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المصرفية  والخدمات  المنتجات  تقديم  في  الرائد 
المتميزة المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية 
في ظل أفضل بيئة عمل وبأفضل التقنيات المصرفية 

المعاصرة. 

 
ً
 لكم شركاء مصرف اإلنماء على ثقتكم بنا ومرحبا

ً
شكرا

بكم إلى مزيد من التقدم والنمو واالزدهار بإذن الله 
مع مصرفكم مصرف اإلنماء.

مصرف اإلنماء.. إنماء لنا 

الـســالم عــلــيكـم

بتحية اإلسالم نبدأ عامنا التشغيلي الجديد 2016م، 
ونحن فخورون بما حققناه خالل األعوام الماضية 
في مصرف اإلنماء وملؤنا التفاؤل والطموح لتحقيق 
المزيد من النجاحات واإلنجازات خالل األعوام القادمة 
 ثم بجهود 

ً
التي لن تتحقق إال بعون الله تعالى أوال

والتزامهم  اإلنماء  مصرف  ومنسوبات  منسوبي 
بتحقيق مبادئ وقيم المصرف في جميع تعامالتهم 

مع الشركاء. 

 ليكون مصرفكم 
ً
نحن في مصرف اإلنماء نسعى دائما

مصرف اإلنماء الشريك المالي المفضل والمصرف 
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رؤية
المصرف

لنكون شريكك المالي المفضل.

رسالة
المصرف

تزويد شركائنا بجميع الحلول المالية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية، في ظل أفضل بيئة عمل 
تحقق النمو المتواصل وتسهم في خدمة المجتمع.

رؤيـتـنــا
رسالتنا
قيمنــــا
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قيم
المصرف

يسعى مصرف اإلنماء إلى إيجاد بيئة عمل تسهم في تحقيق الريادة خالل سنوات قليلة قادمة بإذن الله 
تعالى، ومن أجل ذلك وضع المصرف قيم واضحة يجب على جميع منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء االلتزام 

بها وتتلخص هذه القيم في اآلتي: 

خدمة الشريك
Serving Partner

الترابط بين الزمالء
Strengthening
Relationships

السعي للقيادة
Striving to Lead

األمانة
Honesty

اإلبداع
Innovation

احترام الجميع
Respect for All

المبادرة
Taking Initiative

خدمة المجتمع
 Serving the
Community
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التأسيس
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التأسيس
تأسس مصرف اإلنماء كشركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/15( وتاريخ 
1427/2/28هـ الموافق 2006/3/28م، والسجل التجاري رقم )1010250808( وتاريخ 21 جمادى األولى 1429هـ 
الموافق 26 مايو 2008م، لتقديم الخدمات المصرفية واالستثمارية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

رأس مال المصرف
 بلغ رأس مال مصرف اإلنماء )15,000,000,000( خمسة عشر ألف مليون ريال مقسم إلى )1,500,000,000( ألف 
 متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية.

ً
 اسميا

ً
وخمسمائة مليون سهما

المؤسسون
مؤسسو المصرف هم صندوق االستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، حيث خصص لكل منهم 10٪ من أسهم المصرف عند التأسيس، وتم طرح 70٪ لالكتتاب العام خالل 

شهر ربيع الثاني من عام 1429هـ الموافق شهر أبريل 2008م.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم

عبدالله  بن  محمد  رسولنا  على  والسالم  والصالة 
وعلى آله وصحبة وسلم.

باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة مصرف اإلنماء، 
للعام  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  يسرني 
المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م والذي يلقي 
الضوء على نتائج أنشطة المصرف الرئيسية والنتائج 

التشغيلية والمالية للمصرف.

 بداية تأسيسه على تقديم أحدث 
ُ
دأب المصرف منذ

 
ً
الخدمات المصرفية وأكثر المنتجات المصرفية تطورا

لشركائه وهو يواصل مسيرته في طريق النجاح وتحقيق 
األعمال  خالل  من   

ً
وإقليميا  

ً
محليا مرموقة  مكانة 

المصرفية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

حقق المصرف في العام المالي 2015م نتائج مالية 
وتشغيلية إيجابية ولله الحمد حيث بلغ صافي األرباح 
1,470 مليون ريال بزيادة بلغت 206 مليون ريال بنسبة 
16٪ عن عام 2014م، كما بلغت محفظة التمويل في 
عام 2015م 56.570 مليون ريال مقابل مبلغ وقدره 
53.637 مليون ريال في عام 2014م وبارتفاع قدره  
5٪ كما بلغت ودائع الشركاء في نهاية عام 2015م  
65.542 مليون ريال مقابل 59.428 مليون ريال للعام 
السابق 2014م بارتفاع قدرة 10٪، وبلغت موجودات 
المصرف في عام 2015م 88.725 مليون ريال مقابل 
مبلغ وقدره 80.862 مليون ريال في عام 2014م 

وبارتفاع قدره ٪10. 

وبهذه المناسبة أود التعبير عن الشكر واالمتنان 
للسادة الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة، وسعادة العضو 
المنتدب/الرئيس التنفيذي، ومنسوبي ومنسوبات 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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والشكر موصول لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة 
والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 
السوق المالية والجهات األخرى ذات العالقة على 
دعمهم الكبير للقطاع المصرفي السعودي بشكل 
 الله عز 

ً
خاص واالقتصاد الوطني بشكل عام سائال

وجل أن يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه ويديم علينا 
نعمه الظاهرة والباطنة في ظل حكومتنا الرشيدة 

وفقها الله وسدد على الخير خطاها.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

مصرف اإلنماء على ما بذلوه من جهد وعمل خالل 
العمل  أن  حيث  2015م،  المنصرم  المالي  العام 
الجماعي المشترك ووحدة الهدف هما من سمات 
لمسنا  الذي  األمر  نجاحه  مقومات  وأبرز  المصرف 

نتائجه خالل األعوام الماضية.

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والعرفان 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده األمين 
وزير الداخلية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي ولي العهد وزير 
الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز حفظهما الله على ما يقدمونه من 
خدمات جليلة لهذا الوطن الغالي المملكة العربية 
السعودية بما في ذلك  الدعم والتشجيع لمختلف 
المصرفي،  القطاع  وخاصة  االقتصادية  القطاعات 
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كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

الذي يهدف إلى بناء مدينة اقتصادية تحتوي على 
 
ً
 واقتصاديا

ً
 عمرانيا

ً
أعلى برج في العالم لتكون معلما

وإضافة نوعية وحضارية لمدينة جدة.

وعلى صعيد الخدمات حصل مصرف اإلنماء على جائزة 
أفضل بطاقة صرف آلي في المملكة من مجلة »ذا 
المال  مجال  المختصة في  األوسط«  الشرق  بانكر 
واألعمال كما حصل المصرف على جائزة أفضل تمويل 
لمشروع تطوير شركة جازان لمشاريع الغاز، ويدل هذا 
على ريادة مصرف اإلنماء بتقديمه خدمات ومنتجات 
عالية الجودة، إضافة إلى إطالق خدمة التحقق من 

 عبر موقع المصرف لشركائه.
ً
خطابات الضمان آليا

عبدالله  الملك  ومدينة  اإلنماء  مصرف  أبرم  كما 
للوادي  التحتية  البنية  تمويل  اتفاقية  االقتصادية 
من  يعد  الذي  األحمر  البحر  ساحل  على  الصناعي 
أهم النماذج العالمية للتطوير العمراني والتنمية 
الصناعية كما أنه يحتضن ميناء بحري يعد من أكبر 
مواصالت  لشبكة  باإلضافة  عالمية  موانئ  عشرة 
متنوعة تشمل طرق برية وسفن بحرية وخطوط مالحة 
جوية وسكك حديدية كما يهدف المشروع إلنشاء 
200 مصنع خالل السنوات المقبلة، كما تم خالل العام 
 )A-( المالي 2015م تثبيت تصنيف المصرف عند درجة

الرحيم؛ والصالة والسالم على  الرحمن  الله  بسم 
رسول الله وعلى آله وصحبة وسلم وبعد: 

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه فإننا نشكر 
شركاء ومساهمي مصرف اإلنماء على ما أولوه من 
 محل تقديرنا واعتزازنا 

ً
ثقتهم بالمصرف حيث كانت دائما

 لتحقيق كثير من اإلنجازات ولله الحمد.
ً
ودافعا

استمر مصرف اإلنماء ولله الحمد في تحقيق العديد 
من اإلنجازات خالل العام المالي 2015م منها نمو 
أرقام  إلى  المالية  والمؤشرات  الشركاء  قاعدة 
الفروع  شبكة  توسع  إلى  إضافة  جديدة  قياسية 
والقنوات اإللكترونية للمصرف مع تقديم العديد من 
المميزة  المعاصرة  المصرفية  الخدمات والمنتجات 
 ذلك الحسابات االستثمارية وحسابات االدخار 

ً
شامال

التي تم إطالقها خالل عام 2015م، هذا وتم خالل 
مع  لشراكة  اتفاقية  توقيع  2015م  المالي  العام 
برنامج كفالة لدعم مشاريع البرنامج، كما أبرم المصرف 
اتفاقية تمويل مع جمعية تحفيظ القران الكريم في 
منطقة الرياض بصيغة المشاركة واالجارة المنتهية 
بالتمليك لتمويل أوقاف الجمعية في كل من منطقة 
الرياض ومنطقة مكة المكرمة، كما تم توقيع اتفاقية 
تمويل مع صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية 
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مع نظرة مستقبلية مستقرة وتحسين مستوى تقييم 
الجدوى )VR( من قبل وكالة )فيتش( إحدى وكاالت 
التصنيف االئتماني العالمية، كما تم اختيار مصرف 
 في حفل 

ً
اإلنماء ضمن أكثر 100 عالمة تجارية رواجا

أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير 
الرياض،  أمير منطقة  بن عبدالعزيز  بندر  بن  فيصل 
كذلك حصل المصرف للمرة الثالثة على جائزة أسرع 
 في المملكة - من مجلة ذا بانكر الشرق 

ً
البنوك نموا

األوسط - حيث تم اختيار المصرف استنادا على األداء 
أعماله  في  المتحقق  المتسارع  والنمو  المالي، 
وقدرته على المنافسة وتنامي المؤشرات المالية 
 بالمصارف والبنوك العاملة بالمملكة العربية 

ً
مقارنة

السعودية. 

وقد حصل المصرف على جائزة أفضل مصرف في قطاع 
التجزئة لعام 2015م في المملكة العربية السعودية 

.Islamic Business & Finance من مجلة

»نحن نهتم« مبدأ اخترناه في مصرف اإلنماء لنعكس 
اهتمامنا ورعايتنا لشركائنا لتقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات التي تالئم احتياجاتهم وترقى لتطلعاتهم، 
 علينا تكريس هذا المبدأ و اختيار عنوان 

ً
لذا كان لزاما

»نحن نهتم« لحملتنا التسويقية االخيرة التي أطلقناها 
نهاية العام المالي 2015م حيث نهتم بتطوير مهارات 
منسوبينا لتقديم األفضل لشركائنا، ونهتم باالبتكار 
، ونهتم 

ً
في أعمالنا لنقدم الجديد والمميز دائما

بتنمية روح الفريق الواحد لمواصلة العطاء واإلنتاجية 
المتزايدة في أعمال المصرف لشركاء اإلنماء الذين 

 األفضل.
ً
يستحقون دائما

وإنجازاته  باستمرار  تنمو  اإلنماء  مصرف  أعمال  إن 

متوالية ولله الحمد وأصبح مصرف اإلنماء ليس مجرد 
 يملك شركات 

ً
 مميزا

ً
 ماليا

ً
مصرف فقط وإنما صرحا

متعددة  مجاالت  في  مميزة  خدمات  تقدم  تابعة 
وشركة  لالستثمار  اإلنماء  شركة  من  كل  وهي 
التنوير العقارية، ووكالة اإلنماء للتأمين التعاوني 
التي يمتلكها المصرف بالكامل إضافة لكونه شريك 
مؤسس في كل من شركة اإلنماء طوكيو مارين 
التكافلي  التأمين  خدمات  بتقديم  تعنى  التي 
المالية  التحويالت  خدمات  لتقديم  إرسال  وشركة 
ومصرف اإلنماء يهدف للوصول للريادة في الصناعة 
المصرفية بالمملكة وهذه اإلنجازات تحققت بفضل 
من الله وتوفيقة ثم بالدعم الكبير من معالي رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة 
التنفيذيين  المديرين  زمالئي  ومشاركة  الشرعية 
وجميع منسوبي ومنسوبات المصرف الذين لم يألوا 
 في عطائهم المتواصل وإخالصهم في أداء 

ً
جهدا

 للجميع على ما بذلوه في خدمة 
ً
أعمالهم، فشكرا

 لحكومتنا الرشيدة 
ً
شركاء ومساهمي المصرف، وشكرا

بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهدة وولي ولي عهدة على ما 
يقومون به من جهود عظيمة لخدمة هذا الوطن 
وقطاعاتة االقتصادية المختلفة، ونتطلع بإذن الله 
 
ً
سائال القادمة  الفترات  خالل  اإلنجازات  من  للمزيد 

الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن المعطاء المملكة 
العربية السعودية من كل سوء ومكروة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس
العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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أهم
اإلنجازات

للعام 2015م
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 شركاء اإلنماء... نمو وثقة 

 خالل
َ
 متسارعا

َ
م 1022م حيث نما عدد شركاء اإلنماء خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق 1025 عام حقق مصرف اإلنماء نموا

%، كما نمت مبالغ التمويل للشركاء 35% وزادت نسبة الشركاء الممولين بنسبة 20% وارتفعت ودائع الشركاء بنسبة 33بنسبة 

% وارتفع عدد العمليات من خالل أجهزة الصراف 21% وارتفعت أعداد بطاقات الصرف اآللي المصدرة بنسبة 5لممولين بنسبة ا

%. وفيما يخص انترنت اإلنماء فقد ارتفع عدد 312عدد الشركاء في خدمة هاتف اإلنماء بنسبة  تفعار %، و33اآللي بنسبة 

% كما ارتفع عدد المسجلين في 32نترنت اإلنماء بنسبة إالعمليات المنفذة عبر  % وارتفع عدد22المسجلين في الخدمة بنسبة 

%. كما نما عدد المسجلين في تطبيق اإلنماء لألجهزة الذكية المتوافق مع جميع أنظمة التشغيل )أبل، 41جوال اإلنماء بنسبة 

 %.35نفذة عبر التطبيق بنسبة % فيما ارتفع عدد العمليات الم22أندرويد، ويندوز فون، بالك بيري( بنسبة 

 في حجم األصول بنسبة 
ً
 %. 51% عن العام السابق بينما زادت قاعدة كبار الشركاء بنسبة 20كما حقق المصرف نموا

 

 شبكة من الفروع والصرافات اآللية... لخدمة شركاء اإلنماء

  21بلغ عدد المواقع التي تم تشغيلها م تجهيز وتشغيل العديد من الفروع والصرافات اآللية حيث 1025تم خالل عام 
ً
موقعا

% بينما نمت أعداد أجهزة الصراف 15م 1025للنساء وبلغت نسبة الزيادة المئوية ألعداد الفروع في عام  5فرع للرجال و  22منها 

 صراف 22011اآللي في المصرف من 
ً
 صراف 22211م إلى 1022في عام  ا

ً
 %.22م بنسبة زيادة 1025في نهاية عام  ا

 

 رأس المال البشري.. برنامج واعد لتطوير وقياس منسوبي المصرف

السعي المستمر لمصرف اإلنماء لتقديم التدريب والتطوير الذي يتناسب مع المواهب والقيادات الواعدة، اطلقت  طارإفي 

م بتطوير وتنمية القدرات مجموعة رأس المال البشري المرحلة الثانية من برنامج تطوير المواهب الواعدة )واعد( والذي يهت

مصرف اإلنماء  يمدير ل والتطويرأحد مخرجات مركز القياس « واعد»والمهارات المصرفية لمنسوبي المصرف حيث يعد برنامج 

م وتشرف عليه جهات استشارية وإدارية متخصصة لقياس األداء وتقديم خطط التطوير 1025الذي تم إطالقه مطلع عام 

 عدة في المصرف.المناسبة للقيادات الوا

 استكمال برنامج التوجيه الشخصي  يمدير ل وفي إطار تطوير الجدارات القيادية
ً
لعدد  mhogorPc nahcaoCالمصرف، تم مؤخرا

 مدير  10
ً
في مصرف اإلنماء بهدف تزويدهم بأهم المهارات القيادية، كمهارة االستماع وتوجيه األسئلة النافعة بين المدير  ا

 إلى تعزيز التواصل بين الموظفين والذي يطمح المصرف من خالله ومرؤوسيه كما يهدف 
ً
نتائج إيجابية تتمثل  على تحقيقأيضا

في زيادة فاعلية وارتباط الموظفين. وقد قام المصرف بالتعاقد مع معهد متخصص من المملكة المتحدة يمتلك خبرة تتجاوز 

 عام 15
ً
دريب عملي بين فترات زمنية متباعدة يقوم من خاللها المتدرب في مجال التوجيه الشخصي. وتخلل هذا البرنامج ت ا

 بإجراء أنشطة عملية مع زمالء العمل، وفي النهاية يتم تقييم مدى استيعاب هذه األنشطة من قبل مقدم البرنامج. 

 ( يوم82181وفيما يخص التدريب والتطوير قام المصرف بتنفيذ )
ً
 تدريبي ا

ً
غ إجمالي المشاركين م لمنسوبيه، بل1025خالل عام  ا

 ( مشارك22803فيها )
ً
المصرفية، والمالية، »ومشاركة حيث اشتملت على دورات معرفية ومهارية وسلوكية في المجاالت  ا

قام بتقديمها عدد من بيوت الخبرة المتخصصة في مجاالت التدريب باإلضافة إلى دورات األنظمة اآللية « والقانونية واإلدارية

 ات التي يقدمها المصرف.والمنتجات والخدم

 

 حلول مبتكرة وأداء واستقرار أفضل لألنظمة

 لشركاء المصرف انطالقا من رؤية المصرف ليكون 
ً
 وأمانا

ً
واصل المصرف تطوير العديد من األنظمة المصرفية التقنية األكثر تطورا

لية لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الشريك المالي المفضل. كما قام بتحسين أداء ومدى توافر األنظمة المصرفية الحا

ر في العديد من كبالعمليات نتيجة لزيادة عدد شركاء المصرف وفروعه وأجهزة الصرف اآللي، حيث كان لهذا التوجه األثر األ

 اإلنجازات التي حققها المصرف في مجال األنظمة والتطبيقات الحديثة، ومنها:

 

: البنية التحتية والدعم الفني:
ً
 أوال

 ألحدث م ترقية وتطوير العديد من األنظمة ومكونات البنية التحتية وذلك ت
ً
 التقنيات وتحسين األداء.مواكبة
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: األنظمة والخدمات الجديدة:
ً
 ثانيا

 كما تم تطوير العديد من المنتجات تمام تلك اإلجراءات بشكل آلي وميسر.إتمت أتمتة العديد من إجراءات األعمال لضمان 

 Enterprise Data“ونظام مستودع البيانات « Top Up»خالل العام المالي منها منتج التمويل اإلضافي  جديدةوالخدمات ال

Warehouse”  والذي يوفر شمولية وسهولة في استخراج التقارير المتنوعة لدعم إدارات المصرف في اتخاذ القرارات وتطوير

مدى وتطوير نظام لدعم عمليات الشراء مع خاصية االسترجاع المدرجة ضمن مشروع « عدم التالمس»نظام لدعم بطاقات 

النقدي ضمن مشروع مدى وتطوير النظام لدعم عمليات الشراء من دون الحاجة إلى اتصال مباشر )عن طريق البطاقة( 

العربية كأول بنك في المملكة »InU« وتطوير نظام لدعم عمليات الصراف اآللي ونقاط البيع من بطاقات الشبكة الصينية 

 السعودية. 

 

 السعي للريادة في خدمة شركاء المصرف في قطاع الشركات

يقدم المصرف خدماته لشركائه من المؤسسات والشركات من خالل مجموعة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الشركات 

نات، االعتمادات المستندية والتحصيل تشمل الحساب الجاري، الحساب االستثماري، الشيكات، الخدمات التجارية المختلفة، الضما

المستندي، خدمات اإليداع والسحب والتحويل بين الحسابات، الحواالت الداخلية والدولية عن طريق الفروع والقنوات االلكترونية، 

المشاركة، بيع خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات، منتج المرابحة، منتج المشاركة، منتج البيع اآلجل، منتج اإلجارة، منتج 

 وشراء العمالت، وغيرها من الخدمات المالية الخاصة بمصرفية الشركات. 

 

 التجزئة المصرفية... منتجات وخدمات عصرية

 لتوفير كافة الحلول 1025قامت مجموعة التجزئة المصرفية خالل عام 
ً
م بطرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة سعيا

انات شركاء اإلنماء. حيث أطلق مصرف اإلنماء حساب االدخار الذي يساعد الشريك على االدخار المصرفية التي تعزز من إمك

 وتنمية موارده المالية بطريقة آمنة من خالل االستثمار بصيغة المضاربة المطلقة المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

المالية المالئمة لشركائنا، حيث تم إطالق خدمة التمويل الشخصي كما تم إطالق العديد من الخدمات التمويلية لتوفير الخيارات 

 لمنح الشريك فرصة الحصول على تمويل جديد يضاف إلى التمويل الشخصي الحالي لمنحه 
ً
اإلضافي والذي صمم خصيصا

ار اإلضافي بالتعاون مع المرونة المالية المالئمة بما يتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية. كما تم إطالق برنامج تمويل العق

صندوق التنمية العقارية بهدف تمكين الشريك الحصول على مبلغ تمويلي أكبر من القرض العقاري الممنوح له من صندوق 

 التنمية العقارية لتمكينه من شراء مسكن الئق وفق صيغة المرابحة المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية.

حدث التقنيات المصرفية لمضاعفة مستوى الحماية األمنية التي تفتضيها مختلف ومن حرص وأهداف المصرف لتوفير أ

التعامالت المصرفية، قام المصرف بتوفير خدمة تحقق اإلنماء بنوعيها )جهاز وتطبيق لألجهزة الذكية( التي تتيح لشركائنا تنفيذ 

ل العالم، بحيث تتيح هذه الخدمة لشركائنا التعامالت المصرفية بكل يسر وسهولة واطمئنان في أي وقت وفي أي مكان حو

استقبال رمز التفعيل إلكمال العمليات المصرفية عبر هذه الخدمة كوسيلة بديلة للطريقة التقليدية )رسائل رمز التفعيل 

 النصية(.

ت ائتمانية سريعة وبهدف تطوير الخدمة الحالية المقدمة لشركاء اإلنماء، طبق المصرف نظام التقييم االئتماني التخاذ قرارا

ولحظية، حيث أن هذا النظام يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية بجميع أنحاء العالم وفي المملكة التخاذ 

القرارات االئتمانية على أساس الجدارة االئتمانية، كما طرح المصرف خدمة االكتتاب والتداول في حقوق األولوية كامتداد 

 كتتاب.للخدمات الحالية لال

 من المصرف لتقديم خدمات متنوعة تساند تطلعات الشركاء، أطلق المصرف وكالة اإلنماء للتأمين التي تعمل بدورها 
ً
وحرصا

كوكيل لشركة اإلنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني، وذلك لتوفير باقة من برامج الحماية واالدخار والحلول التأمينية المثلى 

 لشركاء اإلنماء.

 

 وعة الخزينة.. نتائج مستقرة على الرغم من التقلبات الحادة مجم

تقلبات حادة في السوق السعودي ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار النفط والذي أدى  م1025شهد عام 

ى الداخلي بدوره إلى تراجع سوق األسهم وارتفاع أسعار تكلفة التمويل وشكل النموذج المحافظ الذي تم تبنيه على المستو

 في تحقيق األهداف واستغالل الفرص االستثمارية المتاحة. 
ً
 مهما

ً
 عامال

م بهدف التركيز على زيادة قاعدة الشركاء للمصرف مع االلتزام بطرح أفضل 1025تم إنشاء إدارة مبيعات الخزينة في عام 

 المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الشركاء.
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 ية لشركاء اإلنماءالندوات والدورات التدريب

 م شملت المواضيع التالية:1025تم عقد عدد من الدورات التدريبية والتسويقية لشركاء المصرف خالل عام 

عمليات التجارة: االعتمادات والضمانات المستندية والخدمات المصرفية اإللكترونية وإدارة النقد ومنتجات قطاع الشركات 

شريعة اإلسالمية وخدمات اإلنماء طوكيو مارين للتأمين واستفاد من هذه الدورات العديد ومطابقة منتجات اإلنماء لضوابط ال

 من قطاعي الشركات واألفراد وغطت مناطق المملكة في الوسطى والغربية والشرقية.

 

 « نحن نهتم»مصرف اإلنماء.. 

كمرحلة استراتيجية الحقة لعنوان « نهتم نحن»عنوان جديد لتقديم باقة منوعة من خدمات مصرف اإلنماء، وتأتي « نحن نهتم»

حيث ترجم مصرف اإلنماء اهتمامه بالشركاء منذ انطالقته من خالل التوسع السريع والتقنية الحديثة « تفاءل»انطالقة المصرف 

نماء على ترسيخ قيمة االعتزاز في خدمة شركاء اإل« نحن نهتم»والخدمات المتميزة والحلول المصرفية المناسبة، وترتكز 

والتأكيد على انهم األساس في تعامالت المصرف والمحور الرئيس لكل الخدمات والتقنيات المقدمة لهم، فنحن في مصرف 

نحن »اإلنماء من أجل شركائنا وألجلهم نبني وننفذ استراتيجية واضحة وحقيقية تشمل جميع الشركاء دون استثناء. ولتصبح 

 رقة تتوافق مع قيم مصرفكم مصرف اإلنماء، رسالة لمستقبل واعد بتطلعات مش« نهتم

ليكون أنموذجا يحتذى به ونفخر به في العمل المصرفي المتوافق مع االحكام « نحن نهتم»إن مصرف اإلنماء يسعى من خالل 

ومتطلبات والضوابط الشرعية لنؤكد اعتزازنا باألداء في جميع المجاالت االقتصادية والتجارية والتعليمية محققين بذلك أحالم 

 بإذن اهلل.
ً
 ملموسا

ً
 جيل جديد لتكون واقعا

 

 شركة اإلنماء لالستثمار... شراكة مثمرة

واصلت شركة اإلنماء لالستثمار )الذراع االستثماري لمصرف اإلنماء( تقديم خدماتها االستثمارية للشركاء عبر تقديم وطرح 

في الربع « صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري»الصناديق االستثمارية للشركاء، حيث نجحت الشركة في إطالق 

ن المشروع إنشاء 1025الثالث من عام 
ّ
يزيد ارتفاعه على  ج  بر م. ويعنى هذا الصندوق بتطوير مدينة جدة االقتصادية، وسيتضم

 لأل 5.3متر ويشغل مساحة  2000
ً
 جاذبا

ً
 حضاريا

ً
 عمرانيا

ً
 ليكون معلما

ً
ع تقريبا

ّ
 بمدينة جدة،عمال والسياحة ماليين متر مرب

 للصندوق على إدارة أصول الصندوق والتي تبلغ ما يقارب من و
ً
مليار ريال  8.2ستعمل شركة اإلنماء لالستثمار بصفتها مديرا

بمجموع  ينصندوقين عقاريين آخر  طالقإصندوق عقاري في تاريخ المملكة. كما نجحت الشركة في كبر أسعودي وهو يعد 

ولية ويهدف هذا الصندوق إلى األصندوق اإلنماء لإلصدارات طالق إإلى ضافة إلبامليون ريال،  110 ارة تتجاوزدإلتحت اصول أ

تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساسي في االصدارات األولية للشركات السعودية المساهمة 

جة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها وحقوق األولوية والطروحات المتبقية للشركات المدر 

 في السوق المالية أكثر من ثالث سنوات.

المصرفية االستثمارية عبر تقديمها الخدمات  ة لعدد من شركائها من خالل تقديمواستمرت الشركة في تقديم المشور 

خر. كما قامت الشركة بإدارة اكتتاب آلتحواذ على البعض ااستشارات خاصة بإعادة هيكلة بعض الشركات وتقديم المشورة لالس

مليون ريال  2200حقوق األولوية لشركة اإلنماء طوكيو مارين والتعهد بتغطيتها وترتيب التمويل لشركة مقاوالت كبرى بقيمة 

 سعودي.

ستحداث منتج تمويل المحافظ كما عززت الشركة منتجاتها في قطاع الوساطة والتداول في األسهم المحلية والخليجية عبر ا

 )تمويل بالهامش( المتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية.

 

 المسئولية االجتماعية

المجتمع هو ذلك المحيط التفاعلي حولنا الذي يتألف من أفراد وجماعات ومبادئ وقيم وعادات وتقاليد، ولكون المسئولية 

حس أقد  فإن مصرف اإلنماء االجتماعيةاسي وهام في الحياة االجتماعية تجب على كل منظمة وفرد وأنها ركن أس

 حيث 
ً
 بالغا

ً
ضمن قيم المصرف لتكون أحد  رجهاأدبمسئولياته تجاه هذا المجتمع لذا فهو يولي خدمة المجتمع اهتماما

سترشد بها في رسم األهداف وإعداد الخطط وبناء االستراتيجيات التي تقود بإذن
ُ
اهلل إلى أفضل  المبادئ األساسية التي ي

مستويات اإلتقان والفعالية في العمل وتظهر الصورة المميزة للمصرف وتعكس روح منسوبيه مع التركيز النوعي على كل ما 

 .يخدم المجتمع
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 أنا في مصرف اإلنماء..

