتصادية )الصندوق( ةأي. إن. بي البواب في صندوق %25.47بشكل غير مباشر نسبة البنك يمتلك 

الطرح األول بتاريخ  إقفاللمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ  2014أغسطس  25تم تأسيسه في  ومحدد المدة عقاري بطرح خاص
هـ 1435شوال  9بتاريخ  8/14/411الصندوق بموجب الخطاب رقم  بطرحهيئة السوق المالية  إخطارتم  .2015يناير  11

كعقارات مدرة للدخل في تملك موجودات عقارية في مدينة الرياض  فينشاط الصندوق  يتمثل .(2014أغسطس  5)الموافق 
 .الصندوق خل إيجار ودخل تشغيل الفندق على مدى فترةمنها د الصندوقالرياض وسيتسلم 

 

. وبعد ذلك، قامت المجموعة بإعادة تقويم 2018وقد كان يتم توحيد القوائم المالية للصندوق كشركة تابعة لغاية شهر سبتمبر 
سيطرتها على الصندوق. وبعد األخذ بعين االعتبار تكوين مجلس إدارة الصندوق والعناصر األخرى، رأت المجموعة أنها فقدت 

وق. على الصند جوهريإال أنه ال تزال المجموعة تمارس تأثير  2018السيطرة على أنشطة الصندوق اعتبارا  من شهر أكتوبر 
المرحلية الموجزة للمجموعة، وتم اعتبار الموحدة توقفت المجموعة عن توحيد القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية فقد عليه، 

 الصندوق شركة زميلة.
 

 أسس اإلعداد -2
طبقاً لمعيار المحاسبة  2019 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةللمجموعة كما في و الموجزةتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة 

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  ،الخاص بـ "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية (34الدولي )
  .السعوديينمن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 
على  ،2018ديسمبر  31و 2019مارس  31القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة وللسنة المنتهية في  تم اعداد

المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي  ،على التوالي ،والمعايير الدولية للتقرير المالي 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،التوالي
"ضريبة الدخل" والتفسير  12ضريبة الدخل )فيما يخص تطبيق معيار المحاسبة الدولي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة و

قها بالزكاة وضريبة الدخل( ونظام مراقبة البنوك "الرسوم" بقدر تعل   -الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي   21
 .ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية

، وجهت مؤس  س  ة النقد العربي الس  عودي البنوك العاملة في المملكة بالمحاس  بة عن الزكاة وض  ريبة الدخل 2019يوليو  17في 
 ةمعايير المحاس    بية الدوليالفي قائمة الدخل. وهذا يتماش    ى مع المعيار الدولي للتقرير المالي وتفس    يراته الص    ادرة من مجلس 

 العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية المعايير" مجتمعة  هاإلي في المملكة العربية الس       عودية. يش       ار ةمعتمدوال
 ."السعودية

تبعا  لذلك، قامت المجموعة بتغيير المعالجة المحاس     بية للزكاة وض     ريبة الدخل من خالل التعديل بأثر رجعي بما يتماش     ى مع 
سبة الدولي  سبية، با 8معيار المحا سات المحا سيا ضاح في تغيرات والل سبما مبين في االي سبية )ح ، (4التقديرات واالخطاء المحا

 لقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.ا لحو 5تاثير هذا التغيير في االيضاح  وتم اإلفصاح عن

 لية الموحدةلقوائم المافي اال تش   تمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفص   احات المطلوبة 
. إض   افة لذلك، توجد 2018ديس   مبر  31للس   نة المنتهية في الس   نوية ويجب أن تُقرأ الى جانب القوائم المالية الموحدة  الس   نوية

ضافية المطلوبة بموجب معيار التقرير المالي  صاحات اإل صاح  7بعض االف سيتم اإلف نتيجة لتغيير االطار المذكور أعاله والذي 
 .2019ديسمبر  31لمالية السنوية للسنة التي ستنتهي في عنه في القوائم ا

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

 
 أسس التوحيد  -3

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

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

شركات التابعة في  التأثير على تلك العوائد من ستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية لل شركة الم القوائم المالية خالل تحكمها في ال
 الموجزة إعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. المرحلية الموحدة
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 
 )تتمة(أسس التوحيد  -3

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

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

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

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

 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،  -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى،  -
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل األسهم  -

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

يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من انتقال السيطرة على الشركة  .عناصر الثالثة المتعلقة بالسيطرةالعنصر واحد أو أكثر من 
تدرج موجودات ومطلوبات  .عة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعةالتابعة إلى المجمو

اعتبارا   الموجزة المرحلية الموحدة في قائمة الدخل الشامل الفترةوإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل 
 .رسة السيطرة على الشركة التابعةمن تاريخ سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن مما

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

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

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

سواء  بشكل  -ر المملوكة  للبنكتمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غي
الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز  المرحلية ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل -مباشر او غير مباشر

ي خسائر تتعلق بحقوق أ توزيعيتم  .الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك المرحلية المالي 
يتم  لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيدها عجز.حقوق الملكية غير المسيطرة حتى إلى الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة 

وبموجبها يتم إثبات الفرق بين تكلفة الشراء  ،الملكية غير المسيطرة باستخدام طريقة الشراء حقوقمعالجة عملية االستحواذ على 
 .العادلة للحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شهرة" والقيمة

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

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

 .بعد تاريخ االستحواذالموحدة صتها في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بح

يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين شركات 
 .المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 السياسات المحاسبية الهامة - 4

 

تتماش  ى الس  ياس  ات والتقديرات واالفتراض  ات المحاس  بية المس  تخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع 
باس  تثناء الس  ياس  ات  2018ديس  مبر  31للس  نة المنتهية في للمجموعة القوائم المالية الموحدة الس  نوية اعداد تلك المس  تخدمة في 

 : المبينة ادناه

 االستخدام/ التزامات اإليجارأصول حق 

عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نش       أة عقد اإليجار بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار او ينطوي على 
رة . يكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق الس    يطرة على اس    تخدام أص    ل محدد لفتإيجارعقد 

وأنه يمكن للمجموعة توجيه اس       تخدام هذه  المجموعةمحدده مقابل عوض. تحدد الس       يطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى 
 الموجودات.

