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أ -موجز املقارنة
التاريخ 31 :ديسم ﺮ 2016
الجدول  :1اإلفصاح عن الرافعة املالية
موجز مقارنة األصول املحاسبية مقابل قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية
رقم
السطر
1
2
3
4
5
6
7
8

البند
إجما ي األصول املوحدة كما ي البيانات املالية املنشورة
تعــديالت ع ــى االســتثمارات ــي القطــاع املصــر ي أو املــا ي أو التــأمي أو املؤسســات
التجارية املوحدة لألغراض املحاسبية ولكن خارج نطاق التوحيد التنظيم
تع ـ ــديالت ع ـ ــى األص ـ ــول االئتماني ـ ــة املثبت ـ ــة ـ ــي امل اني ـ ــة ً
وفق ـ ــا لإلط ـ ــار املحاس ـ ـ
التشغي ي ولكن جرى استثنا ا من قياس اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية
تعديالت ع ى األدوات املالية املشتقة
تعـ ـ ــديالت ع ـ ـ ــى عمليـ ـ ــات تمويـ ـ ــل األوراق املاليـ ـ ــة )أي اتفاقيـ ـ ــات إعـ ـ ــادة الش ـ ـ ـراء
واإلقراض املضمون املماثل(
تعديالت ع ى بنود خارج امل انية )أي تحويـل إ ـى ائتمـان يعـادل مبـالغ التعرضـات
خارج امل انية(
تعديالت أخرى
تعرض نسبة الرافعة املالية

باآلالف رياالت
339,711,817
5,130,675
6,881,604
351,724,096

صفحة  3من 9

ب -نموذج اإلفصاح العام عن نسبة الرافعة املالية
التاريخ 31 :ديسم ﺮ 2016
الجدول  :2تعرضات الرافعة املالية
رقم
السطر
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

البند

باآلالف رياالت

تعرضات داخل امل انية
بن ــود داخ ــل امل اني ــة )باس ــتثناء املش ــتقات وعملي ــات تموي ــل األوراق املالي ــة ولك ــا 346,593,421
تتضمن الضمانات(
)تستقطع مبالغ األصول ذات الصلة ي تحديد بازل  3الشريحة  1لرأس املال(
إجما ي التعرضات داخل امل انيـة )باسـتثناء املشـتقات وعمليـات تمويـل األوراق 346,593,421
املالية( )مجموع األسطر  1و(2
تعرضات املشتقات
تكلف ــة االس ــتبدال املرتبط ــة بجمي ــع مع ــامالت املش ــتقات )أي ص ــا ي ه ــامش التغ ـ ـﺮ
النقدي املؤهل(
املبالغ اإلضافية للتعرض املا ي املحتمل املرتبط بجميع معامالت املشتقات
املبل ـ ــغ اإلجم ـ ــا ي ملش ـ ــتقات الض ـ ــمانات املقدم ـ ــة م ـ ــن أص ـ ــول امل اني ـ ــة ً
وفق ـ ــا لإلط ـ ــار
املحاس التشغي ي
)مس ــتقطعات األص ــول املس ــتحقة م ــن ه ــامش التغ ــﺮ النق ــدي ال ــواردة ــي مع ــامالت
املشتقات(
)مرك ـ ــز الط ـ ــرف املقاب ـ ــل املرك ـ ــزي املعف ـ ــى لتعرض ـ ــات تج ـ ــارة العمي ـ ــل ال ـ ــذي أج ـ ــرى
املقاصة(
املبلغ الفع ي املرج ي املعدل ملشتقات االئتمان املكتوبة
)التقاص للمبلغ الفع ـي املرج ـي املعـدل والخصـم لقيمـة املعامـل اإلضـا ي ملشـتقات
االئتمان املكتوبة(
إجما ي التعرضات املشتقة )مجموعة األسطر من  4إ ى (10
تعرضات عمليات تمويل األوراق املالية
إجم ــا ي أص ــول عملي ــات تموي ــل األوراق املالي ــة )م ــع ع ــدم االع ـﺮاف بالتق ــاص( بع ــد
تعديل املعامالت املحاسبية للمبيعات
)املبــالغ النقديــة املســتحقة املتقاصــة واملســتحقات النقديــة إلجمــا ي أصــول عمليــات
تمويل األوراق املالية(
معامل التحويل االئتماني وتعرضات أصول عملية تمويل األوراق املالية
تعرضات معاملة الوكيل
إجما ي تعرضات عملية تمويل األوراق املالية )مجموع األسطر من  12إ ى (15
صفحة  4من 9

