
2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

3,653,7393,653,739نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

6,143,8906,143,890أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,743,8192,743,819استثمارات، صافي

20,311,44220,311,442تمويل، صافي

340,971340,971ممتلكات ومعدات، صافي

153,719153,719موجودات أخرى

33,347,580033,347,580إجمالي الموجودات

المطلوبات

707,613707,613أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

26,824,50626,824,506ودائع العمالء

1,125,6311,125,631مطلوبات أخرى

28,657,750028,657,750إجمالي المطلوبات

4,000,0004,000,000رأس المال

370,104370,104اإلحتياطي النظامي

691691إحتياطيات أخرى

319,035319,035أرباح مبقاة

33,347,580033,347,580إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المركز المالي في القوائم المالية 

المنشورة

تحت النطاق النظامي للتوحيدالتعديالت على الكيانات األخرى

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

3,653,7393,653,739نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

6,143,8906,143,890أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,743,8192,743,819استثمارات، صافي

20,311,44220,311,442تمويل، صافي

430,449430,449منها المخصصات العامة

340,971340,971ممتلكات ومعدات، صافي

153,719153,719موجودات أخرى

33,347,580033,347,580إجمالي الموجودات

المطلوبات

707,613707,613أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

26,824,50626,824,506ودائع العمالء

1,125,6311,125,631مطلوبات أخرى

28,657,750028,657,750إجمالي المطلوبات

4,000,0004,000,000رأس المال

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

370,104370,104اإلحتياطي النظامي

691691إحتياطيات أخرى

319,035319,035أرباح مبقاة

33,347,580037,347,580إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

(2)

أدوات و احتياطيات: رأس المال العام الشريحة األولى 

 4,000,000رأس المال1
 319,035أرباح مبقاة2

 370,795إجمالي الدخل الشامل اآلخر3

 4,689,830رأس المال العام الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية6

التعديالت التنظيمية: رأس المال العام الشريحة األولى 

                            -إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال العام الشريحة األولى28

4,689,830( CET1 )رأس المال العام الشريحة األولى 29

4,689,830(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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

مكونات رأس المال

أدوات و مخصصات: الشريحة الثانية لرأس المال 

 305,693المحصصات50

 305,693الشريحة الثانية لرأس المال قبل التعديالت التنظيمية51

التعديالت التنظيمية: الشريحة االثانية لرأس المال 

 305,693(T2)الشريحة الثانية لرأس المال 58

 4,995,523(TC = T1 + T2)إجمالي رأس المال 59

32,305,639إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر60

نسب رأس المال

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

%14.5(بالنسبة للموجودات المرجحة المخاطر )الشريحة األول 62

%15.5(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

%7.5(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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالتعرض مبلغالمحفظة

المركزية والبنوك السيادية

   -                                                                               2,004,553السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                                                                                        - أخرى

   -                                                                                        -األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                                                                                        -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  5,852,775                        151,402                                              

                                              714,155                        8,926,936الشركات

                                              422,038                        7,033,959العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                                 2,481                            41,344الصغيرة الشركات تمويل

                                                     -الرهونات

                                              120,475                        1,505,933السكنية

                                              275,914                        3,448,936 التجاري       

                                                     -                                 -التسنيد

                                                26,712                        2,485,819األسهم

                                                43,494                        2,477,774 أخرى

                                         1,756,671                 33,778,029اإلجمالي

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 مخاطر

 أسعار

الفائدة

 مركز مخاطر

األسهم

اإلجماليالسلع مخاطراألجنبي الصرف مخاطر

الموحد النهج
-    -                 26,880                         -                                                            26,880 

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المطلوب المال رأسالعمليات لمخاطر المطلوب المال رأس

                                        229,319الموحد للنهج األساسية المؤشرات

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 الشريحة المال رأس كفاية نسبةالمال رأس كفاية نسبة إجمالي

األولى

18.0616.96الموحد المستوى

المال رأس كفاية:  الثالث الجدول

%



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 لمخاطر التعرض إجماليالمحفظة

االئتمان

 على االئتمان لمخاطر التعرض إجمالي متوسط

الفترة مدى

المركزية والبنوك السيادية

                                              1,883,866                           2,004,553السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

                                                        - أخرى

                                                        -األطراف متعددة التنمية بنوك

                                                        -                                    -العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  5,903,802                           6,149,177                                              

                                            10,935,357                         11,373,904الشركات

                                              6,924,721                           7,033,959العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                                                   75,303                               67,193الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