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

   مطروحا  منها أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكم في القيمة، و 

   .معدله باي إعادة قياس اللتزام يتعلق بتعديالت عقد اإليجار 

 اإليجار  اتالتزام
بدء عقد عند اإلثبات األولي، يجب احتس       اب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر. بعد تاريخ 

 اإليجار، يجب على المجموعة قياس التزام اإليجار بما يلي: 
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس العمولة على التزام اإليجار، و (1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار، و (2
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديالت لعقد اإليجار. (3

 

 ة للزكاة وضريبة الدخلالمحاسب ير فيالتغ
نتيجة إلصدار التعليمات األخيرة من مؤسسة  2019 يونيو 30تغييرها للفترة المنتيهة في تم كما ذكر أعاله، فإن أسس االعداد قد 

قوق الملكية . في السابق كان يتم اثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في ح2019يوليو  17النقد العربي السعودي بتاريخ 
. ومع صدور التعليمات األخيرة من 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519حسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

المجموعة هذا التغيير في محاسبة الزكاة قامت يتم اثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل.  2019يوليو  17المؤسسة بتاريخ 
القوائم المالية المرحلية الموحدة  حول 5التغيير أعاله في االيضاح أثار على التوالي وتم اإلفصاح عن  عيبأثر رج وضريبة الدخل

ال مليون لاير سعودي.  483 بمبلغ 2018 سبتمبر 30الموجزة. نتج عن هذا التغييرانخفاض في دخل المجموعة للفترة المنتهيىة في 
 .2018 سبتمبر 30النقدية للفترة المنتهية في للتغيير أي تأثير على قائمة التدفقات  يوجد

 

 ضريبة الدخل 
يمثل مصروف )منفعة( ضريبة الدخل للفترة الضريبة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية وذلك على أساس 

المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الشريحة الضريبية في كل منطقة، بعد تعديلها بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة 
 والخسائر الضريبية غير المستخدمة.

يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية المحملة وفقا  لألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول في نهاية الفترة المالية في البلدان 
ع للضريبة. تقوم اإلدارة دوريا  بتقويم المواقف المتخذة في والشركات التابعة والزميلة لها وتحقق دخل خاض البنكفيها عمل يالتي 

اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير، وتكوين المخصصات، حسبما هو 
 مالئم على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.

 الربوط الضريبية النهائية خالل الفترة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط.يتم تسجيل التسويات الناتجة عن 
 

 عدم التأكد من المعالجات الضريبية –الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  23التفسير 

طبيق معيار المحاسبة الدولي يتناول التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما يصاحب المعالجات الضريبية شكوكا  تؤثر على ت
. كما أنه 12"ضرائب الدخل"، وال يطبق هذا التفسير على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي  12

 ال يشتمل بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالعمولة والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة.
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 شركة مساهمة سعودية –بي الوطني البنك العر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 4

 
 يتناول التفسير تحديدا  ما يلي:

 المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل مستقل.ما إذا كانت  •

 االفتراضات التي تجريها منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية. •

ضريبية كيفية قيام المنشأة بتحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية غير المستخدمة، والخسائر ال •
 غير المستخدمة واالعفاءات الضريبية غير المستخدمة، والشرائح الضريبية.

 الكيفية التي تأخذ فيها المنشأة بعين االعتبار التغيرات في الوقائع والظروف •

جة ضريبة يجب على المنشأة أن تقرر فيما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضريبة غير مؤكدة على حدة أو سويا  مع معال
 غير مؤكدة واحدة او أكثر. ينبغي اتباع الطريقة التي يتوقع بموجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل.

تطبق المجموعة أحكاما  هامة عند تحديد حاالت عدم التأكد من المعالجات الضريبية. وحيث ان المجموعة تعمل في بيئة معقدة 
 ان للتفسير أثر على قوائمها المالية الموحدة.متعددة الجنسيات، فقد قامت بتقويم ما إذا ك

عند تطبيق التفسير، نظرت المجموعة فيما إذا كان لديها مواقف ضريبية غير مؤكدة وخاصة تلك المتعلقة بتسعير التحويل. تتضمن 
وقد تعترض السلطات اإلقرارات الضريبية للمجموعة والشركات التابعة لها في مختلف البلدان استقطاعات تتعلق بسعر التحويل 

الضريبية على تلك المعالجات الضريبية. قررت المجموعة، استنادا  إلى االمتثال الضريبي ودراسة تسعير التحويل، بأنه من 
المحتمل أن يتم قبول معالجاتها الضريبية )بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات التابعة( من قبل السلطات الضريبية. لم يكن للتفسير 

 ثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.أي أ
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة الناتجة بين القيمة الدفترية للموجودات 

ب مبلغ الضريبة المؤجلة على أساس والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يتم احتسا
الطريقة المتوقعة لتحقيق أو سداد القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام الشرائح الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ 

ة للضريبة في إعداد القوائم المالية. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا  خاضع
المستقبل أونه يمكن استخدام اإلعفاءات الضريبية. يتم تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يحتمل أن تتحقق عنه 

 المنافع الضريبية ذات العالقة.