لومات وطريقة أنا وزمالئي جزء من المجتمع وعلينا أن نقدم كل ما نستطيع لخدمته من خبرات ومع خدمة المجتمع واجبي: 

 
ً
 لمجتمعنا داخل وخارج المصرف.نترك  أنعمل، وعلينا ايضا

ً
 جيدا

ً
 انطباعا

من أولى األهداف التي هي  المصرفإن توافق ومالءمة البرامج واألنشطة التي يضطلع بها  تطلعات المجتمع أهدافي:

 
ً
حسب موقعه، واستيعابي ألهمية الفرد وقوة نتطلع لتحقيقها، وعليه فإن إنجاح هذه البرامج يعتمد علي وعلى زمالئي كال

 محفزي األكبر.هي  المجتمعتأثيره في خدمة 

  ممثل للمصرف:
ّ
 على موظفي المصرف التحلي باألخالق الحميدة  ينظر إلي

ً
اآلخرون على أنني ممثل لمصرف لذا كان لزاما

إن من أحبكم إلي وأقربكم »عليه وسلم والسلوك الحسن والمحافظة على القيم والعادات الطيبة يقول النبي صلى اهلل 

 يوم القيامة 
ً
 «. أخالقاحاسنكم أمني مجلسا

 

 لمصرف اإلنماء والرعاية االجتماعية نشطةألبعض البرامج وا

 يؤدي دور 
ً
 وتنمويا

ً
 اجتماعيا

ً
 حرص مصرف اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

ً
 فعا ا

ً
 في خدمة المجتمع، وهنا استعراض ال

 الرعايات االجتماعية حسب ترتيبها الزمني:نشطة أوات المصرف في خدمة برامج لبعض إسهام

 

 خدمة تقسيط التعليم• 

كان لمصرف اإلنماء شرف الريادة في تقديم خدمة تتيح لشركاء المصرف، تقسيط رسوم التعليم بدون أي رسوم إدارية وبدون 

 ا المصرف عند تأسيسه.ول الخدمات التي تميز بهأهامش ربح وكانت، هذه الخدمة من 

 

 المشاركة في معارض التوظيف ويوم المهنة• 

)جامعة الملك سعود/معهد االدارة العامة/كلية برزها أوشارك مصرف اإلنماء في العديد من معارض التوظيف وأيام المهنة 

 اليمامة/جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الدمام(

 

 (.com.saddd.yirwwww.)معهد ريادة األعمال الوطني • 

عنى ببناء وتنفيذ مناهج وبرامج إرشاد لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل للشباب 
ُ
المشاركة في تأسيس )معهد ي

 السعودي من الجنسين(

 

 تدريب الطالب• 

 يب التعاونيشارك مصرف اإلنماء خالل السنوات الماضية مع العديد من الجامعات السعودية في تطبيق برنامج التدر 

Training/CO-UP وطالبة، منهم  230، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 
ً
 وطالب 292طالبا

ً
طالبة وال زال البرنامج مستمر  132 ا

 بالتعاون مع العديد من الجامعات السعودية.

 

 جمعية األطفال المعاقين• 

 على حرص المصرف على أهم
ً
الجمعية نماء إلافي المجتمع دعم مصرف فعالة  شريحةية المعاقين وأهمية دعمهم كتأكيدا

 اإلسهامات المختلفة في أنشطة الجمعية.كذلك و لبطاقات المناسبات واألعياد،ساسي أمن خالل اعتمادهم كمورد 

 

 «.نسانإ»الجمعية الخيرية لرعاية األيتام • 

من قوائم الجهات الخيرية التي يمكن لشركاء قام مصرف اإلنماء باعتماد فتح وإدارة حساب خيري لهم، وجعل الجمعية ض

 المصرف التبرع لها والتعاون مع الجمعية في كل ما يسهم في تحقيق أهدافها الرائدة.

 

 برامج زيادة الوعي المصرفي• 

 بالمشاركة في لجنة االعالم والتوعية المصرفية، وحملة توعية شي باإلسهامقام مصرف اإلنماء 
ً
 وماديا

ً
 وفنيا

ً
كات بال إداريا

 رصيد بالتعاون مع وزارة التجارة.
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 التوافق التام مع احتياجات وأجهزة المكفوفين ومن يعانون صعوبات بالبصر.• 

قام مصرف اإلنماء كأول مصرف في المملكة بالعمل على تقديم خدمات خاصة للمكفوفين في المملكة حيث تعاون مع 

 للمكفوفين الخدمات التالية: الجمعية السعودية للمكفوفين في إنجاز ذلك حيث
ً
 يقدم المصرف حاليا

 بدون مساعدة.  مواحتياجاته( بما يتوافق مع استخدامات المكفوفين ccc.omrPCo.ghC. موقع المصرف اإللكتروني )2

 بدون مساعدة.  مواحتياجاتهالموجودة في فروع المصرف بما يتوافق مع استخدامات المكفوفين  MTA. الصرافات اآللية 1

 . فتح حساب بدون إحضار معرف.3

 بدون مساعدة.  مواحتياجاته. تطبيق اإلنماء للهواتف واألجهزة الذكية بما يتوافق مع استخدامات المكفوفين 2

 

 زد رصيدك )برنامج تلفزيوني(• 

، حيث أتت » 2زد رصيدك” واصل مصرف اإلنماء دوره التثقيفي والتوعوي للمجتمع من خالل مساهمته في البرنامج الهادف

حاكي فروع المصرف لبيان كيفية التعامالت المصرفية، وتوعية 
ُ
مشاركة المصرف من خالل إيجاد فرع افتراضي للمصرف ي

 والسعي لالبتعاد قدر االمكان عن القروض االستهالكية. االدخارالمشاركين والزوار بالخدمات المصرفية وأهمية 

 

 يمتمويل أوقاف جمعية تحفيظ القرآن الكر • 

مليون ريال بصيغة  322أبرم مصرف اإلنماء اتفاقية تمويل مع جمعية تحفيظ القران الكريم في منطقة الرياض بقيمة 

 المشاركة واالجارة المنتهية بالتمليك وذلك لتمويل أوقاف الجمعية في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.

 

 الجوائز والشهادات

 م بيانها كالتالي:1025ن الجوائز والشهادات خالل عام حصل مصرف اإلنماء على عدد م

 

 السنه الحدث

 5102 اإلنماء يحقق أفضل بطاقة صرف آلي في المملكة

  200مصرف اإلنماء ضمن اكثر 
ً
عالمة تجارية رواجا  5102 

 5102 (RVمع تحسين مستوى تقييم الجدوى ) "M-"تثبت تصنيفها االئتماني لـمصرف اإلنماء عند درجة  "فيتش"

.. للمرة الثالثة
ً
 5102 مصرف اإلنماء األسرع نموا

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية -أفضل أداء مصرفي إسالمي   5102 

نماء من المعهد المالي لتميزهم في نتيجة اختبار اساسيات مصرفية االفرادمن منسوبي اإل 1تكريم   5102 

 5102 أفضل مصرف في قطاع التجزئة
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التقريـــر هـــذا يســـتعرض  .م1025ديســمبر  32المنتهيـــة فـــي الماليــة للســـنة  الســـابعمجلـــس إدارة مصـــرف اإلنمــاء تقـــديم التقريـــر الســنوي  يســر

معلومـات وباإلضـافة إلـى معلومـات عـن مجلـس اإلدارة ولجانـه المختلفـة  المستقبليةمعلومات عن أنشطة المصرف، ونتائجه المالية، وخططه 

 ير.مستخدمي هذا التقر  احتياجاتتلبية أخرى مكملة تهدف إلى 

 

 

  أنشطة المصرف الرئيسية

ويعمـل مصـرف  .يتمثل النشاط الرئيس للمصرف في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع األحكام والضـوابط الشـرعية

 )229من منشآت وأفـراد مـن خـالل ) لشركائهالمتاحة اإلنماء على تفهم احتياجات الشركاء والسعي لتقديم أرقى الخدمات 
ً
للرجـال و  19( موقعـا

مدعمة بأحدث التقنيات والكفاءات البشرية المدربة إضافة إلـى أحـدث القنـوات اإللكترونيـة المعاصـرة مثـل إنترنـت م 1025للنساء( بنهاية عام  50

وشـبكة الصـرافات اآلليـة المنتشـرة  ،نمـاء للهواتـف الذكيـةوتطبيـق اإل ،وجـوال اإلنمـاء ،8002108000وهـاتف اإلنمـاء  ،www.alinma.comاإلنماء 

 1,166م )1025التي وصل عددها بنهاية عام  في مناطق المملكة
ً
  .( صرافا

 

 الشركات التابعة والزميلة 
 

 شركة اإلنماء لالستثمار:

 السـعودية، المملكـة العربيـة ل عملياتهـاالسـعودية ومحـ المملكـة العربيـةب فـي مدينـة الريـاض مقرهااإلنماء لالستثمار شركة سعودية شركة 

، وتشمل أغراض الشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة، والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق الماليـة

  .مليون ريال 150ورأس المال المدفوع مليون ريال،  22000ويـبلـغ رأس مالـها المصـرح به  %(200بنسبة تمثل ) وهي مملوكة بالكامل للمصرف

 

 : شركة التنوير العقارية

 السـعودية، المملكـة العربيـة السـعودية ومحـل عملياتهـا المملكـة العربيـةب فـي مدينـة الريـاض مقرهـاالتنوير العقارية شـركة سـعودية شركة 

مانات كما يحق لها بيع وشراء وإفراغ العقارات لألغراض وتشمل أغراض الشركة مسك وإدارة األصول المفرغة للمصرف من الغير على سبيل الض

 ألف ريال. 200%( ويبلغ رأس مالها 200بنسبة تمثل ) وهي مملوكة بالكامل للمصرفالتمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة 

 

 وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني:شركة 

 المملكـة العربيـة السعودية ومحل عملياتهـا المملكة العربيةب ي مدينة الرياضف مقرها شركة سعودية شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني

ضــوابط مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وتمــارس نشــاطها كوكيــل لشــركة اإلنمــاء طوكيــو مــارين )شــركة  الشــركة وفــق ، وتعمــلالســعودية

   ون ريال.ملي 3%( ويبلغ رأس مالها 200وهي مملوكة بالكامل للمصرف بنسبة تمثل ) ،زميلة(
 

 :طوكيو ماريناإلنماء شركة 

وتمــارس الشـركة أنشــطة  ،السـعودية المملكـة العربيــة السـعودية ومحــل عملياتهـا شـركة زميلـة، مقرهــا فـي مدينــة الريـاض بالمملكـة العربيــة

% من 28.75يها حصة تمثل ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي، ويملك المصرف ف الشركة وفق تعملوالتأمين وإعادة التأمين التعاوني، 

   مليون ريال. 450رأس مالها البالغ 

 

 إرسال للحواالت المالية:شركة 

 السـعودية ومحـل عملياتهـا أسست الشركة بين كـل مـن مصـرف اإلنمـاء ومؤسسـة البريـد السـعودي، ومقرهـا مدينـة الريـاض بالمملكـة العربيـة

ويملك  ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي، الشركة وفق ويالت المالية وتعملوتمارس الشركة أنشطة التح ،السعودية المملكة العربية

   مليون ريال. 50% من رأس مالها المصرح به والمدفوع ويبلغ 50المصرف نسبة 

 

 شركة بيان للمعلومات االئتمانية:

ومقرهـا مدينـة الريـاض بالمملكـة العربيـة  مليـون ريـال سـعودي، 200% مـن رأس مالهـا البـالغ 25شركة مساهمة مقفلة يمتلـك المصـرف نسـبة 

وتمـــارس الشــركة نشـــاط تقـــديم خـــدمات المعلومـــات االئتمانيـــة وخـــدمات التقيـــيم  ،الســعودية ومحـــل عملياتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية

 .للشركات والمؤسسات التجارية االئتماني واالستشارات االئتمانية
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 االئتماني للمصرفالتصنيف 

ويعـد هـذا  ( مع نظرة مستقبلية مسـتقرة.A-)عند اإلنماء وكالة التقييم االئتماني "فيتش" تصنيفها االئتماني لمصرف  أكدت م،1025خالل العام 

 مقارنة بعمر المصرف التشغيلي. (VRتحسن مستوى تقييم الجدوى )التصنيف المرتفع مع 
ً
 إنجازا

 

 النتائج المالية 

 لخمس سنوات الماضية:لفترة االمالية نتائج لاملخص  فيما يلي

 )بماليين الرياالت(                        

 1022 2012 1023 1022 5102 المركز المالي

 25,260 37,187 44,924 53,637 56,570 ، صافي التمويل

 7,431 10,968 10,372 18,354 23,483 االستثمارات شامال أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 36,783 54,014 63,001 80,862 88,725 الموجوداتإجمالي 

 17,776 32,214 42,763 59,428 65,542 ودائع العمالء 

 20,889 37,350 46,169 62,923 013,05 إجمالي المطلوبات

 15,894 16,664 16,832 17,939 053,25 حقوق المساهمين

 

 بماليين الرياالت()                        

 1022 2012 1023 1022 5102 شغيليةالنتائج الت

 1,112 1,517 1,835 2,075 2,279 ، صافيالدخل من االستثمار والتمويل

 276 309 444 545 784 األخرى الدخل من الرسوم والخدمات المصرفية واإليرادات

 1,388 1,826 2,279 2,620 3,063 إجمالي دخل العمليات

 (832) (925) (990) (1,185) (1,274) إجمالي مصاريف العمليات

 556 901 1,289 1,435 1,789 الدخل قبل حسم المخصصاتصافي 

 (215) (252) (122) (162) (308) مخصصات انخفاض قيمة التمويل والموجودات األخرى

 - (14) (10) (9) (11) حصة المصرف في خسائر الشركة الزميلة

 431 733 1,005 1,264 1,470 صافي الدخل 

 

 تائج التشغيليةالن 

 بلغ 
ً
 صافيا

ً
مليـون ريـال للعـام  1,264م مقارنـة بصـافي دخـل 1025ديسـمبر  32مليون ريال للعام المـالي المنتهـي فـي  1,470حقق المصرف دخال

 م. 1022المالي 
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مليــون ريــال للعــام المــالي  2,620مقارنــة مــع  ريــال مليــون 3,063م 1025ديســمبر  32بلــغ إجمــالي دخــل العمليــات للعــام المــالي المنتهــي فــي 

 م 1022
ً
  مسجال

ً
% 10 نمـو بلغـت بنسـبةمليـون ريـال  2,279م إلـى 1025خـالل عـام  والتمويـل سـتثماراتاال دخـل صـافي رتفـعا كمـا ،%17 بنسـبة نموا

لنمـو الملحـوف فـي ر لفي تلك اإليرادات بشكل مباشـ التحسن يعودو مليون ريال، 2,075م البالغ 1022مقارنة بما تم تحقيقه في العام المالي 

 .  م1025أنشطة المصرف الرئيسة خالل العام المالي 

م، كمـا قـام 1022 المـالي مليـون ريـال للعـام 1,185مليـون ريـال مقابـل  1,274م لتبلـغ 1025 المـالي % للعـام2.5ارتفعت مصاريف التشـغيل بنسـبة 

 م،1022 المـالي مليون ريال للعام 211مليون ريال مقارنة مع  308 المصرف بتعزيز مخصصات انخفاض قيمة التمويل والموجودات األخرى بمبلغ

 للرجال و  22 بإضافةكما واصل المصرف تنفيذ خططه في التوسع االستراتيجي لفروعه 
ً
 جديدا

ً
جهاز صراف آلي  222مواقع للنساء وعدد  5موقعا

 م. 1025 المالي بنهاية العام 1,166ليبلغ إجمالي عدد أجهزة اإلنماء للصرف اآللي 

 

 
 

 ربح السهم

 م. 1022ريال للعام المالي  0.85م، مقارنة مع 1025العام المالي  ريال خالل 0.99 ربح السهم الواحد بلغ

 

 المركز المالي
مليــون ريــال بنهايــة العــام  80,862م مقارنــة مــع 1025مليــون ريــال بنهايــة العــام المــالي  88,725لتبلــغ % 20بمعــدل موجــودات المصــرف  تنمــ

 65,542م إلـى 1022مليـون ريـال بنهايـة العـام المـالي  59,428%، مـن 10م وذلك بدعم من نمـو ودائـع العمـالء التـي نمـت بمعـدل 1022لمالي ا

 م. 1025ديسمبر  32مليون ريال في 
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ديسـمبر  32مليـون ريـال فـي  56,570م إلـى 1022 بنهايـة العـام المـاليمليـون ريـال  53,637 % مـن5بنسـبة  التمويل محفظة في المقابل نمتو

 م.1025

 

 
 

 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

مليــون ريــال فــي نهايــة العــام  17,939مليــون ريــال بالمقارنــة مــع  282351، م1025بلغــت حقــوق الملكيــة للمســاهمين فــي نهايــة العــام المــالي 

% 26 مقارنـة مـع م1025 المـالي % في نهاية العام23 ليصل إلى رأس المالمعدل كفاية ونتيجة لنمو محافظ التمويل انخفض  ،م1022المالي 

بـين المصـارف فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وهـو  علـىاأل لمصـرف اإلنمـاءويعـد معـدل كفايـة رأس المـال  ،م1022في نهاية العام المـالي 

 %. 8ومتطلبات بازل وهو  ،من الحد األدنى المطلوب للمصارف من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديأعلى 
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 المركز المالي للقطاعات

 لمركز ونتائج المصرف المالية حسب قطاعات العمل الرئيسة: 
ً
 فيما يلي تحليال

 بماليين الرياالت -م 1025                            

 البنود االفراد الشركات الخزينة االستثمار والوساطة اإلجمالي

 إجمالي الموجودات 15,467 45,380 27,554 324 88,725

 إجمالي المطلوبات 222922 12151 122231 39 202321

 إجمالي دخل العمليات 1,042 1,435 453 133 3,063

 بماليين الرياالت -م 1022                                         

 البنود االفراد الشركات الخزينة االستثمار والوساطة اإلجمالي

 إجمالي الموجودات 13,551 42,999 23,428 884 80,862

 إجمالي المطلوبات 37,452 6,875 17,965 631 62,923

 إجمالي دخل العمليات 840 1,195 496 89 2,620

 

 تحليل جغرافي إلجمالي اإليرادات

منـاطق العمـل بالمصـرف إلـى السـعودية، ويـتم تقسـيم  العربيـة المملكـة داخـل نشـاطاته مـن أساسـي بشـكل المصـرف إيـرادات معظـم تتحقـق

 :اإليرادات حسب المناطق توزيع التالي الجدول ويبين مناطق خمس

 بماليين الرياالت                         

 اإلجمالي
المنطقة 

 الوسطى

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الغربية
 إجمالي اإليرادات للفترة 

 م1025/ 32/21العام المالي المنتهي في   703 27 39 302 1,992 3,063

 م1022/ 32/21العام المالي المنتهي في   719 240 32 23 1,606 2,620

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

 للرجال و  11م بافتتاح 1025قام المصرف خالل العام المالي 
ً
 جديدا

ً
للرجـال  19واقـع المصـرف مواقع للنساء وبذلك يكون إجمالي عدد م 5موقعا

بــذلك بلــغ إجمــالي عــدد أجهــزة صــرافات اإلنمــاء اآلليــة التــي تــم وم 1025جهــاز صــراف آلــي خــالل عــام  222للنســاء إضــافة إلــى تشــغيل عــدد  50و 

. 1,166 م،1025تجهيزها وتشغيلها بنهاية عام 
ً
 آليا

ً
 صرافا

 

ل المصرف
ّ
 تمو

ل القائم على المصرف بتاريخ
ّ
ل خالل فترة أقصـاها  2,264م، 1025ديسمبر  32 بلغ إجمالي التمو

ّ
م، 1021ينـاير  22مليون ريال وتستحق مبالغ التمو

ل علـى المصـرف خـالل العـامو
ّ
ل الودائـع قصـيرة األجـل بـين البنـوك  مليـون ريـال، 2,781 م1025 المـالي بلغ أعلى إجمالي تمو

ّ
وتمثـل مبـالغ التمـو

 بغرض إدارة السيولة. 

 أدوات دين واجبة السداد عند الطلب.   أو الشركات التابعة أي قروض أوال يوجد على المصرف 
 

 سياسة توزيع أرباح األسهم

"تـوزع أربـاح المصـرف السـنوية الصـافية التـي يحـددها بعـد خصـم كـل المصـروفات العامـة أن ( من النظام األساس للمصرف علـى 22نصت المادة )

يــرى مجلــس اإلدارة  وأي عناصــر أخــرىة لمواجهــة الــديون المشــكوك فيهــا وخســائر االســتثمارات والتكــاليف األخــرى، وتكــوين االحتياطــات الالزمــ

 بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو التالي: ة حسمهاضرور 

 هذه المبالغ للجهات المختصة. تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، ويقوم المصرف بدفع .2

%( عشـرة بالمائـة مـن المتبقـي مـن األربـاح الصـافية بعـد خصـم الزكـاة لالحتيـاطي النظـامي إلـى أن يصـبح االحتيـاطي 20يرحل ما ال يقل عن ) .1

 على األقل لرأس المال المدفوع.
ً
 المذكور مساويا

%( خمسة بالمائة من رأس المـال المـدفوع للتوزيـع 5مبلغ ال يقل عن ) يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة .3

 لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة
ً
وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال  ،على المساهمين طبقا

السـنوات التاليـة، وال يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر توزيـع تكفي لدفع هذه النسبة ال يجوز للمساهمين المطالبة بـدفعها فـي السـنة أو 

 نسبة من األرباح تزيد على ما اقترحه مجلس اإلدارة.

 ( على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة".3،1،2يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) .2
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 لدخل على النحو اآلتي: اعتمد مجلس اإلدارة تخصيص صافي ا

 

 التفاصيل 
 م1022 م5102

 بماليين الرياالت

 1,264 1,470 صافي الدخل للسنة

 (316) (367) % من صافي الدخل(15) النظاميالتحويل إلى االحتياطي 

 - - تحويل إلى االحتياطي العامال

 (68) (500) الزكاة

 (820) (050) أرباح مقترح توزيعها

 1,198 1,268 المرحلة من السنة السابقة –قاة األرباح المب

 1,268 ,03,0 المرحلة إلى السنة القادمة –األرباح المبقاة 

 

 

 مجلس اإلدارة

قام ، و( ثالث سنوات3( تسعة أعضاء يعينهم المساهمون في الجمعية العامة العادية لمدة )9يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من )

 ، كما هو موضح في الجدول اآلتي:م1025اجتماعات خالل العام المالي  (5خمسة ) المجلس بعقد

 

 االسم
حالة 

 العضوية
 عضوية في مجالس شركات أخرى
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ـــالي المهندس/عبــدالعزيز بــن عبــداهلل  معـ

 ة(الزامل )رئيس مجلس اإلدار 
 5 √ √ √ √ √ شركة الصحراء، شركة سبكيم، مجموعة الزامل  مستقل

ــــــدالعزيز الفــــــارس  أ. عبدالمحســــــن بــــــن عب

 )الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(
 تنفيذي

 ،ديــــار الخزامــــى ،الوطنيــــة لإلنتــــاج الثالثــــي للطاقــــة

  اإلنماء طوكيو مارين، اإلنماء لالستثمار
√ √ √ √ √ 5 

 4 √ √ - √ √ *شركة المياه الوطنية غير تنفيذي ركيد. سليمان بن محمد الت

 5 √ √ √ √ √ لالستثمار الصناعي  المجموعة السعودية غير تنفيذي أ. سعد بن علي الكثيري 

 5 √ √ √ √ √ - غير تنفيذي عبد المحسن بن عبد العزيز الحسين أ.

 5 √ √ √ √ √ - مستقل سعد بن عطيه الغامدي د.

 5 √ √ √ √ √ - مستقل الغفيليد. إبراهيم بن فهد 

 مستقل أ. حمود بن عبداهلل التويجري
 اتحادشركة ، شركة التعاونية للتأمين، أسمنت تبوك

 **اتصاالت
√ √ √ √ √ 5 

 3 - √ √ √ - شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مستقل بانميأأ. محمد بن سليمان 

 م 01/03/1025انتهاء العضوية بتاريخ  *

 م02/21/1025بداية العضوية بتاريخ  **
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 التغييرات في الحصص الرئيسة

 % وهم:5يوضح الجدول اآلتي التغيرات في حصص المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 

 اسم من تعود له المصلحة م
   نهاية العام بداية العام

 النسبة األسهم النسبة األسهم

 %10.71 160,700,000 %10.71 160,700,000 المؤسسة العامة للتقاعد 1

 %0020. 25020002000 %0020. 25020002000 صندوق االستثمارات العامة 2

 %5.2 2125002000 %0020. 25020002000 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3
 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 لياته وهي:قام مجلس اإلدارة بتكوين لجان تساعده على أداء مهامه ومسئو
 

 اللجنة التنفيذية

، تمارس جميع السلطات التي يخولها لها مجلس للمصرف ( من النظام األساس29شكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية وفق ما نصت عليه المادة )

 بحضور ثالثة أعضاء  رئيس مجلس اإلدارة ويكون اجتماع اللجنة التنفيذيةمعالي اإلدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء ويتولى رئاستها 
ً
صحيحا

 ، كما هو موضح في الجدول اآلتي:م1025العام المالي  خاللاجتماعات ( 20عشرة )على األقل، وقد قامت اللجنة التنفيذية بعقد 

 االسم 
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 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ( اللجنة رئيس) الزامل اهلل عبد بن العزيز عبد/المهندس معــالي

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الفارس العزيز عبد بن المحسن عبد أ.

 5 √ √ √ - - √ - √ - - التركي محمد بن سليمان د.

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أ. سعد بن علي الكثيري

 7 - √ √ - √ √ √ - √ √ بانميأأ. محمد بن سليمان 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضـاء يعيـنهم مجلـس اإلدارة، وتشـمل مهـام اللجنـة التوصـية لمجلـس اإلدارة بالترشـيح لعضـوية  أربعـةتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت مـن  

لين وعدم وجود أي تعارض للمصالح ووضع سياسات لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس ستقاللية أعضاء المجلس المستقاالمجلس والتأكد من 

 كما هو موضح في الجدول اآلتي:م 1025المالي  العامخالل ( 1اجتماعين )اإلدارة وكبار التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة 

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
09/03/1025 15/21/1025 

 1 √ √ (اللجنة رئيس)تويجري أ. حمود بن عبداهلل ال

 1 √ √ الحسين العزيز عبد بن المحسن عبد. أ

 1 √ √ الغفيلي فهد بن د. إبراهيم

 1 √ √ محمد بن سليمان أبانمي. أ
 

 لجنة المراجعة
المحاســبية والرقابيــة السياســات القــوائم الماليــة وتتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن غيــر التنفيــذيين وتتــولى لجنــة المراجعــة دراســة 

كمـا هـو  م1025 المـالي العـاماجتماعـات خـالل ( 5خمسـة )واإلشـراف علـى أعمـال المراجعـة الداخليـة والمـراجعين الخـارجيين، وقـد عقـدت اللجنـة 

 موضح في الجدول اآلتي:

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
22/02/1025 02/02/1025 29/05/1025 01/02/1025 05/20/1025 

 5 √ √ √ √ √ ( اللجنة رئيس) الغامدي عطيه بن سعد .د

 5 √ √ √ √ √ د. سعود بن محمد النمر*

 5 √ √ √ √ √ أ. خالد بن محمد العبودي*

 *من غير أعضاء مجلس االدارة
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 لجنة المخاطر:

 
ّ
لمســؤوليات األخــرى ذات العالقــة، مخــاطر والوفــاء بااللمســاعدة المجلــس فــي اإلشــراف علــى عمليــة إدارة  ل مجلــس اإلدارة لجنــة للمخــاطرشــك

 ، كما هو موضح في الجدول اآلتي:م1025خالل العام المالي  (1اجتماعين )وتتكون لجنة المخاطر من أربعة أعضاء وقد عقدت اللجنة 

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
28/01/1025 02/21/1025 

 1 √ √ (اللجنة رئيس) سليمان بن محمد التركي د.

 1 √ √ المحسن بن عبد العزيز الفارس عبدأ. 

 1 √ √ سعد بن عطيه الغامديد. 

 1 √ √ إبراهيم بن فهد الغفيلي د.

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرأسهم الرئيس التنفيذي. وتتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء تتولى إدارة أعمال المصرف 
 

 نمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي

  البيان 
 اإلدارة مجلس عضو

 التنفيذي

 غير المجلس عضو

 المستقل/التنفيذي

 أعلـــى تلقـــوا ممـــن التنفيـــذيين كبـــار مـــن خمســـة

 الـــــرئيس بمـــــن فـــــيهم والتعويضـــــات المكافـــــآت

 المالي والمدير التنفيذي

 11,691,929 - - الرواتب والتعويضات

 2,393,390 2212000 252000 البدالت

 525992052 122002000 300,000 السنويةالمكافآت الدورية و

 222202218 - - التحفيزية  الخطط

تعويضات أو مزايـا عينيـة أخـرى تـدفع 

 بشكل شهري أو سنوي
- - - 

 

 الهيئة الشرعية

 لــى أن( ع28يلتـزم مصــرف اإلنمــاء فــي جميــع معامالتــه بأحكــام وضــوابط الشــريعة اإلسـالمية، حيــث نــص النظــام األســاس للمصــرف فــي المــادة )

بيان األحكام والضـوابط الشـرعية فـي تتولى هيئة شرعية  قد عين المصرفو"تخضع جميع أعمال الشركة ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية"، 

 مـن أصـحاب الفضـيلة 
ً
جميع معامالت المصرف، والتحقق من االلتزام الشرعي فـي جميـع معـامالت المصـرف، وتضـم الهيئـة فـي عضـويتها عـددا

 لمختصين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد وهم:العلماء ا

  -   فضيلة الشيخ الدكتور/عبد الرحمن بن صالح األطرم -
ً
 رئيسا

 للرئيس -  فضيلة الشيـخ الدكتور/عبداهلل بن وكيل الشيخ -
ً
 نائبا

  -  فضيلة الشيخ الدكتور/سليمان بن تركي التركي -
ً
 عضوا

  -  بيلييوسف بن عبداهلل الش/الدكتورفضيلة الشيخ  -
ً
 عضوا

 ويساند الهيئة الشرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها أمانة الهيئة الشرعية وهي مجموعة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف.

 

 الجزاءات والعقوبات 

 م:1025ال توجد غرامات ذات أثر جوهري، وفيما يلي بيان بالغرامات التي فرضت على المصرف خالل العام المالي 

 ريال 5,000  مؤسسة النقد العربي السعودي -

 ريال 234,000   الشؤون البلدية وأخرى -

  ومعظم ما فرض على المصرف يشمل جزاءات ألعمال تشغيلية تم معالجتها.  
 

