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صفحة  2من 9

أ -موجز املقارنة
التاريخ 31 :مارس2018
الجدول  :1اإلفصاح عن الرافعة املالية
موجز مقارنة األصول املحاسبية مقابل قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية
رقم
السطر
إجمالي األصول املوحدة كما في البيانات املالية املنشورة
1
تعدددت ت ع ددس امسددت مارات فددي القطدداو املصددرفي أو املددالي أو التد مين أو امل سسددات
2
التجارية املوحدة لألغراض املحاسبية ولكن خارج نطاق التوحيد التنظيمي
تعد دددت ت ع د ددس األص د ددول ام تماني د ددة امل بت د ددة ف د ددي امليزاني د ددة وفق د ددا ل د ددار املحاس د د ي
3
التشغي ي ولكن جرى استثنائها من قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية
تعدت ت ع س األدوات املالية املشتقة
4
تعد د دددت ت ع د د ددس عمليد د ددات تمويد د ددل األوراق املاليد د ددة أ اتفاقيد د ددات إعد د ددادة الش د د درا
5
واإلقراض املضمون املماثل)
تعدت ت ع س بنود خارج امليزانية أ تحويل إلس ا تمان يعدادل مبدالا التعرضدات
6
خارج امليزانية)
تعدت ت أخرى
7
البند

8

تعرض نسبة الرافعة املالية

باآلالف رياالت
349,243,305
-

-

-

5,280,809

8,241,941
362,766,055

صفحة  3من 9

ب -نموذج اإلفصاح العام عن نسبة الرافعة املالية
التاريخ 31 :مارس2018
الجدول  :2تعرضات الرافعة املالية
رقم
السطر
1
2

البند

باآلالف رياالت

تعرضات داخل امليزانية
بن ددود داخ ددل امليزاني ددة باس ددتثنا املش ددتقات وعملي ددات تموي ددل األوراق املالي ددة ولك ه ددا
تتضمن الضمانات)
تستقطع مبالا األصول ذات الصلة في تحدتد بازل  3الشريحة  1لرأس املال)

357,485,246
-

3

إجمالي التعرضات داخل امليزانية (باستثناء املشتقات وعملياات تمويال األوراق
املالية) (مجموع األسطر  1و)2
تعرضات املشتقات
تكلف ددة امس ددتبدال املرتبط ددة بجمي ددع مع ددام ت املش ددتقات أ ص ددافي ه ددام التغيد در
النقد امل هل)
املبالا اإلضافية للتعرض املالي املحتمل املرتبط بجميع معام ت املشتقات

6

املبل د ددا اإلجم د ددالي ملش د ددتقات الض د ددمانات املقدم د ددة م د ددن أص د ددول امليزاني د ددة وفق د ددا ل د ددار
املحاس ي التشغي ي
مس ددتقطعات األص ددول املس ددتحقة م ددن ه ددام التغي ددر النق ددد ال ددواردة ف ددي مع ددام ت
املشتقات)
مرك د ددز الط د ددرف املقاب د ددل املرك د ددز املعفد د د لتعرض د ددات تج د ددارة العمي د ددل الد د د أج د ددرى
املقاصة)
املبلا الفع ي املرجعي املعدل ملشتقات ام تمان املكتوبة
التقاص للمبلا الفع ي املرجعي املعددل والصصدل لقيمدة املعامدل اإلضدافي ملشدتقات
ام تمان املكتوبة)
إجمالي التعرضات املشتقة (مجموعة األسطر من  4إلى )10
تعرضات عمليات تمويل األوراق املالية
إجمددالي أصددول عملي ددات تمويددل األوراق املالي ددة مددع عدددم امع دراف بالتقدداص) ع ددد
تعدتل املعام ت املحاسبية للمبيعات
املبالا النقدتة املسدتحقة املتقاصدة واملسدتحقات النقدتدة إلجمدالي أصدول عمليدات
تمويل األوراق املالية)
معامل التحويل ام تماني وتعرضات أصول عملية تمويل األوراق املالية

-

تعرضات معاملة الوكيل
إجمالي تعرضات عملية تمويل األوراق املالية (مجموع األسطر من  12إلى )15

-

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

صفحة  4من 9

357,485,246

-

الجدول  :2تعرضات الرافعة املالية
رقم
السطر

البند

17

تعرضات خارج امليزانية األخرى
تعرض خارج امليزانية بإجمالي مبلا املرجعي

18

تعدت ت ع س تحويل ا تمان يعادل املبالا)

