
 
 

 9من  1 صفحة
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 1017يونيو  30

  



 
 

 9من  1 صفحة

 

 املحتويات

 3 .................................................................................................................................................................................. موجز املقارنة - أ

 4 ....................................................................................................................... نموذج اإلفصاح العام عن نسبة الرافعة املالية - ب

 6 ............................................................................................................................................................................... شرح كل سطر - ج

 8 ......................................................................................................... التفسيرات عند حدوث تغييرات في نسبة الرافعة املالية - د

َفِصل مصادر الفروض الجوهرية بين إجمالي أصول ميزانية املصرف في البيانات املالية  - ه
ُ
متطلبات التسوية التي ت

 9 ....................................................................................................................... 2والتعرضات داخل امليزانية الواردة في الجدول 

 

 

  



 
 

 9من  3 صفحة

 املقارنة موجز  - أ

 

 1017يونيو  30 التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية1الجدول 

 قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املاليةموجز مقارنة األصول املحاسبية مقابل 

رقم 

 السطر
 رياالت باآلالف البند

 345,597,227 إجمالي األصول املوحدة كما في البيانات املالية املنشورة 1

2 
أو املؤسسددات  التدديمينتعدددت ت ع ددس امسددت مارات فددي القطدداو املصددرفي أو املددالي أو 

 التجارية املوحدة لألغراض املحاسبية ولكن خارج نطاق التوحيد التنظيمي
- 

3 
دددددددا ل  دددددددار املحاسددددددد ي  تعددددددددت ت ع دددددددس األصدددددددول امزتمانيدددددددة امل بتدددددددة فدددددددي امليزانيدددددددة وفق 

 التشغي ي ولكن جرى استثنائها من قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية
- 

 - تعدت ت ع س األدوات املالية املشتقة 4

5 
تعددددددددددت ت ع دددددددددس عمليدددددددددات تمويدددددددددل األوراق املاليدددددددددة  أ  اتفاقيدددددددددات إعدددددددددادة الشدددددددددرا  

 واإلقراض املضمون املماثل(
- 

6 
تعدت ت ع س بنود خارج امليزانية  أ  تحويل إلس ازتمان يعدادل مبدالا التعرضدات 

 خارج امليزانية(

 4,740,465 

 5,853,228  تعدت ت أخرى  7

 356,190,920 تعرض نسبة الرافعة املالية 8

  



 
 

 9من  4 صفحة

 الرافعة املالية نسبة عن العام اإلفصاح نموذج - ب
 

 1017يونيو   30التاريخ: 

 : تعرضات الرافعة املالية1الجدول 

رقم 

 السطر
 رياالت باآلالف البند

   تعرضات داخل امليزانية   

عمليددددات تمويددددل األوراق املاليددددة ولك هدددددا بنددددود داخددددل امليزانيددددة  باسددددتثنا  املشدددددتقات و  1

 (تتضمن الضمانات

351,450,455 

  -  لرأس املال( 1الشريحة  3الصلة في تحدتد بازل  تستقطع مبالا األصول ذات  2

 األوراق تمويال وعملياات املشتقات باستثناءإجمالي التعرضات داخل امليزانية ) 3

 (1و 1األسطر مجموع ( )املالية

351,450,455 

 

 تعرضات املشتقات
 

ر التغيددددد تكلفدددددة امسدددددتبدال املرتبطدددددة بجميدددددع معدددددام ت املشدددددتقات  أ  صدددددافي هدددددام  4

 النقد  املؤهل(
- 

 - لتعرض املالي املحتمل املرتبط بجميع معام ت املشتقاتاملبالا اإلضافية ل 5

دددددددا ل  دددددددار  6 املبلدددددددا اإلجمدددددددالي ملشدددددددتقات الضدددددددمانات املقدمدددددددة مدددددددن أصدددددددول امليزانيدددددددة وفق 

 املحاس ي التشغي ي
- 

  مسددددتقطعات األصددددول املسددددتحقة مددددن هددددام  التغيددددر النقددددد  الددددواردة فددددي معددددام ت 7