 
ً
 المدفوعات المستحقة نظاما

 فـي نهايـة العـامالمستحقة ضريبة االستقطاع  تكما بلغ مليون ريال. 21 م،1025ديسمبر  32بلغت الزكاة المقدرة للسنة المالية المنتهية في 

 ريال. 325,413 م،1025المالي 
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 الموظفين مزايا

 لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، وقـد بلـغ رصـيد مكافـأة نهايـة الخدمـة فـي 
ً
يتم دفع مزايا وتعويضات الموظفين وفقا

ومنســوبوه بإيــداع مســاهمات شــهرية لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة مليــون ريــال، كمــا يقــوم المصــرف  90، م1025ديســمبر  32

مإضافة لذلك ، لصالح منسوبي المصرف حسب نظام العمل والعمال في المملكة
ّ
نـوعين مـن البـرامج م 1022في العـام المصرف لموظفيه  قد

 الية الموحدة للمصرف.القوائم الم من 31في االيضاح رقم  المبينساس األسهم حسب أالمحسوبة على 

 

 ملكية أسهم المصرف لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م
صافي  العدد في نهاية العام في بداية العامالعدد 

 التغير

نسبة 

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغير

 - - - 9902521 - 9902521 معالي م/عبد العزيز بن عبداهلل الزامل 1

 %(32.5)  (2502000) - 1502000 - 2002000 أ/عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس 2

 - - - 522225 - 522225 ركيد/سليمان بن محمد الت 3

 - - - 22190 - 22190 أ/سعد بن علي الكثيري 4

 %(2.39) (223) - 202223 - 202181 د/سعد بن عطيه الغامدي 5

 %19 512232 - 1292202 - 2932520 د/إبراهيم بن فهد الغفيلي 6

 %0.51 1,500 - 1122500 - 1112000 /حمود بن عبداهلل التويجريم 2

 %109.82 822852 - 2102859 - 392001 د بن سليمان أبانميأ/محم 8

 

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 م

 
 اسم من تعود له المصلحة

صافي  العدد في نهاية العام العدد في بداية العام

 التغير

نسبة 

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم تغيرال

 - - - 859 - 859 البتيري الرحمن عبد بن عماد/أ 2

 - - - 2,859 - - *الزهراني جمعان بنعبداهلل /أ 1

 %19.11 812000 - 3582202 - 1212202 اليعقوب المحسن عبد بن سعد/أ 3

 - - - - - 102000 **راشد علي حيدر/أ 2

 - - - 22100 - 22100 السهليد/محمد بن سلطان  5

 م1025 - 08 - 19بداية التعيين بتاريخ *

 م1025 - 01 - 25** نهاية التعيين بتاريخ 

 

 نظام الرقابة الداخلية

من منطلق مسئولية إدارة المصرف عن إعـداد نظـام شـامل وفعـال للرقابـة الداخليـة لتحقيـق األهـداف المعتمـدة للمصـرف، فقـد تـم بنـاء نظـام 

لقـد ، ة الداخلية يناسب أنشطة المصرف ويضع في االعتبار األهميـة النسـبية للمخـاطر الماليـة والمخـاطر األخـرى المالزمـة لهـذه األنشـطةللرقاب

 من الرقابة المسـتمرة والك
ً
 معقوال

ً
شـف تم تصميم نظام الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا

 عن المخاطر المحتملة والتعامل معها. المبكر

تقدير إدارة المصـرف لوضـع نظـام رقابـة يتناسـب مـع األهميـة النسـبية للمخـاطر الماليـة وغيرهـا مـن وويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية 

م تصميم نظـام الرقابـة الداخليـة تو، المنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددةوبقدر معقول من التكلفة و ،المخاطر الكامنة في أنشطة المصرف

تفــادي لعطــاء تأكيــدات معقولــة نظــام الرقابــة الداخليــة مصــمم إل بالتــالي فــإنو ،عــدم تحقيــق األهــداف ولــيس لتفاديهــا بغــرض إدارة مخــاطر

 الخسائر المتعلقة بها.واألخطاء الجوهرية 

وتتضـمن هـذه  ،قارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخـارجيينإضافة لما ذكر فإن مجلس اإلدارة شكل لجنة مراجعة تراجع بشكل دوري الت 

 التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية. 

بناًء على ما ذكر نعتقد بأن المصرف لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولـة مـن حيـث التصـميم والتطبيـق، وخـالل العـام لـم يكـن 

 إجراءات الرقابة الداخلية في المصرف. وتعلق بفعالية نظام هناك مالحظات جوهرية ت
 

 حوكمة الشركات

 ألحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتعليمات مؤسسـة النقـد العربـي 
ً
بصفة عامة، يعمل المصرف وفقا

 صرف فهي:التي لم يتم تطبيقها من قبل الم ةالسعودي، أما البنود االسترشادي
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والتـي تـنص علـى وجـوب اتبـاع أسـلوب التصـويت التراكمـي عنـد التصـويت الختيـار أعضـاء مجلـس اإلدارة فـي الجمعيـة  المادة السادسةة )ب( -

 العامة، ويعود سبب عدم التطبيق إلى أن النظام األساس للمصرف نص على حق التصويت العادي لكل مساهم. 

 - على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عـن غيـرهم مثـل وتنص على أنه يجب المادة السادسة )د( -

اإلفصاح عن سياساتهم السـنوية، وكـذلك اإلفصـاح عـن كيفيـة التعامـل مـع أي تضـارب جـوهري للمصـالح قـد يـؤثر علـى  -صناديق االستثمار 

ـــزام  ممارســـة الحقـــوق األساســـية الخاصـــة باســـتثماراتهم، ويعـــود ســـبب ـــيس لـــه الصـــفة القانونيـــة إلل ـــى أن المصـــرف ل عـــدم التطبيـــق إل

 لإلفصاح عن سياستهم في التصويت. -مثل صناديق االستثمار  –المستثمرين ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

 

 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

ــار التنفيــذيين أو مســاهمي ال  يوجــد لــدى المصــرف معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات قــام بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كب

 المصرف بالتنازل عن أي مصلحة أو حقوق.
 

 المعايير المحاسبية:

درة مـن قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، فـي عمليـة إعـداد القـوائم الماليـة معـايير المحاسـبة للمؤسسـات الماليـة الصـا يتبع المصرف

 مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. والمعايير الدولية للتقارير المالية، ونظام

  

 التقارير المالية

 يؤكد مجلس اإلدارة على اآلتي:

 ائج أعمالــه، والتــدفقات الماليــة والتغيــرات فــي حقــوقالقــوائم الماليــة المعــدة مــن قبــل إدارة المصــرف تعكــس بعــدل مركــزه المــالي، ونتــ .2

 الملكية. 

 يتم تطبيـق السياسـات المحاسـبية المالئمـة لظـروف المصـرف بشـكل ثابـت فـي إعـداد القـوائم الماليـة، كمـا يـتم اسـتخدام بعـض التقـديرات .1

 للمعايير المحاسبية. 
ً
 إلعداد القوائم المالية وفقا

 لصحيح.بالشكل اأعدت أن سجالت الحسابات  .3

 بفعالية.  ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  .2

 قدرة المصرف على مواصلة نشاطه. في أنه ال يوجد أي شك يذكر  .5

( فــي القــوائم الماليــة الموحــدة، لــم يــتم الــدخول مــن قبــل المصــرف فــي أي عقــود فيهــا 31بخــالف المعلومــات الــواردة فــي إيضــاح رقــم ) .1

 .وألي شخص ذو عالقة ضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام الماليةهامة ألي من أع مصلحة

 

 الخطط المستقبلية

طموحـة لزيـادة أنشـطته وعملياتــه مـن خـالل تقــديم العديـد مـن المنتجـات والخــدمات الماليـة المتوافقـة مــع ال هخططــتنفيـذ المصـرف سيواصـل 

وبنــاء  تكمال شــبكة الفــروع والصــرافات اآلليــة، وزيــادة أعــداد الشــركاء مــن األفــراد والشــركاتاألحكــام والضــوابط الشــرعية مــع االســتمرار فــي اســ

 محفظة التمويل وودائع الشركاء.

ينـوي سـتثمار(، كمـا سـتثماري للمصـرف )شـركة اإلنمـاء لالمـن خـالل الـذراع االاالسـتثمارية صـناديق المزيـد مـن الكما ينوي مصـرف اإلنمـاء إطـالق 

خـدمات شــركة مـن خــالل ) خـدمات التحويــلالتوسـع فــي خـدمات المؤسســات الصـغيرة والمتوســطة باإلضـافة إلــى  تقــديم التوســع فـي المصـرف

 البريد السعودي.مؤسسة مع بالشراكة إرسال( 

 

 المخاطر ومراقبة تحديد

 فـي واإلجـراءات األنظمـة وضـع تـمو ،مختلفـة مخـاطر المصرف كغيره مـن المصـارف إلـى تعرضيعتيادية في إطار ممارسة األعمال المصرفية اال

ن الم .الرئيسية المخاطر كافة عن واإلبالغ ومراقبة تحديد أجل من المصرف
ّ
 ها المصرف اآلتي:خاطر الرئيسية التي يمكن أن يواجوتتضم

 

 مخاطر االئتمان:

  االئتمانمخاطر  تعد
ً
 ملتزامـاتهافـي الوفـاء ب األخـرىف اطـر أللمصـرف، وتعـرف علـى أنهـا المخـاطر الناتجـة عـن إخفـاق ال من أكثر المخاطر أهميـة

مــن خــالل االئتمــان بفعاليــة  مخــاطريقــوم المصــرف بــإدارة و ر ماليــة.ئتكبــد المصــرف لخســاإلــى  يــؤديقــد ممــا عنــد اســتحقاقها  تجــاه المصــرف

 وحــدود العمــالء، نمــ المطلوبــة فصــاحاتواال المخــاطر، قبــول ومعــايير ة،ألســواق المســتهدفل ضــوابط تضــع والتــي ئتمــاناال لمخــاطر اتسياســ

 .للحسابات اليومية اإلدارةإضافة إلى  التركيز

ن  ئتمــانياال الفحــص ســالمة ولضــمان
ّ
االئتمــان،  مخــاطر سياســة متابعــةو تطبيــق هــامهام وأحــد المخــاطر إلدارة مســتقلة مجموعــة المصــرفكــو

 بعة أي مشاكل ائتمانية قد تطرأ في تمويالت العمالء.عمليات االئتمان وما يتعلق بها من مستندات بعد اعتمادها، كما تتولى مسؤولية متاو
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 مخاطر السوق:

الســوق مثــل  محــدداتماليــة نتيجــة للتغيــر فــي الدوات لــألتــدفقات النقديــة المســتقبلية للالقيمــة العادلــة  تذبــذبتمثــل مخــاطر الســوق مخــاطر 

  .السلعأسعار و معدل العائد، أسعار الصرف األجنبي أسعار األسهم،
 

 السيولة مخاطر 

و أ النقـدا المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباتـه الماليـة التـي تسـدد عـن طريـق هيواجهقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

مسـتوى التصـنيف االئتمـاني فـي حـاالت تخفـيض ق أو اسـوعـدم اسـتقرار األ فـي حـاالتمخـاطر السـيولة تنشأ  موجودات مالية اخرى. عن طريق

، كمـا تقـوم إدارة . وللتقليـل مـن هـذه المخـاطر، قامـت إدارة المصـرف بتنويـع مصـادر التمويـلاألمـوالبعـض مصـادر  انخفـاضقد يؤدي إلـى  مما

. يتـولى فريـق إدارة رصـيد مالئـم مـن النقـد ومـا يماثلـهب االحتفاف، باإلضافة إلى السيولة احتياجات االعتبار آخذة في الموجوداتإدارة المصرف ب

 السوق في مجموعة إدارة المخاطر مهام متابعة ورقابة مخاطر السيولة التي قد يتعرض لها المصرف. مخاطر 

 

 ولتعزيـز مراقبـة المخـاطر  ،ولجـان اإلدارة األخـرى لجـان مجلـس اإلدارة مختلـف قبـل مـن المخـاطر على كافـة االنكشاف مراقبة وتتم
ّ
ل مجلـس شـك

ــة للمخــاطر  وتشــتمل ،مخــاطر والوفــاء بالمســؤوليات األخــرى ذات العالقــةالشــراف علــى عمليــة إدارة اإل لمســاعدة المجلــس فــي اإلدارة لجن

 التـي للمخـاطر الرئيسـية تفصـيلي شـرح علـىم 1025للعـام المدققـة لمصـرف اإلنمـاء  الموحدة القوائم المالية ضمن 19إلى  12 من اإليضاحات

 .إدارتها واستراتيجية لها المصرف يتعرض
 

 خاتمة

 
ُ
والتـي اشـتملت علـى زيـادة شـبكة الفـروع والصـرافات  م1025تقديره لإلنجازات التي حققها المصرف خالل العـام المـالي  عن إلدارةا مجلس عبري

قـد أسـهم ذلـك فـي نمـو عـدد واآللية إضافة للقنوات االلكترونية المختلفة والتوسع في الخدمات والمنتجـات التـي يقـدمها المصـرف لعمالئـه 

 على نتائج المصرف المالية. العمالء وعمليات المص
ً
 رف وأنعكس ذلك ايجابا

 

شرافية في المملكة العربيـة السـعودية والجهات الحكومية واإل الكرام لمساهمينلشركاء المصرف وا وتقديره شكره عنويعبر مجلس اإلدارة 

العاملين  لجميع وتقديرهيقدم شكره  كما ،للمصرف واالزدهار التقدم من مزيد تحقيق في أثره له كان الذي وتعاونهم دعمهم وثقتهم على

 عملهم. ومهام واجبهم تأدية في وتفانيهم المخلصة جهودهم على المصرف، في

 

يرفــع مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي المصــرف الشــكر والتقــدير لخــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز آل  وبهــذه المناســبة

آل بـن عبــدالعزيز  ئــب رئـيس مجلــس الـوزراء ووزيــر الداخليـة صــاحب السـمو الملكــي األميـر محمــد بـن نــايفسـعود وســمو ولـي عهــده األمـين ونا

ووزيـر النائـب الثـاني لـرئيس مجلـس الـوزراء آل سـعود ولـي ولـي العهـد بـن عبـدالعزيز  محمـد بـن سـلمانصاحب السمو الملكـي األميـر سعود و

لكبيرة التي يقدمونها للوطن والمواطن وفقهم اهلل وسدد علـى الخيـر خطـاهم وحفـظ حفظهم اهلل على الخدمات الجليلة والجهود االدفاع 

 اهلل وطننا الغالي من كل سوء ومكروه.

 

 ،،، واهلل ولي التوفيق

 

 مجلس اإلدارة



 نظام الرقابة
الداخلية
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عد 
ُ
 و ،نظـام مالئـم وفعـال للرقابـة الداخليـةإيجـاد واسـتمرار مسؤولة عـن المصرف إدارة ت

ّ
السياسـات واإلجـراءات، ن نظـام الرقابـة الداخليـة يتضـم

 لتحقيق األهداف االستراتيجية للمصرف.اإلدارة التي صممت تحت إشراف مجلس 

 

وفعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المصـرف  كفـاءةتقـويم مـدى  - عـن اإلدارة التنفيذيـة ةمسـتقلال -ة نطـاق إدارة المراجعـة الداخليـويشمل 

 لى لجنة المراجعة. إالهامة والجوهرية التقويم نتائج تمدة، ورفع المعاالمتثال للسياسات واإلجراءات تقويم و

 

ــ علــى إبــداء المراجعــة الداخليــة بالمصــرفتشــتمل مهــام مجموعــة  ــة رأيهــا  الرقابــة ورفــعة وفعاليــة عمليــات ءرأي حــول مــدى كفــاال إلــى لجن

، واإلدارة العليا  المراجعة
ً
 أو، المراجعـةثباتات كافية تم الحصول عليها مـن خـالل عمليـات ويستند هذا الرأي على إ ،مرة واحدة على األقلسنويا

  خريناآلتوكيد خدمات المقدمي أعمال االعتماد على  من خالل
ً
  .متى كان ذلك مناسبا

 

ي اإلجـراءات لمنـع وتصـحيح أ وتسـهيلن خالل المراجعـة المسـتمرة مجهود منسقة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة إدارات المصرف جميع وتبذل 

تصـحيح أوجـه القصـور فـي ب تحـت إشـراف اإلدارة التنفيذيـة العليـاوتقوم كل إدارة وفـق المسـؤوليات المسـندة لهـا والرقابة. نظمة أقصور في 

 الرقابة التي تم تحديدها من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين. 

 

 مركزيـةالليـة الرقابـة اآلياسات واإلجـراءات الداخليـة مـن خـالل تطبيقـات والس النظاميةبالمتطلبات المصرف التزام رقابة  االلتزامتتولى مجموعة 

 ات االلتزام.الذاتي واختبار  ومن خالل التقويم

 

ــة الداخليــة لتقــديم لقــد  ــم تصــميم نظــام الرقاب ــ تأكيــداتت علــى إدارة المخــاطر لتحقيــق األهــداف اإلدارة عــن قــدرة المصــرف  لمجلــس ةمعقول

 جميـع كشـفتنـع أو تم القـد قيـود متأصـلة، ول تخضـع، بلغـت جـودة تصـميمهاأنظمة الرقابة الداخليـة، مهمـا  لك فإنوبالرغم من ذ االستراتيجية.

  الحــالي فــإن اســتخدام التقــويموعــالوة علــى ذلــك،  ،الرقابــةنظمــة أأوجــه القصــور فــي 
ً
فتــرات لل لفعاليــة أنظمــة الرقابــة قــد ال يكــون مالئمــا

 ي حال عدم االلتزام بالسياسات واإلجراءات.في حال تغيرت الظروف أو فمستقبلية ال

 

 إ اإلدارة لقد طبقت
ً
 للرقابةطارا

ً
 المتعلقة بالرقابة الداخلية. السعودي العربي النقد الداخلية وفقا إلرشادات مؤسسة متكامال

 . للمصرف الداخلية مراجعةال إدارة أعدته الذي النحو على الداخلية الرقابة نظام فعالية مراجعة تقويم المراجعة تتولى لجنة كما

أعمـال  إطار اإلدارة في قبل من كاف يتلق العناية الالزمة بشكل لم جوهري ال يحتوي على أي ضعف للمصرف الداخلية الرقابة تقويم إن تقرير

 .الداخلية الرقابة

 

 الحاليـة الداخليـة الرقابـة أنظمـة أن اإلدارة تـرى عـام،ال خـالل اإلدارة بهـا قامـت التـي الداخليـة ألنظمة الرقابة المستمر التقويم نتائج على وبناء

 الداخليــة الرقابــة نظــام وتقويــة تعزيــز إلــى باســتمرار تســعى اإلدارة كمــا أن باســتمرار، ويــتم مراقبتهــا بفعاليــة، وتعمــل كــاف، نحــو علــى صــممت

 .للمصرف

 

 .السعودي العربي النقد مؤسسة وفقا لتعليمات الداخلية، بةالرقا لنظامدارة إلاتقويم  يصادق على اإلدارة مجلس فإن سبق، ما على وبناًء 
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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  0,كما في 
 إيضاح

2015 2014 

 بآالف الرياالت السعودية السعودية بآالف الرياالت

    الموجودات

 6,065,881 5,132,787 4 السعودي نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي

 10,317,854 17,014,688 5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 8,036,151 6,468,138 6 استثمارات 

 53,636,981 56,570,051 0 صافي  تمويل،

 1,543,578 1,629,004 5 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,261,414 1,909,862 9 موجودات أخرى    

 80,861,859 88,724,530  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين

    

    طلوباتمال

 32,657 2,263,674 10 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 59,427,825 65,541,656 01 ودائع العمالء

 3,462,145 5326031,9 12 مطلوبات أخرى

 1129112112 013,053,69  إجمالي المطلوبات

    

    لمساهمينا حقوق

 15,000,000 15,000,000 13 رأس المال

 1,013,556 1,381,050 14 احتياطي نظامي

 (21,094) (10,477)  القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع احتياطي

 23,006 36,450  احتياطيات أخرى

 1,268,285 03,053015  أرباح مبقاة

 810,100 787,057 50 أرباح مقترح توزيعها

 (154,621) (154,621) 02 أسهم خزينة

 17,939,232 18,352,161  إجمالي حقوق المساهمين

 80,861,859 88,724,530  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38لى إ 2تعد اإليضاحات المرفقة من 
ً
 جزءا
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 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
ً
 جزءا

 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  0,منتهية في للسنة ال
 إيضاح

2015 2014 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

    

 2,285,724 2,547,138 17 والتمويل ستثماراتاال من الدخل

 (210,776) (268,452) 17 ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 2,074,948 2,278,686 17 صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

 396,213 620,009 18 صافي ،مصرفية خدمات أتعاب

 57,487 94,223     صافي عمالت، تحويل أرباح

 (3,084) (17,704)  صافي الدخل، قائمة في العادلةبالقيمة  مدرجة استثمارات خسائر

 75,152 64,890  مكاسب بيع استثمارات متاحة للبيع، صافي

 17,531 22,172  رباحأ توزيعاتدخل 

 1,592 465  األخرى العمليات دخل

 2,619,839 3,062,741  العمليات إجمالي دخل

 637,027 669,975 19 رواتب ومزايا الموظفين

 108,492 127,841  يجارات ومصاريف مبانيإ

 153,552 160,659 5 وإطفاء استهالك

 285,866 315,625  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 144,600 196,173 0.0  ة التمويلانخفاض قيم مخصص

 17,073 111,592  مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى

 العملياتإجمالي مصاريف 
 

1,581,865 1,346,610 

 1,273,229 1,480,876  العمليات     دخل صافي 

 (8,798) (10,900) 6.4,6.5   المشاريع المشتركةو الحصة في خسارة الشركة الزميلة

 1,264,431 1,469,976  صافي دخل السنة

 0.85 0.99 51 ()بالريال السعودي األساسي والمخفض للسهمربح ال
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 ديسمبر 0,للسنة المنتهية في 
 

2015 2014 

 السعودية بآالف الرياالت السعودية الرياالت بآالف

 دخل السنة صافي
 

1,469,976 1,264,431 

 سيتم تحويلها لقائمة  خرىأشاملة  إيرادات

 الدخل الموحدة في الفترات القادمة:

 

  

 للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي
 

(19,012) (26,804) 

 للبيع المتاحة المحققة من االستثمارات ب)الخسارة(/المكاسصافي 
 

29,629 (75,152) 

 1,162,475 1,480,593  للسنةالشامل الدخل  إجمالي

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
ً
 .جزءا
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 بآالف الرياالت السعودية ديسمبر   32في  للسنة المنتهية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 المةةال رأس إيضاح 2015
 ياالحتياط

 لنظاميا

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

ت استثمار لال
 متاحةال

 للبيع
احتياطيات 

 أخرى

 
 األرباح
 المبقاة

أرباح 
مقترح 
 توزيعها

سهم أ
 جمالياإل خزينة

 17,939,232 (154,621) 810,100 1,268,285 23,006 (21,094) 1,013,556 15,000,000  السنة  في بداية الرصيد

 1,469,976 - - 1,469,976 - - - -  السنة دخل صافي

 القيمة في التغيرصافي 

 ســـــــــــتثماراتلال العادلـــــــــــة

 (19,012) - - - - (19,012) - -  للبيع متاحةال

المحققـــة  مبـــالغال صـــافي

 متاحـــةال ســـتثماراتمـــن اال

 29,629 - - - - 29,629 - -   للبيع

 1,480,593 - - 1,469,976 - 10,617 - -  اجمالي الدخل الشامل 

 االحتيـاطي محـول إلـىال

 - - - (367,494) - - 367,494 - 04 النظامي

ـــات  ـــى المطلوب المحـــول إل

 (271,008) - - (271,008) - - - - 50 ـ الزكاة المستحقةـاألخرى 

 - - 787,057 (787,057) - - - - 50 أرباح مقترح توزيعها

ــــاح مدفوعــــة  توزيعــــات ارب

 (810,100) - (810,100) - - - - -  م 1022عن العام 

أســـــهم  احتيـــــاطي بـــــرامج

 13,444 - - - 13,444 - - - 31 الموظفين

 18,352,161 (154,621) 787,057 1,312,702 36,450 (10,477) 1,381,050 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 

 بآالف الرياالت السعودية  ديسمبر 32في  للسنة المنتهية حقوق المساهمين الموحدة قائمة التغيرات في

 رأس المــال إيضاح 2014
االحتياطي 
 النظامي

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

 ستثماراتلال
متاحة ال

 للبيع
احتياطيات 

 أخرى

 
 األرباح
 المبقاة

أرباح 
مقترح 
 توزيعها

أسهم 
 اإلجمالي خزينة

 16,831,931 (154,621) - 1,197,992 10,250 80,862 697,448 15,000,000  السنة  في بداية الرصيد

 1,264,431 - - 1,264,431 - - - -  السنة دخل صافي

 القيمة في التغيرصافي 

 ستثماراتلال العادلة

 (26,804) - - - - (26,804) - -  للبيع متاحةال

المحققة  مبالغال صافي

 متاحةال ستثماراتمن اال

 (75,152) - - - - (75,152) - -   للبيع

 1,162,475 - - 1,264,431 - (101,956) - -  اجمالي الدخل الشامل 

 االحتياطي محول إلىال

 - - - (316,108) - - 316,108 - 22 النظامي

 (67,930) - - (67,930) - - - - 12 الزكاة

 - - 810,100 (810,100) - - - - 21 أرباح مقترح توزيعها

أسهم  احتياطي برامج

 12,756 - - - 12,756 - - - 31 الموظفين

 17,939,232 (154,621) 810,100 1,268,285 23,006    (21,094) 1,013,556 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
ً
 جزءا
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 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
ً
 جزءا

 التدفقات النقدية الموحدةقائمة 

 ديسمبر  32في  للسنة المنتهية

 إيضاح

2015 2014 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

    

    األنشطة التشغيلية:
 1,264,431 1,469,976  السنةصافي دخل 

    التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي
    غيلية:النقد الناتج من األنشطة التش

 153,552 160,659 8 وإطفاء استهالك
 (455) (54)  معدات، صافي و مكاسب بيع ممتلكات

 قائمة في العادلةبالقيمة  مدرجةال ستثماراتاال غير محققة من )مكاسب(/خسائر

 1,908 18,491  صافي الدخل،

 (17,531) (22,172)  رباحأ توزيعاتدخل 
 144,599 196,173   انخفاض قيمة التمويل مخصص

 17,074 111,592  مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى
 12,756 13,444 31 أسهم الموظفين احتياطي برامج

 8,798 10,900 6.4,6.5 والمشاريع المشتركة الزميلة الشركة خسارة في الحصة
  1,959,009 1,585,132 

    ةصافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلي
 (721,122) (487,489) 4 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما من 

 (1,692,594) (4,234,807)  تاريخ االقتناء

 (2,749,346) 1,454,720  استثمارات
 (8,857,957) (3,129,243)  تمويل 

 (762) (648,448)  خرىموجودات أ
    صافي الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 (168,079) 2,231,017  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 16,648,128 6,096,758  ودائع العمالء
 256,203 (895,106)  مطلوبات أخرى

 4,299,603 2,346,411   األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من
    األنشطة االستثمارية:

 (225,437) (246,149) 8 شراء ممتلكات ومعدات
 3,674 118  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 17,531 22,172  مستلمة رباحأ توزيعات

 (204,232) (223,859)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    :األنشطة التمويلية

 (70,000) (1,081,108) 21 الزكاة المدفوعةو باحتوزيعات االر 

 (70,000) (1,081,108)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 4,025,371 1,041,444  )النقص( في النقد وما يماثله/الزيادة صافي
 6,040,732 10,066,103  النقد وما يماثله في بداية السنة

 10,066,103 11,107,547 55 سنة النقد وما يماثله في نهاية ال

 2,357,735 2,377,400  والتمويلية ستثماريةاال األنشطة من المحصل الدخل

 180,357 213,815  ألجل عمالء استثمارات على العائد المدفوع
لالستثمارات  العادلة القيمة في اتالتغير  صافي :معلومات اضافية غير نقدية

 (26,804) (19,013)  للبيع المتاحة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م5104م و 5102ديسمبر  0,في  للسنتين المنتهيتين

  

 عةام - 0

 التأسيس  (�أ

مـارس  18هــ )الموافـق 2212صـفر  18وتاريـــخ  25لكـي رقـم م/المرسـوم الم شركة مساهمة سعودية بموجـب ،)المصرف( مصرف اإلنماء تأسس

القرار الـوزاري رقـم  يعمل المصرف بموجب .م(1001مارس  12هـ )الموافق 2212صفر 12 ( وتاريخ21ء رقم )اقرار مجلس الوزر بموجب و م(1001

م(، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية من 1008 يوما 11هـ )الموافق 2219جمادى االولى  12( وتاريخ (1010250808والسجل التجاري رقم  223

  19خالل 
ً
 في عام  58) فرعا

ً
 م( في المملكة العربية السعودية.2014فرعا

 :هو للمصرفعنوان المركز الرئيس إن 

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  11122 ص ب

 22581الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 :أدناه ة الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة المذكورةتشمل القوائم المالي 

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

 % 200 شركة اإلنماء لالستثمار
الموافق (هـ  2230جمادى اآلخرة  2

 )م1009 وماي 32

خدمات إدارة الموجودات والوساطة وتقديم المشـورة 

 راق الماليةوالتغطية والحفظ في أعمال األوالتعهد ب

 % 100 شركة التنوير العقارية
 25الموافق (هـ  2230شعبان  12

 )م1009أغسطس 

مســك وإفــراغ العقــارات لألغــراض  أنشــئت الشــركة بغــرض

 التمويلية

شركة وكالة اإلنماء 

 نياوالتعللتأمين 
 200% 

 30هـ)الموافق  2235ل وربيع األ 19

 م( 1022يناير 
 زميلة( مارين )شركة ووكيل تأمين لشركة اإلنماء طوكي

 

النظــام األســاس و مــن خــالل منتجــات متنوعــة وأدوات متوافقــة مــع أحكــام الشــريعةاالســتثمارية و جميــع الخــدمات المصــرفية المصــرف يقــدم

 األنظمة االخرى ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.و مصرفلل

 

 الهيئة الشرعية ب(

 مــن المصــرف بتوافــق أعمالــه مــع أحكــام الشــريعة،التز 
ً
فقــد قــام بإنشــاء هيئــة شــرعية لتخضــع جميــع أعمــال ومنتجــات المصــرف لمراجعتهــا  امــا

 وموافقتها.