                                              1,502,990                           1,505,933السكنية

                                              3,381,861                           3,448,936 التجاري 

                                                        -                                    -التسنيد

                                              2,433,379                           2,485,819األسهم

                                              2,368,339                           2,477,774 أخرى

                                      35,654,993                  36,301,873اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 العربية المملكة

 السعودية

 التعاون مجلس دول

 والشرق الخليجي

األوسط

اإلجماليأخرى دولآسيا شرق جنوبالشمالية أمريكا أوروبا

المركزية والبنوك السيادية

 2,004,553                       2,004,553             السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                                    أخرى

   -                                   األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                                   العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك                3,573,509               2,313,661                    16,632                       5,903,802 

 11,373,904                     11,373,904            الشركات

 7,033,959                       7,033,959              العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 67,193                            67,193                   الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

 1,505,933                       1,505,933              السكنية

 3,448,936                       3,448,936               التجاري 

   -                                      -                          التسنيد

 2,485,819                       2,485,819              األسهم

 2,477,774                       2,477,774               أخرى

 36,301,873                     16,632                      -                             -                             -                           2,313,661               33,971,580            اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

الجغرافية المنطقة

المحفظة



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 الحكومية

 وشبه

الحكومية

 البنوك

 والمؤسسات

 المالية

األخرى

 الزراعة

 وصيد

األسماك

 الكهرباءالتعدينالتصنيع

 والماء

 والغاز

 والخدمات

الصحية

 البناء

والتشييد

 النقلالتجارة

واالتصاالت

 القروضالخدمات

 الشخصية

 وبطاقات

االئتمان

أخرى

   -                         المركزية والبنوك السيادية

 2,004,553                -            2,004,553  السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                          أخرى

   -                         األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                         العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  5,903,802              5,903,802 

1,470,721 624,807 2,445,672 577,865الشركات  3,040,959  12,673    1,199,857  2,001,350             11,373,904 

 7,033,959               7,033,959العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 67,193                        12,992      13,499      1,250      21,016      14,668       -      -       2,694    1,074         -         -الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

 1,505,933              1,505,933  السكنية

 3,448,936              3,448,936       -         -         - التجاري 

   -                                  -التسنيد

 2,485,819                 160,634      21,324    27,549   -            9,890              -  15,972     48,750  21,047     28,728 2,151,925  األسهم

 2,477,774              2,477,774            -   -              -            -              -              -           -            -              -            -              -            أخرى

 36,301,873            4,652,750  8,539,892  1,234,680  41,472     3,061,975  4,944,215    -           640,779  2,497,116  599,986  5,932,530  4,156,478 اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلجمالي الصناعة قطاع

المحفظة



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

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

سنوات

اإلجمالي

المركزية والبنوك السيادية

 2,004,553                    -                 -                 -                 -                 -                 -               1,674,999     329,554       السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

   -                              أخرى

   -                             األطراف متعددة التنمية بنوك

   -                             العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك         200,894     2,149,008        917,789        974,449     1,653,749           7,010              903               -                    5,903,802 

 11,373,904                     129,223      328,847      949,185   3,978,577  1,824,081  2,004,671  1,023,673  1,135,647الشركات

 7,033,959                  3,026           1,743,794     3,311,291     1,048,779     467,913        303,542        29,927          125,687       العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

 67,193                                3,105          4,747        22,293          7,979       13,697       10,776         2,120         2,476الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

 1,505,933                  718,277        314,397        313,118        83,736          37,944          24,001          1,886           12,574         السكنية

 3,448,936                       174,103      138,864      291,387   1,878,859     230,990     610,320     107,860       16,553 التجاري 

   -                                         -التسنيد

 2,485,819                    -                 -               302,842        300,943             200,224      650,356      900,283      131,171األسهم

 2,477,774                        494,690             -             -             -            -            -            -   1,983,084 أخرى

 36,301,873              1,522,424    2,531,552    5,197,126    8,952,622    3,749,298    4,521,455    5,889,756    3,937,640   اإلجمالي

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

اإلستحقاقات تفاصيل

المحفظة



2013 يونيو 30 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  -             -            1,075         -            -             -             -             -             -             11,583                    

الصناعي القطاع  8,395          8,395         11,352       8,395          (2)               (299,965)     41,226                    

التعدين قطاع  -             -            8,396          1,007                      

            -             -الصحية الخدمات و الغاز ، الماء ، الكهرباء قطاع

المقاوالت و البناء قطاع  63,891        63,891       534,206     29,705        34,186        33,124        -             59,177        79,517                    

التجاري القطاع  73,584        73,584       7,038         854            72,730        13,240        (19,730)       73,584        52,996                    