-

الجدول  :2تعرضات الرافعة املالية
رقم
السطر

البند

باآلالف رياالت

تعرضات خارج امل انية األخرى
تعرض خارج امل انية بإجما ي مبلغ املرج ي

12,660,396

18

)تعديالت ع ى تحويل ائتمان يعادل املبالغ(

)(7,529,721

19

بنود خارج امل انية )مجموع األسطر  17و(18

5,130,675

17

رأس املال وإجما ي التعرضات
20

الشريحة  1لرأس املال

51,946,872

21

إجما ي التعرضات )مجموع األسطر  3و 11و 16و(19

351,724,096

22

بازل  3نسبة الرافعة املالية

نسبة الرافعة املالية
14.77%

صفحة  5من 9

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

رقم
السطر *
ً
أصول داخل امل انية وفقا للفقرة .15
1
االستقطاعات من بازل  3املرحلة  1لرأس املال املحددة ي الفقرات  9و 16ومستبعدة مـن قيـاس
2
تعرض نسبة الرافعة املالية واملبلغ ع ا بوصفها مبالغ سلبية.
مجموع األسطر  1و2
3
تكلف ــة االس ــتبدال املرتبط ــة بجمي ــع مع ــامالت املش ــتقات )بم ــا ــي ذل ــك التعرض ــات الناجم ــة ع ــن
4
ً
املعــامالت املبينــة ــي الفقــرة  (28وصــا ي هــامش التغ ــﺮ النقــدي الــوارد فضــال عــن التقــاص الثنــائي،
عند االقتضاءً ،
وفقا للفقرات  21-19و26
املبالغ اإلضافية لجميع تعرضات املشتقات ً
وفقا للفقرات .21-19
5
ً
املبلغ اإلجما ي للضمانات الوارد وفقا للفقرة .24
6
مســتقطعات األصــول املســتحقة م ــن هــامش التغ ــﺮ النقــدي ال ــواردة ــي معــامالت املشــتقات وفق ــاً
7
للفقرة  26واملبلغ ع ا بوصفها مبالغ سلبية.
تعرضات التجارة املعفاة املرتبطة بمركـز الطـرف املقابـل املركـزي ملعـامالت املشـتقات الناجمـة عـن
8
ً
عمليات العميل الذي أجرى املقاصة وفقا للفقرة  27واملبلغ ع ا بوصفها مبالغ سلبية.
املبلــغ الفع ــي املرج ــي املعــدل )أي املبلــغ الفع ــي املرج ــي املســتقطع مــن أي تغ ــﺮ ســل ــي القيمــة
9
ً
العادلة( ملشتقات االئتمان املكتوبة وفقا للفقرة .30
ً
التق ــاص للمبل ــغ الفع ــي املرج ــي املع ــدل ملش ــتقات االئتم ــان املكتوب ــة وفق ــا للفق ــرة  30والخص ــم
10
ً
لقيمــة املعامــل اإلضــا ي املتعلــق بمشــتقات االئتمــان املكتوبــة وفقــا للفقــرة  31واملبلــغ ع ــا بوصــفها
مبالغ سلبية.
مجموع األسطر .10-4
11
إجم ــا ي أص ــول عملي ــات تموي ــل األوراق املالي ــة م ــع ع ــدم االع ـ ـﺮاف بـ ـأي تق ــاص بخ ــالف الط ــرف
12
املقاب ــل املرك ــزي املؤه ــل ع ــى النح ــو املب ـ ن ــي الحاش ــية  19وح ــذف األوراق املح ــددة ال ــواردة ع ــى
النحــو املحــدد ــي الفقــرة ) 33ط( وتعــديل أي معــامالت محاســبية للمبيعــات ع ــى النحــو املحــدد ــي
الفقرة .34
الذمم املدينة النقدية واملستحقات النقدية ألصول عمليات تمويل األوراق املالية املتقاصـة وفقـاً
13
للفقرة ) 33ط( ،واملبلغ ع ا بوصفها مبالغ سلبية.
قياس مخاطر ائتمان الطرف املقابـل لعمليـات تمويـل األوراق املاليـة ع ـى النحـو املحـدد ـي الفقـرة
14
) 33ط(.
ً
مبلغ تعرض معاملة الوكيل املحدد وفقا للفقرات من  35إ ى .37
15
مجموع األسطر .15-12
16
إجم ــا ي مب ــالغ تع ــرض خ ــارج امل اني ــة بإجم ــا ي أس ــاس اف ﺮا ـ ـ  ،بع ــد أي تع ــديل ملعام ــل تحوي ــل
17
صفحة  6من 9

الجدول  :3اإلفصاح عن الرافعة املالية
رقم
السطر *

البند
االئتمان ً
وفقا للفقرة .39

ً
اســتقطاع مــن إجمــا ي مبلــغ التعرضــات خــارج امل انيــة نتيجــة لتطبيــق معامــل تحويــل االئتمــان ــي
18
الفقرة .39
تعديالت ع ى تحويل ائتمان يعادل املبالغ
مجموع األسطر  17و.18
19
الشريحة  1لرأس املال ع ى النحو املحدد ي الفقرة .10
20
مجموع األسطر  3و 11و 16و.19
21
ً
بازل  3نسبة الرافعة وفقا للفقرة .54
22
* تخص بنود األسطر هذﻩ )من  1إ ى  (22نموذج اإلفصاح العام عن نسبة الرافعة املالية – الجدول 2

صفحة  7من 9

د -التفس ﺮات عند حدوث تغي ﺮات ي نسبة الرافعة املالية
التاريخ 31 :ديسم ﺮ 2016
الجدول  :4اإلفصاح عن الرافعة املالية
التغ ﺮات ي نسبة الرافعة املالية ال تتجاوز  %15من اية الف ﺮة املشمولة ي التقرير السابق إ ى اية الف ﺮة
املشمولة ي التقرير الحا ي
باآلالف
رقم
البند
رياالت
السطر
قياس رأس املال
1
قياس التعرض
2
نسبة الرافعة املالية )* (%
3
* يقدم املصرف تحليل لكل بسط )الشريحة  1لرأس املال( وقياس التعرض )املقام(

صفحة  8من 9

َُ
ه -متطلبــات التســوية ال ـ تف ِصــل مصــادر الفــروض الجوهريــة بـ ن إجمــا ي أصــول م انيــة املصــرف
ي البيانات املالية والتعرضات داخل امل انية الواردة ي الجدول 2
التاريخ 31 :ديسم ﺮ 2016
الجدول  :5اإلفصاح عن الرافعة املالية
1

إجما ي أموال األصول ع ى البيانات املالية

باآلالف رياالت
339,711,817

البند

رقم السطر

2

إجما ي األصول داخل امل انية ً
وفقا للسطر  1الوارد ي الجدول 2

346,593,421

3

الفرق ب ن  1و 2أعالﻩ *

)(6,881,604

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