لالستثمارات في ال يتم إثبات مطلوبات وموجودات الضريبية المؤجلة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية 
العمليات الخارجية في حالة عدم مقدرة المجموعة على السيطرة على توقيت عكس الفروقات المؤقتة وأنه من المحتمل أال يتم عكس 

 الفروقات في المستقبل المنظور.

بة الحالية تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة موجودات ومطلوبات الضري
وعندما تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس السلطة الضريبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عند وجود حق 

 نظامي ملزم للمنشأة للمقاصة ونيتها للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات أو سداد المطلوبات في آن واحد.

والمؤجلة في الربح أو الخسارة باستثناء قدر تعلقها بالبنود المثبتة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في يتم إثبات الضريبة الحالية 
 حقوق الملكية. وفي هذه الحالة يتم إثبات الضريبة أيضاَ. 

 
 الزكاة

الخسارة. ال تعامل الزكاة  تخضع المجموعة للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يحمل مصروف الزكاة على الربح أو
 أنها ضريبة دخل، لذلك ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 الرياالت السعودية()بآالف 

 
 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية  - 5

 
 ر الجديداأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعي -أ

 أدناه: تطبيق هذا المعيار . وقد تم توضيح أثرا  جديد ا  محاسبي ا  ، قامت المجموعة بتطبيق معيار2019يناير  1اعتبارا  من 

  16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :بالمحاسبة عن عقود اإليجارقامت المجموعة  ،2019يناير  1قبل 

 ( إذا كانت المجموعة هي المستأجرة  1

تعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل المرحلية 
 الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

مص   روف خالل الفترة التي يتم وفي حالة إنهاء عقد اإليجار التش   غيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر ك
 فيها إنهاء اإليجار.

 ( إذا كانت المجموعة هي المؤجر2

في حالة بيع الموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي بما في ذلك تلك المقتناة بموجب عقود اإلجارة اإلس       المية، يتم إثبات القيمة 
قروض والسلف. يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة "ذمم مدينة" ويتم اإلفصاح عنها ضمن ال ـ       الحالية لدفعات اإليجار ك

والقيمة الحالية لهذه الذمم كـ         "عائد غير مكتس  ب". يتم إثبات دخل اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار باس  تخدام طريقة العائد 
 الفعلي والتي تظهر معدل عائد دوري ثابت. 

عقود اإليجار. يحل هذا المعيار محل االرش       ادات الحالية المتعلقة  - 16لمالي قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير ا
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  4عقود اإليجار، والتفسير  – 17بعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة:  15والتفسير للتقرير المالي: "تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، 
الص  ادر عن لجنة التفس  يرات الدولية الس  ابقة: تقويم جوهر المعامالت التي  27الحوافز، والتفس  ير  –عقود اإليجارات التش  غيلية 

 .تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار

 .2019يناير  1. ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2016يناير في شهر  16تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 

على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المص       احبة لها  16ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 
ش       هر أو أقل، أو إن عقد اإليجار يعتبر  12ترة اإليجار بش       كل عام في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة، ما لم تكن ف

عقود اإليجار  - 17منخفض القيمة. عليه، بالنس  بة للمس  تأجرين، تم اس  تبعاد التص  نيف المطلوب بموجب معيار المحاس  بة الدولي 
ستأج سبة لكل عقد إيجار، يجب على الم شغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". بالن ر إثبات التزامات اإليجار إلى "عقود إيجارات ت

التي سيتم تكبدها في المستقبل، وبالمقابل يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة الحالية لدفعات اإليجار 
 المستقبلية زائدا  التكاليف المتعلقة بها مباشرة ، ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي. 

عند تطبيق المعيار  16بيق بأثر رجعي معدل المس       موح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي لقد اختارت المجموعة التط
ألول مرة على عقود اإليجارات التش       غيلية، تم قياس حق االس       تخدام  16الجديد. خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ستخدام معد شكل عام بمبلغ التزام اإليجار، با صل المؤجر ب صاحات لأل ل الفائدة بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة. كما تتطلب اإلف
من المجموعة عرض تسوية التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي  16االنتقالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 يلي:  كماو، 2019يناير  1إلى التزامات اإليجار المثبتة كما في  2018ديسمبر  31كما في 

 بآالف الرياالت السعودية تسوية التزامات اإليجار

 415.843  2018ديسمبر  31التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

 415.843 )إجمالي، بدون خصم( 2019يناير  1التزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في 

 328.716 )صافي، مخصومة( 2019يناير  1التزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في 

 500.298 تمديد مؤكد بصورة معقولة أو خيار االنهاء 

 829,014 2019يناير  1كما في  16التزامات اإليجار بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة(أثر التغيرات في السياسات المحاسبية  - 5

 
 للزكاة وضريبة الدخلأثر التغيرات في المحاسبة   -ب

ضاح  ضريبة الدخل )المبين في االي سبة للزكاة و ( األثر التالي على بنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 4أن للتغيير في المحا
 وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

 :2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةكما في ولفترة 

معدل كما في 

 التسعةولفترة 

أشهر المنتهية 

 بتمبرس 30في 

  تأثير التعديل  2018

قبل التعديل لفترة 

أشهر المنتهية  التسعة

 المالية المتأثرة القوائم الحساب  2018 سبتمبر 30في 

- 
 

(289,800) 
 

289,800 
 

مخصص الزكاة 
 )األرباح المبقاة( 

 في حقوق المساهمين اتقائمة التغير

- 

 

(193,200) 

 

193,200 

 

مخصص ضريبة 
الدخل )األرباح 

 المبقاة(

 لفترة لزكاة  - 289,800 289,800

 قائمة الدخل  
 لفترةلضريبة دخل  - 193,200 193,200

1.43 (0.32) 1.75 
ربح السهم )باللاير 

 السعودي للسهم(

64,326 64,326 - 

موجودات أخرى 
)موجودات ضريبة 

 (ةمؤجل
 قائمة المركز المالي

 
 

