
2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

4,467,7044,467,704نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

8,784,5868,784,586أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,635,3302,635,330استثمارات، صافي

28,355,27028,355,270تمويل، صافي

798,369798,369ممتلكات ومعدات، صافي

188,655188,655موجودات أخرى

45,229,914045,229,914إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,191,0181,191,018أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

36,723,74236,723,742ودائع العمالء

1,423,8011,423,801مطلوبات أخرى

39,338,561039,338,561إجمالي المطلوبات

4,000,0004,000,000رأس المال

768,403768,403اإلحتياطي النظامي

(72,607)(72,607)إحتياطيات أخرى

1,195,5571,195,557أرباح مبقاة

45,229,914045,229,914إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

(( ب ) 2 جدول ) األولى الخطوة-  المالي المركز



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

4,467,7044,467,704نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

8,784,5868,784,586أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,635,3302,635,330استثمارات، صافي

28,355,27028,355,270تمويل، صافي

477,996477,996منها المخصصات العامة

798,369798,369ممتلكات ومعدات، صافي

188,655188,655موجودات أخرى

45,229,914045,229,914إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,191,0181,191,018أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

36,723,74236,723,742ودائع العمالء

1,423,8011,423,801مطلوبات أخرى

39,338,561039,338,561إجمالي المطلوبات

4,000,0004,000,000رأس المال

4,000,0004,000,000منها المبلغ المؤهل لرأس المال الشريحة األولى

768,403768,403اإلحتياطي النظامي

(72,607)(72,607)إحتياطيات أخرى

1,195,5571,195,557أرباح مبقاة

45,229,914045,229,914إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

((ج) 2 جدول ) الثانية الخطوة-  المالي المركز



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

(2)

أدوات و احتياطيات: رأس المال العام الشريحة األولى 

 4,000,000رأس المال1
 1,411,564أرباح مبقاة2

 479,789إجمالي الدخل الشامل اآلخر3

 5,891,353رأس المال العام الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية6

التعديالت التنظيمية: رأس المال العام الشريحة األولى 

                            -إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال العام الشريحة األولى28

5,891,353( CET1 )رأس المال العام الشريحة األولى 29

5,891,353(T1 = CET1 + AT1)الشريحة األولة لرأس المال 45

المال رأس هيكل: الثاني الجدول
( I (د ) 2 الجدول ) الثالثة الخطوة-  العام القالب

3 بازل قبل ما لمعالجة الخاضعة المبالغ مع (2018 بعد لما مطابقا 2018 إلى 2013 يناير من )
جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

أدوات و مخصصات: الشريحة الثانية لرأس المال 

 422,334المخصصات50

 422,334الشريحة الثانية لرأس المال قبل التعديالت التنظيمية51

التعديالت التنظيمية: الشريحة الثانية لرأس المال 

 422,334(T2)الشريحة الثانية لرأس المال 58

 6,313,687(TC = T1 + T2)إجمالي رأس المال 59

37,788,388إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر60

نسب رأس المال

%15.6(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )رأس المال العام للشريحة األول 61

%15.6(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )الشريحة األول 62

%16.71(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )إجمالي رأس المال 63

أقل رأس المال العام الشريحة األولى المطلوب باالضافة إلى الحفاظ على حدود رأس المال بالنسبة للموجودات المرجحة  )المتطلبات المحددة 64

%7.0(المخاطر

%6.8(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )رأس المال العام الشريحة األولى لمقابلة الحدود 68

المال رأس هيكل: الثاني الجدول
( I (د ) 2 الجدول ) الثالثة الخطوة-  العام القالب

3 بازل قبل ما لمعالجة الخاضعة المبالغ مع (2018 بعد لما مطابقا 2018 إلى 2013 يناير من )

جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالتعرض مبلغالمحفظة

المركزية والبنوك السيادية

                                                    -                       3,128,613السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

                                                    -                                - أخرى

                                                    -                                -األطراف متعددة التنمية بنوك

                                                    -                                -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  8,510,212                       199,134                                             

                                          1,123,757                     14,146,967الشركات

                                             528,172                       8,802,870العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                                6,656                          110,929الصغيرة الشركات تمويل

