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  9من  3 صفحة

 املقارنة موجز   - أ
 

 2017 مارس 31 التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية1الجدول 

 قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املاليةموجز مقارنة األصول املحاسبية مقابل
رقم 
السطر

 رياالت باآلالف البند

ي البيانات املالية املنشورة  1 ي األصول املوحدة كما   337,229,672 إجما

2  
ي أو التــأمي أو املؤسســات  ي أو املــا ــي القطــاع املصــر ــى االســتثمارات  تعــديالت ع

 التجارية املوحدة لألغراض املحاسبية ولكن خارج نطاق التوحيد التنظيم
- 

3  
انيـــــــة وفًقـــــــا لإلطـــــــار املحاســـــــ  ـــــــي امل ـــــــى األصـــــــول االئتمانيـــــــة املثبتـــــــة  تعـــــــديالت ع

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

ى األدوات املالية املشتقة  4  - تعديالت ع

5  
ــــــــى عمليــــــــات تمويــــــــل األوراق املاليــــــــة (أي اتفاقيــــــــات إعــــــــادة الشــــــــراء  تعــــــــديالت ع

 واإلقراض املضمون املماثل)
- 

6  
ـى ائتمـان يعـادل مبـالغ التعرضـات  انية (أي تحويـل إ ى بنود خارج امل تعديالت ع

انية)  خارج امل
 5,492,869  

  6,270,513  تعديالت أخرى   7

  348,993,054 تعرض نسبة الرافعة املالية  8

  



 
 

  9من  4 صفحة

 الرافعة املالية نسبة عن العام اإلفصاح نموذج  -ب
 

 2017مارس    31التاريخ: 

 : تعرضات الرافعة املالية2الجدول 

رقم 
 السطر

 رياالت باآلالف البند

انية       تعرضات داخل امل
انيــــة (باســــتثناء املشــــتقات و   1 ــــا بنــــود داخــــل امل عمليــــات تمويــــل األوراق املاليــــة ولك

 )تتضمن الضمانات
343,500,185 

ي تحديد بازل (تستقطع مبالغ األصول ذات   2   -  لرأس املال) 1الشريحة  3الصلة 

انيـة (  3 ي التعرضات داخل امل  األوراق تمويـل وعمليـات املشـتقات باسـتثناءإجما
 )2و 1األسطر مجموع ) (املالية

343,500,185 

 تعرضات املشتقات
ي هـــــامش  4 ـــــ تكلفـــــة االســـــتبدال املرتبطـــــة بجميـــــع معـــــامالت املشـــــتقات (أي صـــــا ر التغ

 النقدي املؤهل)
-  

ي املحتمل املرتبط بجميع معامالت املشتقاتاملبالغ اإلضافية ل  5   - لتعرض املا

انيــــــة وفًقــــــا لإلطــــــار   6 ي ملشــــــتقات الضــــــمانات املقدمــــــة مــــــن أصــــــول امل املبلــــــغ اإلجمــــــا
ي  املحاس التشغي

-  

ــــي معــــامالت  7 ــــر النقــــدي الــــواردة   (مســــتقطعات األصــــول املســــتحقة مــــن هــــامش التغ
 املشتقات)

-  

الـــــــذي أجـــــــرى  (مركـــــــز الطـــــــرف املقابـــــــل املركـــــــزي املعفـــــــى لتعرضـــــــات تجـــــــارة العميـــــــل  8
 ) املقاصة

-  

ياملبلغ   9 ي املرج   - املعدل ملشتقات االئتمان املكتوبة الفع
ي ملشـتقات ل(التقاص   10 ـي املعـدل والخصـم لقيمـة املعامـل اإلضـا ـي املرج لمبلغ الفع

 االئتمان املكتوبة)
-  

ي التعرضات املشتقة (مجموعة األسطر من   11 ى  4إجما   - )10إ
 املالية األوراق تمويل عملياتتعرضات 