 :2018 سبتمبر 30كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

معدل كما في 

 الثالثةولفترة 

أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

  تأثير التعديل  2018

قبل التعديل لفترة 

أشهر المنتهية  الثالثة

 سبتمبر 30في 

 المالية المتأثرة القوائم الحساب  2018

- 
 

(95,400) 
 

95,400 
 

مخصص الزكاة 
 )األرباح المبقاة( 

 في حقوق المساهمين اتقائمة التغير

- 

 

(63,600) 

 

63,600 

 

مخصص ضريبة 
الدخل )األرباح 

 المبقاة(

 لفترة لزكاة  - 95,400 95,400

 قائمة الدخل  
 لفترةلضريبة دخل  - 63,600 63,600

0.49 (0.10) 0.59 
ربح السهم )باللاير 

 للسهم(السعوي 

64,326 64,326 - 

موجودات 
أخرى)موجودات 

 ضريبة مؤجلة(
 قائمة المركز المالي
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 الرياالت السعودية()بآالف 

 
 )تتمة(أثر التغيرات في السياسات المحاسبية  - 5

 
 (للزكاة وضريبة الدخل )تتمةأثر التغيرات في المحاسبة   -ب

 
 :2018ديسمبر  31كما في 

 

كما معدل في 
ديسمبر  31

2018  

  

 

 تأثير التعديل

كما قبل التعديل  
ديسمبر  31في 

2018 

  
 

 الحساب

 

 المالية المتأثرة  القوائم

64.326 

 

64.326 
 

- 
 

 موجودات أخرى
)موجودات 

 ضريبة مؤجلة(
 قائمة المركز المالي

 قائمة المركز المالي أرباح مبقاة  5.613.196  64.326  5.677.522
 
 

 :2018يناير  1كما في 
 

 
 1كما معدل في 

 2018يناير 

  

 

 تأثير التعديل

كما قبل التعديل  
يناير  1في 

2018 

  
 

 الحساب

 المالية المتأثرة  القوائم

64.326 

 

64.326 
 

- 
 

 موجودات أخرى
)موجودات 

 ضريبة مؤجلة(
 قائمة المركز المالي

 قائمة المركز المالي أرباح مبقاة  3.161.167  64.326  3.225.493
 
 

 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي النقدية و األرصدة  -6

 2018 سبتمبر 30

 مدققة()غير 

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 نقد في الصندوق  1,853,031  1,642,662  1,995,141
 وديعة نظامية 6,885,838  7,021,809  7,104,860

5,023,000 
 

14,312,000 
 

1,220,000 
لدى مؤسسة النقد  إعادة شراء عكسي
 العربي السعودي

 آخرى  أرصدة 3,028  3,795  9,692

 اإلجمالي 9,961,897  22,980,266  14,132,693

 
 

 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األ  -7

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 حسابات جارية  590,872  563,753  475,919
 إيداعات أسواق المال 113,757  572,746  337,722

 ناقصا : االنخفاض في القيمة (10,170)  (2,451)  (3,897)

 اإلجمالي 694,459  1,134,048  809,744
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 االستثمارات صافي  -8
 

 كما يلي:  االستثماراتتصنف 

 2018سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2019سبتمبر  30 

 )غير مدققة (
 

      
 استثمارات بالتكلفة المطفأة  29,735,709  23,539,433  22,870,294

1,007,840 
 

988,140 
 

992,318 
الشامل  الدخل من خاللالعادلة  استثمارات بالقيمة

 أدوات حقوق الملكية –األخر 

3,102,337 
 

2,824,286 
 

2,792,363 
الشامل  الدخل من خاللالعادلة  استثمارات بالقيمة

 سندات دين –اآلخر 

512,918 
 

516,663 
 

535,888 
الربح أو  خاللمن العادلة  استثمارات بالقيمة

 في   بما الخسارة 
 القيمةفي نخفاض االناقص:  (25,919)  (11,339)  (6,949)

 اإلجمالي 34,030,359  27,857,183  27,486,440

 

 اآلخر الدخل الشامل من خاللالعادلة  مةيبالقحقوق الملكية  أدواتاالستثمارات في 

تم استبعاد بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل 
 30ألف لاير سعودي ) 13,834الفترة، وبلغ صافي الخسائر التراكمية المحولة ضمن حقوق الملكية والمتعلقة بهذه االستثمارات 

ألف  45,556ودي(. بلغت توزيعات األرباح المثبتة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة ألف لاير سع 16,977: 2018 سبتمبر
 ألف لاير سعودي(. 41.948: 2018 سبتمبر 30) 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلاير سعودي لفترة 

 
 
 القروض والسلف، صافي  -9

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

 
 اإلجمالي 

 قروض
 وأخرىتجارية  

 قروض 
 شخصية 

 بطاقات
 ائتمان 

 
 جاري مدين 

 مدققة(غير ) 2019سبتمبر  30

 قروض وسلف عاملة، إجمالي  3,109,638 485,021 26,540,281 89,156,656 119,291,596
 غيرعاملة، صافي قروض وسلف  8,232 8,492 99,353 1,517,377 1,633,454

 إجمالي القروض والسلف 3,117,870 493,513 26,639,634 90,674,033 120,925,050
(3,044,793)  (2,591,911)  (375,937)  (30,784)  (46,161)  االنخفاضمخصص  

 القروض والسلف، صافي   3,071,709 462,729 26,263,697 88,082,122 117,880,257
 
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31     
 قروض وسلف عاملة، إجمالي  3,694,867 496,547 24,387,163 93,641,280 122,219,857

