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رؤية مصرف  لنحقق  النجاح  الله مسيرة  بإذن  سنواصل 
اإلنماء بأن يكون الشريك المالي المفضل والمصرف الرائد 
في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة 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 2015م، ونحن 
فخورون بما حققناه خالل األعوام الماضية في مصرف 
من  المزيد  لتحقيق  والطموح  التفاؤل  وملؤنا  اإلنماء 
النجاحات واإلنجازات خالل األعوام القادمة التي لن تتحقق 
 ثم بجهود منسوبي ومنسوبات 

ً
إال بعون الله تعالى أوال

مصرف اإلنماء والتزامهم بتحقيق مبادئ وقيم المصرف 
في جميع تعامالتهم مع الشركاء التي تستند على توافق 

جميع العمليات مع األحكام والضوابط الشرعية. 
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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.

رؤيتنا
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 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
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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بسم الله والصالة والسالم على رسول الله.

باسمي وباسم الزمالء أعضاء مجلس االدارة ومنسوبي 
ومنسوبات مصرف اإلنماء، يسرني أن أقدم لكم التقرير 
السنوي السادس للعام المالي المنتهي في 9 ربيع 
األول 1436هـ الموافق 31 ديسمبر 2014م حيث واصل 
 نتائج 

ً
ولله الحمد مصرف اإلنماء نموه وانتشاره محققا

الجهود  بذلك   
ً
بعد عام مترجما  

ً
عاما تشغيلية متميزة 

المميزة لمنسوبي ومنسوبات المصرف الذين يعدون من 
الكوادر الوطنية المؤهلة ذوي المهنية العالية ليقدم 
بذلك مصرف اإلنماء احدث الخدمات المصرفية المعاصرة 
 مبادرته وريادته للصناعة المصرفية في 

ً
لشركائه معززا

المملكة، وما نتائج العام المالي 2014م إال نتيجة لتلك 
الجهود المخلصة والعمل الدؤوب.

لقد حفلت نتائج العام المالي 2014م باإلنجازات واألرقام 

الواعدة، حيث ارتفعت موجودات المصرف خالل عام 2014م 
بنسبة 28٪ وبلغت 80٫826 مليون ريال مقابل 63٫001 
مليون ريال في العام السابق 2013م، وبلغ اجمالي ربح 
العمليات خالل عام 2014م 2٫620 مليون ريال مقابل 2٫279 
مليون ريال للعام السابق 2013م بارتفاع قدره 15٪، كما 
بلغ الربح من األنشطة الرئيسة لعام 2014م 2٫075 مليون 
ريال مقابل 1٫835 مليون ريال للعام السابق 2013م بارتفاع 
قدره 13٪، وبلغت محفظة التمويل في 31 ديسمبر 2014م  
53٫637 مليون ريال مقابل 44٫924 مليون ريال في 31 
ديسمبر 2013م بارتفاع قدره 19٪، أما ودائع الشركاء فقد 
بلغت في نهاية عام 2014م 59٫428 مليون ريال مقابل 
42٫763 مليون ريال للعام السابق 2013م بارتفاع قدره 
39٪، وبلغ صافي أرباح المصرف لعام 2014م 1٫264 مليون 
ريال مقارنة بمبلغ 1٫005 مليون ريال في عام 2013م 
المصرف  بارتفاع نسبة 26٪، هذا وقد نمى عدد فروع 
وقنواته االلكترونية وعملياته إلى ارقام قياسية جديدة 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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في المجتمع الدولي وأسهمت في أمن واستقرار هذا 
الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية، كما أتقدم 
لمعالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي ومعالي رئيس هيئة السوق المالية 
والتقدير  بالشكر  العالقة  ذات  اآلخرى  الجهات  وجميع 
على جهودهم ودعمهم الالمحدود للقطاع المصرفي 
السعودي، و أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن 
أمنه واستقراره في ضل قيادة حكومة خادم الحرمين 
الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزير وان يوفق الجميع 

لما فيه الخير والصالح.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

عبد العزيز بن عبد الله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

مع نمو مميز لشركائه، وأتقدم بهذه المناسبة للزمالء 
أعضاء مجلس إدارة المصرف والعضو المنتدب/الرئيس 
التنفيذي بخالص الشكر والتقدير لما بذلوه من جهود 
أتت ثمارها واضحة في تحقيق هذه االنجازات، كما ال يخفى 
على الجميع جهود منسوبي ومنسوبات المصرف الذين 
المصرف فلهم مني  الفاعلة ألعمال  الطاقة  يشكلون 
كل التقدير والشكر على الجهود المميزة التي يبذلونها 

لخدمة شركاء اإلنماء.

، أرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم 
ً
ختاما

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، 
وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير مقرن 
بن عبدالعزيز حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية 
حفظه الله لما يقدمونه من جهود مميزة وسياسة حكيمة 
وقيادة رشيدة جعلت للمملكة دور اقتصادي مؤثر وفاعل 
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كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

وكذلك بتوافقه مع جميع االصدارات العاملة بأنظمة )آبل 
- أندرويد - ويندوز فون - بالك بيري( باإلضافة إلى توافقه 
التام مع أجهزة ومتطلبات كفيفي البصر ومن يعانون من 

صعوبة في الرؤية.

وفيما يتعلق بالخدمات االلكترونية المصرفية، أطلق مصرف 
اإلنماء خدمة »إنترنت اإلنماء للشركات« المحدثة بواجهة 
تعتمد اللغة العربية بشكل كامل بجانب اللغة اإلنجليزية 
وبخدمات متطورة أتت لتواكب تطلعات شركاء المصرف 
وتلبي احتياجاتهم، حيث يستطيع شركاء اإلنماء من قطاع 
الشركات إدارة حساباتهم بكل سهولة وُيسر وفق أعلى 
المعايير العالمية المتبعة في أمن المعلومات المصرفية، 
كما قام المصرف بتنظيم عدة دورات تدريبية لمنسوبيه 
ولشركائه من قطاع الشركات إلطالعهم على مميزات 
 مع متطلبات العصر 

ً
الخدمة التي تمثل أكثر الحلول تماشيا

وفق أحدث النظم المالية العالمية المتوافقة مع األحكام 
والضوابط الشرعية، مما يسهم في نجاح أعمال شركاء 
المصرف ويحقق متطلباتهم لكي يكون بحق شريكهم 

المالي المفضل.

وفي نطاق الشراكة المصرفية المتميزة التي تجمعنا 
بشركائنا األفراد أطلق مصرف اإلنماء بالتعاون مع شركة 
فيزا العالمية الرائدة في تقنيات الدفع االلكتروني اآلمن 
»بطاقة اإلنماء سيغنتشر« للصرف اآللي التي تعد بطاقة 
النخبة في القطاع المصرفي السعودي وبذلك يتفرد 
المصرف على مستوى المملكة بتوفير المجموعة الكاملة 

أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 
االنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بفضل من الله عز وجل ثم بتكاتف الجهود المخلصه من 
جميع منسوبي مصرف اإلنماء على مختلف مستوياتهم  
حقق المصرف العديد من اإلنجازات خالل العام المالي 
2014م تضاف لإلنجازات التي تحققت خالل االعوام السابقة، 
شريك  إلى  بحاجة  أنت   .. بنك  إلى  بحاجة  لست  »أنت 
اإلنماء وذلك   في مصرف 

ً
تماما ذلك  نعني  مصرفي« 

لنؤكد مبدأ الشراكة الذي انتهجه مصرف اإلنماء لتعزيز 
العالقة المصرفية التي تجمعه مع شركائه المستفيدين 
 من الخدمات 

ً
 جديدا

ً
من خدماته وليكشف لشركائه عالما

المصرفية من خالل ترجمة رؤية المصرف وأهدافه على 
أرض الواقع، حيث التزم المصرف منذ البداية بتقديم خدمات 
متميزة أضحت ولله الحمد واضحة لدى شركاء اإلنماء مع 
السعي المستمر لتعزيز مكانة المصرف التنافسية في 
السوق المصرفي ومن ذلك تعزيز شبكة فروع المصرف 
وتجاوز عدد صرافات اإلنماء اآللية 1,000 صراف منشرة في 
أنحاء المملكة لتقدم جميع الخدمات المصرفية الحديثة 
الشريك  يمكن  الذي  الطارئ  النقد  ذلك طلب  بما في 
من السحب من أجهزة اإلنماء بدون بطاقة الصرف اآللي، 
وكذلك الحصول على العمالت األجنبية كالدوالر في عدد 
من صرافات اإلنماء على مدار الساعة، كما يقدم تطبيق 
مصرف اإلنماء للهواتف واألجهزة الذكية خدمات مصرفية 
عديدة وبتقنيات متقدمة أشادت بها مواقع التطبيقات 
الحديثة حيث تصدر قائمة التطبيقات المصرفية بمميزاته 
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لبطاقات فيزا للصرف اآللي بأنواعها الخمسة )الكالسيكية 
والذهبية والبالتينية وسيغنتشر وانفينيت(. وتمنح بطاقة 
المزايا  من  العديد  لحاملها  اآللي  للصرف  »سيغنتشر« 
والخدمات الخاصة والعروض الحصرية العديدة كما تتيح 
لحاملها أيضا ميزة الدخول إلى صاالت كبار الشخصيات 
 حول العالم بغض النظر عن ُمصدر 

ً
في أكثر من 25 مطارا

التذكرة ودرجة السفر التي تم الحجز عليها.

وأبرم مصرف اإلنماء خالل العام المالي 2014م العديد 
من االتفاقيات التي تقدم قيمة مضافة لشركاء المصرف 
في مجاالت عديدة وحيوية، منها توقيع المصرف اتفاقية 
»التمويل االضافي« مع صندوق التنمية العقارية والتي 
ستسهم بإذن الله في تيسير عملية تملك المواطنين 
المصرف  أبرم  كذلك  احتياجاتهم،  مع  تتناسب  لمساكن 
اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة البريد السعودي 
لالستفادة من خدمات ويسترن يونيون - الشركة الرائدة 
في قطاع خدمات السداد الدولية - بشبكتها الواسعة 
للحواالت المالية وتنفيذها عن طريق خدمات فروع »إرسال« 
حيث ستتاح جميع خدمات تحويل األموال من خالل اكثر من 
 لشركة ارسال للحواالت المالية التي يملكها مصرف 

ً
25 فرعا

اإلنماء ومؤسسة البريد السعودي وذلك من خالل مكاتب 
البريد السعودي المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات 

المملكة باإلضافة لفروع ارسال المستقلة. 

الطموحات كبيرة لخدمة شركائنا، وسعينا لتحقيقها ال 
ذلك،  يعيننا على  أن  القدير  العلي  الله  نسأل  ينتهي، 

حيث أن ما التزمنا به تجاه شركاء اإلنماء كبير وال يمكن 
التقدم بال إبداع واإلبداع يتأتى من التعاون بيننا كمصرف 
وبين شركائنا، وهنا كلنا أمل في عدم التردد في ايصال 
مالحظاتكم واقتراحتكم الينا باي من الوسائل التي أتاحها 
مصرف اإلنماء سواًء عن طريق االتصال بالهاتف المصرفي 
»المجاني« على مدار الساعة )طوال أيام األسبوع وفي 
، أو من  أيام العطل واإلجازات الرسمية( 8001208000 
خالل موقع المصرف www.alinma.com - واختيار أيقونة 
)أفكار(، كما يسرنا تلقي بالغاتكم عن اي تقصير ترونه 
من خالل موقع المصرف والضغط على أيقونة - )تقديم 
شكوى( - فليس لنا هدف سوى العمل بجد واجتهاد لنكون 

شريككم المالي المفضل.

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحقق مصرف 
اإلنماء طموحات المساهمين، وأن يسهم في خدمة 
شركاء اإلنماء وفي دعمم وتعزيز اقتصادنا الوطني في 

هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية.

شاكرين ومقدرين تعاونكم مع مصرفكم مصرف اإلنماء، 
وفق الله الجميع.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس
العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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شركاء اإلنماء... نمو وثقة 
 في عدد شركاءه خالل عام 2014م حيث نما عدد شركاء اإلنماء خالل عام 2014م مقارنة بالعام 

َ
 متسارعا

َ
حقق مصرف اإلنماء نموا

السابق 2013م بنسبة 39٪، وارتفعت ودائع الشركاء بنسبة 39٪ وزادت نسبة الشركاء الممولين بنسبة 37٪، كما نمت مبالغ 
التمويل للشركاء الممولين بنسبة 19٪ وارتفعت أعداد بطاقات الصرف اآللي المصدرة بنسبة 41٪ وارتفع عدد العمليات من خالل 
أجهزة الصرف اآللي بنسبة 46٪، وأرتفع عدد الشركاء في خدمة هاتف اإلنماء بنسبة 35٪. وفيما يخص انترنت اإلنماء فقد ارتفع 
عدد المسجلين في الخدمة بنسبة 49٪ وأرتفع عدد العمليات المنفذة عبر انترنت اإلنماء بنسبة 11٪ كما ارتفع عدد المسجلين في 
جوال اإلنماء بنسبة 10٪، كما نما عدد المسجلين في تطبيق اإلنماء لألجهزة الذكية المتوافق مع جميع أنظمة التشغيل )أبل، 

أندرويد، ويندوزفون، بالك بيري(. 

شبكة من الفروع والصرافات اآللية... لخدمة شركاء اإلنماء
تم خالل عام 2014م تجهيز وتشغيل العديد من الفروع والصرافات اآللية حيث بلغ عدد المواقع التي تم تشغيلها خالل عام 2014م 
10 مواقع منها  4 فروع للرجال و 4 للنساء ومركزين لصرف العمالت بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بصالة السفر الدولية 
للخطوط الجوية السعودية و صالة السفر الدولية للخطوط األجنبية وبلغت نسبة الزيادة المئوية ألعداد المواقع في عام 2014م 
11٪ بينما نمت أعداد أجهزة الصراف اآللي في المصرف من 829 صراف في العام 2013م  إلى 1٫022 صراف في نهاية عام 2014م 

بنسبة زيادة ٪23.

رأس المال البشري... استقطاب وتطوير
 العديد من اإلنجازات والتي كان من أبرزها االنتهاء من 

ً
بفضل من الله تعالى تمكن المصرف من مزاولة المهام المناطة به محققا

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل رأس المال البشري، وتدشين عدد من المشاريع والبرامج المتعلقة بتعزيز مستوى 
االرتباط الوظيفي )Employees Engagement(، وتحسين بيئة العمل )Work Environment( وتدعيم الشراكة مع مجموعات المصرف 
)Business Partnership(، وتصميم برنامج لتكريم ذوي الخدمة المستمرة من منسوبي المصرف، باإلضافة إلى تطبيق نظام التعليم 
اإللكتروني لدعم العملية التدريبية لتنمية المهارات وإيجاد بيئة تفاعلية تعتمد على التقنية مما يزيد ترسيخ مفهوم التعلم الذاتي.

وتم استقطاب وتطوير الكوادر المؤهلة ذات الخبرة المتخصصة وحديثي التخرج  حيث تم خالل عام 2014م استقطاب وتوظيف )354( 
موظف وموظفة ليصل العدد بنهاية عام 2014م )1778( موظف وموظفة ولتتجاوز نسبة السعودة في مصرف اإلنماء )86٪( ، وقد 
قام المصرف بتنفيذ )7072( يوم تدريبي خالل عام 2014م لمنسوبيه، بلغ إجمالي المشاركين فيها )1747( مشارك ومشاركة حيث 
اشتملت على دورات معرفية ومهارية وسلوكية في المجاالت »المصرفية، والمالية، والقانونية واإلدارية« قام بتقديمها عدد 
من بيوت الخبرة المتخصصة في مجاالت التدريب باإلضافة إلى دورات األنظمة اآللية والمنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف.

