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ي/ كمالتكراررقم مرجع النموذجالجداول والنماذج نو

ى إدارة املخاطر واألصول املرجحة بأوزان املخاطر يب-2نظرة عامة (1) ــ  نظرة عامة حول األصول املرجحة بأوزان املخاطرنظرة عامة ع كمفص

يملخاطر االئتمانية يب-18املخاطر االئتمانية (8): بيانات تدفقات األصول املرجحة بأوزان املخاطر لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية بموجب أسلوب التقييم الداخ كمفص

س: املخاطر االئتمانية للطرف املقابل
بيانات تدفقات األصول املرجحة بأوزان املخاطر لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل بموجب :(7) املخاطر االئتمانية للطرف املقابل

ي طريقة النموذج الداخ
يب-28 كمفص

يب-38مخاطر السوق (2): بيانات تدفقات األصول املرجحة بأوزان املخاطر لحاالت التعرض ملخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية مخاطر السوق  كمفص



تقارير الربع السنوي

جبأ

متطلبات الحد األدنى

لرأس املال

17 16مارس‐ 17ديسمبر‐ مارس‐
للطرف املقابل)1  املخاطر االئتمانية (باستثناء املخاطر االئتمانية  226,431,746  221,810,142  18,114,540

ا النهج املوحد2 بي 226,431,746 221,810,142 18,114,540 من 

ي3 ى التقييم الداخ ا النهج القائم ع بي من 

املخاطر االئتمانية للطرف املقابل4

للطرف املقابل5 للمخاطر االئتمانية  ا النهج املوحد  بي من 

ي6 ا طريقة النموذج الداخ بي من 

ى السوق7 ي الدفاتر املصرفية بموجب النهج القائم ع مراكز األسهم 

نهج التفحص8 ي الصناديق التمويلية -  استثمارات األسهم 

ى الوالية9 النهج القائم ع ي الصناديق التمويلية -  استثمارات األسهم 

رجيع10 ى ال ي الصناديق التمويلية ــ النهج القائم ع استثمارات األسهم 

مخاطر التسوية11

ر املصري12 ي الدف حاالت التعرض للتسنيد 

ي13 تصنيفات أسلوب التقييم الداخ ى  ا النهج القائم ع م

ي14 ى أسلوب التقييم الداخ نهج الصيغة اإلشرافية القائم ع ا  م

ا النهج املوحد/نهج الصيغة اإلشرافية املبسط15 م

 مخاطر السوق16 3,946,106  2,096,868  315,688
ا النهج املوحد17 بي 3,946,106 2,096,868 315,688 من 
ي18 ا مناهج النموذج الداخ بي من 

 املخاطر التشغيلية19 25,067,746  25,067,746  2,005,420
نهج املؤشر األساس20 ا  بي من 

ا النهج املوحد21 بي 25,067,746 25,067,746 2,005,420 من 
نهج القياس املتقدم22 ا  بي من 

املبالغ ال تقل عن حدود الخصم (مع مراعاة وزن املخاطر بنسبة ٪250)23

ذات الحد األدنى الثابت24 تعديل الفائدة 

25(24+23+19+16+12+11+10+9+8+7+4+1)  اإلجمالي  255,445,597  248,974,756  20,435,648

ا. ا للخصائص الرئيسة لنموذجه الداخلي في سرد مرفق سنويً إذا استخدم المصرف طريقة النموذج الداخلي لحاالت التعرض لمخاطر األسھم بموجب النھج القائم على السوق، فيجب أن يقدم وصفً
يستخدم المصرف النھج الموحد لقياس متطلبات رأس المال فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر األسھم. حيث ال تنطبق طريقة النموذج الداخلي.

ب‐2 نموذج النظرة العامة (1): نظرة عامة على األصول المرجحة بأوزان المخاطر

بأوزان املخاطر األصول املرجحة 

شرح العوامل الھامة لالختالفات في الفترات المشمولة بالتقارير "ت" و"ت‐1"
ا في الموجودات الموزونة بالمخاطر نتيجةً  لتخفيض المصرف في مركزه المفتوح لصاف العمالت األجنبية. تظھر مخاطر السوق تخفيًضا كبيًر

عندما ال تتطابق متطلبات الحد األدنى لرأس المال في العمود (ج) مع 8٪ من األصول المرجحة بأوزان المخاطر في العمود (أ)، فعلى المصارف أن تشرح ما تم من تعديالت. ال ينطبق.



تقارير الربع السنوي

ملحوظة: ھذا التقرير ال ينطبق.
أ

مبالغ األصول املرجحة بأوزان املخاطر

رة إعداد التقارير السابقة1 اية ف ي  األصول املرجحة بأوزان املخاطر 

حجم األصل2

نوعية األصول 3

تحديثات النموذج4

املنهجية والسياسة5

عمليات االستحواذ والتصرف6

تحركات الصرف األجن7

أخرى 8

رة إعداد التقرير9 اية ف ي                                                   ‐األصول املرجحة بأوزان املخاطر   

ب‐18 ‐ قالب المخاطر االئتمانية (8): بيانات تدفقات األصول المرجحة بأوزان المخاطر لحاالت التعرض 

تعليق سردي لشرح أي تغييرات ھامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسة لھذه التغييرات.



تقارير الربع السنوي

ملحوظة: ھذا التقرير ال ينطبق.

أ

املبالغ

رة إعداد التقرير السابقة1 اية ف ي  األصول املرجحة بأوزان املخاطر 

حجم األصل2

جودة االئتمان لألطراف املقابلة3

ي فقط)4 تحديثات النموذج (أسلوب النموذج الداخ

ي فقط)5 املنهجية والسياسة (أسلوب النموذج الداخ

عمليات االستحواذ والتصرف6

تحركات الصرف األجن7

أخرى 8

رة إعداد التقرير الحالية9 اية ف ي ب                                                                                                                          ‐األصول املرجحة بأوزان املخاطر   

ب‐28 قالب المخاطر االئتمانية للطرف المقابل (7): بيانات تدفقات األصول المرجحة بأوزان المخاطر لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية 

تعليق سردي لشرح أي تغييرات ھامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسة لھذه التغييرات.



تقارير الربع السنوي

مالحظة: ال يُعمل بھذا التقرير.
وهـدجبأ

نموذج القيمة املعرضة 

للخطر

القيمة املعرضة للمخاطر 

تحت الضغط
ايدة أخرى إدارة عالقات العمالءمخاطر رأس ملال امل

ي األصول املرجحة  إجما

باملخاطر

اية الربع املا1 ي  األصول املرجحة باملخاطر 
‐                                

                              ‐حركة مستويات املخاطر2  
رات3                               ‐تحديثات النموذج أو التغي  
اجية والسياسة4                               ‐امل  
                              ‐االستحواذ والتصرف5  
                              ‐حركات الصرف األجن6  
                              ‐أخرى 7  
اية مدة التقرير8 ي                                ‐                              ‐                              ‐األصول املرجحة باملخاطر   ‐                                ‐                                ‐                                

 ب‐38 قالب مخاطر السوق (2): بيانات تدفقات األصول المرجحة بأوزان المخاطر لحاالت التعرض لمخاطر السوق بموجب نھج النماذج الداخلية

تعليق سردي لشرح أي تغييرات ھامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسة لھذه التغييرات.


	Pillar 3 Disclosures Q1 2017_Ar 0
	Q1 2017 ARB Disclosures_Ar 1
	Q1 2017 ARB Disclosures_Ar 2
	Q1 2017 ARB Disclosures_Ar 3
	Q1 2017 ARB Disclosures_Ar 4
	Q1 2017 ARB Disclosures_Ar 5

