
2020 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 المالية القوائم في المالي المركز

المنشورة

للتوحيد النظامي النطاق تحتاألخرى الكيانات على التعديالت

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

                   5,745,353                        5,745,353السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد

                   2,179,430                        2,179,430األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

                 14,873,185                      14,873,185صافي استثمارات،

                 70,114,980                      70,114,980صافي تمويل،

                   1,896,092                        1,896,092صافي ومعدات، ممتلكات

                      934,752                           934,752أخرى موجودات

95,743,792                                   -                      95,743,792الموجودات إجمالي

المطلوبات

5,402,9305,402,930األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

71,552,88971,552,889العمالء ودائع

2,004,8762,004,876صكوك

6,052,6946,052,694أخرى مطلوبات

85,013,389                                   -85,013,389المطلوبات إجمالي

7,500,0007,500,000المال رأس

648,065                           648,065النظامي اإلحتياطي

886,569886,569أخرى إحتياطيات

1,755,9511,755,951مبقاة أرباح

(70,527)(70,527)خزينة أسهم

10,34510,345الموظفين أسهم برنامج احتياطي

                 10,730,403                      10,730,403الملكية حقوق أجمالي

                 95,743,792                                   -                      95,743,792المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

المال رأس هيكل: الثاني الجدول

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



2020 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

 المالية القوائم في المالي المركز

المنشورة

للتوحيد النظامي النطاق تحتاألخرى الكيانات على التعديالت

( هـ )( د )( ج )

الموجودات

5,745,3535,745,353السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد

2,179,4302,179,430األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

780780العامة المخصصات منها

14,873,18514,873,185صافي استثمارات،

18,43518,435العامة المخصصات منها

70,114,98070,114,980صافي تمويل،

1,562,3961,562,396العامة المخصصات منها

1,896,0921,896,092صافي ومعدات، ممتلكات

934,752934,752أخرى موجودات

95,743,792                                  -95,743,792الموجودات إجمالي

المطلوبات

5,402,9305,402,930األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

71,552,88971,552,889العمالء ودائع

2,004,8762,004,876صكوك

2,000,0002,000,000الثانية الشريحة المال لرأس المؤهل المبلغ منها

6,052,6946,052,694أخرى مطلوبات

42,93942,939العامة المخصصات منها

85,013,389                                  -85,013,389المطلوبات إجمالي

7,500,0007,500,000المال رأس

7,500,0007,500,000األولى الشريحة المال لرأس المؤهل المبلغ منها

648,065648,065النظامي اإلحتياطي

886,569886,569أخرى إحتياطيات

1,755,9511,755,951مبقاة أرباح

(70,527)(70,527)خزينة أسهم

10,34510,345الموظفين أسهم برنامج

10,730,40310,730,403الملكية حقوق أجمالي

95,743,792                                  -95,743,792المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

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



2020 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المال رأس مكونات

(2)

احتياطيات و أدوات:  األولى الشريحة العام المال رأس

                  7,500,000المال رأس1

                     662,720مبقاة أرباح2

                  2,639,012االخرى االحتياطيات و اآلخر الشامل الدخل إجمالي3

 10,801,732التنظيمية التعديالت قبل األولى الشريحة العام المال رأس6

التنظيمية التعديالت:  األولى الشريحة العام المال رأس

                            -األولى الشريحة العام المال لرأس التنظيمية التعديالت إجمالي28

10,801,732( CET1 ) األولى الشريحة العام المال رأس29

10,801,732(T1 = CET1 + AT1) المال لرأس األولة الشريحة45

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 )



2020 ديسمبر 31 في كما

السعودية الرياالت بآالف

المال رأس مكونات

مخصصات و أدوات:  المال لرأس الثانية الشريحة

 2,000,000العالقة ذات السندات فائض إالى إضافة مباشرة الصادرة و المؤهلة اإلضافي  2 الفئة المال رأس أدوات46

 849,742المخصصات50

 2,849,742التنظيمية التعديالت قبل المال لرأس الثانية الشريحة51

التنظيمية التعديالت:  المال لرأس االثانية الشريحة

 2,849,742(T2) المال لرأس الثانية الشريحة58

 13,651,474(TC = T1 + T2) المال رأس إجمالي59

76,061,833المخاطر المرجحة الموجودات إجمالي60

المال رأس نسب

%14.20(المخاطر المرجحة للموجودات بالنسبة ) األول للشريحة العام المال رأس61

%14.20(المخاطر المرجحة للموجودات بالنسبة ) األول الشريحة62

%17.95(المخاطر المرجحة للموجودات بالنسبة ) المال رأس إجمالي63

 المرجحة للموجودات بالنسبة المال رأس حدود على الحفاظ إلى باالضافة المطلوب األولى الشريحة العام المال رأس أقل ) المحددة المتطلبات64

%7.00(المخاطر

%2.50المال لرأس بها المحتفظ اإلحترازية المتطلبات65

%8.20(المخاطر المرجحة للموجودات بالنسبة ) الحدود لمقابلة األولى الشريحة العام المال رأس68

الثانية الشريحة في المخصصات الدراج المطبقة العليا الحدود

849,742(األعلى الحد تطبيق قبل) الموحد للمعيار التعرضات يخص فيما الثانية الشريحة في لالدراج المؤهلة المخصصات76

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 )