حلول مبتكرة وأداء واستقرار أفضل لألنظمة
 من رؤية المصرف ليكون 

ً
 لشركاء المصرف إنطالقا

ً
واصل المصرف تطوير العديد من األنظمة المصرفية التقنية األكثر تطورا وأمانا

الشريك المالي المفضل. كما قام بتحسين أداء ومدى توافر األنظمة المصرفية الحالية لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد العمليات 
نتيجة لزيادة عدد شركاء المصرف وفروعه وأجهزة الصرف اآللي، حيث كان لهذا التوجه األثر الكبير في العديد من اإلنجازات التي 

حققها المصرف في مجال األنظمة والتطبيقات الحديثة، ومنها:

: البنية التحتية والدعم الفني:
ً
أوال
• تجاوز مستوى الخدمة المتفق عليه ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة بين مجموعة تقنية المعلومات ومجموعات 	

المصرف المختلفة )SLAs( االهداف المحددة للعام. 
• بناء نموذج يساعد في ضمان جاهزية البنية التحتية الستيعاب التوُسع واالزدياد المتواصل في حجم العمليات المصرفية.	
• تحسين أداء األنظمة المصرفية الحالية لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد العمليات فعلى سبيل المثال، زمن التنفيذ لعمليات 	

 بأن عدد العمليات 
ً
تحويل األموال »Fund Transfer« والتي تعد من أكبر العمليات المالية في المصرف انخفض بنسبة  71٪، علما

خالل الفترة السابقة زاد بنسبة تتجاوز ٪100. 
• ترقية وسائط الرسائل Websphere Message Broker المسؤول عن ضبط التواصل بين أنظمة المصرف التقنية.	
• ترقية منصة تطبيقات المصرف المختلفة  )Websphere Application Server WAS( مما يتيح تحسين الترابط فيما بينها.	
• ترقية واختبار النظام المركزي لإلنماء لالستثمار وذلك لتطوير أداءه ومواكبة التقنية.	
• ترقية نسخة بيانات أنظمة مركز اتصاالت المصرف و مركز اتصاالت شركة االستثمار، مما يحسن من أدائها.	
• إعادة تصميم قاعدة بيانات إدارة االعدادات CMDB  وذلك لتحسين دقة وترابط جميع اإلعدادات الموجودة في المصرف سواء 	

كانت أنظمة أو أجهزة وذلك لالستفادة منها في تقييم أثر أي تغيير عليها قبل الشروع في التغيير وكذلك قياس مدى تأثير 
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التغيير, باإلضافة لتسهيل عملية البحث والتقصي عند حدوث أي مشكلة.
• ترقية نظام Business Process Management BPM والخاص بإدارة العمليات و اإلجراءات.	
• تحديث أنظمة مكائن الصراف اآللي لإلنماء إلى نظام ويندوز 7، مما يحسن أدائها وفعاليتها.	
• تحديث الخادمات واألنظمة الخاصة بالهاتف المصرفي ونظام الرد اآللي وذلك لزيادة كفاءتها.	

: األنظمة والخدمات الجديدة:
ً
ثانيا
• 	.)IVR( بناء نظام جديد للهاتف المصرفي لإلنماء لالستثمار وهاتف اإلنماء تداول
•  من الميزات القيمة لخدمة شركاء 	

ً
 كبيرا

ً
إطالق اإلصدار الثامن والتاسع من نظام إنترنت اإلنماء للشركات واللذان يتضمنان عددا

قطاع الشركات.
• االنتهاء من تطوير عددة أنظمة ومنتجات وخدمات تلبي احتيجات قطاعات االعمال.	
• ميكنة العديد من اإلجراءات الورقية لتصبح إليكترونية لعدد من مجموعات المصرف.	
• 	.Dividends Distribution دعم خاصية توزيع أرباح الشركات المساهمة على المستثمرين
• االنتهاء من ميكنة وتحسين خدمة التمويل المصرفي عن طريق األسهم ليتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد ويتيح إمكانية 	

.
ً
الشراء والبيع والتحويل آليا

• تطبيق النظام الجديد لالكتتاب في زيادة رأس المال )اكتتاب الحقوق المتداولة( على كل القنوات اإللكترونية ونظام االكتتاب 	
)كمصرف مستلم(.

• إضافة خدمة شحن خطوط الجوال المسبقة الدفع لموبايلي وزين عن طريق سداد.	
• االنتهاء من إضافة العديد من التحديثات على نظام »إرسال« وربط مجموعة جديدة من البنوك.	

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 
تشمل الحساب الجاري، الحساب االستثماري، الشيكات، الخدمات التجارية المختلفة، الضمانات، االعتمادات المستندية والتحصيل 
المستندي، خدمات اإليداع والسحب والتحويل بين الحسابات، الحواالت الداخلية والدولية عن طريق الفروع والقنوات االلكترونية، 
خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات، منتج المرابحة، منتج المشاركة، منتج البيع اآلجل، منتج اإلجارة، منتج المشاركة، بيع وشراء 

العمالت، وغيرها من الخدمات المالية الخاصة بمصرفية الشركات. 

الدورات التدريبية والتسويقية
تم عقد عدد من الدورات التدريبية والتسويقية لعمالء المصرف خالل عام 2014م شملت المواضيع التالية:

• عمليات التجارة: االعتمادات والضمانات المستندية.	
• الخدمات المصرفية اإللكترونية  وإدارة النقد.	
• منتجات قطاع الشركات.	
• مطابقة منتجات اإلنماء لضوابط الشريعة اإلسالمية.	
• خدمات اإلنماء طوكيو مارين للتأمين.	

واستفاد من هذه الدورات العديد من قطاعي الشركات واألفراد وغطت مناطق الوسطى والغربية والشرقية.

انترنت االنماء للشركات 
 
ً
أطلق مصرف اإلنماء »إنترنت اإلنماء للشركات« بحلته الجديدة وبواجهة عربية تضاف إلى الواجهة االنجليزية الموجودة اساسا
وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في أمن المعلومات المصرفية وبخدمات متطورة أتت لتواكب تطلعات شركاء المصرف 
وتلبي احتياجاتهم، ليتمكن شركاء اإلنماء من قطاع الشركات إدارة حساباتهم بكل سهولة وُيسر من خالل تمكين أكثر من مستخدم 
بصالحيات مختلفة وبعمليات محددة لكل مستخدم مع إمكانية تحديد العمليات التي تكون بحاجة العتماد تسلسلي من مراجعين 

ومعتمدين مختلفين يتم تحديدهم من خالل المستخدم الرئيسي. 
ومن أهم الميزات الجديدة مراقبة التدفق المالي في الحسابات لتسهيل العمليات التجارية وسرعة اتخاذ قرارات الدفع والتسليم، 
وتأتي هذه الخدمات لما يشهده قطاع األعمال من نمو في حجم تعامالت الشركات اإللكترونية اليومية مثل اجراء الحواالت 

الداخلية والدولية واستقبالهما.

التجزئة المصرفية... منتجات وخدمات عصرية
قامت مجموعة التجزئة المصرفية خالل العام 2014م بطرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة بعضها يطرح ألول مرة في 
المملكة العربية السعودية حيث قام المصرف بطرح خدمة اللغة التركية على أجهزة الصراف اآللي لزوار مكة المكرمة والمدينة 
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المنورة بجميع أجهزة الصراف اآللي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما اطلق المصرف بطاقة الرواتب المسبقة 
الدفع وطرح المصرف بطاقة فيزا سيجنشر للصرف اآللي واالئتمانية، كما أتم المصرف تطبيق خدمة فتح الحسابات للمجموعات 
بطريقة آلية، كما قام المصرف بإتمام عملية تطوير منتجات أصول التجزئة لتتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد الجديدة لخدمات 
التمويل الشخصي والعقاري، كما تم تطوير إجراءات الحصول على التمويل الشخصي والربط اآللي مع أنظمة الشركة السعودية 
للمعلومات االئتمانية )SIMAH(. كما تم تطوير االنظمة للتوافق مع قانون االمتثال الضريبي )FATCA(، وتم طرح منتج نما االستثماري 

.)PoS-لعمالء التجزئة المصرفية. كما طرح المصرف خدمة الدفع اإللكتروني للمشتريات )نقاط البيع

انت لست بحاجة إلى بنك .. انت بحاجة إلى شريك مصرفي 
 وحداثة مكنته من تبوء مكانة 

ً
سعى مصرف اإلنماء بإستمرار لتجاوز توقعات شركائه بتوفير أرقى الحلول المصرفية و أكثرها تقدما

 لحملة مصرف اإلنماء 
ً
متميزة في القطاع المصرفي خالل أعوام قليلة هي عمر المصرف الذي يعد األحدث بالمملكة، وامتدادا

تفاءل وحملة المصرفية بمفهوم جديد أطلق المصرف حملته اإلعالنية )أنت لست بحاجة إلى بنك .. أنت بحاجة إلى شريك مصرفي(  
 
ً
 جديدا

ً
ليؤكد مبدأ الشراكة التي انتهجها مصرف اإلنماء والتي تجمعه مع المستفيدين من خدماته وليكشف لشريك المصرف عالما

من الخدمات المصرفية من خالل ترجمة رؤية المصرف وأهدافه وإلبراز ما التزم به من تقديم خدمات متميزة أضحت ولله الحمد 
ملموسة لدى شركاء المصرف، كما تأكد أن مفهوم الخدمة الراقية الممزوجة بالمهنية العالية من كوادر اإلنماء المؤهله اصبحت 

 يسير عليه مصرف اإلنماء وينافس به ما تقدمه أفضل البنوك والمصارف المحلية والعالمية.
ً
منهجا

وحرص مصرف اإلنماء خالل حملته على ايصال رسائل متعددة احتوت على مفاهيم العالقة المصرفية الذي يسعى مصرف اإلنماء 
إلى إيصالها لكافة شركائه الحاليين والمحتملين، منها »أنت بحاجة إلى شريك مصرفي يتواجد لراحتك« إشارة إلى قرب المصرف 
من شركائه من خالل شبكة واسعة من الفروع والصرافات اآللية المنتشرة حول المملكة. كذلك »أنت بحاجة إلى شريك مصرفي 
يصغي إليك« من خالل فريق عمل ودود ومدرب وعالي التأهيل يقدم المصرف خدماته بقدر عال من الحرفية واألمانة باستخدام 
أحدث التقنيات واألنظمة المستخدمة في الصناعة المصرفية. »أنت بحاجة إلى شريك مصرفي يتفهم طموحاتك« التي تشير إلى 
تفرد مصرف اإلنماء بالمبادرات الجريئة لتحقيق طموحات شركاءه إضافة إلعتماد المصرف منهج الوضوح والشفافية لذلك جاءت 
رسالة المصرف »أنت بحاجة إلى شريك مصرفي ييسر تعامالتك« لترسخ ما ينعم به شريك المصرف من يسر وسهولة عند قيامه 
بمعامالته المالية المختلفة من خالل خدمته بأي فرع للمصرف في مناطق المملكة المختلفة، ومن خالل القنوات اإللكترونية الحديثة.

شركة اإلنماء لالستثمار... شراكة مثمرة
واصلت شركة اإلنماء لالستثمار )الذراع االستثماري لمصرف اإلنماء( تقديم خدماتها االستثمارية للشركاء عبر تقديم خدمات 
الوساطة والتداول في األسهم المحلية والخليجية حيث بلغ نمو إيرادات خدمة الوساطة بمقدار 74.3٪ مقارنة بالعام السابق 
وأرتفعت اإليرادات من 14.8 مليون إلى 25.8 مليون، وبلغ النمو في قيم التداوالت بمقدار 72٪ مقارنة بالعام السابق، كما أستمرت 
اإلنماء لالستثمار بتقديم خدمات المحافظ الخاصة، وتقديم المشورة للمؤسسات والشركات الخاصة والعامة وطرح الصناديق 
االستثمارية للشركاء ومنها صندوق اإلنماء لألسهم السعودية والذي يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى 
الطويل من خالل االستثمار في األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط واألحكام الشرعية والذي حقق عائدا ايجابيا خالل 
العام المالي 2014م يعادل 9.6٪ مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي حقق عائدا سلبيا بنسبة 3.3٪ لنفس الفترة، وصندوق اإلنماء 
للسيولة بالريال السعودي المتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية والهادف إلى تنمية رأس المال على المدى القصير مع 
توفير أقصى درجات الحماية لرأس المال مقارنة باالستثمارات األخرى والذي حقق عائدا خالل العام المالي 2014م يعادل ٪0.96 
مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي حقق عائدا بنسبة 0.65٪ لنفس الفترة. باإلظافة إلى صندوق اإلنماء متعدد األصول المتحفظ 
والذي حقق عائدا ايجابيا خالل العام المالي 2014م يعادل 5.6٪ مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي حقق عائدا سلبيا بنسبة 
0.4٪ لنفس الفترة وصندوق اإلنماء متعدد األصول المتفائل والذي حقق عائدا ايجابيا خالل العام المالي 2014م يعادل ٪10.1 
مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي حقق عائدا سلبيا بنسبة 1.5٪ لنفس الفترة حيث يهدف االستثمار في هذين الصندوقين إلى 
تنمية رأس مال المستثمرين على المدى الطويل من خالل االستثمار في صفقات المرابحة قصيرة إلى متوسطة األجل، وأدوات 
األسواق المالية المتاحة في السوق المحلية والدولية المتمثلة في األسهم، والصكوك اإلستثمارية، و المنتجات االستثمارية 
المهيكلة، وفي فئات متنوعة من الصناديق اإلستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة االسالمية حسب نسب محددة 
لكل صندوق، إضافة إلى بعض الصناديق العقارية األخرى مثل صندوق اإلنماء العقاري وصندوق اإلنماء دانة الهدى العقاري 
بمدينة الرياض، وهذه الصناديق العقارية قد تم تأسيسها بموجب الئحة الصناديق االستثمارية والئحة صناديق االستثمار العقاري 
الصادرتين عن هيئة السوق المالية .. وكذلك استمرت الشركة في تقديم المشورة لعدد من عمالءها من خالل تقديم خدمات 
المصرفية االستثمارية عبر تقديمها استشارات خاصة بإعادة هيكلة بعض الشركات وتقديم المشورة لالستحواذ على البعض االخر. 
كما أبدت الشركة استعدادها للتعهد بتغطية بعض االكتتابات وحقوق الولوية. كما استمرت الشركة في تقديم المشورة لبعض 

المشروعات الصناعية الكبرى الجارى الترتيب إلنشاءها.
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المسئولية االجتماعية
البرامج واالنشطة والرعايات االجتماعية لمصرف اإلنماء

ُيعرف مصرف اإلنماء، المجتمع: أنه ذلك المحيط التفاعلي والذي يتألف من أفراد وجماعات ومبادئ وقيم وعادات وتقاليد، وتكامل 
وتكافل لذا فإن المصرف يضطلع بمسئولياته االعتبارية تجاه المجتمع:

• خدمة تقسيط التعليم
 في »خدمة تقسيط التعليم« والتي تتيح لشركاء المصرف، تقسيط رسوم التعليم بدون 

ً
 ومستمرا

ً
ال يزال مصرف اإلنماء ملتزما

أي رسوم إدارية وبدون هامش ربح.

• المشاركة في معارض التوظيف ويوم المهنة
يحرص مصرف اإلنماء على المشاركة في جميع محافل معارض التوظيف ويوم المهنة، كون يعد راس المال البشري مرتكز من 

أهم مرتكزاته.

)www.riyadah.com.sa( معهد ريادة األعمال الوطني •
منذ التأسيس وحتى اليوم، تستمر مشاركة ومساندة معهد »ريـادة« والذي ُيعنى بتأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين 
على تنفيذ وإدارة مشروعاتهم الصغيرة وتمهيد فرص العمل لهم في القطاع التجاري، متسلحين بالعلم والمعرفة ومستفيدين 

من اإلشراف الفني واإلداري خالل سنوات عمل المشروع األولى حتى تالقي مشاريعهم النجاح المأمول بإذن الله تعالى.

• تدريب الطالب
 
ً
 منذ عام 2007م وقبل التدشين الرسمي ألعمال المصرف في 2009م، إيمانا

ً
بدأ مصرف اإلنماء تبني نهج التدريب التعاوني مبكرا

CO-UP TRAINING/منه ألهمية الدور التكاملي بين المصرف والجامعات وفق برنامج التدريب التعاوني

• جمعية االطفال المعاقين
يرتبط مصرف اإلنماء، مع جمعية األطفال المعاقين بعالقة استراتيجية تحوي العديد من األنشطة وتتكون من مشاركات وبرامج 

مختلفة، إيمانا من المصرف بأهمية رعاية أطفالنا المعاقين وحصولهم على التعليم والرعاية المناسبتين.
 