  

 أسس اإلعداد –5

 أ ( بيان االلتزام

 الموحدة: القوائم المالية أعدت هذه

I.  
ً
 والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية.د العربي السعودي معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقل وفقا

II. لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية 
ً
 النظام األساسي للمصرف.و وفقا

 

  ب ( أسس العرض والقياس

 لبيـعل متاحـةالالسـتثمارات سـهم التحفيزيـة للمـوظفين وابـرامج األ عـدا فيمـاتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقـا لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة 

 الدخل فيتم قياسها باستخدام القيمة العادلة. قائمة خالل من العادلة بالقيمة المدرجة ستثماراتالوا

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

 تقريب المبالغ ألقرب ألف، ما لم يرد خالف ذلك.ويتم  تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف،

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

 فتراضــاتالالتقــديرات واو األحكــام اســتخدام بعــض ة،الماليــ تقــاريرلالخاصــة با لمعــايير الدوليــةة الموحــدة وفقــا لالماليــ قــوائمإعــداد اليتطلــب 

اسـتخدام األحكـام عنـد  دارةمـن اإل ذلـك تطلـبيكمـا موجـودات والمطلوبـات المفصـح عنهـا. لا ثر على مبالغتؤالمحاسبية الهامة التي يمكن أن 

المصــرف  ةخبــر  علــى أسـاس ذلــكو ةسـتمر صــورة مالتقــديرات واالفتراضـات واألحكــام ب هــذه يــتم تقيـيم .مصــرفتطبيـق السياســات المحاسـبية لل

. وقـد لظـروفوفقـا ل ةمعقولـهـا أنبالتـي يعتقـد ية مسـتقبلحـداث الة وتوقعـات لألالحصول على المشـورة المهنيـأخرى تشتمل على  وعوامل

و(، 3 تمثلت المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها األحكام في تقييم االستثمارات )إيضاح رقـم

ق(، وفــي قيـاس السـيطرة علــى الشـركات المسـتثمر فيهــا 3يم االكتواريـة )وفـي قيــاس القـ ح(،3انخفـاض قيمـة الموجــودات الماليـة ) وتقيـيم

 ت(.3)
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 هة( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمبدأ االستمرارية وتعتقد بأن لدى المصرف الموارد الكافية 
ً
قامت إدارة المصرف بتقييم قدرة المصرف على االستمرار في العمل وفقا

 هامة حول ا لوالنية لمواصلة أعماله في المستقب
ً
لمنظور. كما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي علم بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكا

 لمبدأ االستمرارية.
ً
 قدرة المصرف على االستمرار وفقا

  

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – ,

مستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك ال

الدولية الجديدة والتعديالت على المعايير الموضحة أدناه التي يتعين على  المعاييرفيما عدا اتباع  2014ديسمبر  32للسنة المنتهية في 

 م:2015المصرف اتباعها خالل العام 

 وصف مختصر عن التعديالت تاريخ السريان  المعيار والتعديالت

ـــــدولي إلعـــــداد التقـــــارير  ـــــار ال المعي

ــــــــــــدفعات  – 1الماليــــــــــــة رقــــــــــــم  "ال

 المحسوبة على أساس األسهم"

 

توضح التعـديالت علـى المعيـار الجوانـب المتعلقـة بشـروط االسـتحقاق عبـر تعريـف  م 1022يوليو 

 من "شروط األداء" و "شروط الخدمة" بشكل مستقل.
ً
 كال

ـــــدولي إلعـــــداد التقـــــارير  ـــــار ال المعي

"القطاعـــــــــــات  – 8ة رقـــــــــــم الماليـــــــــــ

 التشغيلية"

تتطلــب التعــديالت علــى هــذا المعيــار قيــام المنشــاة باالفصــاح عــن األحكــام التــي  م 1022يوليو 

اتخذتها اإلدارة عند تطبيـق أسـس ومعـايير التجميـع باإلضـافة إلـى تسـوية أرصـدة 

 موجودات القطاعات التشغيلية مع إجمالي موجودات المصرف.

 

ـــــدولي إل ـــــار ال عـــــداد التقـــــارير المعي

"قيــــاس القيمــــة  – 23الماليــــة رقــــم 

 العادلة"

يتيح المعيار قياس الموجودات والمطلوبات قصيرة األجل غيـر المرتبطـة بمعـدالت  م 1022يوليو 

العائد بقيمة فواتيرها بدون احتساب قيمـة خصـم فـي حـال كـان أثـر قيمـة الخصـم 

  بالمحفظـة علـقالمت االسـتثناء بـأن التعـديالت كما توضـح غير جوهري.
ً
يسـري أيضـا

 (39نطـاق معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ) ضـمن تقـع التـي األخـرى علـى العقـود

( وبـدون اعتبـارات لمـدى تطـابق 9الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم ) والمعيـار

شــروط تعريــف الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي 

 (.31م )معيار المحاسبة الدولي رق

 

 – 21معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 

" والمعــــــــــدات واآلالت"الممتلكــــــــــات 

ــدولي رقــم  ــار المحاســبة ال  38ومعي

 "الموجودات غير الملموسة".

 

 فــي  م 1022يوليو 
ً
توضــح التعــديالت فــي المعيــار متطلبــات تطبيــق نمــوذج إعــادة التقيــيم أخــذا

ب فـي جميـع  العتبار أن إعادة احتساب مجمع االستهالك أو مجمعا
ّ
اإلطفاء ال تتطل

ر في القيمة الدفترية االجمالية لألصل. 
ّ
 الحاالت أن تكون متناسبة مع التغي

 – 12معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 

ـــــــاألطراف  "االفصـــــــاحات المتعلقـــــــة ب

 "ذوي العالقة

تم توسيع نطاق تعريف الجهات ذات العالقـة ليشـمل "شـركة اإلدارة" التـي تقـدم  م 1022يوليو 

ــار مــوظفي اإلدارة باعتبارهــا جهــة ذات عالقــة تقــدم خــدمات وظيفيــة  خــدمات كب

 سواًء كانت تلك الخدمات مباشرة أو غير مباشرة. ،رئيسية للمنشأة

 

 – 20معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 

 "العقارات االستثمارية"

لتـي تـم شـراؤها يتطلب المعيـار أن تقـوم المنشـأة بتحديـد مـا إذا كانـت العقـارات ا م 1022يوليو 

كمـا  ،(20تمثل عقارات استثمارية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الـدولي رقـم )

يتطلب المعيار أن تقـوم المنشـأة بمراجعـة معـامالت شـراء العقـار بشـكل مسـتقل 

( لتحديد ما إذا كان 3بالنظر لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ت إندماج األعمال.  التملك يتعلق بمعامال

 

فيمــا عــدا بعــض  الموحــدة الماليــة القــوائم هــذه علــى جــوهري تــأثير لهــا لــيسالدوليــة الخاصــة بالتقــارير الماليــة  المعــايير علــى التعــديالتإن 

 االفصاحات االضافية.

 

التـي يتعـين علـى المصـرف و يـة التـي تـم نشـرهاالدوليـة الخاصـة بالتقـارير المال المعـاييرلقد ارتأى المصرف عدم االتباع المبكر للتعديالت علـى 

 من السنة المحاسبية التي تبدأ من أول يناير 
ً
 (.31م وما يليها من سنوات )إيضاح رقم 2016اتباعها اعتبارا

 

 للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:
ً
  نورد فيما يلي ملخصا
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 لماليةأسس توحيد القوائم ا أ (

ة تشـمل القـوائم الماليـة الموحـدة القـوائم الماليـة للمصـرف والشـركات التابعـة لـه. يـتم إعـداد القـوائم الماليـة للشـركات التابعـة لـنفس الفتـر 

 المالية للمصرف باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 

للمصـرف قـدرة علـى الـتحكم فـي تلـك الشـركات عنـدما ويكـون  الشركات التابعة هي الشركات التـي يكـون للمصـرف القـدرة علـى الـتحكم فيهـا.

 في عوائد متغيرة لالستثمار ويكون له القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة
ً
 أو يمتلك حقوقا

ً
ا
َ
 . يكون معرض

ق فــي االســتثمار، فيــتم مراعــاة العوامــل أمـا فــي الحــاالت التــي تمثــل فيهــا حقــوق المصـرف أقــل مــن أغلبيــة التصــويت أو مــا يماثلهــا مـن حقــو

 ويشمل ذلك: والظروف ذات الصلة لتقدير مدى وجود سيطرة على المنشأة،

 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت على قرارات المنشأة المستثمر بها. ♥

 الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى. ♥

 تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم. حقوق تصويت المصرف الحالية والمتوقعة التي ♥

ويقـوم المصـرف بتحديـد مـا إذا كانـت لـه سـيطرة علـى المنشـأة المسـتثمر بهـا وذلـك عنـد وجـود مؤشـرات للتغيـر فـي عنصـر أو أكثـر مـن عناصـر 

 السيطرة.

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المصـرف ويـتم التوقـف عـن
ً
 مـن تـاريخ انتقـال السـيطرة مـن  يتم توحيد قوائم الشركات التابعة اعتبارا

ً
ذلـك اعتبـارا

 مـن التـاريخ  المصرف.
ً
وتعرض نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفتـرة )إن وجـدت( فـي قائمـة الـدخل الموحـدة اعتبـارا

 الفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب طبيعة كل حالة. 

فـي ظـروف المشابهة واألحـداث األخـرى للمعامالت  تقويمالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب الم القوائمتم إعداد 

يـتم إجـراء و إن السياسات المحاسبية المتبعـة مـن الشـركتين التـابعتين تتماشـى مـع السياسـات المحاسـبية المتبعـة مـن قبـل المصـرف. مماثلة.

 الية للشركتين التابعتين لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف. تعديالت، إن وجدت، على القوائم الم

 

حيث أن الشركات التابعة مملوكة بالكامـل للمصـرف، ال يوجـد أي حقـوق ملكيـة غيـر مسـيطرة ليـتم اإلفصـاح عنهـا. إن العملـة الوظيفيـة لجميـع 

 الشركات التابعة للمصرف هي عملة الريال السعودي.

 

  .ة وكذلك االيرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدةيتم حذف األرصدة المتداخل

 

 داولتاريخ الت (ب 

خ الــذي يـتم اإلثبـات وإلغـاء االثبـات األولــي لكافـة المعـامالت االعتياديـة المتعلقــة بشـراء وبيـع الموجـودات الماليـة بتــاريخ التـداول، وهـو التـاري 

 في النصوص التعاقدية لألداة. تتطلب المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيـع الموجـودات الماليـة أن يـتم 
ً
تسـليم يصبح فيه المصرف طرفا

 ة تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.زمني لموجودات خالل فترةا تلك

 بتـاريخ التـداول الـذي المطلوبـات الماليـة األخـرى مبـدو يتم إثبات كافة الموجـودات
ً
  فيـه المصـرف يصـبحئيا

ً
ألداة لـ ةالتعاقديـفـي األحكـام  طرفـا

 المالية.

 

 ج ( العمالت األجنبية

ت تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. كمـا تحـول أرصـدة الموجـودا

بتة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي في نهاية السنة بأسعار الصرف السائدة في ذلـك التـاريخ. تـدرج األربـاح أو والمطلوبات المالية المث

 الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية (د 

 نـدماقـائم ونظـامي ملـزم وع حق وجود عندوتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة  يةالمال تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

 .واحد آنفي  إثبات الموجودات وتسديد المطلوباتأو  يصافالعلى أساس  الموجودات مع المطلوبات لتسوية يكون لدى المصرف النية

خل الموحدة إال فـي الحـاالت التـي يتطلـب فيهـا أحـد معـايير المحاسـبة إجـراء تلـك وال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الد

 المقاصة.

 

 هة ( إثبات اإليرادات/المصاريف

 

 والتمويل االستثمارات من الدخل

 . العائــدفعلــيعلــى أســاس العائــد القائمــة الــدخل الموحــدة فــي المرتبطــة بــالربح الماليــة  بــاألدواتالمتعلقــة  اريفاإليــرادات والمصــيــتم إثبــات 

أو فـي حـال كـان )على مدى العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم معدل هو الفعلي

،
ً
بعـد  ةالمسـتقبلي النقديـة التدفقات يقوم المصرف بتقدير الفعلي، العائد حساب عند. للوصول إلى قيمتها الدفترية (قصيرة فترة ذلك مناسبا

والخصـومات التـي تعتبـر جـزء أساسـي مـن العائـد  ،األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية ويشمل ذلك جميـع األتعـاب وتكـاليف المعـامالت

  .الفعلي وال يشمل ذلك خسائر االئتمان المستقبلية

 ر أو استبعاد الموجودات أو المطلوبات المالية.  إصدا أو وتعرف تكاليف المعامالت بأنها التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بشراء،

 التغييـر اثبات يتمو المقبوضات، أو للمدفوعات المصرف بتغيير تقديراته قام القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا تعديل يتم

 .كدخل أو مصروف القيمة الدفترية في
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 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية عند تحققها/تكبدها. يتم إثبات

 

 أتعاب الخدمات المصرفية، صافي

 مـن احتسـاب العائـد الفعلـي ألي أداة ماليـة عنـد الخـدمات المصـرفيةيتم إثبـات أتعـاب 
ً
 أساسـيا

ً
ويـتم إثبـات  ،تقـديم الخدمـة التـي ال تعتبـر جـزءا

 اتعاب اإلدارة واألتعاب المتعلقة باإلدارة والم
ً
 لعقود الخدمات المعنية عند اكتمال تقديم الخدمة. أما مصاريف العمـوالت شورة والترتيب وفقا

 ثباتها كمصروف عند اكتمال التعامالت أو استالم الخدمة.إاألتعاب األخرى التي تتعلق بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات فيتم و

 

 توزيعات االرباح 

االسـتثمارات المدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  مـن الـدخل صـافي عناصـر مـن تعـدو د اإلعالن عن أحقية استالمها،يتم إثبات توزيعات األرباح عن

  قائمة الدخل.

 

 صافي دخل/ )خسارة( االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل،
 المحققــة وغيــر المحققــة فــيجميــع التغيــرات  ئمــة الــدخلالمدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي قا االســتثماراتمــن  /)الخســارة(الدخل صــافييشــمل 

 .األجنبية العمالتتبادل فروق و ،األرباحتوزيعات و القيمة العادلة، واألرباح،

 

 و ( االستثمارات

 يـتم و العادلـة بالقيمة عند االقتناء االستثمارات يعجم ثبتت 
ً
 قائمـة فـي ةالعادلـ بالقيمـة مدرجـة اسـتثماراتحسـب تصـنيفها إمـا  قياسـها الحقـا

فيما عدا االستثمارات المقتنـاة كـأدوات ماليـة مدرجـة بالقيمـة و .المطفأة بالتكلفة مقتناه أخرى استثمارات أوللبيع  متاحة استثماراتأو  الدخل

وة أو الخصــم يــتم اطفــاء العــال العادلــة فــي قائمــة الــدخل، تضــاف التكلفــة المباشــرة إلــى القيمــة العادلــة لالســتثمار عنــد اإلثبــات األولــي لــه.

 وتدرج في قائمة الدخل الموحدة. العائد الفعليباستخدام معدل 

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها فـي األسـواق الماليـة النظاميـة، تحـدد القيمـة العادلـة علـى أسـاس األسـعار المتداولـة بالسـوق وفـق 

ة العادلة للموجودات واالستثمارات التي تدار عبر صناديق استثمارية علـى سعر اإلغالق في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تحدد القيم

 أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه.

 أما بالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في السوق، فيتم اجراء تقدير مناسب لقيمتها العادلـة علـى أسـاس القيمـة السـوقية الحاليـة ألدوات 

فـي حـال تعـذر تقـدير القيمـة العادلـة لعـدم وجـود مرجـع و أساس التدفقات النقدية المتوقعة لتلـك االسـتثمارات.أخرى مشابهة لها، أو على 

مـدخالت تلـك النمـاذج الحسـابية أخـذ  تشمل اسـتخدام نمـاذج حسـابية. يـتم لها في سوق نشط، فيتم تقديرها من خالل تقنيات تقويم متعددة

 .من خالل التقدير العادلة ةتحديد القيم يتم ،ل تعذر ذلكفي حاو ،أمكن حيثماالمعتمدة  األسواق من

تحـدد قيمـة كـل . بعد االثبات األولي لالستثمارات، ال يتم إجراء أي تحويالت الحقـة بـين فئـات االسـتثمارات المختلفـة إال عنـد تـوافر شـروط محـددة

 فئة من فئات االستثمار في نهاية الفترة المالية الالحقة على النحو التالي:

 

 الدخل قائمة في العادلة بالقيمة المدرجة االستثمارات

ذلـك عنـد و تصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة كاسـتثمارات مقتنـاه ألغـراض المتـاجرة أو اسـتثمارات مدرجـة بالقيمـة العادلـة فـي قائمـة الـدخل

  ي األصل بغرض البيع خالل مدة قصيرة األجل.ألغراض المتاجرة هي التي تم شراؤها ف ةالمقتناإن االستثمارات  اإلثبات األولي لها.

يتم االعتراف بـالتغيرات فـي  تثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

لقياس القيمـة  ،إن وجدت ،ضاف تكاليف المعامالتال ت القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات.

تثبــت  .المدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الــدخل وتثبــت كمصــاريف فــي قائمــة الــدخل الموحــدة الســتثماراتل األولــيالعادلــة عنــد االعتــراف 

مـن األدوات الماليـة  دخلكـ الـدخل، صـافي استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمةك بها المحتفظتوزيعات األرباح من الموجودات المالية 

 .المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 

 المتاحة للبيع اتاالستثمار 

 االستثمارات التي ال تندرج تحت االستثمارات المحتفظ بها لتـاريخ االسـتحقاق أو االسـتثمارات المدرجـة بالقيمـة العادلـة فـي قائمـة الـدخل، وهي

 فـي التغيـرالتغيـر فـي معـدل الـربح أو  بيعهـا للوفـاء بمتطلبـات السـيولة أو عنـد يمكـن والتـي محددة، غير فترةبها ل ويعتزم المصرف االحتفاف

  متاحــةال تقــوم االســتثماراتو .الســوق أســعار
ً
 فــي تغيــرال مــن تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة التــي تنشــأو .العادلــة بالقيمــةللبيــع الحقــا

الخسائر المتراكمة التي سبق إثباتها فـي و عند التوقف عن إثبات تلك االستثمارات فإن األرباحو ،األخرى الشاملة راداتاإلي ضمن العادلة القيمة

 قائمة الدخل الشامل الموحدة كإيرادات شاملة أخرى يتم اثباتها في قائمة الدخل الموحدة.

 

 المطفأة بالتكلفة ةالمقتنا االستثمارات

 تكـاليف الشـراء والتـي تمثـل القيمـة و. بالتكلفـة المطفـأة ةتنـاالمقمرابحات البضـائع  وهي
ً
تثبـت تلـك االسـتثمارات فـي األصـل بالتكلفـة متضـمنة

 العادلة للمبالغ المدفوعة. وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة مطروحا منها االنخفاض في قيمة االستثمارات إن وجد.
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 االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات

ة توفر مع محدد، استحقاق تاريخ لها والتي تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات اإلستثمارات صنفت
ّ
المصـرف  لـدى اإليجابية والمقـدرة الني

االعتـراف المبـدئي باالسـتثمارات المحـتفظ بهـا حتـى  يـتم .االسـتحقاق تـاريخ حتـى محـتفظ بهـا كاسـتثمارات االسـتحقاق تـاريخ حتـى لإلحتفـاف بهـا

 المصاريف المباشرة واإلضافية المرتبطة بهاتا
ً
 المطفأة بالتكلفة الحقاويتم قياس قيمتها  ،ريخ االستحقاق بالقيمة العادلة والتي تشمل ايضا

 طريقـة وباستخدام الشراء بتاريخ أو الخصم العالوة االعتبار في األخذ بعد المطفأة التكلفة احتساب يتم .قيمتها في االنخفاض مخصص ناقصا

  .الفعلي العائد

 

 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة االستثمارات

 
ً
 أو مشـروعا

ً
 تابعـة

ً
 )ولـيس سـيطرة( علـى سياسـاتها الماليـة والتشـغيلية وال تعـد شـركة

ً
 هامـا

ً
 الشركة الزميلة هي التي يمارس المصرف تـأثيرا

 لطر 
ً
. تتم المحاسبة عن االستثمار فـي الشـركة الزميلـة وفقـا

ً
يقـة حقـوق الملكيـة بحيـث يـتم، فـي األصـل، إثبـات االسـتثمار فـي الشـركة مشتركا

 بعد تاريخ التملك بمقدار التغيرات فـي حصـة المصـرف الصـافية فـي أصـول الشـركة الزميلـة، 
ً
بعـد الزميلة بالتكلفة، وتعدل قيمة االستثمار الحقا

 حسم أي انخفاض في قيمة االستثمار إن وجد. 

ح وخسـائر الشـركة الزميلـة بعـد تـاريخ التملـك فـي قائمـة الـدخل الموحـدة، وتثبـت حصـة المصـرف فـي التغيـرات فـي تثبت حصة المصرف في أربـا

 اإليرادات الشاملة األخرى كاحتياطيات.

 أي أرصـدة مدينـة بـدو
ً
ن عندما تصل حصة المصرف في خسائر الشركة الزميلة إلى ما يعادل أو يزيـد عـن اسـتثماره فـي الشـركة الزميلـة، شـامال

نيابـة  ضمانات ) إذا كان ذلك ينطبق(، ال يقوم المصرف بإثبات أي مبالغ خسائر اضافية، إال في حال ترتب على المصرف التزامات أو قيامه بالـدفع

 عن الشركة الزميلة.

م علـى أحـد ال
ّ
ـن المصـرف مـن مشـاركة الـتحك

ّ
يترتـب علـى  مشـاريع ومـاتمثل االستثمارات في المشاريع المشتركة الترتيبات المشـتركة التـي تمك

 ذلك من حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 

 ز ( التمويل

مـا يـتم الغاءهـا ك عنـدما يـتم تحويـل المـدفوعات فعليـا، إثباتهـا يـتمو ممكـن تحديـدها، أو ثابتة مبالغتنشأ الموجودات المالية أو يتم شراؤها ب

 .جميع المخاطر والمنافع األساسية المترتبة على الملكية انتقال عند أو ،تستبعد أو تباع عندما أو السداد، في حالة من السجالت

 
ً
القيمـة بالقيمة العادلة شاملة تكاليف الشـراء، وبعـد ذلـك، تقـاس بالتكلفـة المطفـأة ناقصـا االنخفـاض فـي  ،تثبت كافة عمليات التمويل، مبدئيا

 )إن وجد(.

 فيما يلي تعريف بهذه المنتجات:و البيع اآلجل،و ، واإلجارة، والمشاركةالمرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي ي

يتكـون سـعر البيـع مـن التكلفـة و حيازتـه، أواصـل تـم شـراؤه  أوهي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المصرف الـى العميـل بضـاعة  :المرابحة  -

 .العميلو مش الربح المتفق عليه بين المصرفزائدا ها

 ألصــل يملكــه حيـث يقــوم بشــراء  :اإلجةارة -
ً
مواصــفات و إنشــاء األصـل المــؤجر طبقــا لطلــب أوهــي عبــارة عـن اتفــاق يكــون فيــه المصـرف مــؤجرا

لـى إإما بنقل ملكية األصـل  جارةإلالعميل )المستأجر( بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإيجار متفق عليه ولمدة معينة، يمكن أن تنتهي ا

 المستأجر بقيمة متفق عليها أو الغاء عقد اإلجارة واستعادة حيازة األصل. 

 أوتملك عقار محدد ينتهـي بنقـل ملكيـة كامـل االسـتثمار  أوالعميل للمشاركة في بعض االستثمارات و هي اتفاق بين المصرف :المشاركة -

 لشروط االتفاق. أورباح العقار الى العميل، ويتم تقاسم األ
ً
 الخسائر طبقا

 العميل يبيع بموجبه المصرف إلى العميل بضاعة تم تملكها وتعيينها بالسعر المتفق عليه.و هو اتفاق بين المصرف :جلاآل البيع -

 

 المالية ح ( انخفاض قيمة الموجودات

موضـوعي علـى حـدوث انخفـاض فـي  دليـللقيمـة عنـد وجـود يصنف األصل المالي أو مجموعة من الموجودات الماليـة كموجـودات منخفضـة ا

 لوجود خسائر ناتجة عن حدث
ً
وأن لخسـائر  ،اإلثبـات األولـي للموجـودات الماليـة أو لمجموعـة مـن الموجـودات الماليـة بعـد أكثـر أو القيمة نتيجة

ة مـن الموجـودات الماليـة والتـي يمكـن قياسـها الحدث/األحداث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المـالي أو لمجموعـ

  .بشكل موثوق به. يتم قياس االنخفاض في قيمة الموجودات المالية بشكل منتظم

 

 المطفأة بالتكلفة ةالمقتنا المالية الموجودات قيمة انخفاض

ى المقتنـاة بالتكلفـة المطفـأة عنـد وجـود يجنب مخصص خاص للخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة أي تمويل أو أي من الموجودات المالية األخر 

 على تحصيل المبالغ المسـتحقة بتـاريخ اسـتحقاقها، ويمثـل مبلـغ المخصـص الخـاص الفـرق 
ً
دليل موضوعي يشير إلى أن المصرف لن يكون قادرا

قيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد. إن القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد تمثــل الو بــين القيمــة الدفتريــة

 المخصومة على أساس العائد الفعلي االصلي. الرهنو الضماناتالمستقبلية المتوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من 

 

الي، عنـد وجـود باإلضافة إلى المخصصات الخاصة لخسائر انخفاض قيمة التمويل، تجنـب مخصصـات اضـافية علـى مسـتوى المحفظـة بشـكل إجمـ

 على عدة عوامل تتضمن  بتاريخ إعداد القوائم المالية. محددة موضوعي يشير إلى وجود خسائر غير دليل
ً
ويتم تقدير تلك المخصصات استنادا

 في التدفقات النقدية. االنخفاضأو و/والضعف  عن السداد،التصنيف االئتماني للعميل، واحتماالت التعثر 

تحصيل أي أصل مالي، يتم استبعاده من مخصص االنخفاض في القيمة الخاص به وذلك بتحميله مباشرة على قائمـة وفي حالة عدم إمكانية 

 ويتم استبعاده من الموجودات المالية فقط بعد اتخاذ كافة إجراءات التحصيل الممكنة وتحديد مبلغ الخسارة. الدخل الموحدة،
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كـان هـذا االنخفـاض يتعلـق، بصـورة موضـوعية، بوقـوع حـدث بعـد إثبـات االنخفـاض )مثـل تحسـن واذا ما حدث الحقا انخفـاض فـي مبلـغ الخسـارة و

  ،درجة تصنيف االئتمـان للجهـة الممولـة(
ً
ذلـك بتعـديل حسـاب المخصـص، ويـتم إثبـات و يـتم عكـس قيـد خسـارة االنخفـاض التـي تـم إثباتهـا سـابقا

 يمة التمويل.عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر انخفاض ق

 

 للبيع المتاحةانخفاض قيمة الموجودات المالية 

 موضـوعي دليـل إلـى مـا دون التكلفـة العادلـة القيمـة فـيالمستمر  أوالجوهري  نخفاضاال مثلي للبيع، المتاحة األسهم الستثمارات بالنسبة

م اثبــات خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الــدخل عنــد وجــود مثــل هــذه األدلــة الموضــوعية النخفـاض القيمــة يــت القيمــة، علـى االنخفــاض فــي

ال يتم عكـس قيـد خسـارة االنخفـاض مـن خـالل قائمـة الـدخل الموحـدة  الموحدة ضمن مخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى.

  العادلـة القيمـة في زيادة يتم إثبات أيو اثبات األصل بالدفاتر استمر طالما
ً
اض فـي القيمـة ضـمن حقـوق المسـاهمين إثبـات االنخفـ بعـدالحقـا

وعند التوقف عن إثبات تلك الموجودات، يتم تحويل جميع اإليرادات والخسائر التـي سـبق إثباتهـا فـي حقـوق الملكيـة إلـى قائمـة الـدخل . فقط

 الموحدة لتلك السنة.

 

 (فـردي بشـكل)و لمصـرف بتقـديرا يقـوم، مكـن تحديـدهامثابتة أو  استحقاقالتي لها تاريخ و لها المشابهة المالية دواتاألو للصكوك بالنسبة

 ا الماليــة المتبعــة بشــأن الموجــوداتعلــى نفــس المعــايير  تلــك الموجــودات اســتنادا مــا إذا كــان هنــاك دليــل موضــوعي علــى انخفــاض قيمــة

علـى أنهـا الفـرق بـين  والتـي تقـاس التراكميـة الخسـارةفـي القيمـة يمثـل  النخفـاضل ثبتالم المبلغ فإن ذلك، ومع. المطفأة بالتكلفةالمقتناة 

  .الموحدة الدخل قائمةسبق االعتراف بها في  التيو االستثماراتفي  انخفاضالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر 

بعد إثبـات خسـارة  حدثت مل إيجابيةبعواموضوعيا  دةلزيابحيث يمكن ربط تلك افترة الحقة،  في ،زادت القيمة العادلة لهذه األدوات المالية إذا

 .الموحدة الدخلقائمة ، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل الموحدة الدخل قائمة االنخفاض في

 

 والمعدات تط( الممتلكا

، األراضـي اسـتهالكم ال يـتواإلطفـاء وخسـائر انخفـاض القيمـة )إن وجـدت(.  المتـراكموالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك الممتلكات تقاس 

نتاجيـــة المتوقعـــة ر االاعمـــطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى األاألخـــرى باســـتخدام  الممتلكـــات والمعـــداتوإطفـــاء تكلفـــة  كســـتهالويـــتم ا

 تي:على النحو اآل للموجودات

 سنة 33 المباني

 سنوات 20 - 5 األثاث والمعدات 

 ار، أيهما أقصرسنوات أو فترة اإليج 20 تحسينات المباني المستأجرة

 

مـر. ويتم بتاريخ إعداد القوائم المالية، مراجعة القيم المتبقيـة وطـرق االسـتهالك واألعمـار اإلنتاجيـة للموجـودات ومـن ثـم تعـديلها إن لـزم األ

 من الشهر الذي تمت فيه إضافة األصل وحتى الشهر الذي يسبق استبعاده.
ً
 ويثبت استهالك الموجودات اعتبارا

القيمة الدفترية. تدرج هذه المكاسـب  عالناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد م لمكاسب والخسائرايتم تحديد 

 أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

 

الـى عـدم امكانيـة  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتهـا وذلـك عنـدما تشـير األحـداث أو التغيـرات فـي الظـروفجميع الموجودات  مراجعةيتم 

القيمــة الدفتريــة  وذلــك فــي حالــة زيــادة ،ســتردادلال قابــلالمبلــغ ال إلــىعلــى الفــور  القيمــة الدفتريــةيــتم تخفــيض . اســترداد القيمــة الدفتريــة

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن للموجودات

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويـل والسـلف المسـتحقة. تعتبـر هـذه العقـارات موجـودات متاحـة يؤول للمصرف، خالل دورة أعمالـه العاديـة، بعـض الع
ً
قـارات وذلـك سـدادا

ة للبيع، وتظهر عنـد االثبـات األولـي، بصـافي القيمـة الممكـن تحقيقهـا للتمويـل والسـلف المعنيـة أو القيمـة العادلـة الحاليـة للعقـارات المعنيـ

 تكاليف البيع. ال يتم احتساب أي استه
ً
 الك لهذه العقارات أيهما أقل، ناقصا

يــتم إثبــات أي  فــي القيمــة العادلــة بعــد خصــم تكــاليف البيــع علــى قائمــة الــدخل الموحــدة. انخفــاضتحميــل أي  يــتم وبعــد االثبــات األولــي لهــا،

قائمة الـدخل  مكاسب الحقة إلعادة التقييم بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لها في

 الموحدة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

 

 ك ( المطلوبات المالية

 
ً
 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى بالقيمة العادلة.ألاو اثبات كافة ودائع العمالء ،يتم، مبدئيا

 قياس جميع المطلوبات المالية ال
ً
مرتبطة باألرباح بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العـالوة. ويتم الحقا

 تطفأ العالوة/الخصم على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتثبت في قائمة الدخل الموحدة.