االتصاالت و النقل قطاع  -             -            215                         

                    24,205          1,520       (52,615)          1,005          1,280       12,423           247       13,703          1,527الخدمات قطاع

االئتمان بطاقات و االستهالكية القروض  91,197        91,197       16,964        -             65,550        183,262                  

                    36,438      190,791        12,498      140,791        50,000     137,934     190,791      190,791أخرى

                  430,449      399,018    (372,310)       76,829      256,102       81,839      12,423     691,852     441,561      429,385اإلجمالي

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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

360 من أكثر360 - 180180 - 9090 من أقل

السعودية العربية المملكة  429,385     691,852     12,423       81,839        256,102      399,018          430,449                   

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

   -                                  -                     -                 -                 -                 -                 -              أوروبا

الشمالية أمريكا                -                 -                 -                 -                 -                     -                                  -   

   -                                  -                     -                 -                 -                 -                 -              آسيا شرق جنوب دول

أخرى دول                -                 -                 -                 -                 -                     -                                  -   

 430,449                   399,018          256,102       81,839         12,423         691,852       429,385      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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

العامة المخصصاتمحددة مخصصات

                            399,520 694,499                              العام بداية في  الرصيد

   -                                   (372,310)                             الفترة خالل المخصصات من المعدومة المبالغ
الفترة خالل (المعكوسة ) المجنبه المبالغ  81,192                                26,565                              

المخصاات بين المحول  (4,363)                                 4,364                                

العام نهاية في كما الرصيد                               399,018                            430,449 

العامة اإلفصاحات:  اإلئتمان مخاطر (STA):  الرابع الجدول

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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

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

المركزية والبنوك السيادية

  2,004,553السعودية الحكومة و السعودي العربي النقد مؤسسة

 أخرى

األطراف متعددة التنمية بنوك

العام القطاع مؤسسات

المالية األوراق وشركات البنوك  3,456,107  2,439,513  8,182                  

  11,373,904الشركات

   7,033,959العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

        67,193الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

    1,505,933السكنية

    3,448,936 التجاري 

التسنيد

      333,894  2,368,339  2,151,925األسهم

                12,423      525,050  1,940,301 أخرى

17,187,717  7,101,152 2,439,513  - 5,824,446 6,096,779اإلجمالي  20,605                -                     -                     -                     

الموحد بالنهج تتعلق افصاحات اإلئتمان، مخاطر:  الخامس الجدول

الخصم



2013 يونيو 30 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  

                               438,020الشركات

العقارية الرهونات عدا ما األفراد تمويل

                               148,461الصغيرة الشركات تمويل

الرهونات

السكنية

 التجاري 

التسنيد

األسهم

 أخرى

                                              -                               586,481اإلجمالي

مغطى بـــ

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

المحفظة



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

اإلجماليمخاطر السلعمخاطر الصرف األجنبيمخاطر مركز األسهممخاطر أسعار الفائدة

 26,880                                                   -                       26,880                           -                           -رأس المال المطلوب

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



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم الماليةالقيمة العادلةالقيمة المفصحة في القوائم المالية

150,000150,000183,893183,893اإلستثمارات 

اإلستثمارت المتداولة 

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول

اإلستثمارات الغير متداولة



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

الخاصةالتداول العاماإلستثمارات 

                                           -الحكومية وشبه الحكومية

                                       28,728األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                       21,047األسماك وصيد الزراعة

                                       48,750التصنيع

                                       15,972التعدين

 والخدمات والغاز والماء الكهرباء

الصحية
-                                            

                                         9,890والتشييد البناء

                                            -التجارة

                                       27,549واالتصاالت النقل

                                       21,324الخدمات

                              150,000                                       10,634أخرى

                              150,000                                    183,894اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

القيمة

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

19,308غير محققة  (خسائر  )إجمالي مكاسب 

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول

الخسائر وما إلى ذلك / األرباح 



2013 يونيو 30 في كما

السعودية الرياالت بآالف

رأس المال المطلوبمجموعات األسهم 

                                    -الحكومية وشبه الحكومية

                                 2,298األخرى المالية والمؤسسات البنوك

                                 1,684األسماك وصيد الزراعة

                                 3,900التصنيع

                                 1,278التعدين

                                    -الصحية والخدمات والغاز والماء الكهرباء

                                    791والتشييد البناء

                                    -التجارة

                                 2,204واالتصاالت النقل

                                 1,706الخدمات

                               12,851أخرى

                               26,712اإلجمالي

البنك بمركز المتعلقة اإلفصاحات:  األسهم:   عشر الثالث الجدول