ـــراف بالتقـــاص) بعـــد   12 ي أصـــول عمليـــات تمويـــل األوراق املاليـــة (مـــع عـــدم االع إجمـــا
 تعديل املعامالت املحاسبية للمبيعات

-  

ي أصــول   13  عمليــات(املبــالغ النقديــة املســتحقة املتقاصــة واملســتحقات النقديــة إلجمــا
 )املالية األوراق تمويل

-  

  - املالية األوراق تمويل معامل التحويل االئتماني وتعرضات أصول عملية  14

  - تعرضات معاملة الوكيل  15
ي   16 ى  12(مجموع األسطر من  املالية األوراق تمويل عملية تعرضاتإجما   - )15إ



 
 

  9من  5 صفحة

 : تعرضات الرافعة املالية2الجدول 

رقم 
 السطر

 رياالت باآلالف البند

انية خارج اتتعرض  األخرى  امل
ي  17 ي مبلغ املرج انية بإجما  13,751,872 تعرض خارج امل

ى تحويل   18  (8,259,003)  )ائتمان يعادل املبالغ(تعديالت ع

انية (مجموع األسطر  بنود خارج  19  5,492,869 )18و 17امل

ي التعرضات   رأس املال وإجما
 51,430,593 املال لرأس 1 الشريحة  20

ي التعرضات (مجموع األسطر   21  348,993,054 )19و 16و 11و 3إجما

 نسبة الرافعة املالية
 %14.74 املالية الرافعة نسبة 3بازل   22

 
  



 
 

  9من  6 صفحة

 شرح كل سطر  - ج
 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية3الجدول 

رقم 
السطر *

 البند

انية وفًقا للفقرة  1  .15أصول داخل امل
ي الفقرات  1املرحلة  3االستقطاعات من بازل   2 مستبعدة مـن قيـاس و  16و 9لرأس املال املحددة 

 ا بوصفها مبالغ سلبية.بلغ عتعرض نسبة الرافعة املالية وامل
 2و 1مجموع األسطر   3
ـــــي ذلـــــك التعرضـــــات الناجمـــــة عـــــن   4 تكلفـــــة االســـــتبدال املرتبطـــــة بجميـــــع معـــــامالت املشـــــتقات (بمـــــا 

ــي الفقــرة  ــر النقــدي الــوارد فضــاًل عــن التقــاص الثنــائي، 28املعــامالت املبينــة  ي هــامش التغ ) وصــا
 26و 21-19عند االقتضاء، وفًقا للفقرات 

 .21-19وفًقا للفقرات املبالغ اإلضافية لجميع تعرضات املشتقات   5
ي للضمانات الوارد وفًقا للفقرةاملب  6  .24لغ اإلجما
ـــي معـــامالت املشـــتقات وفًقـــا   7 ـــر النقـــدي الـــواردة  مســـتقطعات األصـــول املســـتحقة مـــن هـــامش التغ

ا بوصفها مبالغ سلبية. 26للفقرة   واملبلغ ع
ي ملعـامالت املشـتقات الناجمـة عـن املركـز مركـز الطـرف املقابـل تعرضات التجارة املعفاة املرتبطة ب  8

ا بوصفها مبالغ سلبية. 27عمليات العميل الذي أجرى املقاصة وفًقا للفقرة   واملبلغ ع
ـــي القيمـــة   9 ـــر ســل  ــي املســـتقطع مــن أي تغ ـــي املرج ــي املعـــدل (أي املبلــغ الفع ـــي املرج املبلــغ الفع

 .30للفقرة العادلة) ملشتقات االئتمان املكتوبة وفًقا 
ــــي املعــــدل ملشــــتقات االئتمــــان املكتوبــــة وفًقــــا للفقــــرة   10 ــــي املرج والخصــــم  30التقــــاص للمبلــــغ الفع

ي املتعلــق بمشــتقات االئتمــان املكتوبــة وفًقــا للفقــرة  ــا بوصــفها  31لقيمــة املعامــل اإلضــا واملبلــغ ع
 مبالغ سلبية.