 

 ل ( الضمانات المالية

 ضـمانات وخطابـات اعتمـاد وقبـوالت. يـتم و تتمثل باعتمـادات مسـتندية ماليةمن خالل نشاطاته االعتيادية، ضمانات  ،يقدم المصرف
ً
إثبـات  مبـدئيا

ت الضــمانات الماليــة فــي القــوائم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة التــي تمثــل العــالوة المســتلمة. وبعــد اإلثبــات األولــي، يــتم قيــاس التزامــا

ر للمصاريف الالزمة لسداد اي التزامـات ماليـة ناجمـة عـن الضـمانات، أيهمـا أعلـى. يـتم المصرف تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدي
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ض قيمــة الموجــودات الماليــة إثبــات أي زيــادة فــي االلتزامــات المتعلقــة بالضــمانات الماليــة فــي قائمــة الــدخل الموحــدة ضــمن "خســائر انخفــا

 ".األخرى

ضــمن " اتعــاب خــدمات مصــرفية، صــافي " بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة  يــتم إثبــات العمولــة المســتلمة فــي قائمــة الــدخل الموحــدة

 .الضمان

 

 مخصصات( الم 

اســتخدام  يــتممــن المــرجح أن  يكــونوما يكــون لــدى المصــرف التــزام قــانوني حــالي أو متوقــع نتيجــة أحــداث ســابقة، عنــد يــتم إثبــات المخصصــات

نة لمنافع اقتصادية لتسوية هذ موارد المصرف
ّ
 .ا االلتزامالمتضم

 

 (يجاراتإلااإلجارة ) ( محاسبة عقودن 

 

 عندما يكون المصرف هو المؤجر

يـتم إثبـات تمويـل". ال" يفصح عنها ضـمن بنـدو كذمم مدينة اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  )إجارة(،عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

 .كمعدل عائد ثابت والتي تظهر، طريقة العائد الفعليباستخدام الستثمار، على أساس صافي ا على مدى فترة اإليجارااليجار  دخل

 

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

 تحمل الدفعات بموجب عقود اإلجارة التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

تـه، تـدرج أي غرامـات يجـب دفعهـا للمـؤجر كمصـروف خـالل الفتـرة التـي يـتم فيهـا إنهـاء وفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء مد

 االيجار.

 

 النقد وما يماثله( س 

يعرف "النقد وما يماثله" بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد  ،ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 أو أقل من و ء الوديعة النظامية.العربي السعودي باستثنا
ً
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل تسعين يوما

 تاريخ االقتناء.

 

 التوقف عن اثبات األدوات المالية ع (

تنتهي الحقوق التعاقدية  (، عندمامماثلةيتم التوقف عن اثبات األصل المالي )أو جزء من األصل المالي، أو جزء من مجموعة أصول مالية 

 للتوقف عن اإلثبات. ،الستالم التدفقات النقدية من هذا األصل
ً
 أو عند تحويل األصل وكون هذا التحويل مؤهال

وفي الحاالت التي يتم فيها نقل ملكية األصل المالي من المصرف، يتم التوقف عن اثبات األصل إذا كان المصرف قد نقل جميع المخاطر  

المكاسب و المصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري. وفي الحاالت التي ال يكون فيها المصرف قد نقل أو احتفظ بجميع المخاطروالمكاسب 

المصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري، فيتم التوقف عن اثبات األصل المالي فقط إن كان المصرف لم يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. 

وق أو التزامات أنشأت أو أبقيت أثناء العمليات، كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل بما يتناسب مع مقدار يقوم المصرف بإثبات أي حق

 ملكية المصرف لتلك األدوات المالية. 

انتهاء و أأي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه  ،يمكن التوقف عن اثبات المطلوبات المالية )أو جزء منها( فقط عند استنفاذها

 مدته.

 

 ف ( منافع الموظفين قصيرة األجل:

تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتستنفذ على مدى فترة تقديم الخدمة. ويتم االعتراف بااللتزامات المتوقع دفعها 

قانونية حالية أو متوقعة على المصرف مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال وجود التزامات 

  خدمات سبق تقديمها للمصرف مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ على نحو موثوق. لدفع تلك المبالغ مقابل

 

 ص ( الدفعات على أساس األسهم:

من قبل مؤسسة النقد يقدم المصرف لموظفيه المؤهلين نوعين من البرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم وهي معتمدة 

 لتلك البرامج:
ً
 موجزا

ً
 العربي السعودي، وفيما يلي وصفا

 

 (ESPS) باألسهممشاركة الموظفين  برنامج

 في 
ً
 ألحكام برنامج مشاركة الموظفين باألسهم، يقدم المصرف لموظفيه المؤهلين خيار تملك األسهم، وبسعر شراء محدد مسبقا

ً
وفقا

يمة األسهم من راتب الموظف المشترك في البرنامج خالل فترة االستحقاق على أساس شهري ولمدة ثالث تاريخ المنح، ويتم استقطاع ق

سنوات، وعند اكمال فترة االستحقاق وفي حال قرار الموظف بعدم رغبته بممارسة خيار تملك األسهم فإنه يحق للموظف استرداد مبالغ 

 اشتراكه إضافة إلى أي عوائد استثمار متعلقة بها.
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 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 خـالل فتـرات اسـتحقاق تتـراوح بـين 
ً
 ألحكـام برنـامج مـنح األسـهم للمـوظفين، يمـنح المصـرف لموظفيـه المـؤهلين أسـهما

ً
سـنوات.  5إلـى  3وفقا

 يقوم المصرف بتاريخ المنح المحدد بتحويل األسهم المخصصة للموظفين.

ة العادلة لألسهم في تاريخ المنح، وفي تقدير إدارة المصرف أن القيمة العادلة لألسهم بتاريخ المنح تقاس تكلفة البرنامج على أساس القيم

 مقاربة لقيمتها السوقية.

ق يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشروط خدمة االشـتراك فـي البرنـامج والتـي تنتهـي بالتـاريخ الـذي يسـتح

 المشترك األسهم )تاريخ االستحقاق(.فيه الموظف 

ق تظهــر المصــاريف التراكميــة التــي يــتم إثباتهــا بموجــب هــذه البــرامج بتــاريخ إعــداد القــوائم الماليــة منــذ بدايــة البــرامج وحتــى تــاريخ االســتحقا

لتعكس أثر ما تم إكماله من فترة االستحقاق مع أفضل تقديرات من المصرف لعـدد األسـهم التـي تسـتحق فـي نهايـة البرنـامج. وتمثـل المبـالغ 

 ة في قائمة الدخل الموحدة في فترة التقرير الحركة في المصاريف التراكمية في بداية ونهاية الفترة.المثبت

 

 للموظفين( مكافأة نهاية الخدمة ق 

 ألحكام نظام العمـل سسأيتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفق 
ً
دراج إالعمـال السـعودي. يـتم و إكتوارية طبقا

 في قائمة المركز المالي الموحدة. خرىاألغ ضمن المطلوبات هذه المبال

 

 ر ( الزكاة

  دوتعـ فـي المملكـة العربيـة السـعوديةالمطبقـة  الزكـاة قواعـد وأنظمـة تحسب الزكاة على أساس
ً
ين يـتم خصـمها مـن هماسـمال علـى التزامـا

 دخل الموحدة. ويتم إثبات الزكاة عند دفعها.ال يتم تحميل الزكاة على قائمة الو المستقبلية، األرباح المبقاة/التوزيعات

 

 أسهم الخزينة ش (

  توزيعات االرباح،و ،تعرض كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها لتشمل جميع تكاليف تملك تلك األسهمو الخزينة بالتكلفةسهم أثبت ت

 بعد شرائها.أرباح أو خسائر بيع األسهم. يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ الو
ً
 مدفوع الحقا

 

 االستثمار ادارة خدمات( ت 

يعتمـد قيـاس مـدى  االسـتثمار لعمالئـه مـن خـالل الشـركة التابعـة لـه ويشـمل ذلـك إدارة بعـض صـناديق االسـتثمار.دارة إيقدم المصرف خدمات 

 علـى احتسـاب إجمـالي الحقـوق االقتصـ
ً
ادية للمصـرف فـي تلـك الصـناديق ) ويشـمل سيطرة المصرف على مثل تلك الصناديق االستثمارية عادة

 ذلك استثمار المصرف، وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك قدرة المستثمر على استبعاد مدير الصندوق.

 عـن جميـع المسـتثمرين فـي جميـع الحـاالت وبنـاًء علـى ذلـ
ً
 مك ال يـتوعلى ضوء نتائج القياس المذكور أعاله، فـإن المصـرف يتصـرف بصـفته وكـيال

 توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. 

ويتم االفصاح عن االتعاب المكتسبة ضـمن قائمـة الـدخل الموحـدة، وتـدرج حصـة المصـرف فـي هـذه الصـناديق ضـمن االسـتثمارات المتاحـة للبيـع 

 في قائمة المركز المالي الموحدة.

 

 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 4

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,287,943 1,612,612 نقد في الصندوق

 2,896,734 3,384,223 وديعة نظامية

 1,734,000 - حساب إدارة النقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 221 497 حسابات جارية

 146,983 135,455 أخرى

 6,065,881 5,132,787 اإلجمالي

 

 لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، يتعـين علـى المصـرف االحتفـاف بوديعـة نظاميـة لـدى 
ً
وفقا

ل مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحسـب فـي نهايـة كـل شـهر. الوديعـة النظاميـة غيـر متاحـة لتمويـ

 من النقد وما يماثله.
ً
 العمليات اليومية للمصرف، لذا فهي ال تعد جزءا
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 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 2

      

      

 2015 إيضاح

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 114,661 204,710  حسابات جارية

ات مالية أخرىمرابحات مع بنوك ومؤسس   1.5 16,809,978 10,203,193 

 10,317,854 17,014,688  اإلجمالي

 مرتفع. ائتمانيتمثل المرابحات ووكاالت مع بنوك ذات تصنيف  1.5

 االستثمارات  - 6

      

      
 إيضاح

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

العربي السعودي )بالتكلفة المطفأة( مرابحات مع مؤسسة النقد   4,250,000 6,000,000 

 1,897,758 1,920,674 0.6 استثمارات متاحة للبيع

 113,640 89,167 5.6 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 - 97,568 3.6 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 24,753 87,629 4.6 استثمار في شركة زميلة

 - 23,100 5.6 استثمار في مشاريع مشتركة

 8,036,151 6,468,138  اإلجمالي

 

 االستثمارات المتاحة للبيع 0.6

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,087,086 1,071,088 صكوك

 534,937 369,997 أسهم 

 275,735 479,589 أخرى

 1,897,758 1,920,674 اإلجمالي

 

( فـي مليـون ريـال سـعودي 38.2: م2014)سـعودي  ريـال مليـون 37.7متداولـة وتشـمل اسـتثمارات بقيمـة  ماليـة دواتأهـي  عالهأ االستثمارات

فاض قيمة االستثمارات م، قام المصرف بزيادة مخصص انخ1025خالل العام المالي  .خارج المملكة العربية السعودية تعمل استثمارية صناديق

 يوجد( وذلك لمقابلة انخفاض قيمة االستثمارات في أسهم محددة. : ال1022مليون ريال) 92.5بنحو 

 

 2.6 االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

المتاجرة في األسهم المدرجة في السوق المحلية ألغراض ةمقتناهي عبارة عن استثمارات و .  

 

ات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمار    3.6 

وال يوجد فرق جوهري في القيمة العادلة لتلك االسـتمارات عـن  ،وهي عبارة عن استثمارات قصيرة األجل في صكوك ذات معدالت عوائد ثابتة

 .قيمتها الدفترية

 

 

 

 

 

 

 



57             1025التقرير السنوي  

 

 4.6 االستثمار في شركة زميلة

اإلنمــاء طوكيــو مــارين )شــركة تــأمين تعــاوني( بــرأس مــال  %( فــي شــركة 18.25والبالغــة )يمثــل االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة حصــة المصــرف 

 28هــ الموافـق 2233رجـب  18( وتـاريخ 2020321532)مليون ريال سعودي، وقد تأسست الشـركة بموجـب السـجل التجـاري رقـم  250مدفوع قدره 

 م.1021يونيو 

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 33,551 24,753 الرصيد في بداية السنة

 - 71,876 استثمار خالل السنة

 (8,798) (9,000)  الحصة في خسائر السنة

 24,753 87,629 اإلجمالي

 

يلة. تم تقـدير القيمـة العادلـة في الشركة الزم األولويةأسهم حقوق  صداراتإخالل العام قام المصرف بزيادة استثماره من خالل اكتتابة في 

 .مليون ريال( 212م: 1022مليون ريال ) 322م بمبلغ 1025ديسمبر  32لالستثمارات المدرجة في البيان أعاله كما في 

  

 استثمار في مشروع مشترك 2.6

روع مشــترك بــين مصــرف اإلنمــاء مليــون ريــال فــي رأس مــال شــركة إرســال للتحــويالت الماليــة )مشــ 15قــام المصــرف خــالل العــام باســتثمار مبلــغ 

 12بتـاريخ  2020232122والتـزال الشـركة فـي فتـرة بدايـة النشـاط حيـث تـم تأسيسـها بموجـب السـجل التجـاري رقـم  ،ومؤسسة البريد السـعودي(

ة إرسـال مليـون ريـال. وبلغـت حصـة المصـرف فـي خسـائر شـرك 50م ويبلـغ رأسـمالها المـدفوع 1025مـارس  21هــ الموافـق 2231جمادى األولـى 

 يوجد(. : ال1022مليون ريال ) 2.9للتحويالت المالية 

 

 تحليل االستثمارات حسب النوع 6.6

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 6,000,000 4,250,000  استثمارات ذات عائد ثابت

 1,087,086 1,168,655 استثمارات ذات عائد متغير

 648,576 454,271 أسهم شركات

 300,489 595,212 أخرى

 8,036,151 6,468,138 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى 7.6

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 6,234,884 4,389,129 حكومية وشبه حكومية

 1,801,267 2,079,009 شركات 

 8,036,151 6,468,138 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان 8.6

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 6,000,000 4,250,000 استثمارات مع جهات حكومية

 1,087,086 1,168,655   من الدرجة األولى استثمارات

 949,065 1,049,483 أسهم شركات وأخرى 

 8,036,151 6,468,138 اإلجمالي
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" مـن حيـث تصـنيف  ائتمانيـة" وحتـى "مخـاطر االئتمـانع فـي نطـاق " الخاليـة مـن مخـاطر قـاالستثمارات من الدرجة األولى هـي التـي ت
ً
جيـدة جـدا

 .نوعية مخاطر االئتمان

 

 التمويل، صافي )بالتكلفة المطفأة( - 0

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي غير العامل التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص

 في القيمة
 الصافي

 13,177,684 (221,077) 13,398,761 334,092 13,064,669 افراد 

 43,874,543 (47,349) 43,921,892 94,698 43,827,194 شركات 

 57,052,227 (268,426) 57,320,653 428,790 56,891,863 اإلجمالي

 (482,176)     مخصص جماعي 

 56,570,051     التمويل، صافي
 

 

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي غير العامل التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص

 في القيمة
 الصافي

 11,979,110 (166,405) 12,145,515 238,146 11,907,369 افراد 

 42,038,020 (112,174) 42,150,194 112,174 42,038,020 شركات 

 54,017,130 (278,579) 54,295,709 350,320 53,945,389 اإلجمالي

 (380,149)     مخصص جماعي 

 53,636,981     التمويل، صافي
 

 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل  1.7

2015 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي  ت الشركا األفراد 

 278,579 112,174 166,405 الرصيد في بداية السنة

 110,881 47,349 63,532 مجنب خالل السنة 

 (104,299) (104,299) - ديون معدومة خالل السنة  

 عكس/
ً
 (16,735) (7,875) (8,860) مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 268,426 47,349 221,077 الرصيد في نهاية السنة

 482,176 435,313 46,863 جماعي  مخصص

 750,602 482,662 267,940 اإلجمالي 
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2014 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 185,733 55,915 129,818 الرصيد في بداية السنة

 94,884 56,259 38,625 مجنب خالل السنة 

 (91) - (91)   ديون معدومة خالل السنة

  عكس/
ً
 (1,947) - (1,947) مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 278,579 112,174 166,405 الرصيد في نهاية السنة

 380,149 333,286 46,863 مخصص جماعي 

 658,728 445,460 213,268 اإلجمالي 

 

 الجودة االئتمانية لمحفظة التمويل: 2.7

قويــة وعنايــة مهنيــة عاليــة، باإلضــافة إلــى إجــراءات محــددة  ائتمانيــةم االئتمــاني تســتند علــى سياســات يتبــع المصــرف إجــراءات فعالــة للتقيــي

 ،(MRA)تحليــل المخــاطر لمــوديز  برنــامجلي للمخــاطر يســتخدم المصــرف خألغــراض التصــنيف الــداو ،لمراجعــة واعتمــاد ورقابــة الحــدود االئتمانيــة

 مــن قبــل الك تســتخدم هــيو طر داخليــة لكــل عميـل تمويــلالمصــرف مــن تخصــيص درجــة مخــا البرنــامج اهــذ مكـنيو
ً
ثيــر مــن البنــوك الرائــدة عالميــا

   .(PDs) سنة لفترة السداد تعثر احتماالت عن مؤشرات للمخاطر الداخلي التصنيف نظام يعطيداخل المملكة العربية السعودية. و

 جـودة ( ألدنـى20) الـرقمو ائتمانيـة جـودة ألعلـى( 2) الـرقم يعطـى بحيـث االئتمانيـة للجـودة درجات 20للمصرف  المخاطر االئتمانية سياسة تحدد

 علـى للحصـول مـؤهلين فقـط( 1) إلـى( 2) مـن مخاطر درجة على يحصلون الذين العمالء فإن ،المصرف في التمويل سياسة من كجزءو .ائتمانية

تمـت موازنـة نطاقـات تسـجيل النقـاط مـع درجـات التقيـيم  ،نتـائج، وبنـاء علـى التحليل المخاطرلموديز قام المصرف باختبار وتقييم نظام  .تمويل

 واحتماالت التعثر المصاحبة لها.

تسـتخدم فيهـا أدوات مـوديز  اللألفـراد، و االئتمـانيعلـى أسـاس نقـاط االسـتحقاق  األفـراد قطـاع تمويـل محفظـةويتم تقييم مخـاطر االئتمـان ل

 .للتحليل االئتماني

 

 السداد وغير منخفضة القيمةاألرصدة غير المتأخرة  0.5.0

 تصنيف جودة مخاطر االئتمان مقياس المصرف للمخاطر
2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 23,830,755 24,119,743 لى   ومن الدرجة األ استثمارات 2 - 2
 17,950,459 19,433,471 لى ودون الدرجة األ استثمارات 1 - 5
 - - تحت المتابعة  استثمارات 2
  43,553,214 41,781,214 
 11,891,999 13,046,220 )قطاع األفراد( غير مصنفة استثمارات 

 53,673,213 56,599,434  اإلجمالي
 

 ( يمثل2-2مقياس المصرف للمخاطر من )
ان، ممتـاز االئتمـ جـودةمـن حيـث  قويـةبشـكل اسـتثنائي  ،خالية مـن مخـاطر االئتمـان كبير حد إلى

 االئتمان مخاطر نوعيةحيث  منمخاطر االئتمان، جيد جدا  نوعيةحيث  من

 مرضية من حيث جودة االئتمان إلى  جيدة ( يمثل1-5مقياس المصرف للمخاطر من )

 المتابعة تحت يمثل 2مقياس المصرف للمخاطر 
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 مة(تحليل أعمار التمويل )أرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القي2.2.7 

2015 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 203,380 191,597 11,783 يوما  30 -2من 

 89,049 82,383 6,666 يوما 90 -32من 

 - - - يوما 280 -92من 

 - - - يوما  280اكثر من 

 292,429 273,980 18,449 اإلجمالي 

 

2014 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 246,467 237,355 9,112 يوما  30 -2من 

 25,709 19,451 6,258 يوما 90 -32من 

 - - - يوما 280 -92من 

 - - - يوما  280اكثر من 

 272,176 256,806 15,370 اإلجمالي 

 

 لمخاطر تركزات التمويل  0.,
ً
 لمتعلقة بها، حسب القطاعات االقتصاديةمخصص االنخفاض في القيمة اوفيما يلي تحليال

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص االنخفاض 

 في القيمة
 التمويل صافي

 5,932,679 - - 5,932,679 حكومية وشبه حكومية 

 7,151,161 - - 7,151,161 تصنيع 

 121,410 - - 121,410 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 12,885,435 (47,349) 94,698 12,838,086 بناء، إنشاءات وعقارات

 3,059,086 - - 3,059,086 خدمات 

 281,244 - - 281,244 تعدين

 260,000 - - 260,000 زراعة

 13,177,684 (221,077) 334,092 13,064,669 تمويل االفراد  

 7,948,544 - - 7,948,544 تجارة

 6,234,984 - - 6,234,984  رىأخ

 56,891,863 428,790 (268,426) 57,052,227 

 (482,176)    مخصص جماعي

 56,570,051    التمويل، صافي
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2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص االنخفاض 

 في القيمة
 التمويل صافي

 9,657,454 - - 9,657,454 حكومية وشبه حكومية 

 5,817,486 - - 5,817,486 تصنيع 

 108,510 - - 108,510 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 15,696,933 - - 15,696,933 بناء، إنشاءات وعقارات

 807,494 - - 807,494 خدمات 

 11,979,110 (166,405) 238,146 11,907,369 تمويل االفراد  

 6,242,422 (112,174) 112,174 6,242,422 تجارة

 3,707,721 - - 3,707,721  رىأخ

 53,945,389 350,320 (278,579) 54,017,130 

 (380,149)    مخصص جماعي

 53,636,981    التمويل، صافي

  

 الضمانات 4.0

 يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد من مخاطر االئتمان.

 وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.   ذه الضمانات، في الغالب، من ودائع العمالء، وضمانات مالية، وأسهم،تتكون ه

 مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات. 53,616: م2014مليون ريال سعودي ) 73,590ويحتفظ المصرف بضمانات تبلغ 

 

 يشمل التمويل مستحقات اإلجارة وهي كما يلي 5.7

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,356,279 1,263,165  أقل من سنة 

 6,825,126 7,569,033 سنوات  5من سنة إلى 

 17,409,870 19,476,295 سنوات  5أكثر من 

 25,591,275 28,308,493 إجمالي مستحقات عقود اإلجارة 

 (6,435,237) (7,559,847) عقود اإلجارة  العائد غير المكتسب عن

 (609) (11,425) مخصص خاص

 19,155,429 20,737,221 صافي المستحقات من اإلجارة 
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 الممتلكات والمعدات، صافي - 8

 التكلفة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أراضي

 ومباني

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 أثاث ومعدات 

 االجمالي

2015 

 االجمالي

2014 

 2,043,315 2,263,818 1,158,307 280,207 825,304 الرصيد في بداية السنة 

 225,437 246,149 88,944 40,523 116,682 اإلضافات 

 (4,934) (90) (1) (89) - االستبعادات

 2,263,818 2,509,877 1,247,250 320,641 941,986 الرصيد في نهاية السنة

      االستهالك المتراكم  

 568,403 720,240 580,105 107,504 32,631 الرصيد في بداية السنة 

 153,552 160,659 121,788 28,363 10,508 المحمل للسنة 

 (1,715) (26) - (26) - االستبعادات

 720,240 880,873 701,893 135,841 43,139 الرصيد في نهاية السنة 
  صافي القيمة الدفترية

  1,629,004 545,357 184,800 898,847 5102ديسمبر،  0,في  

 صافي القيمة الدفترية 

 1,543,578  578,202 172,703 792,673  2014ديسمبر،  32في 
 

 مليون ريال(. 103م :2014) مليون ريال 221م أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 2015ديسمبر  32تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 دات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يلي:يتضمن بند األثاث والمع

 

 االجمالي غير ملموسة ملموسة موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 1,116,703 643,501 473,202 التكلفة

 (593,753) (340,567) (253,186) االستهالك/االطفاء المتراكم  

 522,950 302,934 220,016 م2015 ديسمبر 0,صافي القيمة الدفترية في 

 550,480 320,489 229,991 م2014 ديسمبر 32صافي القيمة الدفترية في 

 

 موجودات أخرى - 9

      

      
 إيضاح

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

     الدخل المستحق:

 24,159 77,396  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  -

 18,365 20,004  استثمارات -

 440,031 554,893  التمويل -

 482,555 652,293  إجمالي  

 
ً
 32,283 42,251  إيجارات مدفوعة مقدما

 7,947 14,130  دفعات مقدمة للموردين

 80,300 255,914 2.9 عقارات أخرى

 
ً
 41,026 51,467   مصاريف مدفوعة مقدما

 617,303 893,807  أخرى 

 1,261,414 1,909,862  اإلجمالي

 تمثل عقارات مقتناة بغرض البيع وحصل عليها المصرف مقابل تسوية معامالت تمويل مستحقة على أحد العمالء. – 2.9
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 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 10

      

      
 إيضاح

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 - 11,000  د لدى مؤسسة النقد العربي السعوديحساب إدارة النق

 29,959 2,213,397 0.01 استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 2,698 39,277  أخرى

 32,657 2,263,674  اإلجمالي

 

 مرابحات وكاالت مع البنوك.  ،تمثل المرابحات 2.20

 

 ودائع العمالء - 11

 ا يلي:أ( تتكون ودائع العمالء مم

      

      
 إيضاح

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 32,013,183 35,770,209  ودائع تحت الطلب

 26,822,730 29,109,235 0.00 استثمارات عمالء ألجل 

 591,912 662,212 5.00 حسابات عمالء أخرى  

 59,427,825 65,541,656  اإلجمالي

 

 تمثل المرابحات ومرابحات العمالء  2.22

 تمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد وخطابات الضمان. 1.22

  

 تشتمل ودائع العمالء أعاله على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي:ب( 

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,339,091 2,604,774 بودائع تحت الطل

 4,078,346 1,678,568 استثمارات عمالء ألجل 

 168,574 140,824 حسابات عمالء أخرى  

 6,586,011 4,424,166 اإلجمالي
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 مطلوبات أخرى - 05

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   مستحقة دائنة: أرباح

 98,641 152,868 مارات عمالء ألجلاستث -

 3 414 استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل -

 98,644 153,282 إجمالي

 217,137 230,447 مصاريف مستحقة الدفع 

 2,333,072 938,265 شيكات صادرة 

 221,443 173,027 ذمم دائنة

  
ً
 559,965 746,109 إيجارات مقبوضة مقدما

 31,884 325,909 أخرى 

 3,462,145 2,567,039 اإلجمالي

 

 رأس المال - ,0

 20مليـون سـهم (، بقيمـة اسـمية  22500م: 2014مليـون سـهم )  22500المـدفوع بالكامـل مـن و المصـدرو يتكون رأس مـال المصـرف المصـرح بـه،

 ريال للسهم الواحد.