                                                    -الرهونات

                                             108,879                       1,360,989السكنية

                                             388,634                       4,857,924 التجاري       

                                                    -                                -التسنيد

                                              38,188                       2,178,560األسهم

                                              79,790                       2,610,845 أخرى

                                        2,473,211                 45,707,909اإلجمالي

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 مخاطر

 أسعار

الفائدة

 مركز مخاطر

األسهم

اإلجماليالسلع مخاطراألجنبي الصرف مخاطر

 35,846                                                          -                          35,846                -    -الموحد النهج

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالعمليات لمخاطر المطلوب المال رأس

 284,286                                            الموحد للنهج األساسية المؤشرات

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

األولى الشريحة المال رأس كفاية نسبةالمال رأس كفاية نسبة إجمالي

%15.59%16.71الموحد المستوى

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول

%



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 لمخاطر التعرض إجماليالمحفظة

االئتمان

 على االئتمان لمخاطر التعرض إجمالي متوسط

الفترة مدى

المركزية والبنوك السيادية

                                              2,993,800                           3,128,613السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

                                                        -                                    - أخرى

                                                        -                                    -األطراف متعددة التنمية بنوك

                                                        -                                    -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  8,624,686                           6,460,062                                              

                                            15,856,383                         16,932,001الشركات

                                              8,728,858                           8,802,870العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                                 132,826                             147,328الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

                                              1,406,260                           1,360,989السكنية

                                              4,206,261                           4,857,924 التجاري 

                                                        -                                    -التسنيد

                                              2,834,174                           2,178,560األسهم

                                              3,107,663                           2,610,845 أخرى

                                      45,726,286                  48,643,816اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 العربية المملكة

 السعودية

 التعاون مجلس دول

 والشرق الخليجي

األوسط

اإلجماليأخرى دولآسيا شرق جنوبالشمالية أمريكا أوروبا

المركزية والبنوك السيادية

 3,128,613                        3,128,613             السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                                    أخرى

   -                                   األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                                   العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك               6,165,914              2,439,816                  18,956                        8,624,686 

 16,932,001                      16,932,001            الشركات

 8,802,870                        8,802,870             العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 147,328                           147,328                الصغيرة الشركات تمويل

   -                                      -                       الرهونات

 1,360,989                        1,360,989             السكنية

 4,857,924                        4,857,924              التجاري 

   -                                      -                       التسنيد

 2,178,560                        2,178,560             األسهم

 2,610,845                                         38,973 34,435                                     75,046                 81,152 44,767                  2,336,472              أخرى

 48,643,816                      57,929                    34,435                    75,046                    81,152                    2,484,583               45,910,671            اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

الجغرافية المنطقة

المحفظة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 وشبه الحكومية

الحكومية

 البنوك

 والمؤسسات

األخرى المالية

 وصيد الزراعة

األسماك

 والماء الكهرباءالتعدينالتصنيع

 والخدمات والغاز

الصحية

 النقلالتجارةوالتشييد البناء

واالتصاالت

 القروضالخدمات

 الشخصية

االئتمان وبطاقات

أخرى

   -                           المركزية والبنوك السيادية

 3,128,613                 -                  3,128,613        السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                            أخرى

   -                           األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                           العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  8,624,686                    8,624,686 

 16,932,001                  2,362,286       2,769,206 881,101        3,698,800        1,865,712        952,918        3,830,540        571,439       الشركات

 8,802,870                     8,802,870العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 147,328                            35,209 33,780            2,569           33,566            24,438              -                         -               17,767              -                 -                    -                  الصغيرة الشركات تمويل

   -                           الرهونات

 1,360,989               1,360,989       السكنية

 4,857,924               4,857,924          -                 -                    -                   التجاري 

   -                           التسنيد

 2,178,560                        301,477 20,613            15,979          10,933            13,122          91,273            14,725          9,231              1,701,207        األسهم

 2,610,846               2,600,488                    7,447 155                 482                 663                 1,610                -                 -                    -                  أخرى 

 48,643,816            5,299,460        10,171,306      2,823,755        899,649        3,732,848        6,759,670          -                       966,040        3,941,189        586,164        8,633,917        4,829,820        اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلجمالي الصناعة قطاع