• حملة ال ِتفشيها
امتدادا لجهود لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية، شارك مصرف اإلنماء في الحمالت التوعوية المختلفة والجوالت الميدانية.

• الجمعية الخيرية لرعاية االيتام »انسان«
 لدورها وأعمالها المتميزة في رعاية األيتام.

ً
 والتعاون قائم مع الجمعية الخيرية »إنسان« تقديرا

ً
ما زال العطاء مستمرا

• تثقيف وتوعية المجتمع
واصل مصرف اإلنماء دوره التثقيفي والتوعوي للمجتمع من خالل مساهمته في البرنامج الهادف »زد رصيدك 4« ، حيث أتت مشاركة 
المصرف من خالل فرع افتراضي ُيحاكي فروع المصرف لبيان كيفية التعامالت المصرفية، وتوعيتهم بخصوص القروض االستهالكية.

 
• التوافق التام مع احتياجات وأجهزة المكفوفين ومن يعانون صعوبات بالبصر

 بالعمل على تقديم خدمات خاصة تزيد 
ً
 في دعمه الحتياجات المكفوفين وضعافي البصر، فإن مصرف اإلنماء يقوم حاليا

ً
مستمرا

من وعي الكفيف وضعيفي البصر بحقوقهم المصرفية.

• المشاركة في معرض أرامكو »غايتنا ... سالمتك« بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الثالثون
شارك مصرف اإلنماء، في المعرض المصاحب والذي قامت بتنظيمه شركة أرامكو السعودية، حيث أتت مشاركة المصرف لإلسهام 
 ولعموم قائدي المركبات بشكل عام لخفض المخالفات المرورية وبالتالي خفض 

ً
في زيادة الوعي المروري لفئة الشباب خصوصا

معدالت الحوادث واإلصابات الناتجة عنها.
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  .م2014ديسمبر  10للسنة المالية المنتهية في  السادسيسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم التقرير السنوي 

يستعرض هذا التقرير معلومات عن أنشطة المصرف، ونتائجه المالية، وخططه المستتقبلية ااإلاتافة إلتع معلومتات عتن مجلتس اإلدارة ولجانته  

 ير.إلع تلبية احتياجات مستخدمي هذا التقر  المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف
 

 أنشطة المصرف الرئيسية 

 يتمثل النشاط الرئيس للمصرف في تقديم مجموعة شاملة من الختدمات المصترفية واتثتتثمارية المتوافقتة متك ا حكتام والاتوااي الشترعية.

( 104ت المتاحتتة لشتتردائه متتن منشتتدت وأفتتراد متتن ختت    ويعمتتل مصتترف اإلنمتتاء علتتع تفهتتم احتياجتتات الشتترداء والستتعي لتقتتديم أر تتع الختتدما

  
ً
مدعمة اأحتد  التقنيتات والكفتاءات البشترية المدراتة إاتافة إلتع أحتد  القنتوات اإللكترونيتة م 4102للنساء( انهاية عام  45 وللرجا   59مو عا

وشتتتبكة  ،وتطبيتتا اإلنمتتتاء للهواتتتتا الذديتتتة ،نمتتتاءوجتتتوا  اإل ،1110411111وهتتاتا اإلنمتتتاء  ،www.alinma.comالمعاصتترة مثتتتل إنترنتتت  اإلنمتتتاء 

 1,022م  4102وصل عددها انهاية عام التي  الصرافات اآللية المنتشرة في مناطا المملكة
ً
 .( صرافا

 

 الشركات التابعة والزميلة 
 

 شركة اإلنماء لالستثمار:
والترتيب وتقتديم المشتورة والظفتي فتي  ،االتغطية واإلدارة مقرها مدينة الرياض، وتشمل أغراض الشردة التعامل اصفة أصيل ووديل والتعهد

 مليون ريا . 451مليون ريا ، ورأس الما  المدفوع  00111راق المالية، وهي مملودة االكامل للمصرف ويتبلتغ رأس مالتها المصترح اه وأعما  ا 
 

 شركة التنوير العقارية: 
دارة ا صو  المفرغة للمصرف من الغيتر علتع ثتبيل الاتمانات دمتا يظتا لهتا ايتك وشتراء مقرها مدينة الرياض، وتشمل أغراض الشردة مسك وإ

 ألا ريا . 011وإفراغ العقارات لألغراض التمويلية التي أنشئ  من أجلها الشردة وهي مملودة االكامل للمصرف ويبلغ رأس مالها 
 

 مارين: وشركة اإلنماء طوكي
م. تعمتل الشتردة وفتا 4104ويونيت 01هتت الموافتا 0211رجتب  41العمتل التجتاري اتتاري   لتةاومز   علتع رخصتة مقرهتا مدينتة الريتاض، وحصتلشردة زميلتة، 

 مليون ريا . 411% من رأس مالها البالغ 28.75أحكام الشريعة واوااي مؤثسة النقد العراي السعودي، يملك المصرف فيها حصة تمثل 
  

 ني:واشركة وكالة اإلنماء للتأمين التع
تعمتل و ،م4102ينتاير  11هتت الموافتا 0215  ورايتك ا  42العمتل التجتاري اتتاري   لتةاومز اعة، مقرها مدينة الريتاض، وحصتل  علتع رخصتة شردة تا

 ،متارين  شتردة زميلتة( ووتمارس نشاطها دوديل لشردة اإلنماء طوديت الشردة وفا أحكام الشريعة واوااي مؤثسة النقد العراي السعودي

 .   مليون ريا  1للمصرف ويبلغ رأس مالها  وهي مملودة االكامل
 

 للمصرف االئتمانيالتصنيف 

، ويعد ذلتك ( مك نظرة مستقبلية مستقرةA-ودالة التقييم اتئتماني "فيتش" تصنيفها اتئتماني لمصرف اإلنماء عند   أددت ،م4102 خ   العام

 مقارنة اعمر المصرف التشغيلي
ً
 .إنجازا

 

 النتائج المالية 
 ثنوات المااية:الخمس يلي ملخص النتائج المالية لفترة فيما 

  ام يين الرياتت(                                                                                                                                                               

 4101 4100 2012 4101 4102 المردز المالي

 15,593 25,260 37,187 44,924 53,637 التمويل، صافي 

 8,427 7,431 10,968 10,372 18,354 اتثتثمارات شام  أرصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية ا خرى

 26,549 36,783 54,014 63,001 80,862 إجمالي الموجودات

 8,316 17,776 32,214 42,763 59,428 ودائك العم ء 

 11,048 20,889 37,350 46,169 62,923 إجمالي المطلواات

 15,501 15,894 16,664 16,832 17,939 حقوق المساهمين

  ام يين الرياتت(                    

 4101 4100 2012 4101 4102 النتائج التشغيلية

 525 1,112 1,517 1,835 2,075 الدخل من اتثتثمار والتمويل، صافي

 137 276 309 444 545 ا خرى لدخل من الرثوم والخدمات المصرفية واإليراداتا

 662 1,388 1,826 2,279 2,620 إجمالي دخل العمليات

 (644  (832  (925  (990  (080,1) إجمالي مصاريا العمليات

 18 556 901 1,289 1,435 صافي الدخل  بل حسم المخصصات

 (1  (045  (052  (472  (162) والموجودات ا خرىمخصصات انخفاض  يمة التمويل 

 - - (14  (10  (9) حصة المصرف في خسائر الشردة الزميلة

 05 431 733 1,005 1,264 صافي الدخل 
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ربح السهم
بلغ ربح السهم الواحد 0.85 ريال خالل العام المالي 2014م، مقارنة مع 

0.68 ريال للعام المالي 2013م.

المركز المالي
بنهاية  ريال  مليون   80,862 لتبلغ   ٪28 بمعدل  المصرف  موجودات  نمت 
العام المالي 2014م مقارنة مع 63,001 مليون ريال بنهاية العام المالي 
2013م وذلك بدعم من نمو ودائع العمالء التي نمت بمعدل 39٪، من 
42,763  مليون ريال بنهاية العام المالي 2013م  إلى 59,428 مليون ريال 

في 31 ديسمبر 2014م.   

ريال  بنسبة 19٪ من 44,924 مليون  التمويل  نمت محفظة  المقابل  وفي 
بنهاية العام المالي 2013م إلى 53,637 مليون ريال في 31 ديسمبر 2014م.

ودائع العمالء

التمويل

النتائج التشغيلية

المالي  للعام  ريال  مليون   1,264 بلغ   
ً
صافيا  

ً
دخال المصرف  حقق 

بصافي دخل 1,005 مليون  31 ديسمبر 2014م مقارنة  المنتهي في 
ريال  للعام المالي 2013م.   

ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  للعام  العمليات  دخل  إجمالي  بلغ 
المالي  للعام  ريال  ريال مقارنة مع 2,279 مليون  2014م 2,620 مليون 
االستثمارات  دخل  صافي  ارتفع  كما   ،٪15 بنسبة   

ً
نموا  

ً
مسجال 2013م 

والتمويل خالل عام 2014م  إلى 2,075 مليون ريال بنسبة نمو بلغت ٪13 
مليون   1,835 البالغ  2013م  المالي  العام  في  تحقيقه  تم  بما  مقارنة 
ريال، ويعود التحسن في تلك اإليرادات بشكل مباشر  للنمو الملحوظ في 

أنشطة المصرف الرئيسة خالل العام المالي 2014م.    

كما ارتفعت مصاريف التشغيل خالل العام 2014م بنسبة 20٪ لتصل إلى 
السابق، كما قام  للعام  ريال  ريال مقارنة مع 990 مليون  1,185 مليون 
المصرف خالل العام المالي 2014م بتكوين مخصصات لمحفظة التمويل 
بلغت 162 مليون ريال مقابل 274 مليون ريال للعام المالي 2013م، كما 
فروع    4 بإضافة  االستراتيجي  التوسع  في  خططه  تنفيذ  المصرف  واصل 
آلي خالل عام  للنساء وعدد 193 جهاز صراف  للرجال و 4 مواقع  جديدة 

2014م. 
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 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

مليتون ريتتا  فتي نهايتة العتتام  16,832مقارنتتة متك مليتون ريتا  اال 17,939،  م4102الغت  حقتوق الملكيتة للمستتاهمين فتي نهايتة العتتام المتالي 

% فتي نهايتة العتام 28 مقارنتة متك م4102% فتي نهايتة العتام 26معتد  دفايتة رأس المتا  ونتيجتة لنمتو مظتافي التمويتل التغ   ،م4101المالي 

ستة النقتد العراتي الستعودي ، ويعد معتد  دفايتة رأس المتا  الظتالي أعلتع متن الظتد ا دنتع المطلتو  للمصتارف متن  بتل مؤثم4101المالي 

 %.1ومتطلبات ااز  وهو 
 

 المركز المالي للقطاعات

 لمردز ونتائج المصرف المالية حسب  طاعات العمل الرئيسة: 
ً
 فيما يلي تظلي 

 ام يين الرياتت - م4102                                                                                                                                          

 البنود اتفراد الشردات الخزينة اتثتثمار والوثاطة اإلجمالي

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

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

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

 
 ام يين الرياتت - م4101                                                                                                                               

 البنود اتفراد الشردات الخزينة اتثتثمار والوثاطة اإلجمالي

 تإجمالي الموجودا 11,182 36,953 14,361 505 63,001

 إجمالي المطلواات 25,239 6,465 14,155 310 46,169

 إجمالي دخل العمليات 631 1,125 482 41 2,279

 

 تحليل جغرافي إلجمالي اإليرادات

الستعودية، ويتتم تقستيم منتاطا العمتل االمصترف إلتع  العرايتة المملكتة داختل نشتاطاته متن أثاثتي اشتكل المصترف إيترادات معظتم تتظقتا

 :اإليرادات حسب المناطا توزيك التالي الجدو  نويبي مناطا خمس

 ام يين الرياتت                                                                                                                                                

 اإلجمالي
المنطقة 

 الوثطع

المنطقة 

 الجنواية

المنطقة 

 لشماليةا

المنطقة 

 الشر ية

المنطقة 

 الغراية
 إجمالي اإليرادات للفترة 

 م10/04/4102العام المالي المنتهي في   719 240 14 41 1,606 2,620

 م10/04/4101العام المالي المنتهي في   632 116 11 01 1,485 2,279

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

للرجتا   59للنساء واذلك يكون إجمالي عدد موا ك المصرف  موا ك 4 وللرجا   ةجديد موا ك 4اافتتاح م 4102 المالي ام المصرف خ   العام 

اذلك التغ إجمتالي عتدد أجهتزة صترافات اإلنمتاء اآلليتة التتي وم 4102خ   عام  إاافي جهاز صراف آلي 193للنساء إاافة إلع تشغيل عدد  45 و

. 1,022 ، م4102 تم تجهيزها وتشغيلها انهاية عام
ً
 آليا

ً
 صرافا

 

ل المصرف
ّ
 تمو

  القائم علع المصرف اتاري  
ّ
  خت   فتترة أ صتاها  33، م4102ديسمبر  10الغ إجمالي التمو

ّ
، م4105متارس  24مليون ريا  وتستظا مبالغ التمتو

  علع المصرف خ   العام
ّ
   .مليون ريا  3,718  م4102 والغ أعلع إجمالي تمو

 

 اح األسهمسياسة توزيع أرب

( متتن النظتتام ا ثتتاس للمصتترف علتتع "تتتوزع أراتتاح المصتترف الستتنوية الصتتافية التتتي يظتتددها اعتتد خصتتم دتتل المصتتروفات العامتتة 20نصتت  المتتادة  

يتترى مجلتتس اإلدارة  وأي عناصتتر أختترىوالتكتتاليا ا ختترى، وتكتتوين اتحتياطتتات ال زمتتة لمواجهتتة التتديون المشتتكوك فيهتتا وخستتائر اتثتتتثمارات 

 التالي: واما يتفا وأحكام نظام مرا بة البنوك وتوجيهات مؤثسة النقد العراي السعودي علع النظ ة حسمهاارور 

 تظتسب المبالغ ال زمة لدفك الزداة المقررة علع المساهمين، ويقوم المصرف ادفك هذه المبالغ للجهات المختصة. .0

اح الصتافية اعتد خصتم الزدتاة ل حتيتاطي النظتامي إلتع أن يصتبط اتحتيتاطي %( عشترة االمائتة متن المتبقتي متن ا رات01يرحل ما ت يقل عن   .4

 اومسالمذدور 
ً
 علع ا  ل لرأس الما  المدفوع. يا

%( خمسة االمائة من رأس المتا  المتدفوع للتوزيتك 5يخصص من البا ي من ا رااح اعد خصم اتحتياطي النظامي والزداة مبلغ ت يقل عن   .1

 لم
ً
ا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة. وإذا دان  النسبة المتبقية من ا رااح المستظقة للمساهمين ت علع المساهمين طبقا

الستنوات التاليتة، وت يجتوز للجمعيتة العامتة أن تقترر توزيتك أو تكفي لدفك هذه النسبة ت يجوز للمساهمين المطالبة اتدفعها فتي الستنة 

 ترحه مجلس اإلدارة.نسبة من ا رااح تزيد علع ما ا 

 الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة". و( علع النظ1،4،0يستخدم البا ي اعد تخصيص المبالغ المذدورة في الفقرات   .2
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 اآلتي:  واعتمد مجلس اإلدارة تخصيص صافي الدخل على النح
 

 التفاصيل 
 م4101 م4102

 ام يين الرياتت

 1,005 1,264 صافي الدخل للسنة

 ((251 (316) % من صافي الدخل(45التظويل إلع اتحتياطي النظامي  

 - - التظويل إلع اتحتياطي العام

 ((895 (68) الزداة

 - (810) أرااح مقترح توزيعها

 1,339 1,198 المرحلة من السنة السااقة –ا رااح المبقاة 

 1,198 1,268 المرحلة إلع السنة القادمة –ا رااح المبقاة 

 

 مجلس اإلدارة

 ام و ( ث   ثنوات،1مة العادية لمدة  ( تسعة أعااء يعينهم المساهمون في الجمعية العا2يتولع إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلا من  