 

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

 نسبة الملكية 

2015 2014 

 % 210.7 % 010.7 المؤسسة العامة للتقاعد

 % 20.00 % 01.11 صندوق االستثمارات العامة

 % 20.00 % 2.01 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 % 19.19 % 04.09 وأخرىالعموم 

 % 100.0 % 100.0 اإلجمالي

 

   االحتياطي النظامي - 04

% مـن صـافي الـدخل السـنوي إلـى االحتيـاطي النظـامي 15ة العربية السعودية بتحويل مـا ال يقـل عـن يقضي نظام مراقبة البنوك في المملك

مليـون ريـال مـن صـافي دخـل السـنة  367.5 إلى أن يبلغ رصيد االحتياطي ما يساوي رأس المال المدفوع للمصرف، وعليه تم تحويـل مبلـغ قـدره

.مليون ريال( 316.1م : 2014إلى االحتياطي النظامي )
ً
 . إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حاليا

 

 أسهم الخزينة - 02

المحسـوبة علـى أسـاس و ذلـك وفـاًء لاللتزامـات المتعلقـة بـالبرامج التحفيزيـةو ، بعـد الحصـول علـى الموافقـات الالزمـة،سـهمألشراء هذه ا تم

 دفعات األسهم للموظفين.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة - 06

 القضائية: ىاوعالد (�أ

 م.1022م و 1025ديسمبر  32كما في  مقامة ضد المصرف هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

 

  االرتباطات الرأسمالية: (�ب

وتتعلـق بالممتلكـات  ،مليـون ريـال(88.6 م : 2014مليـون ريـال ) 110.3 م، يوجد لدى المصـرف ارتباطـات رأسـمالية قـدرها2015ديسمبر  32كما في 

 والمعدات.
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ج( 

 ،تتكــون التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة المتعلقــة باالئتمــان بشــكل أساســي مــن خطابــات الضــمان واالعتمــادات المســتندية، وخطابــات اعتمــاد

لرئيسـي مـن وراء هـذه األدوات هـو ضـمان تـوفير األمـوال االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمـان غيـر المسـتخدم. إن الغـرض او والقبوالت،

االعتمادات المستندية، التي تعتبر ضمانات بالسداد غير قابلة للنقض من قبل المصـرف فـي حالـة عـدم و للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان

تــي تحملهــا االســتثمارات والتمويــل. تقــل المتطلبــات تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه األطــراف األخــرى، تحمــل نفــس مخــاطر االئتمــان ال

االعتمادات المستندية كثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المصـرف ال يتوقـع بشـكل عـام أن يقـوم الطـرف الثالـث بسـحب و النقدية بموجب الضمانات

   .األموال بموجب االتفاقية

 خصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل. إن االعتمادات المستندية بشكل عام مضمونة بالموجودات التي ت

تمثل القبوالت تعهدات المصرف لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. يتوقع المصرف تقديم معظـم القبـوالت قبـل سـدادها مـن قبـل 

 .العمالء

ثـل فــي األسـاس موافقـات علـى عمليــات تمثـل التعهـدات لمـنح االئتمـان الجــزء غيـر المسـتخدم مـن التســهيالت االئتمانيـة المعتمـدة، والتـي تم

 ألن معظـم  تمويل، وضـمانات، وخطابـات اعتمـاد.
ً
وفيمـا يتعلـق بهـذه التعهـدات فـإن المصـرف يتعـرض إلـى القليـل مـن المخـاطر المحتملـة نظـرا

ئتمـان بالضـرورة المتطلبـات هذه التعهدات لمـنح االئتمـان تتطلـب التـزام العميـل بمعـايير ائتمانيـة محـددة. وال يمثـل إجمـالي التعهـدات لمـنح اال

 المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن الكثير من تلك التعهدات قد تنتهي أو تلغى بدون الحاجة لتمويل.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  مقابلفيما يلي االستحقاقات التعاقدية  (0

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 ,أقل من 

 أشهر

 أشهر الى ,من 

 رشه 05

 2من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 2أكثر من 

 2,180,524 - 51,606 783,078 1,345,840 اعتمادات مستندية 

 9,419,598 35,893 6,789,306 2,092,343 502,056 خطابات ضمان 

 651,366 - - 74,861 576,505 قبوالت 

 566,249 - - 566,249 - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 12,817,737 35,893 6,840,912 3,516,531 2,424,401 اإلجمالي 

 

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3أقل من 

 أشهر

 لىإأشهر  3من 

 شهر 21

 5لى إمن سنة 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 1,520,862 - 22,636 605,805 892,421 اعتمادات مستندية 

 4,387,032 21,579 2,867,323 1,026,383 471,747 خطابات ضمان 

 319,640 - - 9,976 309,664 قبوالت 

 1,948,122 - - - 1,948,122 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 8,175,656 21,579 2,889,959 1,642,164 3,621,954 اإلجمالي 

 

 بالتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب االطراف االخرى: (5
ً
 فيما يلي تحليال

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,901,210 14,958 حكومية وشبه حكومية

 5,196,058 11,507,890 شركات   

 1,078,388 1,294,889 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 8,175,656 12,817,737 اإلجمالي

 

م 2015ديسةةمبر  0,طةةات والتةةي يمكةةن الغا هةةا فةةي أي وقةةص مةةن قبةةل المصةةرف والقائمةةة كمةةا فةةي بلةةا الجةةزء غيةةر المسةةتخدم مةةن االرتبا (,

 .مليون ريال( 16,425م: 2014مليون ريال )  23,950مبلا
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 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية: د(

 لقابلة لإللغاء التي أبرمها المصرف كمستأجر كما يلي:يبلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود االيجار التشغيلية غير ا

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 101 2,226 أقل من سنة واحدة  

 153,877 146,698 سنوات   5من سنة إلى 

 212,427 260,181 سنوات  5أكثر من 

 366,405 409,105 اإلجمالي

 

 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي - 00

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 29,142 26,112 استثمارات )مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي(  

 21,374 21,444 استثمارات في صكوك

 46,916 96,419 ات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى مرابح

 2,188,292 2,403,163 تمويل

 2,285,724 2,547,138 اإلجمالي 

   ألجل  عائد على استثمارات

 (209,074) (262,111) ألجل استثمارات عمالء

 (1,702) (6,341) استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 (210,776) (268,452) إجمالي

 2,278,686 2,074,948 

 

 أتعاب خدمات مصرفية، صافي - 18

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   -الدخل من : 

 157,571 231,934 تمويل شركات واستشارات 

 49,196 76,219 خدمات تجارية  

 154,352 253,585 خدمات البطاقات 

 113,242 173,168 إدارة صناديق االستثمار وخدمات بنكية أخرى 

 734,906 474,361 

   -المصاريف من :

 (74,405) (112,106) خدمات البطاقات 

 (3,743) (2,791) أتعاب أخرى 

 620,009 396,213 
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 رواتب ومزايا الموظفين - 19

 لمحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتعويضات الموظفين.اويلخص الجدول التالي فئات موظفي المصرف 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 فئات الموظفين

 عدد

 التعويض الثابص الموظفين

 التعويض غير الثابص المدفوع

 االجمالي أسهم نقد

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

يجـــــــــب -فيـــــــــذيونمـــــــــدراء تن

ممانعــة  الحصــول علــى عــدم

العربــي  النقــدمؤسســة  مــن

 10,470 9,048 - - 10,470 9,048 30,284 28,405 15 15 بشأنهم السعودي

موظفون يقومون بنشاطات 

 22,880 35,218 - - 22,880 35,218 135,261 155,744 450 477 على مخاطرتشتمل 

موظفــــون يقومــــون بــــأدوار 

 6,389 9,779 - - 6,389 9,779 40,328 48,530 114 131 رقابية

 31,628 54,703 - - 31,628 54,703 256,545 287,404 1,199 1,327 موظفون آخرون

ـــــة  موظفـــــون بعقـــــود خارجي

 - - - - - - - - - - بأدوار المخاطر()يقومون 

 1,950 1,778 520,083 462,418 108,748 71,367 - - 108,748 71,367 

   - -   119,339 93,158   ر المستحق التعويض المتغي

   - -   55,270 56,734   مزايا موظفين اخرى

 71,367 108,748 - - 71,367 108,748 637,027 669,975 1,778 1,950 اإلجمالي

 

 السمات األساسية لسياسة التعويضات – 0.09

 النقــد مؤسســة عــن الصــادرة التعليمــات مــع تفــقت يضــات مناســبةتعو سياســات عاتبــتم ايــ ،كجــزء مكمــل لسياســة التعويضــات الخاصــة بالمصــرف

 .المالي االستقرار مجلس قبل من المعتمدة معاييرالو والمبادئ السعودي العربي

 سياســات التعويضــاتوهــي لجنــة فرعيــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة تقــوم بدراســة "  "لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتكــوين المصــرف قــام لقــد

 نها.أبش للمجلس مصرف وتقديم التوصياتالب المكافآتو

 .يراداتلإل الزمني والتوقيتلمخاطر المتعلقة بالسيولة ل مراعاتهاكد من أعاله بالتأعداد وتطبيق السياسات إ ثناءيقوم المصرف أ

مع األداء المتعلق بكـل و رفللمصداء الكلي األ مع يتماشىالنظام المتغير  ن، إالتعويضات بخصوص ومتغير ثابت نظام باتباع المصرف قام لقد

 .وظيفة حسب تقييم االداء

 جراء التعديالت عند الضرورة.إويقوم ب دوريةبصورة  به الخاصة المكافآتو التعويضات سياسات بمراجعة المصرف يقوم

 

 ربح السهم   - 51

مليـون  1,485 األساسـي)سـهم القائمـة على المتوسـط المـرجح لعـدد األ الدخل بتقسيم صافي للسهم الربح األساسي والمخفض احتساب يتم

 مليون( كما في نهاية السنة بعد حسم أسهم الخزينة. 1,490والمخفض 

 

 األرباح المقترح توزيعها والزكاة - 50

     2015 2014  2015 2014  

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 0.50 1.21 745,148 745,033 %(5أرباح مقترح توزيعها، صافي بعد حسم الزكاة )

 0.02 ,1.1 64,952 42,024 الزكاة المقدرة للسنة  

 0.52 ,1.2 810,100 787,057 %(5.2إجمالي األرباح المقترح توزيعها )
 

واســتلم المصــرف تقريــر الــربط الزكــوي  م لمصــلحة الزكــاة والــدخل،2014قــدم المصــرف إقراراتــه الزكويــة لجميــع الســنوات الســابقة حتــى العــام 

 بـأن تلـك  122فيه مصلحة الزكاة والـدخل بفروقـات زكويـة بلغـت نحـو طالبت م والذي 1022م حتى 1009نوات المالية من للس
ً
مليـون ريـال، علمـا
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بموجـب النظـام  اعتراضـهالموجـودات فـي الوعـاء الزكـوي، ويعتـزم المصـرف تقـديم بنـود الفروقات ناتجة عـن اخـتالف احتسـاب المصـلحة لـبعض 

 المذكور أعاله. على الربط الزكوي

مليــون ريــال( وتــم حســمها مــن إجمــالي  64.95م: 2014)مليــون ريــال  21نحــو م 2015ديســمبر  32وبلغــت الزكــاة المقــدرة للســنة المنتهيــة فــي 

 األرباح المقترح توزيعها للسنة.

 

 النقد وما يماثله - 55

 يلي: يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,287,943 1,612,612 نقد في الصندوق

 1,881,204 135,952 النظامية  فيما عدا الوديعة أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 يوما عينتستحق خالل تس أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 6,896,956 9,358,983 من تاريخ االقتناء

 10,066,103 11,107,547 اإلجمالي
 

 القطاعات التشغيلية - ,5

 يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام مـن قبـل متخـذي القـرار

تقــويم و ئيس التنفيــذي وكــذلك لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمصــرف وذلــك لتوزيــع المــوارد علــى القطاعــاتالتنفيــذيين والمكــون مــن الــر 

 أدائها.

 
ً
لألحكــام والشــروط  يمــارس المصــرف نشــاطه بشــكل رئــيس فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تــتم المعــامالت بــين القطاعــات التشــغيلية وفقــا

دات ومطلوبات القطاعات مـن موجـودات ومطلوبـات تشـغيلية. وألغـراض إداريـة، يتكـون المصـرف مـن المعتمدة من اإلدارة. تتمثل غالبية موجو

 القطاعات أدناه:  

 قطاع األفراد:  (أ�

 والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد والمؤسسات الصغيرة.  يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب�

 األخرى والخدمات المقدمة للشركات وكبار العمالء. والودائع والمنتجات والخدمات  يشمل التمويل

 قطاع الخزينة: (ج�

 خدمات الخزينة. ويشمل المرابحات مع البنوك واستثمارات 

 والوساطة: قطاع االستثمار (د�

لمشـورة االدارة والترتيـب واويشمل إدارة محافظ االستثمار وخدمات الوساطة والنشـاطات المتعلقـة بـإدارة الموجـودات التـي تشـمل التعامـل 

 راق المالية.ووحفظ األ

 في المصرف وه
ً
 مقارب لسعر تكلفة األموال. ويثبت الربح للقطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل االموال مطور داخليا
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 88,724,530 323,842 27,554,100 45,380,329 15,466,259 إجمالي الموجودات   

 70,372,369 39,447 21,736,056 6,656,017 41,940,849 إجمالي المطلوبات 
الدخل من االستثمارات والتمويل، 

 2,278,686 1,468 330,683 1,085,253 861,282 صافي 
أتعاب خدمات مصرفية وإيرادات 

 784,055 131,683 122,186 349,763 180,423 اخرى، صافي

 3,062,741 133,151 452,869 1,435,016 1,041,705 إجمالي دخل العمليات

 196,173 - - 140,393 55,780 التمويل قيمة في االنخفاضمخصص 
قيمة الموجودات مخصص انخفاض 

 111,593 - 94,519 17,074 - المالية األخرى

 160,659 763 29,903 49,103 80,890 استهالك وإطفاء 

 1,113,440 65,268 155,357 275,554 617,261 مصاريف العمليات االخرى 

 1,581,865 66,031 279,779 482,124 753,931 إجمالي مصاريف العمليات

 1,480,876 67,120 173,090 952,892 287,774    العمليات  دخل صافي
الحصة في خسارة الشركة الزميلة 

 (10,900) - (10,900) - - والمشروع المشترك

 1,469,976 67,120 162,190 952,892 287,774 صافي الدخل 
 

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
مار قطاع االستث

 والوساطة
 اإلجمالي

 80,861,859 329,035 23,983,126 42,998,935 13,550,763 إجمالي الموجودات   

 62,922,627 212515 17,964,879 6,874,566 38,006,617 إجمالي المطلوبات 
الدخل من االستثمارات والتمويل، 

 2,074,948 2,766 361,851 969,924 740,407 صافي 
صرفية وإيرادات أتعاب خدمات م

 544,891 86,437 133,482 225,057 99,915 اخرى، صافي

 2,619,839 89,203 495,333 1,194,981 840,322 إجمالي دخل العمليات

 161,673 - - 124,995 36,678 التمويل قيمة في االنخفاضمخصص 
مخصص انخفاض قيمة الموجودات 

 - - - - - المالية األخرى

 153,552 1,000 26,681 48,767 77,104 استهالك وإطفاء 

 1,031,385 52,543 140,240 271,042 567,560 مصاريف العمليات االخرى 

 1,346,610 53,543 166,921 444,804 681,342 إجمالي مصاريف العمليات

 1,273,229 35,660 328,412 750,177 158,980     العمليات دخل صافي

 (8,798) - (8,798) - - ميلةالحصة في خسارة الشركة الز 

 1,264,431 35,660 319,614 750,177 158,980 صافي الدخل 
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 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في قائمة 

 83,594,438 371,326 26,680,108 43,441,293 13,101,711 المركز المالي   

 12,817,737 - - 12,817,737 - المحتملة االلتزامات والتعهدات 

 96,412,175 371,326 26,680,108 56,259,030 13,101,711 االجمالي
 

2014 

ودية()بآالف الرياالت السع  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في قائمة 

 71,190,244 166,052 17,387,211 41,704,734 11,932,247 المركز المالي   

 8,175,656 - - 8,175,656 - المحتملة االلتزامات والتعهدات 

 79,365,900 166,052 17,387,211 49,880,390 11,932,247 االجمالي
 

تتكــون مخــاطر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا المصــرف مــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات المدرجــة فــي قائمــة المركــز المــالي، باســتثناء النقــد، 

االئتمـاني للتعهـدات وااللتزامـات  الموجودات األخرى. تشمل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصـرف قيمـة المعـادلو والمعدات والممتلكات

 المحتملة.

 

 مخاطر االئتمان - 54

  االئتمانمخاطر  تعد
ً
 ملتزامـاتهافـي الوفـاء ب األخـرىف اطـر لمصرف، وتعـرف علـى أنهـا المخـاطر الناتجـة عـن إخفـاق األل من أكثر المخاطر أهمية

 .ر ماليةئيؤدي الى تكبد المصرف لخساقد مما عند استحقاقها  تجاه المصرف

 تعرضـات للمخـاطر  يوجداالستثمار، و تنشأ بصورة أساسية من التمويل في حين أن معظم التعرضات لمخاطر االئتمان
ً
التعـامالت فـي بعـض أيضـا

 عتمادات المستندية، واالرتباطات، والقبوالت. األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل الضمانات، واالب

 معـاييرو ،ةألسـواق المسـتهدفل ضـوابط تضـع التيو ئتماناال مخاطروإجراءات  اتسياسمن خالل الئتمان بفعالية ا مخاطريقوم المصرف بإدارة 

 للحســـابات، اليوميـــة اإلدارةو ،التركيـــز حـــدودو ،ذات العالقـــة المهنيـــة العنايـــة معـــاييرو العمـــالء، مـــن المطلوبـــة اإلفصـــاحاتو المخـــاطر، قبـــول

ـل المتعلقـة بمخـاطر االئتمـان، وتسـتخدم اويطبق المصـرف إجـر  .المناسبة لها المعالجة إجراءاتو المشاكل اكتشافو
ّ
ءات فاعلـة الختبـارات التحم

 تلك اإلجراءات في تقييم اآلثار المتوقعة للعوامل السلبية في جودة الموجودات وتقييم المخاطر والربحية وحصص رأس المال.

مـدير  قبـل مـن تـدار المخـاطر إلدارة مسـتقلة مجموعـة المصـرف لـدى يوجـد ،باالعتبـار ناالئتمـا مخـاطر أخـذو ،ئتمـانياال الفحص سالمة لضمانو 

مــا يتعلــق بهــا مــن مســتندات بعــد و عمليــات االئتمــانو االئتمــان، مخــاطر سياســة متابعــةو تطبيــق مهــام تتــولىوهــي  المخــاطر، إدارةعــام 

 مويالت العمالء.اعتمادها، كما تتولى مسؤولية متابعة أي مشاكل ائتمانية قد تطرأ في ت

(، وبالنســبة للتعهــدات 2(، وبالنســبة لتفاصــيل مكونــات التمويــل يمكــن الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم )1تــم تحليــل االســتثمارات فــي اإليضــاح رقــم )

 (.21وااللتزامات المحتملة يمكن الرجوع إلى اإليضاح رقم )
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 مطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملةوال ،مخاطر االئتمانوالتركز الجغرافي للموجودات المالية،  0.54

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
 نقـــــد وأرصـــــدة لـــــدى مؤسســـــة

 5,132,787 - - - 5,132,787 النقد العربي السعودي
  أرصدة لدى البنوك

 17,014,688 7,601 938,385 10,693,277 5,375,425 والمؤسسات المالية االخرى 

 6,468,138 24,431 13,302 - 6,430,405 استثمارات

 56,570,051 - - - 56,570,051 صافي  ،تمويل

 1,802,014 - - - 1,802,014 موجودات أخرى

 86,987,678 32,032 951,687 10,693,277 75,310,682 المالية إجمالي الموجودات

      المطلوبات المالية 
  المؤسساتوأرصدة للبنوك 

 2,263,674 39,066 211 1,413,397 811,000 المالية االخرى 

 65,541,656 - - - 65,541,656 ودائع العمالء 

 1,820,930 - - - 1,820,930 مطلوبات أخرى

 69,626,260 39,066 211 1,413,397 68,173,586 مطلوبات الماليةإجمالي ال

 12,817,737 - - - 12,817,737 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 الحةةد األقصةةى لمخةةاطر االئتمةةان

 )ظةةةةةةةةةةةاهرة بمبةةةةةةةةةةةالا المعةةةةةةةةةةةادل

 االئتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني( للتعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات

 5,910,519 - - - 5,910,519 المحتملة االلتزاماتو
 

2014 

ت السعودية()بآالف الرياال  

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
النقد  نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 6,065,881 - - - 6,065,881 العربي السعودي
 أرصـــــــــــــــدة لــــــــــــــــدى البنــــــــــــــــوك

 10,317,854 23,108 1,452,876 4,443,967 4,397,903 والمؤسسات المالية االخرى

 8,036,151 25,050 13,200 - 7,997,901 استثمارات

 53,636,981 - - - 53,636,981 صافي  ،تمويل

 1,180,158 - - - 1,180,158 موجودات أخرى

 79,237,025 48,158 1,466,076 4,443,967 73,278,824 إجمالي الموجودات المالية

      بات المالية المطلو
 المؤسســــــاتوأرصــــــدة للبنــــــوك 

 32,657 - - 29,959 2,698 المالية االخرى

 59,427,825 - - - 59,427,825 ودائع العمالء 

 2,902,180 - - - 2,902,180 مطلوبات أخرى

 62,362,662 - - 29,959 62,332,703 إجمالي المطلوبات المالية

 8,175,656 - - - 8,175,656 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 الحةةةد األقصةةةى لمخةةةاطر االئتمةةةان

 )ظةةةةةةةةةةةاهرة بمبةةةةةةةةةةةالا المعةةةةةةةةةةةادل

االئتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني( للتعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 3,206,953 - - - 3,206,953 المحتملة االلتزاماتو
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 التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص خسائر التمويل: - 2.24

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

العربية  المملكة

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

 428,790 - - - 428,790 صافي ،التمويل غير العامل

 750,602 - - - 750,602 مخصص انخفاض خسائر التمويل
 

2014 

  )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون مجلس دول

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

 350,320 - - - 350,320 صافي ،التمويل غير العامل

 658,728 - - - 658,728 مخصص انخفاض خسائر التمويل
 

 مخاطر السوق - 52

السـوق مثــل  محـدداتماليـة نتيجـة للتغيــر فـي الدوات لـألقبلية تـدفقات النقديــة المسـتللالقيمـة العادلـة  تذبــذبتمثـل مخـاطر السـوق مخـاطر 

 وأيصنف المصرف تعرضاته لمخـاطر السـوق إلـى "مخـاطر سـوق متـاجرة" و معدل العائد، أسعار الصرف األجنبي، أسعار البضائع. ،أسعار األسهم

 "مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة".

 

 مخاطر سوق المتاجرة 0.52

م بشكل مسـتمر حسـب  يتعرض المصرف لمخاطر
ّ
سوق المتاجرة بنسبة طفيفة على محفظة األسهم المملوكة له بالعملة المحلية والتي تقو

 أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.

 

 مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة 5.52 

 وقد  ،تنشأ عادة من التغير في معدالت العوائد
ً
لكن بحدود بسيطة نتيجة لتقلب أسعار العمالت األجنبية. وقد يتعرض المصرف لتلك و تنشأ أيضا

 المخاطر نتيجة التغير في أسعار األسهم المحتفظ بها "كأدوات مالية متاحة للبيع".

 

 مخاطر معدل العائد   (�أ

  المخاطر تلك تنشأ
ً
 ،الماليـة لـألدوات المسـتقبلية النقديـة التـدفقات فـي أو العادلـة القيم في إما تؤثر التيو العوائد معدالت في للتغير تبعا

 الخزينـةمجموعـة  تقـوموقد أسس المجلس حدود فجوة هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبـل لجنـة الموجـودات والمطلوبـات بانتظـام و

  األرباح هوامش تعديلو االعتبار في األموال تكلفة بأخذ
ً
 .ووضع السيولة في السوق يلالتمو معامالت مدد لطول تبعا

 

 للتغيــرات المعقولــة والممكنــة فــي 
ً
يوضــح الجــدول اآلتــي حساســية معــدل العائــد لعناصــر قائمــة الــدخل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين تبعــا

ـر المفتـرض فـي معـدل العائـد علـى صـافي  ،مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى دون تغير ،معدالت العائد
ّ
الـدخل أو حقـوق ويمثل أثر التغي

ــر أغــراض  ــاة لغي ــات الماليــة المرتبطــة بمعــدالت العائــد والمقتن ــد علــى قاعــدة الموجــودات والمطلوب الملكيــة مقــدار الحساســية لمعــدل العائ

 لعـدم  المتاجرة كما في تاريخ نشر القوائم المالية للمصرف بعد احتساب ما يتعلق بها من استحقاقات ومراجعات لهيكلـة األسـعار.
ً
وجـود نظـرا

لمخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبـات الماليـة المرتبطـة بمعـدالت  ،في سجالت المصرف ،تعرضات جوهرية

 العائد فإن جميع التعرضات في سجالت المصرف تتم مراقبتها على أساس عملة النشر فقط.

 

 حساسية حقوق الملكية 2015

 الزيادة /النقص بنقاط

 األساس
 اإلجمالي سنوات 2اكثر من  سنوات 2إلى  0من  شهر 05إلى  , أشهر ,خالل  حساسية صافي الدخل

10+ 17,190 (1,407) (12,230) (45,090) (8,057) (66,784) 

10- (17,190) 1,407 12,230 45,090 8,057 663054 
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 حساسية حقوق الملكية 1022

الزيادة /النقص بنقاط 

 األساس
 اإلجمالي سنوات 2اكثر من  سنوات 2إلى  0من  شهر 05إلى  , أشهر ,خالل  اسية صافي الدخلحس

10+ 19,682 (2,172) (7,467) (38,686) (9,297) (57,622) 

10- (19,682) 2,172 7,467 38,686 9,297 57,622 
 

 المركز الماليحساسية العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة 

يقوم المصرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات معدالت الربح السائدة في السوق على مركـزه المـالي وتدفقاتـه 

 ودي،بالريـال السـعالتمويـل النقدية. يستخدم المصرف معـدالت الـربح السـائدة بـين البنـوك فـي المملكـة العربيـة السـعودية بالنسـبة لعمليـات 

 ،ذلك كمعدل معياري لتواريخ االستحقاق المختلفةو بالدوالر األمريكيالتمويل معدالت الربح السائدة بين البنوك في لندن بالنسبة لعمليات و

في حال عدم توفر معدالت العائد المعيارية في عمليات تبادل فعلية في األسواق، يتم أخذ معدالت تكلفة األموال المقدمة من مجموعـة و

التمويــل تطلـب يعلـى أســاس اسـتحقاق التمويــل )و يقــوم المصـرف باحتســاب معـدالت الــربح علـى أســاس االسـعار الســائدة بـين البنــوك الخزينـة.

 طويل األجل عادة معدل ربح أعلى(.

تـواريخ  حسـب مصـنفة مصـرفدوات الماليـة لللـألالقيمـة الدفتريـة  الجدوليتضمن و معدالت الربحيةيلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر 

.أو تواريخ االستحقاقتجديد األسعار 
ً
 ، أيهما يحدث أوال

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 ,خالل 

 اشهر

, - 05 

 شهر

0 - 2 

 سنوات

 2 من اكثر

 اإلجمالي بأرباح غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 مؤسسة وأرصدة لدى نقد

 5,132,787 5,132,787 - - - - النقد العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك 

 17,014,688 204,710 - 2,914,255 1,783,050 12,112,673 المالية االخرى والمؤسسات 

 6,468,138 1,049,483 - 1,071,087 597,568 3,750,000 استثمارات

 56,570,051 - 1,631,799 17,422,351 23,461,954 14,053,947 تمويل، صافي

 1,629,004 1,629,004 - - - - صافي  ت،ممتلكات ومعدا

 1,909,862 1,909,862 - - - - موجودات أخرى

 88,724,530 9,925,846 1,631,799 21,407,693 25,842,572 29,916,620 إجمالي الموجودات  

       المساهمين المطلوبات وحقوق

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 2,263,674 50,277 - - - 2,213,397 المالية االخرى

 65,541,656 36,425,263 20,301 6,377,745 6,275,068 16,443,279 ودائع العمالء 

 2,567,039 2,567,039 - - - - مطلوبات أخرى

 18,352,161 18,352,161 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 88,724,530 57,394,740 20,301 6,377,745 6,275,068 18,656,676 المساهمين 

 حساسية العائد للبنود داخل 

  (47,468,893) 1,611,497 15,029,948 19,567,504 11,259,944 قائمة المركز المالي  

  حساسية العائد للبنود المدرجة

 12,817,737 - 35,894 6,840,912 3,516,531 2,424,400 خارج قائمة المركز المالي 

  إجمالي الفجوة الخاضعة

   1,647,391 21,870,860 23,084,035 13,684,344 مخاطر معدالت العائد ل 

 الفجوة التراكمية الخاضعة 

   60,286,630 58,639,239 36,768,379 13,684,344 لمخاطر معدالت العائد 



74  

 

 

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 ,خالل 

 اشهر

, - 05 

 شهر

0 - 2 

 سنوات

 2 من اكثر

 اإلجمالي بأرباح طغير مرتب سنوات

       الموجودات  

 مؤسسة وأرصدة لدى نقد

 6,065,881 6,065,881 - - - - النقد العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك 

 10,317,854 114,661 - 1,951,020 187,587 8,064,586 المالية االخرى والمؤسسات 

 8,036,151 949,065 - 1,087,086 - 6,000,000 استثمارات

 53,636,981 - 1,859,370 16,768,896 18,823,411 16,185,304 تمويل، صافي

 1,543,578 1,543,578 - - - - صافي  ممتلكات ومعدات،

 1,261,414 1,261,414 - - - - موجودات أخرى

 80,861,859 9,934,599 1,859,370 19,807,002 19,010,998 30,249,890 إجمالي الموجودات  

       المساهمين وحقوقالمطلوبات 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 32,657 2,698 - - - 29,959 المالية االخرى

 59,427,825 32,605,095 - 6,911,807 7,064,567 12,846,356 ودائع العمالء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلوبات أخرى

 17,939,232 17,939,232 - - - - حقوق المساهمين 

وحقوق  لمطلوباتإجمالي ا

 80,861,859 54,009,170 - 6,911,807 7,064,567 12,876,315 المساهمين 

 حساسية العائد للبنود داخل 

  (44,074,571) 1,859,370 12,895,195 11,946,431 17,373,575 قائمة المركز المالي  

  حساسية العائد للبنود المدرجة

 8,175,656 - 21,579 2,889,959 1,642,164 3,621,954 خارج قائمة المركز المالي 

  إجمالي الفجوة الخاضعة

   1,880,949 15,785,154 13,588,595 20,995,529 لمخاطر معدالت العائد  

 الفجوة التراكمية الخاضعة 

   52,250,227 50,369,278 34,584,124 20,995,529 لمخاطر معدالت العائد 

 

 مخاطر العمالت: (�ب

ـ عنــد طرالمخـا تلــك تنشـأ
ّ
ـ نتيجــة الماليـة األدوات قــيم رتغي

ّ
 قــد المصــرف فـيتقبـل المخــاطر  سياســةإطــار عمـل و نإ. العمـالت صــرف أســعار رلتغي

  وضعت
ً
  طفيفة بحدود العمالت لمخاطر المصرف يتعرض فقد ذلك من الرغم وعلى أجنبية، عملة كل ألرصدة حدودا

ً
  نسبيا

ً
 موجـودات لكـون نظرا

 . األمريكي بالدوالر صرفها سعر يرتبط أخرى بعمالت أو( أقل بمستوى) األمريكي بالدوالر أو السعودي بالريال مقومة مطلوباتهو المصرف
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 لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية كما في 
ً
 ديسمبر: 32يبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   لموجوداتا

 84,678 154,163 مؤسسة النقد العربي السعودي  وأرصدة لدى نقد

 5,397,833 5,669,653 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 38,250 37,733 استثمارات 

 183,652 174,718 تمويل، صافي

 19,518 35,538 موجودات أخرى

 5,723,931 6,071,805 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 30,048 900,637 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 6,586,013 4,424,166 ودائع العمالء 

 227,399 501,381 مطلوبات أخرى

 6,843,460 5,826,184 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

  

 ديسمبر: 32نها لمخاطر هامة كما في ألمصرف بشدناه تحليال للعمالت التي يتعرض اأيبين الجدول 

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 (1,495,403) (142,307) دوالر امريكي

 1,539 1,509 ويور 

 8,416 23,607 درهم اماراتي 

 352,502 349,328 دينار بحريني 

 1,664 63 ريال قطري 

 11,753 13,421 ىأخر 

 (1,119,529) 245,621 اإلجمالي 
 

 مخاطر أسعار األسهم ج(

ر في المؤشر العام لسوق التداول  مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يقصد بهاسهم مخاطر أسعار األ
ّ
 .األسهمسعار أونتيجة للتغي

 

 للتغيـرات الممكنـة ،ألسـهم المصـنفة كاسـتثمارات متاحـة للبيـعوفيما يلي توضيح لآلثار المتوقعة على محفظة استثمارات المصـرف فـي ا
ً
 تبعـا

 مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى دون تغير: ،المعقولة في المؤشر العام لسوق التداولو

 

 المؤشر العام لسوق تداول األسهم 

 م5102

 باآلف الرياالت

 م 1022

 باآلف الرياالت

االرتفاع/االنخفاض 

 %في سعر السوق 
 األثر على األسهم 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %
 األثر على األسهم 

 53,492 -+/ %20 -+/ 37,000 -+/ %01 -+/ أثر التغير في سعر السوق 
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 مخاطر السيولة  - 56

و أ النقـدلية التي تسـدد عـن طريـق ا المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته الماهيواجهقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

مســتوى التصــنيف فــي حــاالت تخفــيض ق أو اســوعــدم اســتقرار األ قــد تنشــأ فــي حــاالتمخــاطر الســيولة  إن .خــرىأموجــودات ماليــة  عــن طريــق

، كمــا مويـلبعـض مصـادر التمويـل. وللتقليـل مـن هـذه المخـاطر، قامـت إدارة المصـرف بتنويـع مصـادر الت انخفـاضاالئتمـاني ممـا قـد يـؤدي إلـى 

يتـولى  .رصيد مالئم من النقد وما يماثلهبفاف تحاإل، باإلضافة إلى توفر السيولةمدى اإلعتبار  آخذة في موجوداتهإدارة تقوم إدارة المصرف ب

 فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخاطر السيولة في المصرف.