المحفظة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 تاريخ بدونسنوات 3-5سنة 1-3يوم 180-360يوم 90-180يوم 30-90يوم 8-30أيام 8 من أقل

استحقاق

 5 من أكثر

سنوات

اإلجمالي

المركزية والبنوك السيادية

 3,128,613                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               2,358,857     769,756       السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                               أخرى

   -                              األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                              العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك      1,707,909     4,081,822        697,366        608,611     1,461,164           5,650          62,164               -                 -                    8,624,685 

 16,932,001                95,571            -               614,823        1,418,422     4,868,119     4,891,419     2,146,459     1,854,763     1,042,424    الشركات

 8,802,870                  10,435          249              1,795,318     4,551,340     1,197,513     612,214        441,020        190,004        4,778          العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 147,328                              2,490   -                      11,290        38,180        31,971       25,968       26,127         9,619         1,682الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

 1,360,989                  567,562          -               301,767        335,280        77,911          39,459          26,138          12,682          190             السكنية

 4,857,924                       199,618   -                      77,017      218,574   1,122,482      935,960  1,804,685     288,243     211,344 التجاري 

   -                              التسنيد

 2,178,560                    -                 -                 -                    250,289      700,618      750,300      477,353األسهم

 2,610,845                              - 997,381                    -             -             -            -            -            -   1,613,464 أخرى

 48,643,816              875,677       997,630       2,862,380    6,567,445    8,759,161    7,363,921    5,842,413    9,546,289    5,828,900   اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلستحقاقات تفاصيل

المحفظة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 على محمل360 من أكثر360 - 180180 - 9090 من أقل

الفترة

 خالل معدم

الفترة

 نهاية رصيد

الفترة

            -          -            -الحكومي شبة و الحكومي القطاع

المالية الشركات و البنكي القطاع  -                          -   -            

االسماك صيد و الزراعي القطاع  -                          -   -            -            -             -             -             -             -             -             12,904                     

الصناعي القطاع  114,848     -          17,148       48,197       14,116        258             2,774          37,148        -             39,963        77,085                     

التعدين قطاع  -                          -   -            -            -             -             -             -             -             -             14,304                     

                          -             -             -             -             -             -             -            -            -   -                          -الصحية الخدمات و الغاز ، الماء ، الكهرباء قطاع

المقاوالت و البناء قطاع  57,337                     -   57,337       43,543       -             -             57,337        (560)            -             56,677        126,810                   

التجاري القطاع  78,093                     -   78,093       1,782         -             6,503          71,590        4,158          -             77,611        73,225                     

االتصاالت و النقل قطاع  -                          -   -            -            -             -             -             -             -             15,436                     

                     48,245          2,990             -         (5,670)             -             236             -         1,394            236   -                       3,145الخدمات قطاع

االئتمان بطاقات و االستهالكية القروض  116,749                   -   116,749     220,374     33,445        35,679        47,625        87,018        (62,694)       109,302      55,486                     

                     54,501        60,559             -     (130,232)        60,559             -             -            -       60,559   -                     60,559اخرى

 477,996                  347,102      (62,694)      (8,138)         239,885       42,676        47,561        315,290       330,122         -             430,731      اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

القطاعات

(F ،4 جدول ) السداد المتأخرة القروض المخفضة، القروض

العامة المخصصاتمحددة مخصصات(أيام) المخفضة للقروض االئتماني العمرمتعثرمخفضة قروض  القروض

 ) المتأخرة

 (يوم 90<

مخفضة وغير



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

360 من أكثر360 - 180180 - 9090 من أقل

السعودية العربية المملكة  430,731     315,290     47,561       42,676       239,885      347,102          477,996                   

   -                                 -                     -                 -                 -                 -                 -              األوسط والشرق الخليجي التعاون مجلس دول

   -                                 -                     -                 -                 -                 -                 -              أوروبا

الشمالية أمريكا                -                 -                 -                 -                 -                     -                                 -   

   -                                 -                     -                 -                 -                 -                 -              آسيا شرق جنوب دول

أخرى دول                -   -            -                          -                 -                     -                                 -   

 477,996                   347,102           239,885       42,676         47,561         315,290       430,731      اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