 مواط في الجدو  اآلتي: و، دما هم4102اجتماعات خ   العام المالي  (5 خمسة  المجلس اعقد

 

 في مجالس شردات أخرىعاوية  حالة العاوية اتثم
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معتتالي المهندس/ عبدالعزيز ان عبداهلل 

 الزامل  رئيس مجلس اإلدارة(
 مستقل

شردة الصظراء، شردة ثبكيم، 

 مجموعة الزامل 
√ √ √ √ √ 5 

فارس  الرئيس أ. عبدالمظسن ان عبدالعزيز ال

 المنتد ( والتنفيذي والعا
 تنفيذي

 ،الوطنية لإلنتاج الث ثي للطا ة

، اإلنماء ل ثتثمار ،ديار الخزامع

 مارين واإلنماء طودي

√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ شردة المياه الوطنية غير تنفيذي د. ثليمان ان مظمد التردي

 غير تنفيذي أ. ثعد ان علي الكثيري 
لسعودية ل ثتثمار المجموعة ا

 الصناعي 
√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ - غير تنفيذي أ.  عبد المظسن ان عبد العزيز الظسين

 2 √ √ √ √ - - مستقل د.  ثعد ان عطيه الغامدي

 5 √ √ √ √ √ - مستقل د. إاراهيم ان فهد الغفيلي

 مستقل أ. حمود ان عبداهلل التويجري
 أثمن  تبوك

 تأميننية للواشردة التع
√ √ √ √ √ 5 

 مستقل أ. مظمد ان ثليمان ااانمي
شردة م ذ للتأمين وإعادة التأمين 

 نياوالتع
√ √ √ √ √ 5 

 

 التغييرات في الحصص الرئيسة

 % وهم:5ز ملكيتهم وات يوجد تغيير في حصص المساهمين الذين تتج
 

 نسبة الملكية عدد ا ثهم اتثم

 %10.71 160,700,000 المؤثسة العامة للتقاعد

 %0001. 05101110111 صندوق اتثتثمارات العامة

 %0001. 05101110111 المؤثسة العامة للتأمينات اتجتماعية
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 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

  ام مجلس اإلدارة اتكوين لجان تساعده علع أداء مهامه ومسئولياته وهي:
 

 اللجنة التنفيذية

، تمارس جميك السلطات التي يخولها لها مجلس للمصرف ( من النظام ا ثاس02يذية وفا ما نص  عليه المادة  شكل مجلس اإلدارة لجنة تنف

 اظاور ث ثة أعااء معالي اإلدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعااء ويتولع رئاثتها 
ً
رئيس مجلس اإلدارة ويكون اجتماع اللجنة التنفيذية صظيظا

 مواط في الجدو  اآلتي: و، دما هم4102العام المالي  خ  اجتماعات  (01 عشرة لتنفيذية اعقد علع ا  ل، و د  ام  اللجنة ا
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 تاري  اتجتماع 

4
1
02

/
1
4

/
17

 

4
1
02

/
1
1

/
1
1

 

4
1
02

/
1
1

/
00

 

4
1
02

/
1
1

/
07

 

4
1
02

/
1
5

/
4
2

 

4
1
02

/
1
5

/
4
1

 

4
1
02

/
1
7

/
02
 

4
1
02

/
1
2

/
05
 

4
1
02

/
00/

01
 

4
1
02

/
04/

44
 

وع
م
ج
م
ال

 

 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ يز ان عبد اهلل الزامل  رئيس اللجنة( معتتالي المهندس/عبد العز 

 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أ. عبد المظسن ان عبد العزيز الفارس

 2 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ د. ثليمان ان مظمد التردي

 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أ. ثعد ان علي الكثيري

 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ أ. مظمد ان ثليمان أاانمي

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

أعاتاء يعيتنهم مجلتس اإلدارة، وتشتمل مهتام اللجنتة التوصتية لمجلتس اإلدارة االترشتيط لعاتوية  أراعتةتتكون لجنة الترشيظات والمكافدت متن  

عوياات أعااء مجلس ثتق لية أعااء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالط وواك ثياثات لمكافدت وتاالمجلس والتأدد من 

 مواط في الجدو  اآلتي: ودما هم 4102 العام الماليخ   اجتماعات  (1  ةث ثاإلدارة ودبار التنفيذيين، و د عقدت اللجنة 

 

 اتثم 
 تاري  اتجتماع

 المجموع
11/11/4102 04/15/4102 44/01/4102 

 1 √ √ √ أ. حمود ان عبداهلل التويجري  رئيس اللجنة(

 1 √ √ √ د المظسن ان عبد العزيز الظسينأ. عب

 1 √ √ √ د. إاراهيم ان فهد الغفيلي

 4 - √ √ أ. مظمد ان ثليمان أاانمي

 

 لجنة المراجعة

 تتكتتون لجنتتة المراجعتتة متتن ث ثتتة أعاتتاء متتن غيتتر التنفيتتذيين وتتتتولع لجنتتة المراجعتتة دراثتتة القتتوائم الماليتتة والسياثتتات المظاثتتبية والر اايتتة

 ودمتتا هتتم 4102العتتام المتتالي اجتماعتتات ختت   ( 2 ف علتتع أعمتتا  المراجعتتة الداخليتتة والمتتراجعين الختتارجيين، و تتد عقتتدت اللجنتتة أراعتتة واإلشتترا

 مواط في الجدو  اآلتي:

 

 اتثم 
 تاري  اتجتماع

 المجموع
11/10/4102 17/12/4102 17/17/4102 02/01/4102 

 2 √ √ √ √ د. ثعد ان عطيه الغامدي  رئيس اللجنة( 

 1 √ - √ √ د. ثعود ان مظمد النمر*

 1 √ √ √ - أ. خالد ان مظمد العبودي*

 *من غير أعااء مجلس اتدارة
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 لجنة المخاطر:

مختاطر والوفتاء االمستؤوليات اللمساعدة المجلس في اإلشراف علتع عمليتة إدارة  ،م4102 في شهر يوليو شكل مجلس اإلدارة لجنة للمخاطر

مواتط فتي  وم، دمتا هت4102ذات الع  ة، وتتكون لجنة المختاطر متن أراعتة أعاتاء و تد عقتدت اللجنتة اجتمتاع واحتد خت   العتام المتالي ا خرى 

 الجدو  اآلتي:

 

 اتثم 
 تاري  اتجتماع

17/17/4102 

 √ الددتور / ثليمان ان مظمد التردي  رئيس اللجنة(

 √ اتثتاذ/عبد المظسن ان عبد العزيز الفارس

 √ الددتور/ ثعد ان عطيه الغامدي

 √ الددتور/ إاراهيم ان فهد الغفيلي

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرأثهم الرئيس التنفيذي. وتتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء تتولع إدارة أعما  المصرف 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

  البيان 
مجلس اإلدارة  وعا

 لتنفيذيا

المجلس غير  وعا

 التنفيذي/المستقل

خمستتة متتن دبتتار التنفيتتذيين ممتتن تلقتتوا أعلتتع المكافتتدت 

 والتعوياات امن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 9,326,760 - - الرواتب والتعوياات

 5,214,804 366,800 68,000 البدتت

 13,123,039 2,283,333 300,000 المكافدت الدورية والسنوية

 - - - التظفيزية   الخطي

مزايا عينية أخرى أو تعوياات 

 ثنويأو تدفك اشكل شهري 
- - - 

 

 الهيئة الشرعية

( علتتع أن 21يلتتزم مصتترف اإلنمتتاء فتتي جميتتك معام تتته اأحكتتام واتتوااي الشتتريعة اإلثت مية، حيتتم نتتص النظتتام ا ثتتاس للمصتترف فتتي المتتادة  

 د عين المصرف  هيئة شرعية تتولع ايان ا حكام والاوااي الشرعية فتي وواوااي الشريعة اإلث مية"،  "تخاك جميك أعما  الشردة  حكام

 متن أصتظا  الفاتيلة 
ً
جميك معام ت المصرف، والتظقا من اتلتزام الشرعي فتي جميتك معتام ت المصترف، وتاتم الهيئتة فتي عاتويتها عتددا

 ت تصاد وهم:العلماء المختصين في فقه المعام ت المالية وا

    – فايلة الشي  الددتور/ عبد الرحمن ان صالط ا طرم           -
ً
 رئيسا

 للرئيس   –فايلة الشيت  الددتور/ عبداهلل ان وديل الشي                   -
ً
 نائبا

   –فايلة الشي  الددتور/ ثليمان ان تردي التردي               -
ً
 عاوا

 هدافها وأداء أعمالها أمانة الهيئة الشرعية وهي مجموعة إدارية امن الهيكل التنظيمي للمصرف.ويساند الهيئة الشرعية في تظقيا أ
 

 الجزاءات والعقوبات               

 :م4102ت توجد غرامات ذات أثر جوهري، وفيما يلي ايان االغرامات التي فرا  علع المصرف خ   العام المالي 

 ريا  446,638  مؤثسة النقد العراي السعودي -

 ريا  10,000   الما  هيئة ثوق -

  فرض علع المصرف يشمل جزاءات  عما  تشغيلية تم معالجتها.   ومعظم ما -
 

 
 
 المدفوعات المستحقة نظاما

 امدما الغ  اريبة اتثتقطاع المستظقة في نهايتة العت مليون ريا . 25، م4102ديسمبر  10الغ  الزداة المقدرة للسنة المالية المنتهية في 

 ريا . 199,563،  م4102المالي 
 

 مزايا الموظفين

 لنظام العمل والعما  في المملكة العراية السعودية، و تد التغ رصتيد مكافتأة نهايتة الخدمتة فتي 
ً
يتم دفك مزايا وتعوياات الموظفين وفقا

لمؤثستتة العامتة للتأمينتات اتجتماعيتتة مليتون ريتا ، دمتتا يقتوم المصترف ومنستواوه اسيتتداع مستاهمات شتهرية لتدى ا 71.2، م4102ديستمبر  10

لصالط منسواي المصرف حسب نظام العمل والعما  في المملكة، إاافة لذلك يقدم المصترف لموظفيته نتوعين متن البترامج المظستواة علتع 

 من القوائم المالية الموحدة للمصرف. 31أثاس ا ثهم حسب المبين في اتيااح ر م 
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 الدهم القصر:أو ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وملكية أسهم المصرف لرئيس وأعضا
 

 أي من شرداتها التااعةأو أدوات دين الشردة أو تدهم القصر في أثهم أو وصا  ي مصلظة تعود  عااء مجلس اإلدارة وأزواجهم و

 اثم من تعود له المصلظة م
صافي  العدد في نهاية العام العدد في اداية العام

 التغير
 نسبة التغير

 الصكوك ا ثهم الصكوك ا ثهم

 %1 1 - 2210574 - 2210574 معالي م/عبد العزيز ان عبداهلل الزامل 1

 %1 1 - 2110111 - 2110111 أ/عبد المظسن ان عبد العزيز الفارس 2

 %1 1 - 500025 - 500025 د/ ثليمان ان مظمد التردي 3

 %1 1 - 00421 - 00421 أ/ ثعد ان علي الكثيري 4

 %1 1 - 010412 - 010412 د/ ثعد ان عطيه الغامدي 5

 %27 200141 - 0210571 -  0100727 د/ إاراهيم ان فهد الغفيلي 6

 (%2.12  (010111    4220111 - 4120111 أ / حمود ان عبداهلل التويجري 7

 %1 1 - 120114 - 120114 أ / مظمد ان ثليمان أاانمي 8

 

 أي من شرداتها التااعةأو أدوات دين الشردة أو تدهم القصر في أثهم أو لظة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم ووصا  ي مص

 م

 
 اثم من تعود له المصلظة

صافي  العدد في نهاية العام العدد في اداية العام

 التغير
 نسبة التغير

 الصكوك ا ثهم الصكوك ا ثهم

 %1 1 - 859 - 859 لبتيريأ/ عماد ان عبد الرحمن ا 0

 %(011  (20111  - - - 20111 د/ مظمد ان عبد اهلل العوض 4

 %1 1 - 4720217 - 4720217 أ/ ثعد ان عبد المظسن اليعقو  1

 %(21  (110111  - 410111 - 50,000 أ/ حيدر علي راشد 2

 %21 215 - 00411 - 705 د / مظمد ان ثلطان السهلي 5

 

 لداخليةنظام الرقابة ا

من منطلا مسئولية إدارة المصرف عن إعتداد نظتام شتامل وفعتا  للر ااتة الداخليتة لتظقيتا ا هتداف المعتمتدة للمصترف، فقتد تتم انتاء نظتام 

 لقتد ،للر ااة الداخلية يناثب أنشطة المصرف وياك في اتعتبار ا هميتة النستبية للمختاطر الماليتة والمختاطر ا خترى الم زمتة لهتذه ا نشتطة

 من الر ااة المستتمرة والك
ً
 معقوت

ً
شتا تم تصميم نظام الر ااة الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في الو   المناثب مما يوفر  درا

 المبكر عن المخاطر المظتملة والتعامل معها.
 

ا هميتة النستبية للمختاطر الماليتة وغيرهتا متن تقدير إدارة المصترف لواتك نظتام ر ااتة يتناثتب متك وويستند نظام الر ااة الداخلية علع رؤية 

المخاطر الكامنة في أنشطة المصرف، واقدر معقو  من التكلفة والمنفعة لتفعيل اوااي ر ااية مظددة، وتم تصميم نظتام الر ااتة الداخليتة 

إلعطتتاء تأديتتدات معقولتتة لتفتتادي نظتتام الر ااتتة الداخليتتة مصتتمم  واالتتتالي فتتسن عتتدم تظقيتتا ا هتتداف ولتتيس لتفاديهتتا، اغتترض إدارة مختتاطر

 ا خطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة اها.
 

وتتاتمن هتذه  إاافة لما ذدر فسن مجلس اإلدارة شكل لجنة مراجعة تراجك اشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والختارجيين، 

 التقارير تقييم لكفاية وفعالية الر ااة الداخلية. 
 

ع ما ذدر نعتقد اأن المصرف لديه نظام ر ااة داخلية ثليم وفعا  ادرجة معقولتة متن حيتم التصتميم والتطبيتا، وخت   العتام لتم يكتن اناًء عل

 إجراءات الر ااة الداخلية في المصرف. وهناك م حظات جوهرية تتعلا افعالية نظام 
 

 حوكمة الشركات

  حكام وإرشادات ت
ً
ئظة حودمة الشردات الصادرة من هيئة السوق المالية وتعليمات مؤثستة النقتد العراتي اصفة عامة، يعمل المصرف وفقا

 التي لم يتم تطبيقها من  بل المصرف فهي: ديةالسعودي، أما البنود اتثترشا

الجمعيتة والتتي تتنص علتع وجتو  اتبتاع أثتلو  التصتوي  الترادمتي عنتد التصتوي  تختيتار أعاتاء مجلتس اإلدارة فتي  المادة السادسةة )(( -

 العامة، ويعود ثبب عدم التطبيا إلع أن النظام ا ثاس للمصرف نص علع حا التصوي  العادي لكل مساهم. 

 -وتنص علع أنه يجب علع المستثمرين من ا شخاص ذوي الصفة اتعتبارية الذين يتصرفون االنيااة عتن غيترهم مثتل  المادة السادسة )د( -

اثاتهم الستنوية، ودتذلك اإلفصتاح عتن ديفيتة التعامتل متك أي تاتار  جتوهري للمصتالط  تد يتؤثر علتع اإلفصاح عن ثي -صناديا اتثتثمار 

ممارثتتتة الظقتتتوق ا ثاثتتتية الخاصتتتة ااثتتتتثماراتهم، ويعتتتود ثتتتبب عتتتدم التطبيتتتا إلتتتع أن المصتتترف لتتتيس لتتته الصتتتفة القانونيتتتة إللتتتزام 

 لإلفصاح عن ثياثتهم في التصوي . -مثل صناديا اتثتثمار  -هم المستثمرين ذوي الصفة اتعتبارية الذين يتصرفون االنيااة عن غير 

 



34  

 

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

مستتاهمي أو دبتتار التنفيتتذيين أو اتفا يتتات  تتام اموجبهتتا أي متتن أعاتتاء مجلتتس اإلدارة أو ت يوجتتد لتتدى المصتترف معلومتتات عتتن أي ترتيبتتات 

 حقوق.أو المصرف االتناز  عن أي مصلظة 
 

 التقارير المالية

 يؤكد مجلس اإلدارة على اآلتي:

القتتوائم الماليتتة المعتتدة متتن  بتتل إدارة المصتترف تعكتتس اعتتد  مردتتزه المتتالي، ونتتتائج أعمالتته، والتتتدفقات الماليتتة والتغيتترات فتتي حقتتوق  .0

 الملكية. 

