
2017 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

                   5,688,931                        5,688,931نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

                   7,706,382                        7,706,382أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

                   5,140,017                        5,140,017استثمارات، صافي

                 43,447,429                      43,447,429تمويل، صافي

                              -                                  -استثمارات عقارية

                      875,424                           875,424ممتلكات ومعدات، صافي

                      349,493                           349,493موجودات أخرى

063,207,676                      63,207,676إجمالي الموجودات

المطلوبات

2,012,5182,012,518أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

1,748,9371,748,937أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

47,782,95947,782,959ودائع العمالء

2,006,5752,006,575صكوك

2,067,8942,067,894مطلوبات أخرى

55,618,883                                   -55,618,883إجمالي المطلوبات

6,000,0006,000,000رأس المال

866,508866,508اإلحتياطي النظامي

47,42047,420إحتياطيات أخرى

530,805530,805أرباح مبقاة

(104,575)(104,575)أسهم خزينة

8,6358,635احتياطي برنامج أسهم الموظفين

240,000240,000توزيعات أرباح مقترحة

7,588,7937,588,793إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

                              -                                  -حقوق الملكية غير المسيطرة

                   7,588,793                        7,588,793أجمالي حقوق الملكية

                 63,207,676                                   -                      63,207,676إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2017 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

5,688,9315,688,931نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

7,706,3827,706,382أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5,140,0175,140,017استثمارات، صافي

43,447,42943,447,429تمويل، صافي

731,410731,410منها المخصصات العامة

00استثمارات عقارية

875,424875,424ممتلكات ومعدات، صافي

349,493349,493موجودات أخرى

63,207,676063,207,676إجمالي الموجودات

المطلوبات

2,012,5182,012,518أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

1,748,9371,748,937أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

47,782,95947,782,959ودائع العمالء

2,006,5752,006,575صكوك

2,067,8942,067,894مطلوبات أخرى

55,618,883055,618,883إجمالي المطلوبات

6,000,0006,000,000رأس المال

6,000,0006,000,000منها المبلغ المؤهل لرأس المال الشريحة األولى

866,508866,508اإلحتياطي النظامي

47,42047,420إحتياطيات أخرى

530,805530,805أرباح مبقاة

(104,575)(104,575)أسهم خزينة

8,6358,635برنامج أسهم الموظفين

240,000240,000توزيعات أرباح مقترحة

7,588,7937,588,793إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

0حقوق الملكية غير المسيطرة

7,588,7937,588,793أجمالي حقوق الملكية

63,207,676063,207,676إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول
((ج) 2 جدول ) الثانية الخطوة-  المالي المركز



2017 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

(2)

أدوات و احتياطيات: رأس المال العام الشريحة األولى 

 6,000,000رأس المال1

                       70,151أرباح مبقاة2

                  1,518,641إجمالي الدخل الشامل اآلخر و االحتياطيات االخرى3

 7,588,792رأس المال العام الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية6

التعديالت التنظيمية: رأس المال العام الشريحة األولى 

                            -إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال العام الشريحة األولى28

7,588,792( CET1 )رأس المال العام الشريحة األولى 29

7,588,792(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 )



2017 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

أدوات و مخصصات: الشريحة الثانية لرأس المال 

 2,000,000  اإلضافي المؤهلة و الصادرة مباشرة إضافة إالى فائض السندات ذات العالقة2أدوات رأس المال الفئة 46

 693,287المخصصات50

 2,693,287الشريحة الثانية لرأس المال قبل التعديالت التنظيمية51

التعديالت التنظيمية: الشريحة االثانية لرأس المال 

 2,693,287(T2)الشريحة الثانية لرأس المال 58

 10,282,079(TC = T1 + T2)إجمالي رأس المال 59

64,099,743إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر60

نسب رأس المال

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

%11.84(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )الشريحة األول 62

%16.04(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

%7.00(المخاطر

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

الحدود العليا المطبقة الدراج المخصصات في الشريحة الثانية

693,287(قبل تطبيق الحد األعلى)المخصصات المؤهلة لالدراج في الشريحة الثانية فيما يخص التعرضات للمعيار الموحد 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 )


