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 : البيانات الدورية عشر الثانيالباب 
  

 أوالً: نسبة كفاية رأس المال 
 

 -:" بالنسبة للبنوك الوطنية2كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل "تطبيق   -1

وتزويببا مفببرر  طببر  ،كحببا اانبب   %11)" 2نسبببة كفايببة رأس المببال لبببازل " تحتسبب  

 .  9ملحق ر م )المركزي بها شهريا وفق النموذج 

نسبببة رأس المببال وااحتياطيببات  لبب  كفايببة رأس المببال لفببروو البنببوك اوانبيببة، وا تمبباا  -2

تحتسب  وا  امالي فافي المواواات خافة بفروو البنبوك اوانبيبة الماملبة فبي  طبر التبي 

 -:مراكزها الرئيسية في الخارج نسبة كفاية رأس المال بازل تحتس 

تسب  مركبز  يحالتبي ا %6 ا أانب حبي اميع اوو بات بف فرو البنك اوانبييحتفظ بها  2/1

البذي يحتسب   اوانببيالرئيسي فبي الخبارج بنسببة كفايبة رأس المبال ببازل وأمبا الفبرو 

كفايببة رأس المببال بببازل تحتسبب  النسبببة لايبب  بحيبب  ا تقببل  بب   مركببز  الرئيسببي نسبببة

 -وتتكو  م  :.3%

 -كالتالي : يتكو  بسط النسبة 2/1/1

بخبب ر احتيبباطي القيمببة (ااحتيبباطي القببانوني   احتياطيببات أخببر  رأس المببال   

 1الماالة  

 م :  ويتكو  مقام النسبة 2/1/2

،  21712،  21713،  21711 امالي مواواات البنــك مطروحاً منب  مامبوو البنبوا  -

  احتياطي القيمة الماالة. 21917،  2171712،  2171711،  21716،  21712

   ومقبببام النسبببـبة مببب  البنبببا CAPITAL ACCOUNTSلنسبببـبة مببب  البـبببـنا  يؤخبببذ بسـبببـط ا 2/2

TOTAL ASSETS  م  البيا  الشهري لمواواات ومطلوبات البنك المرسبل للمفبرر

 1م   بل البنوك شهرياً 

وفي حالبة مخالفتب  للحبا اوانب  فبي  الشهر يام كل بنك باحتسا  هذ  النسبة لكافة أيام  2/3

بئببة النمببوذاي  المببرفقي  التبباليي  وتزويببا المفببرر بهمببا فببي أي يببوم فهنبب  يتوابب  تم

 .لي للشهر الذي تمت في  المخالفةمو ا أ فا  اليوم الثام  م  الشهر التا
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نمببوذج احتسببا  نسبببة رأس المببال وااحتياطيببات  لبب   امببالي فببافي المواببواات  - 

 .  127  ملحق ر م )1)نموذج ر م

س المببال وااحتياطيببات  لبب   امببالي فببافي  نمببوذج  يببا ةرامببة مخالفببة نسبببة رأ - 

   .ااول الغرامات   129  و)127  ملحق ر م )2المواواات )نموذج ر م 

احتسبا  هبذ  النسببة  أانببيأي فبرو بنبك ياوز للمفبرر فبي أي و بت أ  يطلب  مب    2/2

ممي  وفببي حببال المخالفببة تفببرة الغرامببة كمببا هببو مبببي  فببفحة اويببام لشببهرلكافببة 

 الغرامات المالية م  هذ  التمليمات.  م  با   291)

 -النظام االي الممتما الخاص بحسا  كفاية رأس المال: -3

والمتملبببق  23/7/2117الفببباار بتببباري   172/2117بااشبببارل الببب  التممبببيم ر بببم  

الا امبة اوولب ، والتممبيم  2المال وفقا لببازل بالتمليمات التطبيقية لحسا  كفاية رأس 

الخاص بالنظام االبي المقتبرل لحسبا   17/7/2112الفاار بتاري   76/2112ر م 

  للممبل بب  ا تبباراً مب  132كفاية رأس المال، نرفق لكم النظام االي الممتما ملحق )

 . 2117بيانات يناير 

 -تقارير احتسا  كفاية رأس المال: -2

الفببباار فبببي  23/2112ل الببب  تمليمبببات مفبببرر  طبببر المركبببزي ببببالتمميم باإلشبببار 

الخاص بالتمليمبات  23/7/2117الفاار في  172/2117والتمميم ر م  1/3/2112

 )الا امة اوول  . IIالتطبيقية لحسا  كفاية رأس المال وفقاً لبازل 

رأس  يرابب  الملببم بتنبب  تقببرر تزويببا مفببرر  طببر المركببزي بتقببارير احتسببا  كفايببة 

المال    طريق النظام اآللي في مو ا أ فا  اليوم الرابع  شر م  الشبهر البذي يلبي 

  .3/2119الشهر المما  ن  البيا  )تمميم 

 -  :167ففحة  2)بنا 3تطبيقات بازل  -2

  وتزويببا مفببرر 11 لبب  اميببع البنببوك تمبئببة النمبباذج الث ثببة المرفقببة ملحببق ر ببم )

، 2112في نهاية كل شهر ا تباراً م  نهاية أةسطس  طر المركزي بها بشكل منتظم 
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وفقاً لتمليمات التمبئة لكبل نسببة ، ومطابقبة اور بام مبع اور بام البوارال بالبيبا  المبالي 

 الشهري الاايا .

ة نمببوذاي  لكببل نسبببة أحبباهما  لبب  المسببتو  المفببرا )البنببك ئببو لبب  البنببوك الوطنيببة تمب

ركبزي بب  فبي  بوص أ فبا  اليبوم الثبام  مب  وفرو   ااخل  طر  وتزويا المفرر الم

الشهر التالي ، والنموذج اآلخر  ل  المستو  المامبع )البنبك وفرو ب  وشبركات  التابمبة 

المركببزي ببب  فببي مو ببا أ فببا  اليببوم الخببامس ااخببل وخببارج  طببر  وتزويببا المفببرر 

يبة بالنماذج المطلوبة  لب  شبكل نسب  ور والمشرو  م  الشهر التالي وتزويا المفرر 

  الكترونيببة  لبب  برنببام  أكسببل و لبب  شببكل نسبب  مو مببة مبب  الببرئيس التنفيببذي للبنببك 

(Excel Sheet.   

 -المساهمو  الرئيسيو  : -6

يزوا مفرر  طر المركزي بكشر تففيلي  ب  المسباهمي  الرئيسبيي  بالبنبك المبذكوري     

             تمليمببات، ملحببق  مبب  ال169فببي البنببا ائتمببا  اوطببرار ذات المفببالة المتااخلببة فببفحة )

مبب  كببل  ببام فببي مو ببا أ فببا  نهايببة ينبباير مبب  المببام التببالي )تمليمببات  31/12  فببي 13) 

 . التمبئة للكشر 

 


