
2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

4,602,1214,602,121نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

8,382,6578,382,657أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,948,9352,948,935استثمارات، صافي

34,254,62334,254,623تمويل، صافي

792,084792,084ممتلكات ومعدات، صافي

239,990239,990موجودات أخرى

51,220,410051,220,410إجمالي الموجودات

المطلوبات

0أرصدة للمؤسسة النقد السعودي

1,421,6521,421,652أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

42,179,46042,179,460ودائع العمالء

1,177,0591,177,059مطلوبات أخرى

44,778,171044,778,171إجمالي المطلوبات

5,000,0005,000,000رأس المال

961,066961,066اإلحتياطي النظامي

(11,712)(11,712)إحتياطيات أخرى

591,317591,317أرباح مبقاة

(113,758)(113,758)أسهم خزينة

15,32615,326برنامج أسهم الموظفين

51,220,410051,220,410إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

4,602,1214,602,121نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

8,382,6578,382,657أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,948,9352,948,935استثمارات، صافي

34,254,62334,254,623تمويل، صافي

467,373467,373منها المخصصات العامة

792,084792,084ممتلكات ومعدات، صافي

239,990239,990موجودات أخرى

51,220,410051,220,410إجمالي الموجودات

المطلوبات

00أرصدة للمؤسسة النقد السعودي

1,421,6521,421,652أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

42,179,46042,179,460ودائع العمالء

1,177,0591,177,059مطلوبات أخرى

44,778,171044,778,171إجمالي المطلوبات

5,000,0005,000,000رأس المال

5,000,0005,000,000منها المبلغ المؤهل لرأس المال الشريحة األولى

961,066961,066اإلحتياطي النظامي

(11,712)(11,712)إحتياطيات أخرى

591,317591,317أرباح مبقاة

(113,758)(113,758)أسهم خزينة

15,32615,326برنامج أسهم الموظفين

51,220,410051,220,410إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

(2)

أدوات و احتياطيات: رأس المال العام الشريحة األولى 

 5,000,000رأس المال1
 788,423أرباح مبقاة2

 653,816إجمالي الدخل الشامل اآلخر3

 6,442,239رأس المال العام الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية6

التعديالت التنظيمية: رأس المال العام الشريحة األولى 

                            -إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال العام الشريحة األولى28

6,442,239( CET1 )رأس المال العام الشريحة األولى 29

6,442,239(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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

أدوات و مخصصات: الشريحة الثانية لرأس المال 

 467,373المخصصات50

 467,373الشريحة الثانية لرأس المال قبل التعديالت التنظيمية51

التعديالت التنظيمية: الشريحة الثانية لرأس المال 

 467,373(T2)الشريحة الثانية لرأس المال 58

 6,909,612(TC = T1 + T2)إجمالي رأس المال 59

43,504,515إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر60

نسب رأس المال

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

%14.81(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )الشريحة األول 62

%15.88(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

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

الحدود العليا المقبولة لألدراج من المخصصات في الشريحة الثاني

467,373(قبل تطبيق الحد األعلى)المخصصات المؤهلة لإلدراج في الشريحة الثاني فيما يخص التعرضات الخاضعة للنهج موحد 76

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالتعرض مبلغالمحفظة

المركزية والبنوك السيادية

                                      -                        3,129,083السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

                                      -                                  - أخرى

                                      -                                  -األطراف متعددة التنمية بنوك

                                      -                                  -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  7,957,867                        175,512                               

                            1,458,615                      18,362,103الشركات

                               629,057                      10,486,196العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                   6,107                           101,835الصغيرة الشركات تمويل

                                      -الرهونات

                                 97,793                        1,222,761السكنية

                               409,895                        5,123,689 التجاري       

                                      -                                  -التسنيد

                                 43,636                        2,348,672األسهم

                                 82,394                        2,927,754 أخرى

                                   4,713                           515,602الماضية المستحقات

                           2,907,722                  52,175,562اإلجمالي

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 مخاطر

 أسعار

الفائدة

 مركز مخاطر

األسهم

اإلجماليالسلع مخاطراألجنبي الصرف مخاطر

 11,976                                                         -                         11,976                -      -الموحد النهج

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالعمليات لمخاطر المطلوب المال رأس

 312,419                                            الموحد للنهج األساسية المؤشرات

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

األولى الشريحة المال رأس كفاية نسبةالمال رأس كفاية نسبة إجمالي

%14.81%15.88الموحد المستوى

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول

%



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 لمخاطر التعرض إجماليالمحفظة

االئتمان

 على االئتمان لمخاطر التعرض إجمالي متوسط

الفترة مدى

المركزية والبنوك السيادية

                                             2,732,718                           3,129,083السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