المصترف اشتكل ثااتت  فتي إعتداد القتوائم الماليتة، دمتا يتتم اثتتخدام اعت  التقتتديرات يتتم تطبيتا السياثتات المظاثتبية الم ئمتة لظتروف  .4

 للمعايير المظاثبية. 
ً
 إلعداد القوائم المالية وفقا

اتباع معايير المظاثبة للمؤثسات المالية الصادرة من  بل مؤثسة النقد العراي السعودي، والمعايير الدولية للتقتارير الماليتة، ونظتام  .1

 بنوك ونظام الشردات في المملكة العراية السعودية في عملية إعداد القوائم المالية.مرا بة ال

 االشكل الصظيط.عدت أأن ثج ت الظسااات  .2

 افعالية.  ونفذأن نظام الر ااة الداخلية أعد علع أثس ثليمة  .5

  درة المصرف علع مواصلة نشاطه. في أنه ت يوجد أي شك يذدر  .2

( فتتي القتتوائم الماليتتة الموحتتدة، لتتم يتتتم التتدخو  متتن  بتتل المصتترف فتتي أي عقتتود فيهتتا 14فتتي إياتتاح ر تتم  اختت ف المعلومتتات التتواردة  .7

 ع  ة. ومدير عام المالية و ي شخص ذأو الرئيس التنفيذي أو مصلظة هامة  ي من أعااء مجلس اإلدارة، 
 

 المخاطر ومراقبة ، وتحديدالخطط المستقبلية

موحتة لزيتادة أنشتطته وعملياتتته متن خت   تقتتديم العديتد متن المنتجتات والختتدمات الماليتة المتوافقتة متتك ثيواصتل المصترف تنفيتذ خططتته الط

 ا حكتتام والاتتوااي الشتترعية متتك اتثتتتمرار فتتي اثتتتكما  شتتبكة الفتتروع والصتترافات اآلليتتة، وزيتتادة أعتتداد الشتترداء متتن ا فتتراد والشتتردات وانتتاء

 مظفظة التمويل وودائك الشرداء.
 

 المصترفينتوي ثتتثمار(، دمتا ثتتثماري للمصترف  شتردة اإلنمتاء ل ثتثمارية إاافية من خ   الذراع اتامصرف اإلنماء إط ق صناديا  دما ينوي

إرثا ( االشرادة مك  شردة خدماتمن خ     خدمات التظويلإط ق خدمات المؤثسات الصغيرة والمتوثطة ااإلاافة إلع  تقديم في التوثك

 .عوديالبريد السمؤثسة 
 

 فتي واإلجتراءات ا نظمتة واتك تتمو ،مختلفة مخاطر المصرف دغيره من المصارف إلع عتيادية يتعرضاتوفي إطار ممارثة ا عما  المصرفية 

 ومختاطر الستيولةمختاطر و ستوقمختاطر الو اتئتمتان مختاطر ذلك في الرئيسية اما المخاطر دافة عن واإلا غ ومرا بة تظديد أجل من المصرف

ولجتان  لجتان مجلتس اإلدارة  مختلتا  بتل متن المختاطر هتذهعلتع  اتنكشتاف مرا بتة وتتتم ،العمليتات ا خترى ومختاطر اتلتزاممخاطر و عةالسم

 لتعزيز . وا خرىاإلدارة 
ّ
مخاطر والوفاء الاإلشراف علع عملية إدارة  لمساعدة المجلس في ل مجلس اإلدارة لجنة للمخاطر مرا بة المخاطر شك

م 4102المد قتة لمصترف اإلنمتاء للعتام  الموحتدة القتوائم الماليتة امن 42إلع   42 اإليااحات من وتشتمل ،ات ا خرى ذات الع  ةاالمسؤولي

 .إدارتها اثتراتيجيةو لها المصرف يتعرض التي للمخاطر الرئيسية تفصيلي شرح علع
 

 خاتمة

عبر
ُ
والتتي اشتتمل  علتع زيتادة شتبكة الفتروع والصترافات   م4102   العام المالي تقديره لإلنجازات التي حققها المصرف خ عن اإلدارة مجلس ي

عتدد  و تد أثتهم ذلتك فتي نمتوه لعم ئتاآللية إاافة للقنوات اتلكترونية المختلفة والتوثك في الخدمات والمنتجتات التتي يقتدمها المصترف 

 
ً
 ة. علع نتائج المصرف المالي العم ء وعمليات المصرف وأنعكس ذلك ايجااا

 

شرافية في المملكة العرايتة الستعودية واتوالجهات الظكومية  الكرام المساهمينوالمصرف  لشرداء وتقديره شكره يعبر مجلس اإلدارة عنو

العاملين  لجميك يقدم شكره وتقديره دما للمصرف، واتزدهار التقدم من مزيد تظقيا في أثره له دان الذي نهماووتع دعمهم وثقتهم علع

 عملهم. ومهام واجبهم تأدية في وتفانيهم المخلصة جهودهم علع صرف،الم في
 

 وماتن عبتدالعزيز وثتثتلمان واهذه المناثبة  يرفك مجلس اإلدارة وجميك منسواي المصرف الشكر والتقدير لخادم الظرمين الشتريفين الملتك 

 مظمتد اتن نتاياالملكتي ا ميتر  ووصتاحب الستمن عبتدالعزيز اتمقرن الملكي ا مير  وصاحب السمونائب رئيس مجلس الوزراء ولي عهده ا مين 

حفظهتم اهلل علتع الختدمات الجليلتة والجهتود الكبيترة التتي ووزير الداخليتة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولي ولي العهد ان عبدالعزيز 

 .ومكروه من دل ثوء يقدمونها للوطن والمواطن وفقهم اهلل وثدد علع الخير خطاهم وحفي اهلل وطننا الغالي

 

 واهلل ولي التوفيا
 

 مجلس اإلدارة



2
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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  10كما في 
 إيضاح

2014 2013 

 ادتف الرياتت السعودية السعودية بآالف الرياالت

    الموجودات

 4,972,467 6,065,881 2 السعودي نقد وأرصدة لدى مؤثسة النقد العراي

 4,972,181 10,317,854 5 ة لدى البنوك والمؤثسات المالية ا خرىأرصد

 5,399,466 8,036,151 6 اثتثمارات 

 44,923,623 53,636,981 7 صافي  تمويل،

 1,474,912 1,543,578 , ممتلكات ومعدات، صافي

 1,258,583 1,261,414 9 موجودات أخرى    

 63,001,232 80,861,859  إجمالي الموجودات

    

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين

    المطلوبات

 200,736 32,657 10 أرصدة للبنوك والمؤثسات المالية ا خرى

 42,762,623 59,427,825 01 ودائك العم ء

 3,205,942 3,462,145 12 مطلواات أخرى

 46,169,301 62,922,627  إجمالي المطلوبات

    

    حقوق المساهمين

 15,000,000 15,000,000 13 رأس الما 

 697,448 1,013,556 14 احتياطي نظامي

 80,862 (21,094)  صافي التغير في القيمة العادلة ل ثتثمارات المتاحة للبيك

 10,250 23,006  احتياطيات أخرى

 1,197,992 1,268,285  أرااح مبقاة

 - 810,100 40 أرااح مقترح توزيعها

 (154,621) (154,621) 01 أثهم خزينة

 16,831,931 17,939,232  إجمالي حقوق المساهمين

 63,001,232 80,861,859  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ت يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 11الع  0تعد اإليااحات المرفقة من 
ً
 جزءا



40  

 

 

 ت يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 11الع  0تعد اإليااحات المرفقة من 
ً
 جزءا

 قائمة الدخل الموحدة 

 مبر ديس 10للسنة المنتهية في 
 إيضاح

2014 2013 

 ادتف الرياتت السعودية بآالف الرياالت السعودية

    

 2,020,699 2,285,724 17 الدخل من اتثتثمارات والتمويل

 (185,864) (210,776) 17 عم ء  جل عائدات علع اثتثمارات

 1,834,835 2,074,948 17 الدخل من اتثتثمارات والتمويل، صافي

 مات مصرفية، صافيأتعا( خد

 

18 396,213 272,598 

 30,829 57,487  أرااح تظويل عم ت، صافي   

  خسائر( اثتثمارات مدرجة االقيمة العادلة في /دخل

 16,734 (3,084)   ائمة الدخل، صافي

 94,951 75,152  مكاثب ايك اثتثمارات متاحة للبيك، صافي

 21,707 17,531  دخل توزيعات أرااح

 7,421 1,592  العمليات ا خرىدخل 

 2,279,075 2,619,839  إجمالي دخل  العمليات

 492,591 637,027 19 رواتب ومزايا الموظفين

 92,083 108,492  إيجارات ومصاريا مباني

 154,141 153,552 , اثته ك وإطفاء

 250,843 285,866  مصاريا عمومية وإدارية أخرى

 274,224 161,673  دات الماليةمخصص انخفاض  يمة الموجو

 1,263,882 1,346,610  إجمالي مصاريف العمليات

 1,015,193 1,273,229  دخل  العمليات     صافي 

 (10,436) (8,798) 6.3 الظصة في خسارة الشردة الزميلة

 1,004,757 1,264,431  صافي دخل السنة

 0.68 0.85 41 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 ديسمبر 10للسنة المنتهية في 
 

2014 2013 

 السعودية ادتف الرياتت السعودية بآالف الرياالت

 صافي دخل  السنة

 
1,264,431 1,004,757 

 ادات شاملة أخرى ثيتم تظويلها لقائمة إير 

 الدخل الموحدة في الفترات القادمة: 

 

  

 للبيك صافي التغير في القيمة العادلة ل ثتثمارات المتاحة
 

(26,804) 142,029 

 للبيك صافي المكاثب  المظققة من اتثتثمارات المتاحة
 

(75,152) (94,951) 

 إجمالي الدخل الشامل  للسنة
 

1,162,475 1,051,835 

 ت يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 11الع  0تعد اإليااحات المرفقة من 
ً
 .جزءا
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 ادتف الرياتت السعودية ديسمبر   10في  للسنة المنتهية  ائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 رأس المةةال إيضاح 4102
االحتياطي 
 النظامي

صافي 
التغير في 

مة القي
العادلة  

 لالستثمارات 
المتاحة 

 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  الرصيد في اداية

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

 التغير في القيمة  صافي

 العادلة ل ثتثمارات  

 (26,804) - - - - (26,804) - -  المتاحة للبيك 

 صافي المبالغ المظققة 

 من اتثتثمارات المتاحة  

 (75,152) - - - - (75,152) - -  للبيك  

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

  طياتحتيا المظو  إلع

 - - - (316,108) - - 316,108 - 02 النظامي 

 (67,930) - - (67,930) - - - - 21 الزداة 

 - - 810,100 (810,100) - - - - 40 أرااح مقترح توزيعها 

 احتياطي ارامج  أثهم 

 12,756 - - - 12,756 - - -  الموظفين 

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

 

 ادتف الرياتت السعودية ديسمبر   10للسنة المنتهية  في   ائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 رأس المتتا  إيااح 4101
اتحتياطي 
 النظامي

صافي 
التغير في 

القيمة 
العادلة  

 ل ثتثمارات 
 المتاحة للبيك

 احتياطيات
 أخرى

 
 ا رااح

 المبقاة

أرااح 
مقترح 
 توزيعها

أثهم 
 اإلجمالي خزينة

 16,664,197 (154,621) - 1,338,775 - 33,784 446,259 15,000,000  السنة  الرصيد في اداية

 1,004,757 - - 1,004,757 - - - -  صافي دخل السنة

 صافي التغير في القيمة 

 العادلة ل ثتثمارات  

 142,029 - - - - 142,029 - -  يكالمتاحة للب 

 صافي المبالغ المظققة 

 من اتثتثمارات المتاحة  

 (94,951) - - - - (94,951) - -  للبيك   

 1,051,835 - - 1,004,757 - 47,078 - -  اجمالي الدخل الشامل 

  اتحتياطي المظو  إلع

 - - - (251,189) - - 251,189 - 02 النظامي 

 (894,351) - - (894,351) - - - - 21 الزداة 

 احتياطي ارامج  أثهم 

 10,250 - - - 10,250 - - -  الموظفين 

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

 ت يتجزأ من هذه القوائم المالية ا 11الع  0تعد اإليااحات المرفقة من 
ً
 لموحدة.جزءا
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 ت يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.ج 11الع  0تعد اإليااحات المرفقة من 
ً
 زءا

  ائمة التدفقات النقدية الموحدة

 ديسمبر  10للسنة المنتهية  في 
 إيااح

2014 2013 

 السعودية الرياتت ادتف السعودية الرياتت ادتف

  

  األنشطة التشغيلية:

 1,004,757 1,264,431  صافي دخل السنة
    التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

    األنشطة التشغيلية :/المستخدم في( النقد الناتج من )
 154,141 153,552 8 وإطفاء  اثته ك

 3,932 (455)   مكاثب(/خسائر ايك ممتلكات ومعدات، صافي 
غير مظققة من اتثتثمارات المدرجة االقيمة العادلة   مكاثب(/خسائر

 (14,826) 1,908  في  ائمة الدخل، صافي
 (21,707) (17,531)  دخل توزيعات أرااح

 274,224 161,673  مخصص انخفاض  يمة الموجودات المالية 
 10,250 12,756  احتياطي ارامج  أثهم الموظفين
 10,436 8,798 6.3 الظصة في خسارة الشردة الزميلة

  1,585,132 1,421,207 
    صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية

 (503,389) (721,122) 4 العراي السعودي وديعة نظامية لدى مؤثسة النقد
أرصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية ا خرى تستظا اعد تسعين يوما 

 1,506,340 (1,692,594)  من تاري  ات تناء
 (3,387,755) (2,749,346)  اثتثمارات

 (7,970,143) (8,857,957)  تمويل 
 (450,389) (762)  موجودات أخرى
    /)النقص( في المطلوبات التشغيلية:صافي الزيادة

 (2,213,796) (168,079)  أرصدة للبنوك والمؤثسات المالية ا خرى
 10,554,420 16,648,128  ودائك العم ء
 481,789 256,203  مطلواات أخرى

 (561,716) 4,299,603   )المستخدم في( األنشطة التشغيلية/صافي النقد الناتج من

    تثمارية:األنشطة االس
 (219,120) (225,437)  شراء ممتلكات ومعدات

 33,959 3,674  متظص ت من ايك ممتلكات ومعدات
 21,707 17,531  توزيعات أرااح مستلمة

 (163,454) (204,232)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    :األنشطة التمويلية
 (100,000) (70,000)  الزداة المدفوعة

 (100,000) (70,000)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (825,170) 4,025,371  )النقص( في النقد وما يماثله/صافي  الزيادة
 6,865,902 6,040,732  النقد وما يماثله في اداية السنة

 6,040,732 10,066,103 44 النقد وما يماثله في نهاية السنة 

 1,917,476 2,357,735  صل من ا نشطة اتثتثمارية والتمويليةالدخل المظ

 147,456 180,357  العائد المدفوع  علع اثتثمارات عم ء  جل

صافي التغير في القيمة العادلة  : معلومات ااافية غير نقدية

 142,029 (26,804)  ل ثتثمارات المتاحة للبيك
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 4101و 4102ديسمبر  10للسنتين المنتهيتين  في 

 

 عةام - 0

 التأسيس  (�أ

متارس  41 هتت  الموافتا0247صتفر  41وتاريتتت   05شردة مساهمة ثعودية اموجب المرثوم الملكتي ر تم م/ ،تأثس مصرف اإلنماء  المصرف( 

القرار التوزاري ر تم  يعمل المصرف اموجب .م(4112مارس  47هت  الموافا 0247صفر 47( وتاري  24اموجب  رار مجلس الوزراء ر م  وم( 4112

م(، ويقوم اتقديم الخدمات المصرفية من 4111 وماي 42هت  الموافا 0242لع وجمادى ا  40( وتاري  (1010250808والسجل التجاري ر م  071

  58خ   
ً
 في عام  55  فرعا

ً
 م( في المملكة العراية السعودية.2013فرعا

 إن عنوان المردز الرئيس للمصرف هو:

 مصرف اإلنماء

 المردز الرئيس

 طريا الملك فهد

  22272ص    

 00512الرياض 

 المملكة العراية السعودية

 

 لتااعة المذدورة  أدناه:تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشرداته ا 

 النشاط الرئيسي تاري  التأثيس حصة المصرف اثم الشردة التااعة

 % 011 شردة اإلنماء ل ثتثمار
الموافا (هت  0211جمادى اآلخرة  7

 )م4112 وماي 10

خدمات إدارة الموجودات والوثاطة وتقديم المشتورة 

 راق الماليةووالتعهد االتغطية والظفي في أعما  ا 

 % 100 شردة التنوير العقارية
 05الموافا (هت  0211شعبان  42

 )م4112أغسطس 

أنشتئ  الشتردة اغترض  مستك وإفتراغ العقتارات لألغتتراض 

 التمويلية

شردة ودالة اإلنماء 

 نياوالتعللتأمين 
 011% 

 11هت الموافا  0215  ورايك ا  42

 م( 4102يناير 
 زميلة( ردةمارين  ش ووديل تأمين لشردة اإلنماء طودي

 

النظتتام ا ثتتاس ويقتتدم المصتترف جميتتك الختتدمات المصتترفية واتثتتتثمارية متتن ختت   منتجتتات متنوعتتة وأدوات متوافقتتة متتك أحكتتام الشتتريعة 

 ا نظمة اتخرى ذات الع  ة في المملكة العراية السعودية.وللمصرف 

 

 الهيئة الشرعية�(�(

 متتن المصتترف اتوافتتا أعمالتته متتك أحكتتام الشتتري
ً
عة،  فقتتد  تتام اسنشتتاء هيئتتة شتترعية لتخاتتك جميتتك أعمتتا  ومنتجتتات المصتترف لمراجعتهتتا التزامتتا

  وموافقتها.