 

 
ً
التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، يحــتفظ المصــرف لــدى المؤسســة بوديعــة نظاميــة و لنظــام مراقبــة البنــوك وطبقــا

 % من إجمالي استثمارات العمالء ألجل. 2% من إجمالي الودائع تحت الطلب و 2تعادل 

مـــن النقـــد  االحتيـــاطيويكـــون هـــذا  التزامـــات ودائعـــه،% مـــن 10إضـــافة للوديعـــة النظاميـــة، يحـــتفظ المصـــرف باحتيـــاطي ســـيولة ال يقـــل عـــن 

 و
ً
 .الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما

 

 حسب الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    أ( تحليل المطلوبات المالية

 التزامـاتعلـى اسـاس  م1022و  م1025ديسـمبر  32بالمصـرف كمـا فـي الخاصـة  المتعلقة بالمطلوبـات الماليـة االستحقاقاتيلخص الجدول أدناه 

السداد التعاقدية بقيم غير مخصومة في حين يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها على أساس التدفقات النقدية المستقبلية 

 وبقيم غير مخصومة. 

 

قائمــة وعليــه فــإن إجمــالي تلــك المبــالغ ال يتطــابق مــع المبــالغ الظــاهرة فــي  تــم إدراج األربــاح المدفوعــة حتــى تــاريخ االســتحقاق فــي الجــدول،

 الموحد. المركز المالي 

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر ,

 أشهر ,من 

 شهر 05إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       المطلوبات 

 وك والمؤسساتللبن أرصدة

 2,264,402 - - - - 2,264,402 المالية االخرى 

 65,987,980 - - 6,701,053 6,362,904 52,924,023 ودائع العمالء 

 2,567,039 2,567,039 - - - - مطلوبات أخرى

 70,819,421 2,567,039 - 6,701,053 6,362,904 55,118,425 إجمالي المطلوبات 

 

1022 

ت السعودية()بآالف الرياال  

 خالل

 أشهر ,

 أشهر ,من 

 شهر 05إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       المطلوبات 

 للبنوك والمؤسسات أرصدة

 32,677 - - - - 32,677 المالية االخرى 

 59,913,045 - - 7,276,809 7,136,877 45,499,359 ودائع العمالء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلوبات أخرى

 63,407,867 3,462,145 - 7,276,809 7,136,877 45,532,036 إجمالي المطلوبات 
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 االستحقاقات للموجودات والمطلوبات:دناه أالجدول  ب( يوضح

القــوائم الماليــة حتــى تــاريخ االســتحقاق المطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تــاريخ إعــداد و تــم تحديــد االســتحقاقات للموجــودات

 التعاقدي وال يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة.

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر ,

 أشهر ,من 

 شهر 05إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات   

رصدة لدى مؤسسة وأ نقد

 5,132,787 - - - - 5,132,787 النقد العربي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك 

 17,014,688 - - 2,914,254 1,783,050 12,317,384 والمؤسسات المالية االخرى  

 6,468,138 118,242 - 1,230,878 1,279,850 3,839,168 استثمارات 

 56,570,051 - 12,425,224 21,547,386 14,379,600 8,217,841 تمويل، صافي 

 1,629,004 1,629,004 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,909,862 1,909,862 - - - - موجودات أخرى 

 88,724,530 3,657,108 12,425,224 25,692,518 17,442,500 29,507,180 اإلجمالي

       المساهمين المطلوبات وحقوق

 اتللبنوك والمؤسس أرصدة

 2,263,674 - - - - 2,263,674 المالية االخرى 

 65,541,656 - 20,301 6,377,745 6,275,068 52,868,542 ودائع العمالء 

 2,567,039 2,567,039 - - - - مطلوبات أخرى

 18,352,161 18,352,161 - - - - حقوق المساهمين

 88,724,530 20,919,200 20,301 6,377,745 6,275,068 55,132,216 اإلجمالي 

 12,817,737 - 35,894 6,840,912 3,516,531 2,424,400 التعهدات وااللتزامات المحتملة
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 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر ,

 أشهر ,من 

 شهر 05إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات   

وأرصدة لدى مؤسسة  نقد

 6,065,881 - - - - 6,065,881 النقد العربي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك 

 10,317,854 - - 1,951,020 187,587 8,179,247 والمؤسسات المالية االخرى  

 8,036,151 24,768 1,087,086 150,671 659,987 6,113,639 استثمارات 

 53,636,981 - 11,627,490 22,174,369 12,556,044 7,279,078 تمويل، صافي 

 1,543,578 1,543,578 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,261,414 1,261,414 - - - - موجودات أخرى 

 80,861,859 2,829,760 12,714,576 24,276,060 13,403,618 27,637,845 اإلجمالي

       المساهمين المطلوبات وحقوق

 والمؤسساتللبنوك  أرصدة

 32,657 - - - - 32,657 المالية االخرى 

 59,427,825 - - 6,911,807 7,064,567 45,451,451 ودائع العمالء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلوبات أخرى

 17,939,232 17,939,232 - - - - حقوق المساهمين

 80,861,859 21,401,377 - 6,911,807 7,064,567 45,484,108 اإلجمالي 

 8,175,656 - 21,579 2,889,959 1,642,164 3,621,954 التعهدات وااللتزامات المحتملة
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 المخاطر التشغيلية - 27

الداخليـة، أو األنظمـة اآلليـة، أو المـوظفين، أو بفعـل  اإلجـراءاتالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التـي قـد تنـتج عـن قصـور أو فشـل فـي 

 وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه.  ،عوامل خارجية أخرى

فـي رقابـة حـاالت المخـاطر التشـغيلية و متابعـةالتـي تتـولى و مجموعـة إدارة المخـاطر كجـزء مـنفريق إلدارة مخـاطر التشـغيل  لمصرفدى الو

 . الخاص بها إطار العملو التشغيل مخاطر بسياسة الوحدة هذه تسترشد. ولمصرفا

عمل للرقابة الداخلية وبيئة األعمال مـن خـالل القيـاس طار إقام المصرف بتأسيس  ،من آثارها تخفيفالومخاطر التشغيل  اسقي تنظيمبغرض و 

( لجميع وحدات األعمال ودعم األعمال، ويتم مراقبة KRIإلى استحداث مؤشرات المخاطر الهامة ) باإلضافة(  RCSAالتحكم بالمخاطر ) و الذاتي

 اســتمرارية بنجــاح توثيــق واختبــار برنــامج المصــرف أكمــل ذلــك، إلــى باإلضــافةقبــل إدارة مخــاطر التشــغيل بشــكل مســتمر، مقــاييس المخــاطر مــن 

 .الكوارث حاالت معالجة موقعو األعمال

 

 بالضوابط الشرعية االلتزاممخاطر عدم  - 28

وللتقليــل مــن هــذه  ،بالضــوابط الشــرعية لتــزاماالعــدم لمخــاطر  المصــرف ، فقــد يتعــرضالمتوافقــة مــع الشــريعةكــون المصــرف أحــد المصــارف 

 وإدارة رقابة شرعية. إضافة إلى تشكيل بذلك، لاللتزامقام المصرف بوضع سياسات وإجراءات شاملة  المخاطر،
ً
 شرعية

ً
 هيئة

 

 مخاطر السمعة - 29

 .أعماله سالمة وأ ،فاءتهك وأ ،خدماته وأ المصرف منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  سيئة ثارآ تشمل أي

 يلتزم بالضوابط واألحكام الشرعية في جميع و 
ً
كمـا  ،بـذلك أحـد أهـم مسـببات مخـاطر السـمعة االلتـزامفيعد عدم عماله أكون المصرف مصرفا

اليــة تعــد مصــادر قــدرة المصــرف المو الســلبية عــن موقــف االنطباعــاتو العقوبــات النظاميــة،و شــكاوى العمــالء،و الكبيــرة، االختالســاتأن حــاالت 

 ايــولي المصـرف و أخـرى لمخــاطر الســمعة.
ً
 لتلــك المخـاطرهتمامــا

ً
ويســتخدم  يحــرص علــى وضــع الضـوابط الكفيلــة بالحــد منهــا ومنعهـا.و كبيــرا

 بطاقــات قيــاس 
ً
( لتقيــيم مخــاطر الســمعة، وتقــوم مجموعــة المخــاطر فــي المصــرف مــن خــالل تلــك Scorecardsالمتــوازن ) األداءالمصــرف حاليــا

 دوات بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة لمخاطر السمعة على المصرف.األ

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 30

االعتياديـة بـين المتعـاملين مطلوبـات فـي الحـاالت  لسـداد المـدفوع أو موجـودات مقابـل بيـع استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من: القياس، السوق في تاريخ في

 وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو  ♥

 ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات.  متاح،ساسي أفي حال عدم وجود سوق  ♥

دوات المالية المثبتـة فـي قائمـة المركـز المـالي ال تختلـف بشـكل كبيـر عـن قيمتهـا الحاليـة المضـمنة فـي القـوائم الماليـة إن القيم العادلة لأل

 الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)تعديل بدون)األداة  لنفس النشطة يةالمال األسواق في لةواالمتد األسعار : األول المستوى

 كافـة تحديـد أخـرى يـتم تقيـيم طـرقأو  مماثلـة ومطلوبـات لموجـودات النشـطة الماليـة األسـواق فـي لـةواالمتد األسـعار : الثةاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة التهامدخ من أي تحديد يتم لم تقويم طرق  :المستوى الثالث

 يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المثبتة حسب مستويات قيمتها العادلة:
 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

      ي قائمة الدخلف

 84,274 - - 84,274 أسهم -

 4,893 - - 4,893 صناديق استثمارية

     موجودات مالية متاحة للبيع

 369,997 - - 369,997 أسهم -

 479,589 213,763 - 265,826 صناديق استثمارية

 1,071,088 - 1,071,088 - صكوك -

 2,009,841 213,763 1,071,088 724,990 اإلجمالي
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 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

  في قائمة الدخل
    

 112,891 - - 112,891 أسهم-

 749 - - 749 صناديق استثمارية

     موجودات مالية متاحة للبيع

 534,937 - - 534,937 أسهم-

 275,735 100,000 - 175,735 صناديق استثمارية

 1,087,086 - 1,087,086 - صكوك -

 2,011,398 100,000 1,087,086 824,312 اإلجمالي
 

 الموظفينسهم أ امجبر  - 31

 فيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية السنة:

 (ESGS)رنامج منح األسهم للموظفينب (ESPSمشاركة الموظفين باألسهم ) طبيعة البرنامج

 واحد واحد عدد البرامج القائمة

 م 1023 ابريل 02 م1023يونيو  02 تاريخ المنح

 م1028مارس  32 م1021مايو  32 تاريخ االستحقاق

 2,788,000 2,277,887 عدد األسهم الممنوحة

 سنوات - 5 3 سنوات 3 فترة االستحقاق

 36,662,200 31,890,418 يال السعودي(قيمة األسهم الممنوحة )بالر 

 - 11.5 سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 13.15 14.0 القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 شروط االستحقاق
بقاء الموظف في الخدمة، واستيفاءه 

 معايير محددة لألداء 

اءه بقاء الموظف في الخدمة، واستيف

 معايير محددة لألداء 

 أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنه 1.15 سنه 0.42 المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية
 

  يلي فيما
ً
 وظفين باألسهم:مشاركة الم األسهم المتعلقة ببرنامج عدد في والحركة الخيار ممارسة لسعر المرجح للمتوسط تحليال

 

الخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامـل مرتبطـة بالسـوق. ويبلـغ إجمـالي وتمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء 

 مليون ريال سعودي(. 21.8 م:1022مليون ريال سعودي ) 23.2ة في القوائم المالية الموحدة والمدرج تكاليف البرنامج خالل السنة المالية

 عدد خيارات األسهم في البرنامج المتوسط المرجح لسعر الممارسة )بالريال السعودي(   

5510 2014 2015 2014  

 2,580,654 2,414,288 11.5 11.5 رصيد بداية السنة 

 - - - - ممنوح خالل السنة

 (166,366) (136,401) - - متنازل عنه

 - - - - تمت ممارسته/انتهت مدته

 2,414,288 2,277,887 11.5 11.5 رصيد نهاية السنة

 - - - - المتاح للممارسة بنهاية السنة
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 طراف ذات العالقةاألوالمعامالت مع رصدة ألا - 5,
يتعامـل المصــرف خـالل دورة أعمالــه العاديـة مــع أطـراف ذات عالقــة. تخضـع المعــامالت مـع األطــراف ذات العالقـة للنســب المنصـوص عليهــا فــي 

 التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.و مراقبة البنوكنظام 

 

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في  (أ�
ً
 ديسمبر: 0,فيما يلي بيانا

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

دارة والصناديق االستثمارية للمصرف إلدارة وكبار موظفي اإلأعضاء مجلس ا

   وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم

 15,026 23,572 تمويل

 7,881,848 13,898,863 ودائع العمالء

 11,310 12,805 نهاية الخدمة فأة مكا

 24,753 110,729 في شركات زميلة استثمارات

 1,271,457 1,404,847 ق مشتركةواستثمارات في صنادي تمويل

 487,240 249,004 ودائع صناديق استثمار مشتركة

 

 باإليرادات والمصاريف (ب�
ً
 المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة: فيما يلي تحليال

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 سعودية(الف الرياالت الآ)ب 

 13,736 19,243 الدخل من التمويل  

 78,737 123,843 العائد على استثمارات عمالء ألجل

 65,513 95,031 صافي ،أتعاب خدمات مصرفية

 2,798 2,896 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 
 

 بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية. تتفق السلف والمصاريف الخاصة

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:فيما يل (ج�
ً
 ي تحليال

       

     

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2014 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 44,064 41,134 مزايا موظفين قصيرة االجل  ورواتب 

 2,347 1,495 نهاية الخدمة مكافاة
 

 كفاية رأس المال - ,, 

أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربـي السـعودي، والحفـاف تتمثل 

 مال قوي. والحفاف على وجود رأس ،على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية

المصـرف، وتتطلـب التعليمـات الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العربـي  لنظامي مـن قبـل إدارةاستخدام رأس المال او يتم مراقبة كفاية رأس المال

الموجـودات المرجحـة المخـاطر عنـد لـى إجمالي رأس المـال النظـامي إبحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة  حتفافالالسعودي ا

 .أو تزيد عنه% 8الحد االدنى المتفق عليه وهو 

وبموجبهـا يـتم  قبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي،يقوم المصرف بمرا

االلتزامـات الظـاهرة فـي قائمـة المركـز المـالي بإسـتخدام االرصـدة المرجحـة إلظهـار و قياس مـدى كفايـة رأس المـال المؤهـل مـع الموجـودات

 مخاطرها النسبية. 

 3العربي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسـب متطلبـات لجنـة بـازل  أصدرت مؤسسة النقد
ً
، والمطبقـة إعتبـارا

 وعليه فقـد تـم احتسـاب الموجـودات المرجحـة للمخـاطر، إجمـالي رأس المـال والمعـدالت ذات العالقـة باسـتخدام متطلبـات م.1023يناير  02من 

 .3بازل 
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 بيان

2015 

 الرياالت السعودية( )بأالف

2014 

 )بأالف الرياالت السعودية( 

 60,266,168 76,496,060 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 4,203,105 4,976,034 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر   

 5,670,815 655,431 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 70,140,088 82,127,525 ة األولى للموجودات المرجحة المخاطر إجمالي الركيز 

 17,939,232 18,325,161 رأس المال األساسي  

 380,149 482,176 رأس المال المساند  

 18,319,381 0,,0535,43 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسبة كفاية رأس المال %

 %26 %22 رأس المال األساسي 

 %26 %23 لمال األساسي والمساندرأس ا

 

 3الخاصة بالركيزة الثالثة لبازل  فصاحاتإلهيكل رأس المال وا - 4,

، يتوجــب علــى المصــرف القيــام بــبعض اإلفصــاحات الكميــة والنوعيــة. ســتكون هــذه اإلفصــاحات موجــودة علــى موقــع 3بنــاًء علــى متطلبــات بــازل 

تــرة المحــددة طبقــا لمتطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. التخضــع هــذه اإلفصــاحات خــالل الف (www.alinma.com)المصــرف االلكترونــي 

 .لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين للمصرف

 

 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة - 2,

 14,704تلـك الصـناديق  يبلـغ إجمـالي موجـوداتو صـناديق اسـتثمار عبـر خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خـالل شـركته التابعـة المصرف يقدم

 .مليون ريال( 4,216: م2014مليون ريال )
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 التغييرات المستقبلية في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  - 6,
 مــن الســنواللقــد ارتــأى المصــرف عــدم ا

ً
ات تبــاع المبكــر للتعــديالت علــى المعــايير التاليــة التــي تــم نشــرها ويتعــين علــى المصــرف اتباعهــا اعتبــارا

   م:2016 أو بعدها يناير 2المحاسبية التي تبدأ في 

 

 وصف مختصر عن التعديل تاريخ السريان  المعيار والتعديل 

الماليـة  التقـاريرب الخـاص الـدولي المعيار

 "المالية األدوات"  - 9رقم 

يناير  02

 م 1028

فة لقياس األصول المالية: التكل رئيسيتينويحدد فئتين  طريقة القياس،يبسط 

 التجـــاري النشـــاط علـــى تصـــنيفالأســـاس  يعتمـــد المطفـــأة والقيمـــة العادلـــة.

 .المالية ألصوللالنقدية التعاقدية  التدفقات خصائصو وطريقة عمل المنشأة

ـــار المحاســـبة  ـــص عليهـــا معي ـــي ن ـــق اإلرشـــادات الت ـــتم االســـتمرار فـــي تطبي ي

خــاطر. محاســبة تغطيــة المو الموجــودات الماليــةنخفــاض ابشــأن  (39الــدولي )

وقد عدل المعيار أساس احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية مـن نمـط 

 "التكلفة المتكبدة" إلى نمط "التكلفة المتوقعة". 

الماليـة  التقـاريرب الخـاص الـدولي المعيار

اإليرادات الناشئة عـن تعاقـدات "  - 25رقم 

 "العمالء

يناير  02

 م 2018

 لمتطلبـات معـايير  25رير المالية رقـم يجسد المعيار الدولي إلعداد التقا
ً
تقاربـا

ـــاإليرادات الصـــادرة مـــن مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة ) ( IASBاالعتـــراف ب

 FASBومجلـــس معـــايير المحاســـبة األمريكـــي )
ً
(. ويعتبـــر هـــذا المعيـــار تطـــويرا

 للتقارير المالية وأساليب مقارنة اإليرادات في القوائم المالية. 

ـــى المع ـــدولي التعـــديل عل  الخـــاصيـــار ال

"المعالجــــات  – 22رقــــم الماليــــة  التقــــاريرب

المحاسبية لتملك الحصص في العمليـات 

 المشتركة"

يناير  02

 م 1021

تتعلـق بالمعالجـات المحاسـبية لتملـك الحصـص رشـادات إتقدم هذه التعديالت 

 كة التي تشكل األعمال التجارية. في العمليات المشتر

اسـبة الـدولي التعديالت على معيار المح

 (38( ورقم )21رقم )

يناير  02

 م1021

 توضح التعديالت في المعيار الطرق المقبولة الحتساب االستهالك واإلطفاء.

ــدولي إلعــداد  ــار ال التعــديالت علــى المعي

( ومعيـــــــار 20التقـــــــارير الماليـــــــة رقـــــــم )

 (18المحاسبة الدولي رقم )

يناير  02

 م1021

ل المعيار في المسائل المتعل
ّ
ـة بأصـول مـن يفص

ّ
قة ببيع أو المسـاهمة العيني

 جانب المساهمين في الشركات الزميلة أو في المشاريع المشتركة. 

ر يالتحســـــــينات الدوريـــــــة علـــــــى المعـــــــاي

الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة للفتـــرة 

 م 1022م وحتى 1021من 

يناير  02

 م1021

اد التقـارير الماليـة تناولت عدة تحسينات على عـدد مـن المعـايير الدوليـة إلعـد

نت مبادرات لتحسين جوانب محددة في اإلفصاح.
ّ
   وتضم

 

 الموحـدة الماليـة القـوائم علـى جـوهري أثـر أي" فإنـه اليتوقـع بـأن يكـون للتعـديل 9"المعيار الدولي الخاص بالتقارير الماليـة رقـم  وفيما عدا

المعيــار الــدولي الخــاص بالتقــارير  اتبــاع يم اآلثــار المترتبــة علــىوبتقــ صــرفالم ســيقوم .اإلضــافية اإلفصــاحات بعضبــ القيــام عــدا فيمــا للمصــرف

 .في الوقت المناسب "9"المالية رقم 

 

 أرقام المقارنة  - 0,

ولكن لم يتم إجراء أي إعادة تبويب أو تصنيف هام  ،عادة تبويب أو تصنيف بعض أرقام المقارنة في الحاالت التي تتطلب ذلكإلعرض أفضل تم 

 القوائم المالية الموحدة. في هذه

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة - 5,

 م.2016يناير  18هجرية الموافق  1437ربيع الثاني  08اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحدة بتاريخ 



97التقرير السنوي 2015



78

بازل3
الركيزة الثالثة
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 م2015اإلفصاح المتعلق بالسنة المالية  -الركيزة الثالثة  ,بازل

 

 . لمحة عامة 0

م لمصرف اإلنماء )المصرف( مع متطلبات اإلفصاح 2015ديسمبر  32كيزة الثالثة من اإلفصاح الخاص بالسنة المالية المنتهية في تتوافق الر

 .(BCBS)  الصادرة عن لجنة بازل لإلشراف البنكي التوجيهاتوالقائمة على  (SAMA) الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 . نطاق التطبيق5

 للمصرف والشركات التابعة والمملوكة له بالكامل. بناًء على البيانات المالية الموحدةا التقرير تم إعداد هذ

 

 الشركة التابعة ملكية المصرف تاريخ اإلنشاء

 شركة اإلنماء لالستثمار %200 م1009مايو  32الموافق  2230جمادى الثاني  2

 نوير العقاريةشركة الت %200 م1009أغسطس  25الموافق  2230شعبان  12

 وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني 100% م1022يناير  30الموافق  2235ربيع االول  29

 

  . اإلفصاح,

( ccc.omrPCo.ghC) موقع المصرف اإللكتروني وكذلك تدرج على(  IIIبازل تحت بندالركيزة الثالثة في التقارير المالية ) الخاصةات تدرج اإلفصاح

 التقارير المالية السنوية بعد اإليضاحات الخاصة بالبيانات المالية.وكتقرير منفصل في 

 

 اإلفصاح و اإلعداد . أسس4

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  التعليماتمتوافق مع سنوي تم إعداد هذا المستند الخاص بالركيزة الثالثة لإلفصاح بشكل 

(SAMA) قرن والركيزة الثالثة ب فيما يتعلق
ُ
 .م2015ديسمبر  32البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في مع ي

 

 . رأس المال2

وقد بلغ اجمالي سعودي للسهم الواحد. ريال  20 إسمية تبلغ بقيمة سهم مليار 2.5ويشمل  ريالمليار  25 المدفوع يبلغ رأس مال المصرف

 . م2015بر ديسم 32كما في  ريال سعوديمليار  18,352 حقوق المساهمين

 
 والزميلة: التابعة الشركات1.5 

  مليون ريال سعودي وهي مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء. 150المدفوع  يبلغ رأس مال الشركة شركة اإلنماء لالستثمار:

 
كة بنشاطات تجارية ، وال تقوم الشرريال سعودي 2002000ها يبلغ رأس مالشركة تابعة مملوكة بالكامل للمصرف و شركة التنوير العقارية:

ومعامالت التمويل التجاري بضمانات عقارية  تسهيل عمليات تمويل الرهن العقاريلحسابها الخاص. الهدف الرئيس من إنشاء الشركة هو 

 لصالح مصرف اإلنماء.

 
إلنماء طوكيو مارين للتأمين وتمارس نشاطها كوكيل لشركة ا وهي شركة مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني:

 مليون ريال سعودي. 3رأس مال الشركة  )شركة زميلة( ويبلغ

 
)أي  مليون ريال سعودي 250من رأس مال الشركة البالغ  28.75% يملك المصرفوهي شركة زميلة  :للتأمين شركة اإلنماء طوكيو مارين

  كشركة تأمين.وتمارس الشركة نشاطها  .مليون ريال( 219بمبلغ استثمار نحو 

 
% من رأس مالها وتتملك مؤسسة البريد 50 مليون ريال سعودي يمتلك المصرف 50وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال  :رسالإشركة 

 % من رأس المال(.50السعودي الحصة الباقية )نسبة 
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  :المال رأس تحويل إمكانية2.5 

  تحويل األموال داخل المجموعة. و تمنعأالجهات التنظيمية تحد  تعليمات منال توجد قيود أو 

 

 . كفاية رأس المال6

 : ساسيةأللركائز ابافيما يتعلق  III رأس المال بموجب بازل نسبة كفاية المعتمدة لحساب متطلبات سسألا يبين الجدول التالي

 

 مخاطر االئتمان  مخاطر السوق المخاطر التشغيلية 

 المعياري المنهج المنهج المعياري المؤشرات االساسية  

 .م1025 ديسمبر 32في %13 لقد بلغ معدل كفاية رأس مال المصرف ما نسبته

 

 . إدارة رأس المال0

طويل األمد والذي يهدف ال ستقرار الماليااللدعم نظرة البنك المستقبلية وللحفاف على استراتيجي و أساسيعامل  تعتبر قوة رأس المال 

 . سواق المالية والضغوط التشغيليةألقدرة المصرف على مجابهة صدمات ا تحسين ربحية المصرف وتعزيز إلى

ات بما يتناسب مع مخرجات االستراتيجيووضع خطط العمل و (ICAAP)لرأس المال لنسبة كفاية تقييم داخلي  ا بإعدادسنويويقوم المصرف 

. المال والقدرة على مواجهة المخاطر الجوهرية التي سأالتقييم لضمان كفاية ر 
ً
 قد تواجه المصرف مستقبال

 
 :(ICAAP)رأس المال  لكفاية . التقييم الداخلي0.0

عماله أضمن  المخاطر التي يتعرض لها المصرفجميع لمواجهة  لضمان توفر رأس مال كافي رأس المالكفاية التقييم الداخلي ليهدف 

بشكل  (SAMA)على مؤسسة النقد العربي السعودي  ICAAPويقوم المصرف بعرض تقرير .االعتيادية أو في حاالت الضغوط التشغيلية

عن  فصاحإلبشكل نصف سنوي وكذلك يتم ا التحملسنوي. ويقوم بفحص قدرة البنك على تحمل الضغوط التشغيلية حسب سيناريوهات 

 نسب كفاية رأس المال بشكل ربع سنوي كجزء من التقارير النظامية الدورية.

  
 :(ICAAP)رأس المال  لكفاية التقييم الداخليإلطار العام لعملية ا 0.0.0

 لمنهج التقييم الداخلي لرأس المال 
ً
 : يتم تقييم ودراسة المخاطر التالية ،لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرفالالزم وفقا

  (.التشغيلية المخاطر السوق، مخاطر االئتمان، مخاطر) (III) لبازل األولى بالركيزة المتعلقة المخاطر ♥

مخاطر تقلبات العوائد، ومخاطر السيولة، والمخاطر االستراتيجية،  لىإ باإلضافة( III) لبازل األولى الركيزة بموجب المتبقية المخاطر ♥

ومخاطر السمعة، والمخاطر االقتصادية، ومخاطر دورة األعمال، ومخاطر التركز االئتماني باإلضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن عدم 

 .بالمتطلبات الشرعية االلتزام

 
 :منهجية العمل والتطبيق المتبع 0.0.5

من خالل  بشكل عام المصرفيةتتماشى مع االصول  المعايير المتبعة والتييقوم المصرف بتحديد وقياس المخاطر الخاصة به باستخدام 

 . متوازنو بشكل شامل آراء الخبراء لتحديد حجم وأهمية المخاطراالستناد الى وتطبيق معايير كمية 

 
 :ات التحملاختبار  ,.0.0

 ستثنائيةقاسية وا المخاطر في ظروف التحمل والتي تهدف إلى قياس قدرة المصرف على تحمل يقوم المصرف بتنفيذ برامج اختبارات 

بدراسة وتحليل  صرفوكذلك يقوم الم .أخرى تتعلق ببيئة العمل عوامل وأسياسية  وأاستراتيجية  وأوالتي قد تنشأ بسبب عوامل اقتصادية 

قدرة المصرف على  قياسول كفاية رأس المالنسبة  المرجحة الحتسابالموجودات  علىثرها أو سيناريوهاتلهذه الالمحتملة  السلبية ثاراآل

 : لعوامل اآلتيةا التحمل قياس سيناريوهات، وتغطي ربحيةالسيولة والمالءة من ناحية  على نحو مالئم االستمرار

 تمويل.الجمالي إ الىمتعثرة ال و عمليات التمويلأاالستثمار النقص في قيمة أو  الزيادةوتمثل  المالية اتجودة الموجود ♥

 النقص بحساب الربح/الخسارة.أو  الربحية: الزيادة ♥

 .رأس المال ونسبة كفاية رأس المالإجمالي التغيرات في  وتمثل كفاية رأس المال ♥

 .في المؤشرات الرئيسة للسيولة السيولة وتقاس من حيث التغيراتمؤشرات  ♥
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 . إدارة المخاطر5

 وضع الهيكلة وتحديد الصالحيات كإطار عام إلدارة المخاطر والمبني على مالمساءلة واالستقاللية ومثل ا يةسامبادئ األسال اعتمد المصرف

 يلي: 

 المراجعة الداخلية. وإدارة ئف الرقابةووظامجموعات األعمال  هيو ساسيةأ منهج إدارة المخاطر على ثالث خطوط دفاع اعتماد ♥

إدارة المخاطر مسؤولة عن مجموعة بينما تعتبر طتها، مسؤولة عن اإلدارة اليومية للمخاطر المالزمة ألنشاعتبار مجموعات األعمال ال ♥

ومراقبة  حص نظم الرقابةوف والمناهج التي تهدف إلى تحديد وقياس ورصد الرقابية إعداد األطر الخاصة بإدارة المخاطر ووضع األدوات

 تتعلق بفعالية نهج إدارة المخاطر. تأكيداتبتقديم  وبشكل مستقل المراجعة الداخليةمجموعة  وتقوم المخاطر.