 قروض وسلف غيرعاملة، صافي  5,364 11,727 93,141 1,385,454 1,495,686

 إجمالي القروض والسلف 3,700,231 508,274 24,480,304 95,026,734 123,715,543
(2,677,304)  (2,186,479)  (432,806)  (35,953)  (22,066)  االنخفاضمخصص  

  ، صافي القروض والسلف 3,678,165 472,321 24,047,498 92,840,255 121,038,239
 
 

 ()غير مدققة 2018سبتمبر  30     
 قروض وسلف عاملة، إجمالي  3,996,026 520,293 24,204,682 92,688,742 121,409,743

 قروض وسلف غيرعاملة، صافي  17,519 12,711 116,493 1,758,377 1,905,100

 إجمالي القروض والسلف 4,013,545 533,004 24,321,175 94,447,119 123,314,843
(2,825,408)  (2,281,154)  (439,861)  (47,402)  (56,991)  االنخفاضمخصص  

 القروض والسلف، صافي  3,956,554 485,602 23,881,314 92,165,965 120,489,435
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القروض والسلف، صافي )تتمة(  -9

 :سبتمبر 30المنتهية في عة أشهر سالتإنخفاض قيمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء لفترة  مخصصفيما يلي بيان بحركة 

 2018سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 2019 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 

 رصيد مخصص االنخفاض كما ورد في بداية الفترة 2,677,304 2,253,542

 مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية  - 386,180

 رصيد مخصص االنخفاض المعدل في بداية الفترة  2,677,304 2,639,722

 المحمل للفترة، صافي 597,757 722,053

(536,367)  (230,268)  ديون معدومة مشطوبة من مخصص االنخفاض 

 الرصيد كما في نهاية الفترة 3,044,793 2,825,408

 

ألف لاير  529,295، مبلغ 2019سبتمبر  30االئتمان، صافي للفترة المنتهية في خسائر انخفاض خسائر  بلغ مخصص 

مسجلة مباشرة في قائمة  ويشتمل على ديون معدومة مشطوبةألف لاير سعودي(،  684.299: 2018سبتمبر  30سعودي )

 بعد خصم ،ألف لاير سعودي( 68.089: 2018سبتمبر  30ألف لاير سعودي ) 37,150 وقدرهاالدخل المرحلية الموحدة 

 ألف لاير سعودي(. 105.843: 2018سبتمبر  30ألف لاير سعودي ) 105,612االستردادات البالغة 

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

 

     

 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30

خسائر االئتمان 
على مدىالمتوقعة   

شهر 12   

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض 

     قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة

 2,677,304 1,123,376 1,122,906 431,022 2019يناير  1الرصيد كما في 
خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

 - (15,589) (88,578) 104,167 شهر 12 على مدىالمتوقعة 
خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

المتوقعة على مدى العمر التي لم 

 - (27,028) 50,253 (23,225) ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان مبالغ محولة الى 

مدى العمر ذات المتوقعة على 

 - 109,997 (108,838) (1,159) مستوى ائتماني منخفض
 597,757 243,444 181,458 172,855 صافي المحمل للفترة 

 (230,268) (230,268) - - مبالغ مشطوبة

 3,044,793 1,203,932 1,157,201 683,660 2019سبتمبر  30الرصيد كما في 

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

  .9بالمعيار الدولي للتقرير المالي  المذكورةالقروض غيرالعاملة مع تأثير العناصر األخرى 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القروض والسلف، صافي )تتمة(  -9

 

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

 

  المنتهية في لتسعة أشهرلفترة ا

 2018سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 

 2019سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 

    
 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي 529,295  684,299

(93,258)  
 

16,636 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة  (عكس مخصصمخصص/ )

  ، صافيباالئتمان

591,041  545,931  

 

 

 والمؤسسات المالية األخرى  البنوك لدىأرصدة  -10
 

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة (
 

 حسابات جارية  189,558  576,979  141,044

 ودائع أسواق المال 1,544,875  959,623  3,669,034

 اإلجمالي 1,734,433  1,536,602  3,810,078

 

 

 ودائع العمالء -11

 
   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31   2018سبتمبر  30

   )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 تحت الطلب   65,436,490  65,759,753  64,892,689

 ألجل  58,749,403  67,888,136  62,071,746

 ادخار   140,068  112,263  114,339

 أخرى   6,595,456  8,295,456  3.890.777

 اإلجمالي   130,921,417  142,055,608  130,969.551
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 المشتقات -12
 

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

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

 
 2018سبتمبر  30

 )غير مدققة(
  2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 2019سبتمبر  30

 )غير مدققة( 
 

 المبالغ
 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ

 االسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية
 المبالغ
 اإلسمية

القيمة 
 العادلة
 السلبية

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية

 

         
ألغراض  مقتناة

 :المتاجرة

19,063,898 707,084 744,465 20,242,545 630,828 671,122 21,254,464 573,034 612,746 

مقايضات أسعار 
  العموالت

ومقايضات العموالت 
 بعمالت مختلفة

14,608,356 785,064 787,560 13,189,978 617,373 619,698 15,508,295 561,707 563,234 

 العقود المستقبلية 

الخاصة بأسعار 

 العموالت والخيارات

5,315,522 12,139 38,205 4,898,307 7,489 31,059 4,493,244 10,091 33,499 

عقود الصرف 

 اآلجلة األجنبي

 وعقود السلع 

218,287 1,947 2,570 134,026 1,691 2,383 163,712 195 329 
 خيارات العمالت

 والسلع

         
لتغطية مخاطر  مقتناة

 العادلة : ةالقيم

17,092,531 7,297 572,957 17,150,089 34,003 256,072 22,664,169 1,633,090 6,710 
مقايضات أسعار 

 العموالت

 اإلجمالي 1,216,518 2,778,117 64,083,884 1,580,334 1,291,384 55,614,945 2,145,757 1,513,531 56,298,594

 