الجغرافي التوزيع

(G ،4 جدول ) السداد المتأخرة القروض المخفضة، القروض

العامة المخصصات(أيام) السداد المتأخرة القروض االئتماني العمرمخفضة قروض محددة مخصصات



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

العامة المخصصاتمحددة مخصصات

                                477,376                                  417,934العام بداية في  الرصيد

الفترة خالل (المعكوسة ) المجنبه المبالغ  (62,694)                                    - 
                                  (7,379)                                        (139)الفترة خالل المخصصات مقابل المشطوبة المبالغ

المخصاات بين المحول  (7,999)                                     7,999                                   

العام نهاية في كما الرصيد                           347,102                        477,996 

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

(H ،4 جدول )  القروض انخفاض مخصص في التغيرات مطابقة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

غير مصنفأوزان المخاطر االخرى0%20%35%50%75%100%150%

المركزية والبنوك السيادية

 3,128,613السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة
 أخرى

األطراف متعددة التنمية بنوك

العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  5,899,6822,718,999 6,005                 
 16,732,001   200,000الشركات

 8,802,870العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل
   147,328الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

  1,360,989السكنية
  4,857,924 التجاري 

التسنيد

     477,353        - 1,701,207األسهم
     997,381         -         -  -        - 1,613,464 أخرى

                    -                    -                   -                 6,005 24,425,648 8,950,198 2,918,999  -5,899,682 6,443,284اإلجمالي

الموحد بالنهج تتعلق افصاحات اإلئتمان، مخاطر:  الخامس الجدول

الخصم



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مشتقات االئتمان/ ضمانات ضمانات مالية مدفوعة

المركزية والبنوك السيادية

السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

 أخرى

األطراف متعددة التنمية بنوك

العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  

                               543,645الشركات

العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                               269,079الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

السكنية

 التجاري 

التسنيد

األسهم

 أخرى

                                               -                               812,724اإلجمالي

مغطى بـــ

الموحد النهج الفصاحات ( CRM ) االئتمانية المخاطر حدة تخفيف:   السابع الجدول

المحفظة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

اإلجماليمخاطر السلعمخاطر الصرف األجنبيمخاطر مركز األسهممخاطر أسعار الفائدة

 35,846                      -                       35,846--رأس المال المطلوب

الموحد النهج تستخدم التي للبنوك االفصاحات ، التسويق مخاطر:   العاشر الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم الماليةالقيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم المالية

150,000150,000327,353327,353اإلستثمارات 

اإلستثمارت المتداولة 

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول

اإلستثمارات الغير متداولة



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

الخاصةالتداول العاماإلستثمارات 

                                           -الحكومية وشبه الحكومية

                                       9,231األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                      14,725األسماك وصيد الزراعة

                                      91,273التصنيع

                                      13,122التعدين

 والخدمات والغاز والماء الكهرباء

الصحية

-                                           

                                      10,933والتشييد البناء

                                           -التجارة

                                      15,979واالتصاالت النقل

                                      20,613الخدمات

                              150,000                                    151,477أخرى

                             150,000                                  327,353اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة

المتحققة المتراكمة الناتجة عن عمليات التصفية أو البيع لفترة التقرير (الخسائر  )المكاسب 

(20,560)غير محققة  (خسائر  )إجمالي مكاسب 

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول
الخسائر وما إلى ذلك / األرباح 



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

رأس المال المطلوبمجموعات األسهم 

                                     -الحكومية وشبه الحكومية

                                    738األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                  1,178األسماك وصيد الزراعة

                                  7,302التصنيع

                                  1,050التعدين

                                     -الصحية والخدمات والغاز والماء الكهرباء

                                    875والتشييد البناء

                                     -التجارة

                                  1,278واالتصاالت النقل

                                  1,649الخدمات

                                24,118أخرى

                               38,188اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول



2014 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

الربح في التغير الصدمات معدل

                           8,422,479:التصاعدي الصدمات معدل

                          (8,422,479):التنازلي الصدمات معدل

البنك بمركز المتعلقة الفائدة اسعار مخاطر: عشر الرابع الجدول

٪ من الموجودات أو المطلوبات5نقطة أساس من اسعار الفائدة على العمالت مع أكثر من 200    