19

بنود خارج امليزانية (مجموع األسطر  17و)18

باآلالف رياالت
12,284,011
)(7,003,202
5,280,809

رأس املال وإجمالي التعرضات
20

الشريحة  1لرأس املال

50,440,219

21

إجمالي التعرضات (مجموع األسطر  3و 11و 16و)19

362,766,055

نسبة الرافعة املالية
22

بازل  3نسبة الرافعة املالية

13.90%

صفحة  5من 9

ج -شرح كل سطر
الجدول  :3اإلفصاح عن الرافعة املالية
البند

رقم
السطر *
أصول داخل امليزانية وفقا للفقرة .15
1
امستقطاعات من بازل  3املرحلة  1لرأس املال املحددة في الفقرات  9و 16ومستبعدة من قياس
2
تعرض نسبة الرافعة املالية واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية.
مجموو األسطر  1و2
3
تكلف ددة امس ددتبدال املرتبط ددة بجمي ددع مع ددام ت املش ددتقات بم ددا ف ددي ذلد د التعرض ددات الناجم ددة ع ددن
4
املعددام ت املبةنددة فددي الفقددرة  )28وصددافي هددام التغيددر النقددد الددوارد فضد عددن التقدداص ال نددا ي
عند امقتضا وفقا للفقرات  21-19و26
املبالا اإلضافية لجميع تعرضات املشتقات وفقا للفقرات .21-19
5
املبلا اإلجمالي للضمانات الوارد وفقا للفقرة .24
6
مسددتقطعات األصددول املسددتحقة مددن هددام التغيددر النقددد الددواردة فددي معددام ت املشددتقات وفقددا
7
للفقرة  26واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية.
تعرضات التجارة املعفاة املرتبطة بمركز الطرف املقابل املركدز ملعدام ت املشدتقات الناجمدة عدن
8
عمليات العميل ال أجرى املقاصة وفقا للفقرة  27واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية.
املبلددا الفع ددي املرجعددي املعدددل أ املبلددا الفع ددي املرجعددي املسددتقطع مددن أ تغيددر سددل ي فددي القيمددة
9
العادلة) ملشتقات ام تمان املكتوبة وفقا للفقرة .30
التق دداص للمبل ددا الفع ددي املرجع ددي املع دددل ملش ددتقات ام تم ددان املكتوب ددة وفق ددا للفق ددرة  30والصص ددل
10
لقيمدة املعامدل اإلضدافي املتعلدش بمشدتقات ام تمدان املكتوبدة وفقدا للفقدرة  31واملبلدا ع هدا بوصدفها
مبالا سلبية.
مجموو األسطر .10-4
11
إجم ددالي أص ددول عملي ددات تموي ددل األوراق املالي ددة م ددع ع دددم امع د دراف بد د تق دداص بخد د ف الط ددرف
12
املقابددل املرك ددز امل ه ددل ع ددس النح ددو املب ددين فددي ال اش ددية  19وح د ف األوراق املحددددة ال ددواردة ع ددس
النحدو املحددد فددي الفقدرة  33ط) وتعددتل أ معددام ت محاسدبية للمبيعدات ع ددس النحدو املحددد فددي
الفقرة .34
ال مل املدتنة النقدتة واملستحقات النقدتة ألصول عمليات تمويل األوراق املالية املتقاصة وفقا
13
للفقرة  33ط) واملبلا ع ها بوصفها مبالا سلبية.
قياس مخا ر ا تمان الطرف املقابل لعمليات تمويل األوراق املالية ع دس النحدو املحددد فدي الفقدرة
14
 33ط).
مبلا تعرض معاملة الوكيل املحدد وفقا للفقرات من  35إلس .37
15
مجموو األسطر .15-12
16
إجم ددالي مب ددالا تع ددرض خ ددارج امليزاني ددة بإجم ددالي أس دداس اف را د د ي ع ددد أ تع دددتل ملعام ددل تحوي ددل
17
صفحة  6من 9

الجدول  :3اإلفصاح عن الرافعة املالية
البند

رقم
السطر *
ام تمان وفقا للفقرة .39

اسددتقطاو مددن إجمددالي مبلددا التعرضددات خددارج امليزانيددة نتيجددة لتطبيددش معامددل تحويددل ام تمددان فددي
18
الفقرة .39
تعدت ت ع س تحويل ا تمان يعادل املبالا
مجموو األسطر  17و.18
19
الشريحة  1لرأس املال ع س النحو املحدد في الفقرة .10
20
مجموو األسطر  3و 11و 16و.19
21
بازل  3نسبة الرافعة وفقا للفقرة .54
22
* تخص بنود األسطر ه ه من  1إلس  )22نموذج اإلفصاح العام عن نسبة الرافعة املالية – الجدول 2

صفحة  7من 9

د -التفسيرات عند حدوث تغييرات في نسبة الرافعة املالية
التاريخ 31 :مارس 2018
الجدول  :4اإلفصاح عن الرافعة املالية
التغيرات في نسبة الرافعة املالية م تتجاوز  %15من نهاتة الف رة املشمولة في التقرير السابش إلس نهاتة الف رة
املشمولة في التقرير ال الي
باآلالف
رقم
البند
رياالت
السطر
قياس رأس املال
1
قياس التعرض
2
نسبة الرافعة املالية (* )%
3
* تقدم املصرف تحليل لكل سط الشريحة  1لرأس املال) وقياس التعرض املقام)

صفحة  8من 9

ص
ه -متطلبااات الوسااوية الُااص تف دصاال مصااادر الفااروض الجواريااة باايز إجمااالي أ ااول ميزانيااة املصاارف
في البيانات املالية والتعرضات داخل امليزانية الواردة في الجدول 2
التاريخ 31 :مارس2018
الجدول  :5اإلفصاح عن الرافعة املالية
البند
رقم السطر
إجمالي أموال األصول ع س البيانات املالية
1
إجمالي األصول داخل امليزانية وفقا للسطر  1الوارد في الجدول 2
2
الفرق بيز  1و 2أعاله *
3
* تشكل التعديالت األخرى األحكام املتراكمة من إجمالي األ ول.

صفحة  9من 9

باآلالف رياالت
349,243,305
357,485,246
)(8,241,941