                                                       -                                     - أخرى

                                                       -                                     -األطراف متعددة التنمية بنوك

                                                       -                                     -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  8,187,464                           9,059,105                                             

                                           22,571,694                         23,670,564الشركات

                                             9,780,377                         10,486,196العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                                492,214                              511,005الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

                                             1,261,356                           1,222,761السكنية

                                             4,777,877                           5,123,689 التجاري 

                                                       -                                     -التسنيد

                                             2,027,181                           2,348,672األسهم

                                             2,999,556                           2,927,754 أخرى

                                                      505,383                              515,602الماضية المستحقات

                                      56,207,461                  58,122,790اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول



2015 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

 3,129,083                        3,129,083             السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                                    أخرى

   -                                   األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                                   العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك               5,387,398              2,581,756                 202,304                  16,006                        8,187,464 

 23,670,564                      49,127                  23,621,437            الشركات

 10,486,196                      10,486,196            العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 511,005                           511,005                الصغيرة الشركات تمويل

   -                                   الرهونات

 1,222,761                        1,222,761             السكنية

 5,123,689                        5,123,689              التجاري 

   -                                   التسنيد

 2,348,672                        2,348,672             األسهم

 2,927,754                                         86,427 68,665                                   118,187               132,083 19,429                  2,502,963              أخرى

 515,602                           515,602                الماضية المستحقات

 58,122,790                      102,433                  68,665                    118,187                  334,387                  2,650,312               54,848,806            اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

الجغرافية المنطقة

المحفظة



2015 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

 3,129,083               3,129,083        السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                            أخرى

   -                           األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                           العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  8,187,464                    8,187,464 

 23,670,564                  3,706,265   -                        3,394,797 684,965        4,746,279        3,556,846        664,307             1,275,000     5,126,352        505,210        10,543            الشركات

 10,486,196                10,486,196العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 511,005                            34,500 17,758            3,399           17,508            60,060            3,340                   -               372,647           1,793             -                    -                  الصغيرة الشركات تمويل

   -                           الرهونات

 1,222,761               1,222,761       السكنية

 5,123,689               5,123,689          -                 -                    -                   التجاري 

   -                           التسنيد

 2,348,672                        382,013 34,310            18,571          27,403            14,834              -                       10,908          32,512            18,019          6,880              1,803,222        األسهم

 2,927,754               2,927,754                      -   -                    -                 -                    -                    -                         -                 -                    -                 -                    -                  أخرى 

 515,602                  63,125                     139,024 224                   -               101,744           74,698              -                         -               45,864            90,923           المستحقات الماضية

 58,122,790            7,113,657        11,847,981      3,447,089        706,935        4,892,934        8,830,127        667,647             1,285,908     5,577,375        525,022        8,285,267        4,942,848        اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلجمالي الصناعة قطاع

المحفظة



2015 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

اإلجماليسنوات 5 من أكثر

المركزية والبنوك السيادية

 3,129,083                    -                       -                     -                         -                       -                       -                       -                     2,509,101           619,982             السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                               أخرى

   -                              األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                              العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك            2,386,727           3,216,625              731,044              703,587              865,812              221,853                  61,816                   -                       -                    8,187,464 

 23,670,564                116,680                -                   360,141                3,611,589           6,828,683           6,961,033           3,091,907           1,776,651           923,880             الشركات

 10,486,196                17,463                 -                   2,354,254             4,936,463           1,599,318           832,048              511,339              44,579               190,732             العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 511,005                                    7,174   -                                  43,076            185,095            112,846             94,039             49,019             14,679               5,077الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

 1,222,761                  465,041                -                   283,460                313,550              82,497               39,770               25,606               2,245                 10,592              السكنية

 5,123,689                                    -   -                                  13,137              63,950          1,494,747         1,840,767         1,523,140           151,227             36,721 التجاري 

   -                              التسنيد

 2,348,672                    -                     545,449              -                         -                       -                                     -            500,422            701,464            601,337األسهم

 2,927,754                                   - 1,029,925                              -                  -                  -                 -                 -                 -         1,897,829 أخرى

-                 -                 -                 -                 7,114                -                  2,565                             505,923 -                                      515,602 

 58,122,790              606,358             2,081,297         3,118,449            9,332,500          10,991,017        10,471,244        6,432,477          8,416,571          6,672,877         اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلستحقاقات تفاصيل

المحفظة



2015 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  -            -            -            -            -                           -  -             -             -             8,753                       

الصناعي القطاع  135,947     45,864       21,714       -            31,431        14,433        14,276        -             54,239        78,135                     

التعدين قطاع  -            -            -            -            -                           -  -             -             -                          