تم  بهوامش نقديةتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، ولم يتم تسويتها باإلجمالية المبالغ بتم اإلفصاح عن المشتقات 
 لاير سعودي مليون 45.6: 2018ديسمبر  31) مودعه سعوديمليون  2,658.6  بمبلغ يداعها واستالمها مقابل المشتقاتإ

 .(مستلمة لاير سعودي مليون 469.1: 2018سبتمبر  30 و مستلمة
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -13
 أ ( الدعاوى القضائية 

في موقف هذه الدعاوى وفقا  لما جوهري ال يوجد أي تغيير  .تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية
 .2018ديسمبر  31تم اإلفصاح عنه في 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانب(  

 :الخاصة بالمجموعة فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
 

  2019سبتمبر  30 
 )غير مدققة(

  2018ديسمبر  31
 )مدققة(

  2018سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 5,376,892 5,090,864 4,718,460 اعتمادات مستندية

 23,651,700 22,693,597 23,104,196 خطابات ضمان 

 1,491,717 1,230,059 1,090,155 قبوالت 

 2,799,886 2,654,459 2,642,607 التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 86,800 86,030 80,278 أخرى

 33,406,995 31,755,009 31,635,696 اإلجمالي
 

 30لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، والقائمة كما في ب
سبتمبر  30مليون لاير سعودي و  13.536: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 17,303ما مجموعه   2019سبتمبر 

   .مليون لاير سعودي( 12.546: 2018
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 شركة مساهمة سعودية –بي الوطني البنك العر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 ةالنقدية وشبه النقدي -14
 

 من اآلتي:المرحلية الموحدة  النقديةتتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات 
  
 2018سبتمبر  30

 )غير مدققة(
 2018ديسمبر  31 

 ()مدققة
 2019سبتمبر  30 

 )غير مدققة (
 

7.027.833  15,958,457  3,076,059 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 ما عدا الوديعة النظامية

809.744  1,136,499  704,629 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 تسعين يوما  من تاريخ اإلقتناء  خالل تستحق 

 اإلجمالي 3,780,688  17,094,956  7.837.577

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -15
 

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

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

 
 سبتمبر 30مليون لاير سعودي تقريبا  ) 177.2والمتعلقة بالمساهمين السعوديين  2019 سبتمبر 30بلغت الزكاة للفترة المنتهية في 

الدخل صافي غير السعودي عن حصته في  المساهم مليون لاير سعودي(، بينما بلغت ضريبة الدخل المستحقة على 289.8: 2018
مليون لاير سعودي(. قدر مخصص الزكاة وضريبة الدخل على  193.2: 2018 سبتمبر 30سعودي ) مليون لاير 216.5للفترة الحالية 

 .2019 سبتمبر 30المنتهية في ذلك التاريخ والمركز المالي الموحد كما في  لفترة التسعة أشهرأساس نتائج عمليات البنك 
 
 

  يةالتشغيلقطاعات ال -16
 

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

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

 

  .ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية لألفراد : طاع التجزئة ق

مالء االعتباريين والمنش     ت عروض وس    لف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للش    ركات الكبرى والق : طاع الشركات ق

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

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

قطاع خدمات االستثمار 

 الوساطةو

 والمش   ورةوالتي تش   مل التعامل واإلدارة والترتيب  خدمات إدارة االس   تثمار وأنش   طة إدارة األص   ول :

 .وحفظ األوراق المالية

تش      مل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاص      ة باإلدارة  : أخـــرى

 .واألقسام المساندة األخرىالعامة 
 

عة بل المجمو يل المتبع من ق ظام التحو قا لن ية وف عات التش       غيل طا عامالت بين الق يد الم خل /   .تق يد د حد ها ت إن األس       س التي بُني علي
تمثل الموجودات والمطلوبات  .2018سبتمبر  30بين القطاعات للفترة الحالية تتماشى مع األسس المستخدمة في  العمليات)مصاريف( 

 .للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

إن إجمالي الموجودات  .تمارس المجموعة نش       اطها بش       كل رئيس       ي في المملكة العربية الس       عودية، ولها فرع دولي واحد في لندن
تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ذا الفرع ال هوالمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 

  .للمجموعة ككل
 

وإجمالي  2018و  2019س     بتمبر  30فيما يلي بيان بإجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلية الموحدة الخاص     ة بالمجموعة كما في 
  في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: المنتهيةللتسعة أشهردخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( القطاعات التشغيلية -16

 )غير مدققة(  2019سبتمبر  30

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار
 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 40,608,873 81,369,294 46,993,133 100,581 1,853,552 170,925,433

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 878,435 878,435

 إجمالي المطلوبات 67,984,330 66,956,734 6,581,229 55,469 1,698,025 143,275,787

5,103,806 46,282 73,423 (80,303) 3,358,601 1,705,803 

دخل / )مصاريف( العمليات من 

 العمالء الخارجيين

- 211,595 - 857,721 (1,414,874) 345,558 

 دخل / )مصاريف( العمليات بين

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات 2,051,361 1,943,727 777,418 73,423 257,877 5,103,806

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  1,794,037 1,584,660 540,782 31,183 262,082 4,212,744

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  112,458 349,062 6,074 45,711 (24,153) 489,152

545,931 - - - 440,930 105,001 

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان

 ومخصصات أخرى، صافي 

23,561 - - 23,561 - - 

مخصص االنخفاض في  قيمة 

 الموجودت المالية األخرى، صافي

 وإطفاء  استهالك 122,960 6,385 872 1,415 61,390 193,022

 مصاريف العملياتإجمالي  1,092,891 908,468 95,683 47,377 62,487 2,206,906

(977) (977) - - - - 

 شركات زميلة، خسائرالحصة في 

 صافي 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 815,810 1,035,258 681,734 26,055 (50,879) 2,507,978