 

 أسس اإلعداد - 4

 أ ( بيان االلتزام

 أعدت هذه القوائم المالية الموحدة:

 لمعايير المظاثبة للمؤثسات المالية الصادرة عن مؤثسة النقد العراي السعودي والمعايير الدولية الخا -
ً
 صة االتقارير المالية.وفقا

 لنظام مرا بة البنوك ونظام الشردات في المملكة العراية السعودية  -
ً
 النظام ا ثاثي للمصرف.ووفقا

 

 ( ( أسس العرض والقياس            

تثتتثمارات المتاحتة للبيتك تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقتا لمبتدأ التكلفتة التاريخيتة فيمتا عتدا اترامج ا ثتهم التظفيزيتة للمتوظفين وا

 واتثتثمارات المدرجة االقيمة العادلة من خ    ائمة الدخل فيتم  ياثها ااثتخدام القيمة العادلة.

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

 ما لم يرد خ ف ذلك.العملة الوظيفية للمصرف،  ويتم تقريب المبالغ   ر  ألا،  وتعرض القوائم المالية الموحدة االريا  السعودي وه

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

التقتتديرات واتفترااتتات ويتطلتتب إعتتداد القتتوائم الماليتتة الموحتتدة وفقتتا للمعتتايير الدوليتتة الخاصتتة االتقتتارير الماليتتة، اثتتتخدام اعتت  ا حكتتام 

لمطلواتات المفصتط عنهتا. دمتا يتطلتب ذلتك متن اإلدارة اثتتخدام ا حكتام عنتد المظاثبية الهامة التي يمكن أن تؤثر علع مبالغ الموجتودات وا

تطبيا السياثتات المظاثتبية للمصترف. يتتم تقتويم هتذه التقتديرات واتفترااتات وا حكتام اصتورة مستتمرة وذلتك علتع أثتاس خبترة المصترف 

لية التتي يعتقتد اأنهتا معقولتة وفقتا للظتروف. و تد وعوامل أخرى تشتمل علع الظصو  علع المشتورة المهنيتة وتو عتات لألحتدا  المستتقب

و(، 1مارث  فيها ا حكام في تقييم اتثتثمارات  إياتاح ر تم أو اتفترااات أو تمثل  النواحي الهامة التي اثتخدم  فيها اإلدارة التقديرات 
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ق(، وفتي 1وفي  ياس القيم اتدتواريتة  ،ط(1 في اثته ك وإطفاء الممتلكات والمعداتوح(، 1وتقييم  انخفاض  يمة الموجودات المالية  

 ت(. 1 ياس السيطرة علع الشردات المستثمر فيها  

 

 هة( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمبتتدأ اتثتتتمرارية 
ً
تعتقتتد اتتأن لتتدى المصتترف المتتوارد الكافيتتة و امتت  إدارة المصتترف اتقيتتيم  تتدرة المصتترف علتتع اتثتتتمرار فتتي العمتتل وفقتتا

 هامتة حتو   تدرة لمواصلة أعماله ف
ً
ي المستقبل المنظور. دمتا أنته لتيس لتدى إدارة المصترف أي علتم اأيتة أمتور هامتة يمكتن أن تثيتر شتكودا

 لمبدأ اتثتمرارية. 
ً
 المصرف علع اتثتمرار وفقا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 1

دة متك تلتك المستتخدمة فتي إعتداد القتوائم الماليتة الموحتدة تتماشع السياثات المظاثبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحت

فيما عدا اتباع المعايير الدولية الجديتدة والتعتدي ت علتع المعتايير المواتظة أدنتاه التتي يتعتين علتع  م4101ديسمبر  10للسنة المنتهية في 

 م:4102المصرف اتباعها خ   العام 

 

 ر عن التعدي توصا مختص تاري  السريان  المعيار والتعدي ت

التعتتتتتتديل علتتتتتتع المعيتتتتتتار التتتتتتدولي 

"  - 01الختتتاص االتقتتتارير الماليتتتة ر تتتم 

القوائم المالية الموحدة" والمعيتار 

 فتي الظقتوق عتن اإلفصتاح -  04ر م 

 ا خرى المنشدت

تتيط هذه التعدي ت علع المعيار إمكانية عدم توحيتد القتوائم الماليتة للصتناديا  م4102يناير  10

 ية عند الوفاء اشروط مظددة.اتثتثمار 

التعتتتتدي ت علتتتتع معيتتتتار المظاثتتتتبة 

"عتتتتتتترض ا دوات  14التتتتتتتدولي ر تتتتتتتم 

 المالية"

 يواط التعديل: م4102يناير  10

أ(  إن للمنشتتأة حاليتتا الظتتا القتتانوني الملتتزم إلجتتراء المقاصتتة، فتتي الظتتاتت التتتي 

دورة  تكون فيها حقوق المنشأة غير متو فة علع حتد  مستتقبلي وملتزم خت  

 افتت س المنشتتأة وا طتتراف ا ختترى  أو حتتل أو ا عمتتا  العاديتتة وفتتي حالتتة تعثتتر 

 ( ودتتون التستتوية اإلجماليتتة تعتتاد  التستتوية الصتتافية  فقتتي فتتي الظتتاتت التتتي 

ينتتتج عنهتتا أو تكتتون آليتتة التستتوية اإلجماليتتة لتتديها خصتتائص تمكتتن متتن اثتتتبعاد  

ن عمليتتة تستتوية التتذمم الدائنتتة تقليتتل مختتاطر اتئتمتتان ومختتاطر الستتيولة وتكتتو

 دورة واحدة. أو وأرصدة المدينين في عملية تسوية، 

التعتتتتدي ت علتتتتع معيتتتتار المظاثتتتتبة 

" إنخفتتتتاض  يمتتتتة  12التتتتدولي ر تتتتم 

 الموجودات"

يتطلتتتب المعيتتتار افصتتتتاحات مظتتتددة عتتتتن المبتتتالغ القاالتتتتة ل ثتتتترداد للموجتتتتودات  م4102يناير  10

 المنخفاة القيمة.

 

ت علتتع المعتتايير الدوليتتة الخاصتتة االتقتتارير الماليتتة لتتيس لهتتا تتتأثير جتتوهري علتتع هتتذه القتتوائم الماليتتة الموحتتدة فيمتتا عتتدا اعتت  إن التعتتدي 

 اتفصاحات اتاافية.

 

المصترف  التتي يتعتين علتعولقد ارتأى المصرف عدم اتتباع المبكر للتعدي ت علتع المعتايير الدوليتة الخاصتة االتقتارير الماليتة التتي تتم نشترها 

 من السنة المظاثبية التي تبدأ من 
ً
 (.12م وما يليها من ثنوات  إيااح ر م 4105  يناير أو اتباعها اعتبارا

 

 للسياثات المظاثبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:
ً
  نورد فيما يلي ملخصا

 

 أ (  أسس توحيد القوائم المالية

وحتدة القتوائم الماليتة للمصترف والشتردات التااعتة لته. يتتم إعتداد القتوائم الماليتة للشتردات التااعتة لتنفس الفتترة تشتمل القتوائم الماليتة الم

 المالية للمصرف ااثتخدام ثياثات مظاثبية مماثلة.

 

الشتردات عنتدما الشردات التااعة هي الشردات التي يكون للمصترف القتدرة علتع التتظكم فيهتا.  ويكتون للمصترف  تدرة علتع التتظكم فتي تلتك 

 
ً
ا
َ
 في عوائد متغيرة ل ثتثمار ويكون له القدرة علع التأثير علع تلك العوائد من خ   ثيطرته علع المنشأة. أو يكون معرا

ً
 يمتلك حقو ا

عوامتتل متتا يماثلهتتا متن حقتتوق فتتي اتثتتتثمار، فيتتتم مراعتتاة الأو أمتا فتتي الظتتاتت التتتي تمثتتل فيهتتا حقتتوق المصترف أ تتل متتن أغلبيتتة التصتتوي  

 ويشمل ذلك: والظروف ذات الصلة لتقدير مدى وجود ثيطرة علع المنشأة،

 الترتيبات التعا دية مك ذوي أحقية التصوي  علع  رارات المنشأة المستثمر اها. ♥

 الظقوق الناشئة جراء ترتيبات تعا دية أخرى. ♥

 ا ثهم.حقوق تصوي  المصرف الظالية والمتو عة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل  ♥

أدثر من عناصر أو ويقوم المصرف اتظديد ما إذا دان  له ثيطرة علع المنشأة المستثمر اها وذلك عند وجود مؤشرات للتغير في عنصر 

 السيطرة.
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 متن تتاري  انتقتا  
ً
 من تاري  انتقا  السيطرة إلع المصترف ويتتم التو تا عتن ذلتك اعتبتارا

ً
الستيطرة متن يتم توحيد  وائم الشردات التااعة اعتبارا

 متن التتاري  أو المصرف.  وتعرض نتائج الشردات التااعة المستظوذ عليها 
ً
المستبعدة خ   الفترة  إن وجدت( فتي  ائمتة التدخل الموحتدة اعتبتارا

 التاري  الفعلي ل ثتبعاد، حسب طبيعة دل حالة. أو الفعلي ل ثتظواذ 

مظاثبية موحدة وأثاليب تقويم للمعام ت المشااهة وا حتدا  ا خترى فتي ظتروف تم إعداد القوائم المالية الموحدة ااثتخدام ثياثات 

يتتم إجتراء ومماثلة. إن السياثات المظاثبية المتبعتة متن الشتردتين التتااعتين تتماشتع متك السياثتات المظاثتبية المتبعتة متن  بتل المصترف. 

 شع مك القوائم المالية للمصرف. تعدي ت، إن وجدت، علع القوائم المالية للشردتين التااعتين لتتما

 

 حيم أن الشردات التااعة مملودة االكامل للمصرف، ت يوجد أي حقوق ملكية غير مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها.

 

  .يتم حذف ا رصدة المتداخلة ودذلك اتيرادات والمصاريا الناتجة عن هذه المعام ت عند إعداد القوائم المالية الموحدة

 

 لاوالتد( (  تاريخ 

التتاري  التتذي  و، وهت اوالتتدلتتي لكافتة المعتام ت اتعتياديتة المتعلقتتة اشتراء وايتك الموجتودات الماليتة اتتتاري  ويتتم اإلثبتات وإلغتاء اتثبتات ا  

 في النصوص التعا دية لألداة. تتطلب المعام ت اتعتيادية المتعلقة اشراء وايتك الموجتودات الماليتة 
ً
أن يتتم تستليم يصبط فيه المصرف طرفا

 متعارف عليها في السوق.أو تلك الموجودات خ   فترة زمنية تنص عليها ا نظمة 

 في ا حكتام التعا ديتة لتألداة   اوالتدالمطلواات المالية ا خرى اتاري  ويتم في ا صل إثبات دافة الموجودات 
ً
الذي يصبط المصرف فيه طرفا

 المالية.

 

 ج ( العمالت األجنبية

عام ت التي تتم االعم ت ا جنبية إلع الريا  السعودي اأثعار الصرف السائدة في تاري  المعام ت. دمتا تظتو  أرصتدة الموجتودات تظو  الم

أو اتاح والمطلواات المالية المثبتة االعم ت ا جنبية إلع الريا  السعودي في نهاية السنة اأثعار الصرف السائدة في ذلتك التتاري . تتدرج ا ر 

 ئر المظققة وغير المظققة من عمليات التظويل في  ائمة الدخل الموحدة.الخسا

 

 د (   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلواات المالية وتدرج االصافي في  ائمة المردز المالي الموحدة عند وجود حا  تائم ونظتامي ملتزم وعنتدما 

 ايك الموجودات وتسديد المطلواات في آن واحد.أو لموجودات مك المطلواات علع أثاس الصافي يكون لدى المصرف نية لتسوية ا

لتك وت يتم إجراء مقاصة اين اإليرادات والمصاريا في  ائمة الدخل الموحدة إت فتي الظتاتت التتي يتطلتب فيهتا أحتد معتايير المظاثتبة إجتراء ت

 المقاصة.

 

 هة ( إثبات اإليرادات/المصاريف

 

 خل من االستثمارات والتمويلالد

 يتتتم إثبتتات اإليتترادات والمصتتاريا المتعلقتتة اتتا دوات الماليتتة المرتبطتتة اتتالراط فتتي  ائمتتة التتدخل الموحتتدة علتتع أثتتاس العائتتد الفعلتتي. العائتتد

فتي حتا  دتان أو ية  معد  خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة علع مدى العمر المتو ك للموجودات والمطلواات المال والفعلي ه

، فترة  صيرة( للوصو  إلع  يمتها الدفترية. عند حسا  العائد الفعلي، يقوم المصرف اتقدير التدفقات النقديتة المستتقبلية ا
ً
عتد ذلك مناثبا

ثاثتي متن العائتد والخصتومات التتي تعتبتر جتزء أ ،ا خذ اعين اتعتبار دافة الشروط التعا دية ويشمل ذلك جميتك ا تعتا  وتكتاليا المعتام ت

 الفعلي وت يشمل ذلك خسائر اتئتمان المستقبلية. 

 المطلواات المالية.  أو اثتبعاد الموجودات أو وتعرف تكاليا المعام ت اأنها التكاليا اإلاافية المتعلقة مباشرة اشراء، إصدار 

يتم اثبات التغييتر والمقبواات، أو اتغيير تقديراته للمدفوعات المطلواات المالية إذا  ام المصرف أو يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات 

 مصروف.أو في القيمة الدفترية ددخل 

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 يتم إثبات راط/خسارة تظويل العم ت ا جنبية عند تظققها/تكبدها.