المستقلة  مراجعةاللمخاطر ومدراء مخاطر االئتمان بمسؤولية ا مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف من خالل مدير عاممجموعة تضطلع  ♥

التمويل المقدمة من  طلباتجميع للجنة االئتمان تمان لجميع التسهيالت االئتمانية التي تدخل ضمن إطار صالحيات واعتماد خطوط االئ

 .مجموعات األعمال

المخاطر  بالتأكد من مالئمة وتطبيق سياسات المخاطر في المصرف وأنها تتماشى مع سياسة قابلية تحمل إدارة المخاطر تقوم ♥

  .المعتمدة

  .مجموعات العمللمخاطر مستقلة من الناحية الوظيفية والتنظيمية عن تعتبر إدارة ا ♥

 مجلس إدارة المصرف. تحت مسؤوليات  على المخاطر التي قد يتعرض لها المصرفالعام مسؤولية اإلشراف تندرج  ♥

 

 المخاطر قابلية تحمل . سياسة 9

لمصرف وإيراداته األساسية وقدرته لمركز المالي العلى  ر ذلكوأث قدرة المصرف على تحمل المخاطرتغطي سياسة قابلية تحمل المخاطر 

بشكل دوري من خالل مؤشرات قياس ة تطبيقها وتعتمد السياسة من قبل مجلس اإلدارة ويتم متابع .التجارية العالمةو تهسمع على حماية

 .خاطرومن خالل تقارير دورية تعرض على مدير عام مجموعة الم ،مجموعات األعماللدى المخاطر 

 

  . مخاطر االئتمان01

 للشروط التي تم االتفاق عليها مالوفاء بالتزاماته احتماالت تعثر المدينين فيتتمثل مخاطر االئتمان في 
ً
المصرف. مع  التعاقدية وفقا

 المسؤولة عن تحمل مخاطر االئتمان:والرئيسة  وفيما يلي مجموعات العمل

 .الشركات مصرفية مجموعة ♥

 .المصرفية التجزئة مجموعة ♥

 .الخزينة مجموعة ♥

 
 :مخاطر االئتمانإدارة  01.0

 المصرفيقوم  من مخاطر االئتمان وللحد. التعاقدية تجاه المصرففي الوفاء بالتزاماته  الطرف اآلخرتنشأ مخاطر االئتمان عندما يفشل  

 Obligor Risk Rating ORR)بعمالئه )المخاطر الخاصة  تصنيفو يستخدم المصرف أدوات تقييم داخلية لتحديدبتقييم المالئة المالية لعمالئه و

 الممنوح من شركات التقييم المستقلة.  يباإلضافة الى االعتماد على التقييم االئتمان

والتقييم المستمر  المتابعةالمخاطر بمراقبة مخاطر االئتمان من خالل مجموعة االئتمان ومدير عام عام مخاطر االئتمان ومدير  يقوم فريق

تهدف و الماليالعمالء والتقييم المستمر ألنشطتهم ووضعهم زيارات ذلك  ويشمل .م الماليةزاماتهالوفاء بالتعلى عمالء المصرف لقدرة 

يتم  عند الضرورة لحماية مصالح المصرف. تهامعالجل معينة واعتماد إجراءاتاالئتمانية كل ااإلجراءات الخاصة باالئتمان إلى التحديد المبكر للمش

كما يقوم المصرف بتخفيف المخاطر االئتمانية التي قد ، والفترة وشروط الدفعالمالية حسب نوع المعاملة  حدود ائتمانية للمدينينوضع 

 .الحاجةعند  عينيةيتعرض لها بطلب ضمانات 

 إلى مراقبة مخاطر المحفظ
ً
و أو قطاع اقتصادي أع صناعي بقطا ياالئتمانتنشأ بسبب التركز  قد التي ة االئتمانيةيسعى المصرف أيضا

 ةاالئتمانيتنويع محافظه  من خاللللتخفيف من مخاطر التركز  يسعى المصرفو. معينة التركز في ضمانات بسبب وأجغرافي معين 

 ةت قصير باستقطاب عمالء من مختلف القطاعات االقتصادية وتنويع التمويل من خالل تلبية مختلف االحتياجات التمويلية لعمالئه سواء كان

ات على تركز التقوم مجموعة المخاطر بمراقبة و والمشاريع. يةرأسمالاللنفقات ل األجلرأس المال العامل أو تمويل طويل لتمويل  األجل

قطاعات الفي  على مستوى تركز الودائع من خالل إدارة الخزينة وكذلك تقوم المجموعة بمراقبة التركزات أوالقطاع  أومستوى العميل 

 ة بشكل مستمر:التالي
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 األعمال. قطاعات ♥

 االقتصادية. القطاعات ♥

 .العميل أو العمالء االلتزامات على مستوى مجموعات ♥

 المصرفية. وغير المصرفية المالية المؤسسات ♥

 االئتماني. التصنيف ♥

 (. العقارية الضمانات التحديد وجه وعلى) الضمانات أنواع ♥

 
 المصرف ويتبع. السوق وواقع والقانوني االقتصادي الواقع لتعكس مستمر بشكل به اصةالخ االئتمان سياسات بتحديث المصرف كما يقوم

 . (III) لبازل لىواأل الركيزة بموجب يةمخاطر االئتمانالمطلوب لل رأس المالالحتساب نسب كفاية  المنهج المعياري

 
 التمويل:انخفاض قيمة مخصصات  01.5

 للقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديالالنخفاض قيمة  يقوم المصرف بوضع مخصصات
ً
يقوم  حيث .(SAMA) تمويل وفقا

وضع مخصصات باإلضافة الى  المصرف بوضع مخصصات محددة للحسابات المتعثرة بناء على تقييم احتمال عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم

تتم مراجعة واعتماد للمخصصات المحددة و .عند حدوثة تقدير مبلغ التعثرو بناء على تقييم احتماالت التعثراالئتمانية لمحفظة باعامة تتعلق 

 ومدير عام المجموعة المالية والرئيس التنفيذي. مجموعات العملاالئتمان ومدير عام المخاطر ومدراء عام والعامة من قبل مدير 

 

 . مخاطر السوق00

مثل أسعار  االسواق الماليةات قلبمالية بسبب تلألدوات اللنقدية المستقبلية التدفقات ا أوالقيمة العادلة  تقلبتتمثل مخاطر السوق في  

 األسهم ومعدالت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع. 

 
 مخاطر السوق إدارة 00.0

من  مخاطر السوقيتم إدارة و وتوجهات السوق وغيرها من العوامل االقتصادية. ،قاسواأل تقلبات بعدة عوامل تشملمخاطر السوق  تتأثر

إدارة مخاطر قوم وت. ةيوالمتطلبات الشرعالتعليمات النظامية اتباع لى إباإلضافة  ،معتمدةلقابلية تحمل مخاطر السوق حدود وضع خالل 

ن خالل مدير عام وترفع م (ALCO)للجنة الموجودات والمطلوبات  الدوريةوإعداد التقارير  السوق مخاطرمقدار تعرض المصرف لبرصد  السوق

سياسة مخاطر الخزينة ومخاطر القبول سياسة  التعرضات للمخاطر من خاللمراقبة ة يلجنة الموجودات والمطلوبات مسؤول تتولى المخاطر.

ال مع التقلبات في اإليرادات وضبط السيولة هدف ت والتي
ّ
ذلك  )بما فيوإبالغ اإلدارة العليا للمصرف بشكل أساسي إلى التعامل بشكل فع

 .باإلضافة إلى الجهات التنظيمية( ومجلس اإلدارةواللجنة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات 

 
 سعر الصرف مخاطر 00.0.0

سياسة ت وحدد األجنبية.بالعمالت  المسجلةارتفاع قيمة المطلوبات المالية  أوالمالية  الموجوداتفي تدني قيمة  سعر الصرفتتمثل مخاطر 

مريكي وعمالت مجموعة ألساسية مثل الدوالر األاألجنبية ا حسب فئات العمالتللتركزات المالية  المقبولو قصىألا حدالمخاطر الخزينة إدارة 

G10 بحدود طفيفة صرف العمالت األجنبية تقلب سعر لمخاطر ويتعرض المصرف  وغيرها من العمالت. ،وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي

والمرتبط الدوالر األمريكي ببالريال السعودي وبشكل أقل  المصرف ومطلوبات االحتفاف بمعظم موجوداتيعزى ذلك بشكل أساسي إلى و

 .بسعر صرف ثابت

 
 األسهم في االستثمار مخاطر 00.0.5

 ى وبحد أقص المحلية سهماألر في لمحفظة االستثمارصد تدني القيمة العادلة ل (VARمنهج القيمة المعرضة للخطر ) باتباع يقوم البنك 

 .ينعوأسب لفترة٪ 99بنسبة محاكاة مونت كارلو على مستوى ثقة منهج باستخدام  وتحسبقيمة االستثمار من  ٪10 نسبةلى إيصل 

 تداولة محليا.الم أو واإلقليميةالدولية االستثمار باألسهم محفظة المحتملة من إجمالي لخسائر قصى لتحمل األتطبيق الحد الى إباإلضافة 

  أسعار األسهم ومخاطر أسعار صرف العمالترأس المال لمقابلة مخاطر  كفاية يحتسب المصرف الحد األدنى من متطلباتو
ً
لمنهج ل وفقا

 المعياري.

 

 

 



89             1025التقرير السنوي  

 

 . المخاطر التشغيلية05

بسبب  الموظفين أو خطاءأبسبب  أوة جراءات الداخليإلو فشل في تطبيق اأعن قصور تنشأ  قد تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسارة التي

 أنشطة وأوحدات  أي منفي وبدرجات مختلفة تنشأ المخاطر التشغيلية  وقد ،عن سيطرة المصرف أو بسبب أحداث خارجة ليةآلا األنظمة فشل

رصد ومراقبة المخاطر  والتي تتولىمجموعة إدارة المخاطر  ضمن يعمل يةلمخاطر التشغيلا إلدارة لمصرف فريق عمل مستقللدى ا المصرف.

 ل
ً
 .عمال والحماية في الكوارثألة اكذلك قام المصرف بوضع وتطبيق برنامج استمراريو .المعتمدةسياسة لالتشغيلية للمصرف وفقا

 
 التشغيلية المخاطر إدارة 05.0 

خاطر عن مجموعات العمل األخرى بشكل يضمن المحافظة على استقاللية إدارة الم يةمخاطر التشغيلالتم تصميم اإلطار العام إلدارة 

وعوامل الرقابة الداخلية تحديد وقياس وتقييم المخاطر من  يةمخاطر التشغيلالفريق إدارة تمكن السياسات الموضوعة  حيث بالمصرف

العمل ة مجموعالمخاطر التشغيلية ضمن تحمل مع اإلبقاء على مسؤولية المخاطر تحمل خفض أو أو التصحيحية توثيق ومتابعة الخطط و

 .المعنية

قطاعات األعمال واإلدارة العليا مديري  الل االجتماعات التي تم عقدها معصة خاخالبيانات الفريق إدارة المخاطر التشغيلية بجمع  ويقوم

بليتها على قاو اإلدارةتوجهات لربط  عمل تم إعداد منهجه علي االعمال وبناًء ألهداف االستراتيجية لقطاع لبهدف الحصول على فهم واضح 

 تقييمو تحديد كذلك، والعمل المختلفةشمل جميع وحدات ليتم إعداد وتنفيذ برنامج توعوي متكامل عن المخاطر وي مخاطر التشغيل. تحمل

مديري  إلدارة هذه المخاطر بالتنسيق مع وضع وتطبيق منهج مع إدارات قطاعات األعمال بهدفمناقشة اثرها و الرقابية لضوابطا وفحص

 .التشغيليةمخاطر المطلوبة لل رأس المالنسب كفاية  الحتساب (BIA)يتبع البنك نهج المؤشر االساسي و عمالألت اقطاعا

 

 عدم االلتزام بالمتطلبات الشرعية  . مخاطر,0

طبق عليها وقوع وتنفيذ عمليات محدودة ال تن إلى مخاطر الضوابط واألحكام الشرعيةبحكم أنه مصرف متوافق مع  اإلنماء يتعرض مصرف

 ، وقد قام المصرف بإنشاء هيئة شرعية مستقلة ووحدة رقابة شرعية بهدف رصد تلك المخاطر.تلك الضوابط واألحكام

 
 اللتزام باألحكام والضوابط الشرعيةاإدارة مخاطر عدم  0.,0 

 ةعيالشر الرقابة حوكمة 0.0.,0

تبليغ استراتيجياته الخاصة بإدارة المخاطر ذات الصلة بااللتزام لتمكين المصرف من لاللتزام باألحكام والضوابط الشرعية تم إنشاء اإلطار العام 

 للمبادئ الشرعية
ً
لاللتزام باألحكام والضوابط الشرعية من يتألف اإلطار العام و . باألحكام والضوابط الشرعية من قبل جميع اإلدارات وفقا

ويتم تنفيذ حوكمة الشريعة من خالل اإلدارات  تي تضطلع بها كافة إدارات المجموعةهيكل حوكمة الشريعة واألنظمة والعمليات والضوابط ال

 اآلتية:

 .الشرعية المراجعة ♥

 .والبحوث الدراسات ♥

 الدعم والتواصل. ♥

 
 الشرعية الهيئة 0.5.,0

أي مصرف متوافق مع  أي مصرف متوافق مع الشريعة اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية، والتي تنص على وجوب قيامعمليات تخضع 

الشريعة اإلسالمية بإنشاء هيئة شرعية لتقديم الرأي الشرعي للمصرف بكل ما يتعلق بعملياته لضمان عدم تضمنها ألي عنصر مخالف 

 :ما يليتعتبر الهيئة الشرعية مسؤولة عن و ،لألحكام الشرعية

 .بشأنها يلزم ما وإصدار ونحوها، الوثائقو والنماذج واالتفاقيات العقود وفي المصرف، معامالت جميع في النظر ♥

 .اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء في وتطويرها المنتجات ابتكار في اإلسهام ♥

 .الصحيح الوجه على الهيئة قرارات تنفيذ من والتأكد، ومعامالته أنشطته جميع في اإلسالمية الشريعة بأحكام المصرف التزام مراقبة ♥

 .العمل تنفيذ طارووضع والشرعية  ابةالرق معايير الموافقة وإقرار  ♥

 نتيجة المستبعدة المبالغ من للتخلص الشرعية الضوابط وضع .بشأنها يلزم ما وإصدار الرقابية والملحوظات الشرعي األداء تقارير دراسة ♥

 .صرفها اإلشراف علىو شرعية، مخالفة

 .الشرعي هالوج على الحتساب الزكاة للمصرف المالية للقوائم الشرعية المراجعة ♥

 .بشأنه المساهمين أسئلة من يرد قد عما واإلجابة للمساهمين، وإعالنه، الشرعية الناحية من المصرف أداء عن الدوري التقرير إصدار
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 الشرعية والضوابط األحكام مع متوافقة الغير اإليرادات معالجة 5.,0

إلدارة و .لشريعة أو من المحتمل أن تصبح كذلكأحكام المتوافقة مع غير ا يراداتإلا راءات معتمدة للتعامل معإجلدى المصرف سياسات و 

 تطبيق اإلجراءات التالية:على  تم العمل مخاطر عدم االلتزام باألحكام الشرعية

 .مع إدارات العمل المختلفة التوعية واالتصال ♥

 .مخاطر عدم االلتزام باألحكام الشرعية تحديد وتقييم ♥

 .بيةووضع الضوابط الرقاالمراقبة  ♥

 .والمتابعة اإلبالغ ♥

 

 مخاطر السيولة .04

التي يتم تسويتها من حلولها للسداد و أوعند استحقاقها  المالية بالتزاماتهتتمثل في المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المصرف على الوفاء 

السوق أو عمليات التخفيض االئتماني ت تقلباتنشأ مخاطر السيولة بسبب  وقد المالية األخرى.تسييل الموجودات خالل السداد النقدي أو 

في االعتبار قدرة ة  آخذ واالستثمار تسعى اإلدارة لتنويع مصادر التمويلو. ساسيةألا تجفيف بعض مصادر التمويل لىإتؤدي والتي قد 

 مخاطر السيولة إلدارة عادلها يباإلضافة إلى االحتفاف برصيد كافي من النقد وم ،لتوفير السيولة النقدية صولألالمصرف على تسييل هذه ا

 ،على القطاع المصرفيثرها أوالكبير في التعليمات المتعلقة بمراقبة وإدارة مخاطر السيولة  ثرألا خيرةألالمالية ا زمةأللكان  .بشكل فعال

ومعدل صافي التمويل  (LCR) المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة والمتمثلة في معدل تغطية السيولة IIIوبناًء عليه تم اعتماد متطلبات بازل 

 .(NSFR)المستقر 

 
 السيولة مخاطر إدارة 04.0

لوفاء بالمدفوعات دى المصرف لأرصدة كافية ل ضمن المهام اليومية إلدارة مجموعة الخزينة مراقبة معدالت السيولة والتأكد من توفر

 طر السيولة ما يلي: تشمل عملية إدارة مخاواليومية وتسوية االلتزامات في تواريخ استحقاقها. 

 .النقدية التدفقات في متوقعة غير اضطرابات أي من كحماية السيولة من كافي باحتياطي االحتفاف ♥

 تغطيتها.وقياس فجوة االستحقاق  خالل من الطويل المدىوالقصير  المدى على النقدية التدفقات إدارة ♥

 .الممولين أو المودعين كبار على زائدال االعتماد من للحد المصرف مستوى على الودائع تركز مراقبة ♥

 .التمويل المختلفة من مصادر مناسب مزيج وجود لضمان التمويل مصادر تنويع ♥

 صافي ومعدل (LCR)السيولة تغطية ومعدل السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المطلوبة السيولة بمعدالت االحتفاف ضمان ♥

 طلوب.الم األدنى الحد ضمن (NSFR) التمويل المستقر

  العام في مرتين بالسيولة الخاص التحمل اختبار إجراء ♥
ً
في توفير السيولة  من اختبار قدرة المصرف على كجزء السيناريوهات لمختلف وفقا

 .حاالت الطوارئ

يعة نظامية يحتفظ المصرف بودو .السيولة بإدارة مخاطر السياسات واإلجراءات ذات الصلة المعتمدةمخاطر الخزينة،  إدارة تغطي سياسةو

% من 10، كما يحتفظ المصرف باحتياطي نقدي ال يقل عن ألجل الودائع % من2% من إجمالي الودائع تحت الطلب و 2لدى المؤسسة تبلغ 

  30الودائع على هيئة نقد وموجودات مالية يمكن تسييلها في مدة ال تتجاوز 
ً
 لنظام  يوما

ً
مراقبة البنوك الصادر عن مؤسسة وذلك تبعا

مع مؤسسة النقد  ةليوم واحد من خالل تسهيالت خاصو هذا باإلضافة الى إمكانية الحصول على السيولة الالزمة العربي السعودي. النقد

 العربي السعودي )مرابحة مع المؤسسة(.

 
عايير السيولة وفقا لمو (NSFR)ومعدل صافي التمويل المستقر (LCR)بناًء على معدل تغطية السيولةمخاطر السيولة  المصرف ويحتسب

  .مؤسسة النقد العربي السعودي القياسية الموضوعة من قبل

 

  معدل العائد مخاطر .02

م وقو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. ويأرباح والتي تؤثر في القيمة العادلة ألتمثل مخاطر معدل العائد التغير في معدل ا

القيمة االقتصادية  ثر ذلك علىأ تقديرو ،الماليةاسية العائد على الموجودات والمطلوبات مخاطر معدل العائد وحسبتقييم المصرف 

الحتساب مخاطر تقلب معدل الربح على محفظة استثمارات  نقصال أوزيادة التقلب باليتم بموجبها تطبيق حيث ( EVEللحقوق المساهمين )

هذا التقلب لقياس أثر ذلك ولموجودات والمطلوبات لطر العائد اخمعبر منحنى  %1 بنسبة معدل الربحوقد تم تمثيل التغير بواقع  .المصرف

 .على حقوق المساهمين في البنك
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 . مخاطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال06

لسيولة، امخاطر والسوق مخاطر االئتمان، مخاطر زيادة أنواع المخاطر األخرى مثل إلى  عامل مؤثر قد يؤديالكلي  االقتصادمخاطر  تعتبر

والمخاطر االئتمانية  النشاط الرئيس للمصرفعلى ثرها أتحليلها بناًء على عدة سيناروهات لتقدير وولقد قام المصرف بتقييم هذه المخاطر 

 .على وجه الخصوص

 
 

 مخاطر السمعةواالستراتيجية المخاطر  .00

التغيرات  وأت االستراتيجية اتنتج عن القرار قد ت وأرباح المصرف والتي إيرادا المؤثرة بشكل جوهري علىلمخاطر با االستراتيجيةالمخاطر  تتمثل

والتي  أسباب خارجيةو أقرارات االدارة تنتج عن قد  االستراتيجية. وهكذا فإن المخاطر خاطئة ةل أو نتيجة التخاذ قرارات استراتيجيعمبيئة الفي 

 وغير ذلك.حصة المصرف في السوق خسارة ى قد تؤدي إل وأقيمة حقوق المساهمين  قد تؤثر بشكل سلبي على

 قرارات وأموظفيه  أوأو غير مهنية من قبل إدارة المصرف  أخالقية غير ممارساتثار السلبية والتي قد تنتج عن آلامخاطر السمعة الى  تتمثل

بما في ذلك  الشكاوىحجم  زيادةو مما قد تؤدي إلى فقدان والء عمالء المصرف ،المصرففي حق  الجهات التنظيميةمن قبل  صادرة

  .السلبية المؤثرة على السمعة وغير ذلك شاعاتإلا

السمعة مستندا على عدة عوامل للوصول إلى أفضل الممارسات تجاهها  مخاطرتقييم النوعية لاألداء  مقاييسباستخدام  وقد قام المصرف

 وتحقيق أفضل النتائج بشكل عام.

  

  طرةالمخاسس أمكافئة الموظفين على  .05

دارية والتي قد ينتج عنها بعض إلطار عمل مكافئة الموظفين لموائمة الرواتب والمكافئات مع عملية اتخاذ القرارات اإقام المصرف بتطبيق 

على مستوى الموظف. ويهدف هذا  أوو مجموعة العمل أعلى مستوى المصرف داء ألاويعتمد إطار العمل على قياس . المخاطرنواع أ

ويتم صرف مكافئة  المصرف. استراتيجياتو أهداف أي قرار جوهري قد يؤثر على ألق توازن بين المخاطر والعوائد عند اتخاذ االطار إلى خ

 لقيمة العائد إلى المخاطر ونظم الرقابة المعتمدة لتلك القرارات. وقد تم تنفيذ هذا 
ً
ليتماشى طار إلاالموظفين على نطاق زمني محدد تبعا

الوظيفة  هميةأوفيما يلي تصنيف الموظفين من حيث  .النقد العربي السعودي والمتعلقة بمكافئة الموظفينمع تعليمات مؤسسة 

 وضلوعهم في القرارات التي يترتب عليها مخاطر:

والذين  (SAMA)عموم المجموعات والذين يتطلب تعيينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي مديرو وون يالتنفيذالمديرون   ♥

التعليمات والتوجيهات والتحكم بأعمال مجموعات العمل بشكل  تحت مسؤولياتهم إصدار الصالحيات ووضع خطط العمل وصدار تندرج

 عام.

و أقسامه أو أوالذين يشكل عملهم األساسي اتخاذ القرارات بشأن أعمال المصرف  ،باتخاذ قرارات ذات مخاطر عاليةالموظفون المعنيون   ♥

وتؤثر قراراتهم على  الخزينة مجموعة أوالمصرفية  التجزئة مجموعةو أ الشركات مصرفية مجموعةلغالب يتبعون في او الشركات التابعة

 على المصرف. أواداء المجموعة 

المخاطر دارة إداء األدوار الرقابية أو أمن خالل  عمالألباألقسام الرقابية ويتمثل دورهم في مساندة مجموعات االموظفون المعنيون   ♥

 االلتزام، وتتضمن هذا المجموعة إدارة الرقابة الشرعية والمراجعة الداخلية.دارة إ أودارة المالية أو اإل

 عالهأظفي المصرف غير المذكورين خرون ويمثلون باقي موآلالموظفون ا ♥

في فرق المبيعات في  عمال تتعلق باتخاذ قرارات ذات مخاطر ويتمثلونأالخدمات الخارجيين والذين لديهم و مقدم أواإلعارة و موظف ♥

ما ضمن الموظفين المعنيين مباشرة باتخاذ إويمكن تصنيفهم  .تمويل األفراد أو بعض اإلدارات التابعة لهما أومجموعات تمويل الشركات 

 قرارات ذات مخاطر أو من ضمن مجموعات معنية باتخاذ قرارات ذات مخاطر.
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مصرف اإلنماء



93التقرير السنوي 2015

فروع المصرف
فيما يلي بيان يوضح فروع المصرف التي تم تشغيلها عند طباعة التقرير:

الرياض
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالعليااإلدارة العامة

طريق المدينة المنورةظهرة البديعةفرع ظهرة البديعة )رجال ونساء(

شارع التخصصيالعليافرع التخصصي )رجال ونساء(

طريق صالح الدين األيوبي )الستين(الملزفرع الملز

شارع السويدي العامالسويديفرع السويدي )رجال ونساء(

طريق عمر بن عبدالعزيزالربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع األمير بندر بن عبدالعزيزالنهضةفرع النهضة )رجال ونساء(

شارع النصرالعزيزيةفرع العزيزية )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالغديرفرع الغدير )رجال ونساء(

شارع حسان بن ثابتالنسيمفرع النسيم

شارع اإلمام الشافعيالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق األمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيزالمربعفرع المربع

شارع أسد بن الفراتالعملفرع حي العمل )البطحاء(

طريق الملك عبداللهالملك فيصلفرع الملك فيصل )رجال ونساء(

طريق األمير سعد بن عبدالرحمن االولالروابيفرع الروابي )رجال ونساء(

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمدالنزهةفرع النزهة )رجال ونساء(

طريق ديرابالشفاءفرع الشفاء - طريق ديراب

شارع ابن تيميةالشفاءفرع الشفاء )رجال ونساء(

شارع أنس بن مالكالياسمينفرع الياسمين )رجال ونساء(

تقاطع شارع الحسن بن علي مع عبادة بن الصامتالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الدمام السريع مخرج شارع خالد بن الوليدقرطبةفرع قرطبة )رجال ونساء(

الدائري الغربي مخرج 28السويدي الغربيفرع السويدي الغربي )رجال ونساء(

شارع اإلمام محمد بن سعود بن مقرنالديرةفرع الديرة

داخل مطار الملك خالد الدوليالمطارفرع مطار الملك خالد

 طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حي المروج فرع المروج )رجال ونساء(

طريق اإلمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزحي اليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

داخل مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيزحي الروابيفرع مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز )رجال ونساء(

شارع التخصصيالمحمديةمركز المبيعات

 صالة المغادرة للرحالت الدوليةالمطار مراكز الصرافة بمطار الملك خالد

الدرعية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز الخالديةفرع  الدرعية 

الخـرج
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنهضةفرع الخرج )رجال ونساء(

الزلفي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدحي الخالديةفرع الزلفي )رجال ونساء(
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الدوادمي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالحرمينفرع الحرمين

مكة المكرمة
الشارعالحيالفرع

شارع العزيزة العام – برج العقلالعزيزيةفرع مكة )رجال ونساء(

شارع إبراهيم الخليلالشوقيةفرع الشوقية )رجال ونساء(

جـــدة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهد »الستين«الربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع صاريالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالبلدفرع البلد

شارع األمير متعبالصفافرع حي الصفا )رجال ونساء(

شارع حراءالمروةفرع المروة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق المدينة المنورهالعزيزيةفرع العزيزية 

شارع فلسطينالرحابفرع الرحاب

الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشمعشيفرع الطائف )رجال ونساء(

المدينة المنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الدائري بجوار وكالة الناغي للسياراتالخالديةفرع المدينة المنورة )رجال ونساء(

االمام البخاريالدفاعفرع الدفاع )رجال ونساء(

صالة القدوم والمغادرةداخل المطارفرع مطار األمير محمد بن عبدالعزيز )رجال ونساء(

الدمام
الشارعالحيالفرع

شارع األمير محمد بن فهد )الشارع االول(الطبيشيفرع الدمام )رجال ونساء(

شارع علي بن أبي طالبالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق الملك فهدأحدفرع أحد )رجال ونساء(

الخبر
الشارعالحيالفرع

طريق الدمام - الخبر الساحليالراكةفرع الراكة

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع الملك سلماناليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

شارع مكة المكرمةالثقبةفرع الثقبة
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الظهران
الشارعالحيالفرع

شارع االأمير سلطانالدوحةفرع الدوحة )رجال ونساء(

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع الخميسالفناتيرفرع الجبيل )رجال ونساء(

حفر الباطن
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فيصلالبلديةفرع حفر الباطن )رجال ونساء(

االحساء
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخرسفرع المبرز )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالسوقفرع الهفوف

طريق الخليجالروضةفرع الروضة

بريدة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالصفراءفرع بريدة )رجال ونساء(

شارع عمر بن الخطابالريانفرع الريان )رجال ونساء(

عنيزة
الشارعالحيالفرع

طريق الزلفياألشرفيةفرع عنيزة )رجال ونساء(

الرس
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالملك عبدالعزيزفرع الرس )رجال ونساء(

أبها
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز )الحزام الدائري(السدفرع )رجال ونساء(

خميس مشيط
الشارعالحيالفرع

طريق الملك خالد بالقرب من جامع الملك فهدالروضةفرع خميس مشيط )رجال ونساء(

نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

جيزان
الشارعالحيالفرع

طريق االمير محمد بن ناصرالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(
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حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع حائل )رجال ونساء(

تبوك
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالمروجفرع تبوك )رجال ونساء(

سكاكا
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالشلهوبفرع سكاكا )رجال ونساء(

عرعر
الشارعالحيالفرع

الروضة          فرع  عرعر )رجال ونساء(
تقاطع طريق الملك سعود مع األمير عبدالعزيز بن 

مساعد

صرافات اإلنماء
 منتشرة في مناطق المملكة 

ً
 آليا

ً
يملك مصرف اإلنماء شبكة حديثة ومتطورة من الصرافات اآللية تتجاوز 1,166 صرافا

المختلفة، ولمزيد من المعلومات عن فروع المصرف والصرافات اآللية يرجى زيارة موقع مصرف اإلنماء اإللكتروني  

www.alinma.com أو االتصال على هاتف اإلنماء 8000 120 800.



97التقرير السنوي 2015