(860) (860) - - - - 

 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 

 
 )غير مدققة(  2018سبتمبر  30

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 

 معدلة() إجمالي الموجودات 38,931,415 84,856,179 42,347,767 1,702,324 2.191.598 170.029.283

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 623,418 623,418

 إجمالي المطلوبات 66,792,909 67,282,329 7,682,647 94,364 2,713,451 144,565,700

 دخل العمليات من العمالء الخارجيين 1,528,558 3,037,275 48,715 149,021 99,764 4,863,333

- 183,222 - 815,048 (1,234,135) 235,865 

 دخل / )مصاريف( العمليات بين

 القطاعات 

 إجمالي دخل العمليات 1,764,423 1,803,140 863,763 149,021 282,986 4,863,333

 ومنه:      

 دخل العموالت الخاصة، صافي  1,591,187 1,485,199 491,728 27,467 192,777 3,788,358

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  110,489 351,525 6,856 43,944 11,828 524,642

591,041 - - - 442,489 148,552 

 االئتمانمخصص انخفاض خسائر 

 ومخصصات أخرى، صافي 

(7,610) - - (7,610) - - 

 عكس مخصص االنخفاض في  قيمة 

 ، صافيالموجودت المالية األخرى 

 استهالك وإطفاء  77,326 6,089 1,193 1,588 68,028 154,224

 إجمالي مصاريف العمليات 1,300,720 762,678 62,865 70,571 38.678 2,235,512

196 196 - - - - 

 الحصة في أرباح شركات زميلة،

 صافي 

2.142.706 (240.807) 78,450 800,898 1,040,462 463,703 

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك

 )معدلة(

2,311 2,311 - - - - 

 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية

 غير المسيطرة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 وربح السهموأسهم المنحه رأس المال  -17

 
بقيمة اسمية  ،مليون سهم 1.500 من والمدفوع بالكاملوالمصدر المصرح به البنك  يتكون رأسمال،  2019سبتمبر  30في 

لاير  10بقيمة اسمية قدرها  ،مليون سهم 1.000: 2018سبتمبر  30و  2018ديسمبر  31 هم الواحد )ــــلاير للس 10 قدرها
 .(للســــهم الواحد

 
مليار لاير  3لاير للسهم الواحد وذلك بتحويل  10بقيمة أسمية قدرها  ، مليون سهم منحة 500إقترح مجلس اإلدارة إصدار 

مليار لاير سعودي من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة على التوالي، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الجمعية  2سعودي و 
 .2019مارس  27العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

 
 تين، وذلك بتقسيم صافي دخل الفتر2018و  2019سبتمبر  30للفترتين المنتهيتين في  والمخفضالسهم األساسي تم إحتساب ربح 

 .عدد األسهم الذي ازداد نتجية إصدار أسهم المنحهتغيير وذلك إلظهار بأثر رجعي  مليون سهم 1.500على  العائد لمساهمي البنك
 .سيهو نفس ربح السهم األسا المخفضإن ربح السهم 

 

 مرحليةالرباح األتوزيعات  -18
 

 650: 2018سبتمبر  30) مليون لاير سعودي 750على توزيع أرباح مرحلية قدرها الموافقة  ،2019يوليو  4بتاريخ  تتم
، أصبح صافي الربح المرحلي الموزع للمساهمين . وبعد خصم الزكاةلمساهمينعلى اتوزيعها لوذلك  مليون لاير سعودي(،

للمساهمين  االلتزامات الضريبية علىلاير سعودي لكل سهم(. تم خصم  0.65: 2018سبتمبر  30) لاير سعودي 0.50السعوديين 
  األرباح الموزعة. في حصتهم للفترة الحالية والفترة السابقة )إن وجدت( منغير السعوديين 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -19
 

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

 المطلوبات ، أوفي السوق الرئيس للموجودات و -

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

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

 
 القيمة العادلة  ومستوياتتحديد القيمة العادلة 

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

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

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

 .تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة

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

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

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

 :معقولةتقارب القيمة العادلة بصورة كانت القيمة الدفترية  إذاالعادلة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -19

 
 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

 
 

   مالية الموجودات ال
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2019سبتمبر  30

      

موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 535,888 488,126 47,762 - 535,888 الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3,784,681 1,893 2,792,752 990,036 3,784,681 الدخل الشامل اآلخر

 1,216,518 - 1,216,518 - 1,216,518 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

موجودات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

      العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 694,459 - - - 694,459 األخرى

3,726130,7 - 29,709,790 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة   - ,72671330,  

 122,562,460 122,562,460 - - 117,880,257 قروض وسلف

 
 

   
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2018 ديسمبر 31

      

     موجودات مالية  تم قياسها بالقيمة العادلة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

 516,663 476,183 40,480 - 516,663 خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

 3,812,426 1,893 2,824,694 985,839 3,812,426 خالل الربح الدخل الشامل اآلخر 

 1,580,334 - 1,580,334 - 1,580,334 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

موجودات مالية  لم يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 1,134,048 - - - 1,134,048 المالية األخرى

 23,341,740 - 23,341,740 - 23,528,094 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 122,887,396 122,887,396 - - 121,038,239 قروض وسلف
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -19

 
 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

 

   مالية المطلوبات ال
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )غير مدققة( 2019سبتمبر  30

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

 2,778,117 - 2,778,117 - 2,778,117 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة 
     

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 1,734,433 - - - 1,734,433 األخرى

 130,921,417 - - - 130,921,417 ودائع العمالء 

 2,045,186 2,045,186 - - 2,042,898 صكوك
 
 

   
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  )مدققة( 2018ديسمبر  31

مطلوبات مالية  تم قياسها بالقيمة 

 العادلة 

     

 1,291,384 - 1,291,384 - 1,291,384 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

مطلوبات مالية  لم يتم قياسها بالقيمة 

  العادلة 
   

 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 1,536,602 - - - 1,536,602 األخرى

 142.055.608 - - - 142.055.608 ودائع العمالء 

 1,962,503 1,962,503 - - 2,020,491 صكوك
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات 

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -19

 
 قياس القيمة العادلة -ب

 
 التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -1

 
و  2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة خالل فترة  لم يكن هنالك أي تحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

2018. 
 