 

 أتعا( الخدمات المصرفية، صافي

 متن احتستا  العائتد الفعلتي  ي أداة ماليتة عنتد تقتديم الخدمتة،  ويتتم إثبتات  يتم إثبات أتعا  الختدمات المصترفية التتي
ً
 أثاثتيا

ً
ت تعتبتر جتزءا

  لعقود الخدمات المعنية عند ادتما  تقديم الخدمة. أما مصاريا ا
ً
لعموتت اتعا  اإلدارة وا تعا  المتعلقة ااإلدارة والمشورة والترتيب وفقا

 اثت م الخدمة.أو ل أثاثي اأتعا  المعام ت والخدمات فيتم أثباتها دمصروف عند ادتما  التعام ت ا تعا  ا خرى التي تتعلا اشكو

 

 توزيعات االرباح 

تعتد متن عناصتر صتافي التدخل متن اتثتتثمارات المدرجتة االقيمتة العادلتة متن خت   ويتم إثبات توزيعات ا رااح عند اإلع ن عن أحقية اثت مها، 

  ائمة الدخل.  
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 دخل/ )خسارة( االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، صافي

يشتتمل صتتافي الدخل/ الخستتارة( متتن اتثتتتثمارات المدرجتتة االقيمتتة العادلتتة فتتي  ائمتتة التتدخل جميتتك التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة، وا راتتاح، 

 فروق تباد  العم ت ا جنبية.وتوزيعات ا رااح، و

 

 ات( االستثمار و

 حستب تصتنيفها إمتا اثتتثمارات مدرجتة االقيمتة العادلتة فتي  ائمتة وتثب  جميك اتثتثمارات عند ات تناء االقيمة العادلتة  
ً
يتتم  ياثتها تحقتا

القيمتة فيما عدا اتثتثمارات المقتنتاة دتأدوات ماليتة مدرجتة اواثتثمارات أخرى مقتناه االتكلفة المطفأة. أو اثتثمارات متاحة للبيك أو الدخل 

 لي له.والعادلة في  ائمة الدخل، تااف التكلفة المباشرة إلع القيمة العادلة ل ثتثمار عند اإلثبات ا 

 الخصم ااثتخدام معد  العائد الفعلي وتدرج في  ائمة الدخل الموحدة.أو  ةوالع يتم اطفاء 

االستوق وفتا  لتةاوالمتدتظتدد القيمتة العادلتة علتع أثتاس ا ثتعار فتي ا ثتواق الماليتة النظاميتة،  لهااوتداالنسبة ل ثتثمارات التي يتم 

علتع  ثعر اإلغ ق في تاري  إعداد القوائم المالية الموحدة. تظدد القيمة العادلة للموجودات واتثتثمارات التي تدار عبر صناديا اثتثمارية

 أثاس صافي  يمة الموجودات المعلن عنه.

في السوق، فيتم اجراء تقدير مناثب لقيمتها العادلتة علتع أثتاس القيمتة الستو ية الظاليتة  دوات  لةاومتدالأما االنسبة ل ثتثمارات غير  

فتي حتا  تعتذر تقتدير القيمتة العادلتة لعتدم وجتود مرجتك وعلع أثاس التدفقات النقدية المتو عة لتلتك اتثتتثمارات. أو أخرى مشااهة لها، 

 قنيات تقويم متعددة تشمل اثتخدام نماذج حسااية. لها في ثوق نشي، فيتم تقديرها من خ   ت

 يتم تظديد القيمة العادلة من خ   التقدير. ،في حا  تعذر ذلكو ،يتم اخذ مدخ ت تلك النماذج الظسااية من ا ثواق المعتمدة حيثما أمكن 

تظتدد  يمتة دتل  .ات المختلفتة إت عنتد تتوافر شتروط مظتددةلي ل ثتثمارات، ت يتم إجراء أي تظوي ت تحقتة اتين فئتات اتثتتثمار واعد اتثبات ا 

 التالي: وفئة من فئات اتثتثمار في نهاية الفترة المالية ال حقة علع النظ

 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

ذلتك عنتد وجتة االقيمتة العادلتة فتي  ائمتة التدخل اثتتثمارات مدر أو تصنا اتثتثمارات امن هذه الفئة داثتتثمارات مقتنتاه  غتراض المتتاجرة 

 لي لها.  إن اتثتثمارات المقتناه  غراض المتاجرة هي التي تم شراؤها في ا صل اغرض البيك خ   مدة  صيرة ا جل. واإلثبات ا 

الي الموحدة.  يتم اتعتراف االتغيرات في تثب  اتثتثمارات المدرجة االقيمة العادلة في  ائمة الدخل اقيمتها العادلة في  ائمة المردز الم

لقياس القيمتة  ،إن وجدت ،القيمة العادلة لها في  ائمة الدخل الموحدة في السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ت تااف تكاليا المعام ت

اريا فتتي  ائمتتة التتدخل الموحتتدة.  تثبتت  لتتي ل ثتتتثمارات المدرجتتة االقيمتتة العادلتتة فتتي  ائمتتة التتدخل وتثبتت  دمصتتوالعادلتتة عنتتد اتعتتتراف ا 

ة توزيعات ا رااح من الموجودات المالية المظتفي اها داثتثمارات مدرجة االقيمة العادلة في  ائمة التدخل، صتافي دتدخل متن ا دوات الماليت

 المدرجة االقيمة العادلة في  ائمة الدخل.

 

 االستثمارات المتاحة للبيع

اتثتتثمارات المدرجتة االقيمتة العادلتة فتي  ائمتة التدخل، أو رج تظ  اتثتثمارات المظتفي اها لتتاري  اتثتتظقاق وهي اتثتثمارات التي ت تند

التغيتر فتي أو عنتد التغيتر فتي معتد  التراط أو ويعتزم المصرف اتحتفاظ اها لفترة غير مظددة، والتتي يمكتن ايعهتا للوفتاء امتطلبتات الستيولة 

 االقيمتتة العادلتة.  تقتوم اتثتتتثماوأثتعار الستوق. 
ً
الخستتائر غيتر المظققتة التتي تنشتتأ متن التغيتر فتتي أو تتدرج ا راتاح ورات المتاحتة للبيتك تحقتا

الخسائر المترادمة التي ثبا إثباتها فتي وعند التو ا عن إثبات تلك اتثتثمارات فسن ا رااح والقيمة العادلة امن اإليرادات الشاملة ا خرى، 

 لموحدة دسيرادات شاملة أخرى يتم اثباتها في  ائمة الدخل الموحدة. ائمة الدخل الشامل ا

 

 االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة

 تكتاليا الشتراء والتتي تمثتل القيمتة و .وهي مرااظات الباتائك المقتنتاه االتكلفتة المطفتأة
ً
تثبت  تلتك اتثتتثمارات فتي ا صتل االتكلفتة متاتمنة

 تقاس تحقا االتكلفة المطفأة مطروحا منها اتنخفاض في  يمة اتثتثمارات إن وجد.العادلة للمبالغ المدفوعة. و

 

 االستثمارات في الشركات الزميلة

 
ً
 تااعتة

ً
  ولتيس ثتيطرة( علتع ثياثتاتها الماليتة والتشتغيلية وت تعتد شتردة

ً
 هامتا

ً
 أو الشردة الزميلة هي التي يمارس المصرف تتأثيرا

ً
مشتروعا

. تتم المظاثب
ً
 لطريقتة حقتوق الملكيتة اظيتم يتتم، فتي ا صتل، إثبتات اتثتتثمار فتي الشتردة مشتردا

ً
ة عن اتثتثمار فتي الشتردة الزميلتة وفقتا

 اعد تاري  التملك امقدار التغيرات فتي حصتة المصترف الصتافية فتي أصتو  الشتردة الزميلتة، 
ً
اعتد الزميلة االتكلفة، وتعد   يمة اتثتثمار تحقا

 اتثتثمار إن وجد. حسم أي انخفاض في  يمة 

تثب  حصة المصرف في أراتاح وخستائر الشتردة الزميلتة اعتد تتاري  التملتك فتي  ائمتة التدخل الموحتدة، وتثبت  حصتة المصترف فتي التغيترات فتي 

 اإليرادات الشاملة ا خرى داحتياطيات.

 أي أرصتدة مدينتة اتدون  يزيتد عتن اثتتثماره فتيأو عندما تصل حصة المصرف في خسائر الشردة الزميلة إلع ما يعاد  
ً
الشتردة الزميلتة، شتام 

 يامتته االتتدفك نيااتتة عتتن أو اتتمانات   إن وجتتدت(، ت يقتتوم المصتترف اسثبتتات أي مبتتالغ خستتائر ااتتافية، إت فتتي حتتا  ترتتتب علتتع المصتترف التزامتتات 

 الشردة الزميلة.

 

 ز ( التمويل

يتتم إثباتهتا عنتدما يتتم تظويتل المتدفوعات فعليتا، دمتا يتتم الغاءهتا وتظديدها،  ممكنأو يتم شراؤها امبالغ ثااتة أو تنشأ الموجودات المالية  

 عند انتقا  جميك المخاطر والمنافك ا ثاثية المترتبة علع الملكية.أو  ،تستبعدأو عندما تباع أو من السج ت في حالة السداد، 

الشتتراء، واعتتد ذلتتك، تقتتاس االتكلفتتة المطفتتأة نا صتتا اتنخفتتاض فتتي تثبتت  دافتتة عمليتتات التمويتتل، فتتي ا صتتل، االقيمتتة العادلتتة شتتاملة تكتتاليا 

 القيمة  إن وجد(.
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 فيما يلي تعريا اهذه المنتجات:والبيك اآلجل، ويشمل التمويل اشكل أثاثي منتجات المرااظة، واإلجارة، والمشاردة 

 

يتكتون ثتعر البيتك متن التكلفتة وحيازتته، أو صتل تتم شتراؤه اأو هي عبارة عن اتفا ية يبيك اموجبها المصرف التع العميتل ااتاعة  المرابحة:  -

 .العميلوزائدا هامش الراط المتفا عليه اين المصرف 

  صتتل يملكتته حيتم يقتتوم اشتتراء  اإلجةارة: -
ً
مواصتتفات وإنشتتاء ا صتل المتتؤجر طبقتتا لطلتتب أو هتتي عبتتارة عتن اتفتتاق يكتتون فيتته المصترف متتؤجرا

اثتئجار ا صل اسيجار متفا عليه ولمدة معينة، يمكن أن تنتهي اتجارة إما انقل ملكية ا صتل التع العميل  المستأجر( اناًء علع وعد منه ا

 الغاء عقد اإلجارة واثتعادة حيازة ا صل. أو المستأجر اقيمة متفا عليها 

أو ل ملكيتة دامتل اتثتتثمار تملك عقار مظدد ينتهتي انقتأو العميل للمشاردة في اع  اتثتثمارات و: هي اتفاق اين المصرف المشاركة -

 لشروط اتتفاق.أو العقار الع العميل، ويتم تقاثم ا رااح 
ً
 الخسائر طبقا

 اتفاق اين المصرف والعميل يبيك اموجبه المصرف إلع العميل اااعة تم تملكها وتعيينها االسعر المتفا عليه. وه البيع اآلجل: -

 

 ح ( انخفاض قيمة الموجودات المالية

مجموعة من الموجودات الماليتة دموجتودات منخفاتة القيمتة عنتد وجتود دليتل مواتوعي علتع حتدو  انخفتاض فتي أو صل المالي يصنا ا 

 لوجود خسائر ناتجة عن حد  
ً
لمجموعتة متن الموجتودات الماليتة، وأن لخستائر أو لتي للموجتودات الماليتة وأدثتر اعتد اإلثبتات ا أو القيمة نتيجة

لمجموعتة متن الموجتودات الماليتة والتتي يمكتن  ياثتها أو لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المتالي الظد /ا حدا  أثر علع ا

  .اشكل موثوق اه. يتم  ياس اتنخفاض في  يمة الموجودات المالية اشكل منتظم

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناه بالتكلفة المطفأة

أي من الموجودات المالية ا خرى المقتنتاة االتكلفتة المطفتأة عنتد وجتود أو جة عن انخفاض  يمة أي تمويل يجنب مخصص خاص للخسائر النات

 علع تظصيل المبالغ المستتظقة اتتاري  اثتتظقا ها، ويمثتل مبلتغ المخصتص الختاص الفترق 
ً
دليل مواوعي يشير إلع أن المصرف لن يكون  ادرا

االتتة ل ثتتترداد. إن القيمتتة المقتتدرة القاالتتة ل ثتتترداد تمثتتل القيمتتة الظاليتتة للتتتدفقات النقديتتة القيمتتة المقتتدرة القواتتين القيمتتة الدفتريتتة 

 الكفاتت المخصومة علع أثاس العائد الفعلي اتصلي.والمستقبلية المتو عة اما في ذلك القيمة المقدرة القاالة ل ثترداد من الامانات 

ض  يمة التمويل، تجنتب مخصصتات ااتافية علتع مستتوى المظفظتة اشتكل إجمتالي، عنتد وجتود ااإلاافة إلع المخصصات الخاصة لخسائر انخفا

 علتتع عتتدة عوامتتل 
ً
دليتتل مواتتوعي يشتتير إلتتع وجتتود خستتائر غيتتر مظتتددة اتتتاري  إعتتداد القتتوائم الماليتتة.  ويتتتم تقتتدير تلتتك المخصصتتات اثتتتنادا

 اتنخفاض في التدفقات النقدية.أو الاعا و/و تتامن التصنيا اتئتماني للعميل، واحتماتت التعثر عن السداد،

وفي حالة عدم إمكانية تظصيل أي أصل مالي، يتم اثتبعاده من مخصص اتنخفاض في القيمة الخاص اه وذلك اتظميله مباشرة علع  ائمتة 

 ظديد مبلغ الخسارة.الدخل الموحدة،  ويتم اثتبعاده من الموجودات المالية فقي اعد اتخاذ دافة إجراءات التظصيل الممكنة وت

واذا ما حد  تحقا انخفتاض فتي مبلتغ الخستارة ودتان هتذا اتنخفتاض يتعلتا، اصتورة مواتوعية، او توع حتد  اعتد إثبتات اتنخفتاض  مثتل تظستن 

 
ً
ثبتات ذلتك اتعتديل حستا  المخصتص، ويتتم إودرجة تصنيا اتئتمتان للجهتة الممولتة(، يتتم عكتس  يتد خستارة اتنخفتاض التتي تتم إثباتهتا ثتااقا

 عكس القيد في  ائمة الدخل الموحدة امن مخصص خسائر انخفاض  يمة الموجودات المالية.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

المستمر فتي القيمتة العادلتة إلتع متا دون التكلفتة دليتل مواتوعي أو ، يمثل اتنخفاض الجوهري بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع

اتنخفاض في  القيمتة،  عنتد وجتود مثتل هتذه ا دلتة المواتوعية تنخفتاض القيمتة يتتم اثبتات خستائر انخفتاض القيمتة فتي  ائمتة التدخل علع 

يتتم إثبتات أي زيتادة فتتي والموحتدة.  ت يتتم عكتس  يتد خستارة اتنخفتاض متتن خت    ائمتة التدخل الموحتدة طالمتا اثتتمر اثبتتات ا صتل االتدفاتر 

 اعد إثبات اتنخفاض فتي القيمتة اتمن حقتوق المستاهمين فقتيالقيمة العادلة ت
ً
وعنتد التو تا عتن إثبتات تلتك الموجتودات، يتتم تظويتل   .حقا

 جميك اإليرادات والخسائر التي ثبا إثباتها في حقوق الملكية إلع  ائمة الدخل الموحدة لتلك السنة.

 

ممكن تظديدها، يقوم المصرف اتقتدير   واشتكل فتردي( أو اري  اثتظقاق  ثااتة التي لها تو االدوات المالية المشابهة لهاوبالنسبة للصكوك 

ما إذا دان هناك دليل مواوعي علع انخفاض  يمة تلك الموجودات اثتنادا علع نفس المعايير المتبعة اشأن الموجودات المالية  المقتنتاه 

ة يمثتل الخستارة الترادميتة والتتي تقتاس علتع أنهتا الفترق اتين التكلفتة االتكلفة المطفأة. ومك ذلك، فتسن المبلتغ المثبت  ل نخفتاض فتي القيمت

 المطفأة والقيمة العادلة الظالية، نا صا أي خسائر انخفاض في اتثتثمارات والتي ثبا اتعتراف اها في  ائمة الدخل الموحدة. 

تلك الزيادة مواوعيا اعوامل إيجااية حدث  اعد إثبتات خستارة إذا زادت القيمة العادلة لهذه ا دوات المالية، في فترة تحقة، اظيم يمكن راي 

 اتنخفاض في  ائمة الدخل الموحدة، يتم عكس خسارة اتنخفاض في القيمة من خ    ائمة الدخل الموحدة.