 املشتقات(
- 

الددددددد   أجدددددددرى   مركدددددددز الطدددددددرف املقابدددددددل املركدددددددز  املعفددددددد  لتعرضدددددددات تجدددددددارة العميدددددددل 8

 ( املقاصة
- 

 - املعدل ملشتقات امزتمان املكتوبة الفع ي املرجعياملبلا  9

لمبلا الفع ي املرجعي املعددل والصصدل لقيمدة املعامدل اإلضدافي ملشدتقات ل التقاص  11

 امزتمان املكتوبة(
- 

 - (10إلى  4إجمالي التعرضات املشتقة )مجموعة األسطر من  11

 

 املالية األوراق تمويل عملياتتعرضات 
 

إجمدددالي أصدددول عمليدددات تمويدددل األوراق املاليدددة  مدددع عددددم امع دددراف بالتقددداص(  عدددد  12

 تعدتل املعام ت املحاسبية للمبيعات
- 

 عمليدات املبالا النقدتة املسدتحقة املتقاصدة واملسدتحقات النقدتدة إلجمدالي أصدول  13

 (املالية األوراق تمويل
- 

 - املالية األوراق تمويل معامل التحويل امزتماني وتعرضات أصول عملية 14

 - تعرضات معاملة الوكيل 15

 - (11إلى  11)مجموع األسطر من  املالية األوراق تمويل عملية تعرضاتإجمالي  11



 
 

 9من  1 صفحة

 : تعرضات الرافعة املالية1الجدول 

رقم 

 السطر
 رياالت باآلالف البند

 

 األخرى  امليزانية خارج اتتعرض
 

 12,241,039 تعرض خارج امليزانية بإجمالي مبلا املرجعي 17

 (7,500,574)  (ازتمان يعادل املبالا تعدت ت ع س تحويل  18

 4,740,465 (18و 17امليزانية )مجموع األسطر  بنود خارج 19

 

  رأس املال وإجمالي التعرضات

 53,605,494 املال لرأس 1 الشريحة 10

 356,190,920 (19و 11و 11و 3إجمالي التعرضات )مجموع األسطر  11

 

 نسبة الرافعة املالية
 

 %15.05 املالية الرافعة نسبة 3بازل  11

 

  



 
 

 9من  1 صفحة

 شرح كل سطر - ج

 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية3الجدول 

رقم 

 السطر *

 البند

ا للفقرة  1  .15أصول داخل امليزانية وفق 

مستبعدة من قياس و  16و 9لرأس املال املحددة في الفقرات  1املرحلة  3امستقطاعات من بازل  2

  ها بوصفها مبالا سلبية.بلا عتعرض نسبة الرافعة املالية وامل

 2و 1مجموو األسطر  3

تكلفدددددة امسدددددتبدال املرتبطدددددة بجميدددددع معدددددام ت املشدددددتقات  بمدددددا فدددددي ذلددددد  التعرضدددددات الناجمدددددة عدددددن  4

 عددن التقدداص ال نددا ي  28املعددام ت املبةنددة فددي الفقددرة 
 
( وصددافي هددام  التغيددر النقددد  الددوارد فضدد 

ا للفقرات   26و 21-19عند امقتضا   وفق 

ا للفقرات املبالا اإلضافية لجميع تعرضات املشتقات  5  .21-19وفق 

ا للفقرة املب 6  .24لا اإلجمالي للضمانات الوارد وفق 

دددا  7 مسدددتقطعات األصدددول املسدددتحقة مدددن هدددام  التغيدددر النقدددد  الدددواردة فدددي معدددام ت املشدددتقات وفق 

 واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية. 26للفقرة 

  ملعدام ت املشدتقات الناجمدة عدن املركدز مركز الطرف املقابل تعرضات التجارة املعفاة املرتبطة ب 8

ا للفقرة   واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية. 27عمليات العميل ال   أجرى املقاصة وفق 

املبلددا الفع ددي املرجعددي املعدددل  أ  املبلددا الفع ددي املرجعددي املسددتقطع مددن أ  تغيددر سددل ي فددي القيمددة  9

ا   .31للفقرة العادلة( ملشتقات امزتمان املكتوبة وفق 

ددددا للفقددددرة  11 والصصددددل  31التقدددداص للمبلددددا الفع ددددي املرجعددددي املعدددددل ملشددددتقات امزتمددددان املكتوبددددة وفق 

دا للفقدرة  واملبلدا ع هدا بوصدفها  31لقيمدة املعامدل اإلضدافي املتعلدش بمشدتقات امزتمدان املكتوبدة وفق 

 مبالا سلبية.