 القيم العادلة للمستوى الثالث -2

 القيم العادلة للمستوى الثالث تسوية

 للقيمة العادلة للمستوى الثالث: االرصدة االفتتاحية من تسويةيوضح الجدول التالي 
 

 2019سبتمبر  30 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 )غير مدققة(

  2018سبتمبر  30 
 )غير مدققة(

    

 -  476,183 الرصيد في بداية الفترة 

متاحة للبيع  عند التطبيق األولي للمعيار  مبالغ محولة من موجودات مالية

 -  9المالي  ريرالدولي للتق

 

8,823 

إجمالي المكاسب / )الخسائر( غير المحققة المدرجة في قائمة الدخل 

 14,002 المرحلية الموحدة 

 

16,122 

 (2,366)  (2,059) تسويات

 450,000  - مشتريات

 472,579  488,126 الرصيد في نهاية الفترة

 
 

 2019سبتمبر  30 الشامل اآلخر دخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال
 )غير مدققة(

  2018سبتمبر  30 
 )غير مدققة(

    

 -  1,893 الرصيد في بداية الفترة 

عند التطبيق األولي للمعيار من موجودات مالية متاحة للبيع مبالغ محولة 

 -  9الدولي للتقرير المالي 

 

1.893 

 1.893  1,893 الرصيد في نهاية الفترة 
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 والمطلوبات المالية )تتمة(القيمة العادلة للموجودات  -19

 

  )تتمة( قياس القيمة العادلة -ب
 

   طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة -3

  2019سبتمبر  30طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المســـتوى الثاني والثالث للقــــيمة العادلـــة كما في  يوضح الجدول التالي
 التي تم استخدامها:  الهامة غير القابلة للمالحظةالمدخالت ، إضافة إلى 2018 ديسمبر 31و

 طرق التقييم النوع
المدخالت الهامة 

غير القابلة 
 للمالحظة

العالقة بين 
المدخالت الهامة 

غير القابلة 
للمالحظة وقياس 

 القيمة العادلة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في الربح 
 أو الخسارة 

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

 االستثمارية.
 ال ينطبق ال شيء 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في الدخل 
الشامل اآلخر المصنفة في المستوى الثاني 
وتشمل السندات العادية التي ال يوجد لها 

 سعر متداول في السوق 

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

 العائد وهوامش االئتمان.

 ال ينطبق ال شيء 

 إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في 
 الدخل 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 ، العقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت والخيارات، عقود الصرف 
األجنبي الفورية واآلجلة،  خيارات العمالت 

 والسلع وغيرها من األدوات المالية المشتقة

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة 
باستخدام نماذج التقييم الخاصة بالبنك 
المبنية على أساس التدفقات النقدية 

ت تتم المخصومة. إن مدخالت هذه البيانا
على أساس مؤشرات السوق القابلة 
للمالحظة ذات الصلة باألسواق التي يتم 
تداول هذه األدوات فيها والتي يتم الحصول 
عليها من مزودي خدمة البيانات 

 المستخدمة في السوق بشكل واسع. 

 ال ينطبق ال شيء 

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

 بالتكلفة المطفأة

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

نحنيات العائد وهوامش للمالحظة لم
 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 
المستوى الثالث تشمل القروض والسلف 

 وادوات الدين المصدرة

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

 االئتمان.

يتم تضمين هوامش 
االئتمان بتغطية 

إضافية لمراعاة أي 
اختالفات محتملة في 
النموذج أو الظروف 

  سوق الحرجة في ال

كان هامش  كلما

كلما ، االئتمان عاليا  
 ،كان التقييم منخفضا  

 والعكس صحيح
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 شركة مساهمة سعودية –البنك العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة(

 2018و  2019سبتمبر  30في  تينالتسعة أشهر المنتهي تيلفتر

 السعودية()بآالف الرياالت 

 
 كفاية رأس المال   -20

 

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال في االلتزام 
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
 

ة رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا
مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي  للمجموعة أس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهليتم قياس مدى كفاية ر

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

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

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

 2019سبتمبر  30 
 )غير مدققة(  

 2018ديسمبر  31 
  )مدققة(

 2018سبتمبر  30 
 )غير مدققة( 

 149.342.121  143,485,274  147,230,594 الموجودات المرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 13.536.670  13,565,927  13,615,678 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر العمليات 

 1.843.793  1,174,055  2,065,483 الموجودات المرجحة المخاطر -السوق مخاطر 

 164.722.584  158,225,256  162,911,755 الموجودات المرجحة المخاطر -( 1إجمالي الركن )

      

 25.166.479  26,046,963  27,944,792 رأس المال األساسي 

 2.479.389  2,519,304  2,958,048 رأس المال المساند 

 27.645.868  28,566,267  30,902,840 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

      نسبة كفاية رأس المال

 %15.28  %16.46  %17,15 نسبة كفاية رأس المال األساسي 

 %16.78  %18.05  %18,97 نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

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

 .مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن
 
 

 أرقام المقارنة    -21

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

 المرحلية الموحدة الموجزةاعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية  -22

هـ 1441 ربيع األول 2اريخ ـــزة من قبل مجلس اإلدارة بتــــالموج ة الموحدةـــتمت الموافقة على القوائم المالية المرحلي
 .(2019 أكتوبر 30ق ـــــ)المواف
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