 .10-4مجموع األسطر   11
ي أصـــــول عمليـــــات تمويـــــل  12 ـــــراف بـــــ إجمـــــا بخـــــالف الطـــــرف تقـــــاص أي األوراق املاليـــــة مـــــع عـــــدم االع

ـــي الحاشـــية  ن  ـــى النحـــو املبـــ ـــى  19املقابـــل املركـــزي املؤهـــل ع وحـــذف األوراق املحـــددة الـــواردة ع
ــي الفقــرة  ــي  معــامالت محاســبية للمبيعــاتأي تعــديل (ط) و  33النحــو املحــدد  ــى النحــو املحــدد  ع

 .34الفقرة 
الذمم املدينة النقدية واملستحقات النقدية ألصول عمليات تمويل األوراق املالية املتقاصـة وفًقـا   13

ا بوصفها مبالغ سلبية.(ط)،  33للفقرة   واملبلغ ع
ـي الفقـرة  املاليـة األوراققياس مخاطر ائتمان الطرف املقابـل لعمليـات تمويـل   14 ـى النحـو املحـدد  ع

 (ط). 33
ى  35معاملة الوكيل املحدد وفًقا للفقرات منمبلغ تعرض   15  .37إ
 .15-12مجموع األسطر   16
، بعــــد أي تعــــديل ملعامــــل تحويــــل   17 ــــ را ي أســــاس اف انيــــة بإجمــــا ي مبــــالغ تعــــرض خــــارج امل إجمــــا



 
 

  9من  7 صفحة

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية3الجدول 

رقم 
السطر *

 البند

 .39االئتمان وفًقا للفقرة

انيــة نتيجــًة لتطبيــق معامــل   18 ي مبلــغ التعرضــات خــارج امل ــي اســتقطاع مــن إجمــا تحويــل االئتمــان 
  .39الفقرة 

ى تحويل   ائتمان يعادل املبالغتعديالت ع
 .18و 17مجموع األسطر   19
ي الفقرة  املال لرأس 1 الشريحة  20 ى النحو املحدد   .10ع
 .19و 16و 11و 3مجموع األسطر   21
 .54نسبة الرافعة وفًقا للفقرة 3بازل   22

ى  1تخص بنود األسطر هذه (من *   2الجدول  – املالية الرافعة نسبة عن العام اإلفصاح موذج) ن22إ
 
 
 
 

   



 
 

  9من  8 صفحة

ي نسبة الرافعة املالية  -د رات  رات عند حدوث تغي  التفس
 

 2017مارس   31التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية4الجدول 

ي نسبة الرافعة املالية ال تتجاوز  رات  ي 15التغ رة املشمولة  اية الف اي% من  ى  رة التقرير السابق إ ة الف
ي ي التقرير الحا  املشمولة 

رقم 
 السطر

 البند
 باآلالف
 رياالت

  - قياس رأس املال  1
  - قياس التعرض  2
  - نسبة الرافعة املالية (%) *  3

 ) وقياس التعرض (املقام)املال لرأس 1 الشريحة* يقدم املصرف تحليل لكل بسط (
 
 
 

  



 
 

  9من  9 صفحة

انيــة املصــرف متطلبــات التســوية   -ه ي أصــول م ن إجمــا ــ ُتَفِصــل مصــادر الفــروض الجوهريــة بــ ال
ي الجدول  انية الواردة   2ي البيانات املالية والتعرضات داخل امل

 
 2017مارس   31التاريخ: 

 : اإلفصاح عن الرافعة املالية5الجدول 

 رياالت باآلالف البندرقم السطر

ى   1 ي أموال األصول ع  337,229,672 البيانات املاليةإجما

انية وفًقا للسطر   2 ي األصول داخل امل ي الجدول  1إجما  343,500,185 2الوارد 

ن   3  (6,270,513)  أعاله * 2و 1الفرق ب

راكمة ي من * ُتشكل التعديالت األخرى األحكام امل  .األصول  إجما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