 .11-4مجموو األسطر  11

بخددددد ف الطدددددرف تقددددداص ي  األوراق املاليدددددة مدددددع عددددددم امع دددددراف بددددد إجمدددددالي أصدددددول عمليدددددات تمويدددددل 12

وحددد ف األوراق املحدددددة الدددواردة ع دددس  19املقابدددل املركدددز  املؤهدددل ع دددس النحدددو املبدددين فدددي ال اشدددية 

ع ددس النحدو املحددد فددي  معددام ت محاسدبية للمبيعداتأ  تعددتل  ط( و  33النحدو املحددد فددي الفقدرة 

 .34الفقرة 

ا  13 ال مل املدتنة النقدتة واملستحقات النقدتة ألصول عمليات تمويل األوراق املالية املتقاصة وفق 

 واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية. ط(   33للفقرة 

ع دس النحدو املحددد فدي الفقدرة  املالية األوراققياس مخا ر ازتمان الطرف املقابل لعمليات تمويل  14

  ط(. 33

ا للفقرات من مبلا تعرض  15  .37إلس  35معاملة الوكيل املحدد وفق 

 .15-12مجموو األسطر  16

إجمددددالي مبدددددالا تعددددرض خدددددارج امليزانيددددة بإجمدددددالي أسدددداس اف را ددددد ي   عددددد أ  تعددددددتل ملعامددددل تحويدددددل  17



 
 

 9من  7 صفحة

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية3الجدول 

رقم 

 السطر *

 البند

ا للفقرة   .39امزتمان وفق 

 لتطبيددش معامددل  18
 
تحويددل امزتمددان فددي اسددتقطاو مددن إجمددالي مبلددا التعرضددات خددارج امليزانيددة نتيجددة

 .39الفقرة 

 ازتمان يعادل املبالاتعدت ت ع س تحويل 

 .18و 17مجموو األسطر  19

 .11ع س النحو املحدد في الفقرة  املال لرأس 1 الشريحة 21

 .19و 16و 11و 3مجموو األسطر  21

ا للفقرة  3بازل  22  .54نسبة الرافعة وفق 

 2الجدول  – املالية الرافعة نسبة عن العام اإلفصاح موذج( ن22إلس  1تخص بنود األسطر ه ه  من * 

 

 

 

 

  



 
 

 9من  8 صفحة

 التفسيرات عند حدوث تغييرات في نسبة الرافعة املالية - د

 

 1017يونيو   30التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية4الجدول 

التقرير السابش إلس نهاتة الف رة % من نهاتة الف رة املشمولة في 15التغيرات في نسبة الرافعة املالية م تتجاوز 

 املشمولة في التقرير ال الي

رقم 

 السطر
 البند

 باآلالف

 رياالت

 - قياس رأس املال 1

 - قياس التعرض 2

 - نسبة الرافعة املالية )%( * 3

 ( وقياس التعرض  املقام(املال لرأس 1 الشريحة* تقدم املصرف تحليل لكل  سط  

 

 

 

  



 
 

 9من  9 صفحة

اال مصااادر الفااروض الجو ريااة باايل إجمااالي أصااول ميزانيااة املصاارف متطلبااات الوسااوية  - ه ص 
ِ
ف

َ
التاات ت

 1في البيانات املالية والتعرضات داخل امليزانية الواردة في الجدول 

 

 1017 يونيو  30التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية1الجدول 

 رياالت باآلالف البند رقم السطر

 345,597,227 البيانات املاليةإجمالي أموال األصول ع س  1

ا للسطر  2  351,450,455 2الوارد في الجدول  1إجمالي األصول داخل امليزانية وفق 

 (5,853,228)   أعاله * 1و 1الفرق بيل  3

شكل التعديالت األخرى األحكام املتراكمة
َ
 .األصول  إجمالي من * ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