                       8,686             -             -  -                           -            -            -            -            -الصحية الخدمات و الغاز ، الماء ، الكهرباء قطاع

المقاوالت و البناء قطاع  74,698       74,698       21,258       -            18,379        56,319        8,562          -             65,239        117,456                   

التجاري القطاع  101,744     101,744     247,778     -            24,622        77,122        11,879        -             89,490        71,530                     

االتصاالت و النقل قطاع  -            -            -            -            -                           -  -             8,569                       

                     43,349             224             -         (2,766)             178             -            -       74,109            178            224الخدمات قطاع

االئتمان بطاقات و االستهالكية القروض  139,024     138,664     263,062     38,941        48,222        51,501        56,079        (39,566)       125,815      65,185                     

                     65,710        61,845             -          1,286        60,559          2,565            -       95,779       63,125       63,125اخرى

 467,373                   396,852      (39,566)        89,316         260,112       125,219       38,941         723,700       424,273       514,762      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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

360 من أكثر360 - 180180 - 9090 من أقل

السعودية العربية المملكة  514,762     723,700     38,941        125,219      260,112      396,852          467,373                  

األوسط والشرق الخليجي التعاون مجلس دول
                    

  -               -                 -   
                  

-                   -                   -                -   

أوروبا
                    

  -               -                 -   
                  

-                   -                   -                -   

الشمالية أمريكا  
                    

  -               -                 -   
                  

-                   -                   -                -   

آسيا شرق جنوب دول
                    

  -               -                 -   
                  

-                   -                   -                -   

أخرى دول  
                    

  -              -               -  
                  

-                   -                   -                -   

 467,373                  396,852          260,112       125,219       38,941         723,700       514,762      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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

العامة المخصصاتمحددة مخصصات

                                477,996                                  347,102العام بداية في  الرصيد

                                       -                                   (39,566)الفترة خالل المخصصات مقابل المشطوبة المبالغ

الفترة خالل (المعكوسة ) المجنبه المبالغ  68,995                                                               9,698 
المخصصات  بين المحول  20,321                                    (20,321)                                

العام نهاية في كما الرصيد                           396,852                        467,373 

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

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

المركزية والبنوك السيادية

 3,129,083السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة
 أخرى

األطراف متعددة التنمية بنوك

العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  5,954,245 2,212,376 20,844                 
  23,459,792    210,772الشركات

  10,486,196العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل
      511,005الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

    1,222,761السكنية
    5,123,689 التجاري 

التسنيد

      545,449 1,803,223األسهم
    1,029,925 1,897,829 أخرى

                  8,999      506,603الماضية المستحقات
                     -                     -                     -                 29,843  31,888,219  10,997,201 2,423,148  - 5,954,245 6,830,135اإلجمالي

الموحد بالنهج تتعلق افصاحات اإلئتمان، مخاطر:  الخامس الجدول

الخصم



2015 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  

                              542,612الشركات

العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                              352,849الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

السكنية

 التجاري 

التسنيد

األسهم

 أخرى

                                              -                              895,461اإلجمالي

مغطى بـــ

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

المحفظة



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

اإلجماليمخاطر السلعمخاطر الصرف األجنبيمخاطر مركز األسهممخاطر أسعار الفائدة

 11,976                     -                       11,976--رأس المال المطلوب

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم الماليةالقيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم المالية

157,500157,500387,950387,950اإلستثمارات 

اإلستثمارت المتداولة 

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول

اإلستثمارات الغير متداولة



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

الخاصةالتداول العاماإلستثمارات 

الحكومية وشبه الحكومية
                                         6,880األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                       18,019األسماك وصيد الزراعة

                                       32,512التصنيع

                                       10,908التعدين

 والخدمات والغاز والماء الكهرباء

                                       14,834والتشييد البناءالصحية

                                       27,403التجارة

                                       18,571واالتصاالت النقل

                                       34,310الخدمات

                               157,500                                     224,513أخرى

                             157,500                                    387,950اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة

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

(34,490)غير محققة  (خسائر  )إجمالي مكاسب 

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



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

رأس المال المطلوبمجموعات األسهم 

                                     -الحكومية وشبه الحكومية

                                    550األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                 1,442األسماك وصيد الزراعة

                                 2,601التصنيع

                                    873التعدين

                                     -الصحية والخدمات والغاز والماء الكهرباء

                                 1,187والتشييد البناء

                                 2,192التجارة

                                 1,486واالتصاالت النقل

                                 2,745الخدمات

                               30,562أخرى

                               43,637اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول



2015 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

الربح في التغير الصدمات معدل

                         10,888,122:التصاعدي الصدمات معدل

                        (10,888,122):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    