 

 ط( الممتلكات والمعدات

القيمتتة  إن وجتد(. ت يتتم اثتته ك ا رااتتي،  تقتاس الممتلكتات والمعتدات االتكلفتتة اعتد خصتم اتثتته ك واإلطفتتاء المتترادم وخستائر انخفتاض

ويتتتتم اثتتتته ك وإطفتتتاء تكلفتتتة الممتلكتتتات والمعتتتدات ا ختتترى ااثتتتتخدام طريقتتتة القستتتي الثااتتت  علتتتع متتتدى ا عمتتتار اتنتاجيتتتة المتو عتتتة 

 اآلتي : وللموجودات علع النظ

 

 ثنة 11 المباني

 ثنوات 01 - 5 ا ثا  والمعدات 

 ثنوات أو فترة اإليجار، أيهما أ صر 01 رةتظسينات المباني المستأج
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متر. ويتم اتاري  إعداد القوائم المالية، مراجعة القيم المتبقيتة وطترق اتثتته ك وا عمتار اإلنتاجيتة للموجتودات ومتن ثتم تعتديلها إن لتزم ا 

 من الشهر الذي تم  فيه إاافة ا صل وحتع الشهر الذي ي
ً
 سبا اثتبعاده.ويثب  اثته ك الموجودات اعتبارا

ثتب يتم تظديد المكاثب والخسائر الناتجة عن اثتبعاد الممتلكات والمعدات امقارنة متظص ت اتثتبعاد مك القيمة الدفترية. تدرج هذه المكا

 الخسائر في  ائمة الدخل الموحدة.أو 

 

التغيترات فتي الظتروف التع عتدم امكانيتة أو دا  يتم مراجعة جميك الموجودات للتأدد من وجود انخفاض في  يمتهتا وذلتك عنتدما تشتير ا حت

اثتتترداد القيمتتة الدفتريتتة. يتتتم تخفتتي  القيمتتة الدفتريتتة علتتع الفتتور إلتتع المبلتتغ القااتتل ل ثتتترداد، وذلتتك فتتي حالتتة زيتتادة القيمتتة الدفتريتتة 

 للموجودات عن  يمتها المقدرة القاالة ل ثترداد.

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويتل والستلا المستتظقة. تعتبتر هتذه العقتارات موجتودات متاحتة يؤو  للمصرف، خ   دور 
ً
ة أعمالته العاديتة، اعت  العقتارات وذلتك ثتدادا

القيمتة العادلتة الظاليتة للعقتارات المعنيتة أو لتي، اصتافي القيمتة الممكتن تظقيقهتا للتمويتل والستلا المعنيتة وللبيك، وتظهر عنتد اتثبتات ا 

 تكاليا الب
ً
 يك. ت يتم احتسا  أي اثته ك لهذه العقارات أيهما أ ل، نا صا

فتتي القيمتتة العادلتتة اعتتد خصتتم تكتتاليا البيتتك علتتع  ائمتتة التتدخل الموحتتدة.  يتتتم إثبتتات أي  انخفتتاضتظميتتل أي يتتتم لتتي لهتتا، وواعتتد اتثبتتات ا 

اتنخفاض المترادم لها في  ائمة التدخل  زاوتتجمكاثب تحقة إلعادة التقييم االقيمة العادلة اعد خصم تكاليا ايك هذه الموجودات اظيم ت 

 الموحدة. يتم إدراج ا رااح والخسائر الناتجة عن اتثتبعاد في  ائمة الدخل الموحدة.

 

 ك ( المطلوبات المالية

 اترصدة للبنوك والمؤثسات المالية ا خرى االقيمة العادلة.ويتم، في ا صل، اثبات دافة ودائك العم ء 

  يا
ً
. ةوالعت أو س جميك المطلواات المالية المرتبطة اا رااح االتكلفة المطفأة والتي يتم احتسااها اعد ا خذ اعين اتعتبار الخصم ويتم تحقا

 /الخصم علع أثاس العائد الفعلي حتع تاري  اتثتظقاق وتثب  في  ائمة الدخل الموحدة.ةوالع تطفأ 

 

 ل ( الضمانات المالية

اتمانات وخطااتات اعتمتاد و بتوتت. يتتم فتي ا صتل و مستتنديهنشاطاته اتعتيادية، اتمانات ماليتة  تتمثتل ااعتمتادات من خ    ،يقدم المصرف

لي، يتم  يتاس التزامتات والمستلمة. واعد اإلثبات ا  ةوالع إثبات الامانات المالية في القوائم المالية الموحدة االقيمة العادلة التي تمثل 

أفال تقدير للمصاريا ال زمة لسداد اي التزامتات ماليتة ناجمتة عتن الاتمانات، أيهمتا أعلتع. يتتم أو المطفأة  ةواالع المصرف تجاه دل امان 

 إثبات أي زيادة في اتلتزامات المتعلقة االامانات المالية في  ائمة الدخل الموحدة امن "خسائر انخفاض  يمة الموجودات المالية".

فتتي  ائمتتة التتدخل الموحتتدة اتتمن " اتعتتا  ختتدمات مصتترفية، صتتافي " اطريقتتة القستتي الثااتت  علتتع متتدى فتتترة يتتتم إثبتتات العمولتتة المستتتلمة 

 الامان.

 

 م ( المخصصات

التزام  ائم نتيجة أحدا  ثااقة، ويكون من المرجط أن يتم اثتخدام أو يتم تكوين المخصصات عندما يكون لدى المصرف التزام  انوني حالي  

 
ّ
 لسداد  يمة  اتلتزام. ات تصاديةنة لمنافك هذا اتلتزام موارد المصرف المتام

 

 ن ( محاسبة عقود اإلجارة )االيجارات(

 المؤجر عندما يكون المصرف هو

يفصط عنها اتمن انتد "التمويتل". يتتم إثبتات وعند تأجير الموجودات اموجب عقد  إجارة(، يتم إثبات القيمة الظالية لدفعات اإليجار دذمم مدينة 

 اتيجار علع مدى فترة اإليجار علع أثاس صافي اتثتثمار، ااثتخدام طريقة العائد الفعلي، والتي تظهر دمعد  عائد ثاا .دخل 

 

 المستأجر عندما يكون المصرف هو

 تظمل الدفعات اموجب عقود اإلجارة التشغيلية علع  ائمة الدخل الموحدة اطريقة القسي الثاا  علع مدى فترة اإليجار.

الة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي  بل انتهاء مدتته، تتدرج أي غرامتات يجتب دفعهتا للمتؤجر دمصتروف خت   الفتترة التتي يتتم فيهتا إنهتاء وفي ح

 اتيجار.

 

 س ( النقد وما يماثله

رصتدة لتدى مؤثستة النقتد يعرف "النقد وما يماثله" اأنه تلك المبالغ المدرجة فتي النقتد وا  ، غراض إعداد  ائمة التدفقات النقدية الموحدة

 والعراي السعودي ااثتثناء الوديعة النظامية. 
ً
ا رصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية ا خرى التي تستظا في ا صل خت   تستعين يومتا

 أ ل من تاري  ات تناء.أو 

 

 ع ( التوقف عن اثبات األدوات المالية

جزء من مجموعة أصو  مالية متشتااهة(، عنتدما تنتهتي الظقتوق التعا ديتة أو صل المالي، جزء من ا أو يتم التو ا عن اثبات ا صل المالي  

 للتو ا عن اإلثبات.أو  ،تثت م التدفقات النقدية من هذا ا صل
ً
 عند تظويل ا صل ودون هذا التظويل مؤه 

بتات ا صتل إذا دتان المصترف  تد نقتل جميتك المختاطر وفي الظتاتت التتي يتتم فيهتا نقتل ملكيتة ا صتل المتالي متن المصترف، يتتم التو تا عتن اث 

المكاثتب واحتتفي اجميتك المختاطر أو والمكاثب المصاحبة لملكية ا صتل اشتكل جتوهري. وفتي الظتاتت التتي ت يكتون فيهتا المصترف  تد نقتل 
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في االستيطرة علتع ا صتل المتالي. المصاحبة لملكية ا صل اشكل جوهري، فيتم التو ا عن اثبات ا صل المالي فقتي إن دتان المصترف لتم يظتت

 مطلواات اشكل منفصل. أو أاقي  أثناء العمليات، دموجودات أو التزامات أنشأت أو يقوم المصرف اسثبات أي حقوق 

انتهتاء أو إلغائته أو أي عنتد تنفيتذ اتلتتزام المظتدد فتي العقتد  ،جزء منها( فقتي عنتد اثتتنفاذهاأو يمكن التو ا عن اثبات المطلواات المالية  

 مدته.

 

 ف ( منافع الموظفين قصيرة األجل:

تقاس منافك الموظفين  صيرة ا جل اقيم غير مخفاة وتستنفذ علع مدى فترة تقديم الخدمة. ويتتم اتعتتراف ااتلتزامتات المتو تك دفعهتا 

متو عتة علتع المصترف أو  انونيتة حاليتة ارامج الدفعات علع أثاس ا ثهم في حا  وجود التزامتات أو مقاال الظوافز النقدية  صيرة ا جل 

 موثوق.  ولدفك تلك المبالغ مقاال  خدمات ثبا تقديمها للمصرف مك وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ علع نظ

 

 ص ( الدفعات على أساس األسهم:

متن  بتتل مؤثستة النقتتد  يقتدم المصترف لموظفيتته المتؤهلين نتوعين متتن البترامج التظفيزيتتة المظستواة علتع أثتتاس ا ثتهم وهتتي معتمتدة

 لتلك البرامج:
ً
 موجزا

ً
 العراي السعودي، وفيما يلي وصفا

 

 (ESPSبرنامج مشاركة الموظفين باألسهم )

 فتي 
ً
  حكام ارنامج مشاردة الموظفين اا ثهم، يقتدم المصترف لموظفيته المتؤهلين خيتار تملتك ا ثتهم، واستعر شتراء مظتدد مستبقا

ً
وفقا

 يمة ا ثهم من راتتب الموظتا المشتترك فتي البرنتامج خت   فتترة اتثتتظقاق علتع أثتاس شتهري ولمتدة ثت   تاري  المنط، ويتم اثتقطاع 

ثنوات، وعند ادما  فترة اتثتظقاق وفي حا   ترار الموظتا اعتدم رغبتته اممارثتة خيتار تملتك ا ثتهم فسنته يظتا للموظتا اثتترداد مبتالغ 

 .اشتراده إاافة إلع أي عوائد اثتثمار متعلقة اها

 

 (ESGSبرنامج منح األسهم للموظفين )

 خت   فتترات اثتتظقاق 
ً
  حكتام ارنتامج متنط ا ثتهم للمتوظفين، يمتنط المصترف لموظفيته المتؤهلين أثتهما

ً
ثتنوات.  5إلتع  1اتين  حاوتتتر وفقا

 يقوم المصرف اتاري  المنط المظدد اتظويل ا ثهم المخصصة للموظفين.

مة العادلة لألثهم في تاري  المنط، وفي تقدير إدارة المصرف أن القيمة العادلة لألثهم اتاري  المنط تقاس تكلفة البرنامج علع أثاس القي

 مقاراة لقيمتها السو ية.

ا يتم إثبات تكلفة البرنامج علع مدى الفترة التي يتم خ لها الوفاء اشروط خدمة اتشتتراك فتي البرنتامج والتتي تنتهتي االتتاري  التذي يستتظ

 المشترك ا ثهم  تاري  اتثتظقاق(. فيه الموظا

اق اتتتاري  إعتتداد القتتوائم الماليتتة، تظهتتر المصتتاريا الترادميتتة التتتي يتتتم إثباتهتتا اموجتتب هتتذه البتترامج منتتذ ادايتتة البتترامج وحتتتع تتتاري  اتثتتتظق

نهايتة البرنتامج. وتمثتل المبتالغ لتعكس أثر ما تم إدماله من فترة اتثتظقاق مك أفال تقديرات من المصرف لعتدد ا ثتهم التتي تستتظا فتي 

 المثبتة في  ائمة الدخل الموحدة في فترة التقرير الظردة في المصاريا الترادمية في اداية ونهاية الفترة.

 

 ق ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  حكام نظام العمتل ايتم احتسا  مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفا اثس 
ً
العمتا  الستعودي. يتتم ادراج ودتوارية طبقا

 هذه المبالغ امن المطلواات اتخرى في  ائمة المردز المالي الموحدة.

 

 ر ( الزكاة

 علتع المستاهمين يتتم خصتمها متن 
ً
تظسب الزداة علع أثاس  واعتد وأنظمتة الزدتاة المطبقتة فتي المملكتة العرايتة الستعودية وتعتد التزامتا

 ة، وت يتم تظميل الزداة علع  ائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات الزداة عند دفعها.المستقبلي ا رااح المبقاة/التوزيعات

 

 ش (  أسهم الخزينة

توزيعات اترااح،  و ،تعرض دبند مخصوم من حقوق الملكية اعد تعديلها لتشمل جميك تكاليا تملك تلك ا ثهموتثب  اثهم الخزينة االتكلفة 

 اعد شرائها.خسائر ايك ا ثهم. يتم إأو أرااح و
ً
 ثبات هذه ا ثهم امبلغ يعاد  المبلغ المدفوع تحقا

 

 ت ( خدمات ادارة االستثمار

يقدم المصرف خدمات ادارة اتثتثمار لعم ئه من خ   الشردة التااعة له ويشمل ذلك إدارة اع  صناديا اتثتثمار.  ولقياس مدى ثتيطرة 

 علتع احتستا  إجمتالي الظقتوق ات تصتادية للمصترف فتي تلتك الصتناديا   ويشتمل المصرف علع مثل تلك الصناديا اتثتتثمارية يعت
ً
متد عتادة

 ذلك اثتثمار المصرف، وأي أرااح مستظقة وأتعا  إدارة متو عة(، ودذلك  درة المستثمر علع اثتبعاد مدير الصندوق.

 عتن جميتك 
ً
المستتثمرين فتي جميتك الظتاتت وانتاًء علتع ذلتك ت يتتم وعلع اوء نتائج القياس المذدور أع ه، فتسن المصترف يتصترف اصتفته ودتي 

 توحيد القوائم المالية لتلك الصناديا. 

ويتم اتفصاح عن اتتعا  المكتسبة اتمن  ائمتة التدخل الموحتدة، وتتدرج حصتة المصترف فتي هتذه الصتناديا اتمن اتثتتثمارات المتاحتة للبيتك 

 في  ائمة المردز المالي الموحدة.
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 األرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديالنقد و - 4

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 987,697 1,287,943 نقد في الصندوق

 2,175,612 2,896,734 وديعة نظامية

 1,700,000 1,734,000 حسا  إدارة النقد لدى مؤثسة النقد العراي السعودي

 1,944 221 ات جاريةحساا

 107,214 146,983 أخرى

 4,972,467 6,065,881 اإلجمالي

 

 لنظام مرا بة البنوك والتعليمات الصتادرة عتن مؤثستة النقتد العراتي الستعودي، يتعتين علتع المصترف اتحتفتاظ اوديعتة نظاميتة لتدى 
ً
وفقا

ستب فتي نهايتة دتل شتهر. الوديعتة النظاميتة غيتر متاحتة لتمويتل مؤثسة النقد العراي السعودي انسب مئوية مظددة من ودائك العم ء تظ

 من النقد وما يماثله.
ً
 العمليات اليومية للمصرف، لذا فهي ت تعد جزءا

 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 1

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 151,080 114,661 يةحسااات جار 

 4,821,101 10,203,193  مرااظات مك انوك ومؤثسات مالية أخرى

 4,972,181 10,317,854 اإلجمالي

 

 االستثمارات  - 6

      

      
 إيضاح

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 مرااظات مك مؤثسة النقد العراي السعودي  االتكلفة

 المطفأة(
 

6,000,000 3,550,000 

 1,708,007 1,897,758 0.2 اثتثمارات متاحة للبيك

 107,908 113,640 4.2 اثتثمارات مدرجة االقيمة العادلة في  ائمة الدخل

 33,551 24,753 1.2 اثتثمار في شردة زميلة

 5,399,466 8,036,151 2.2 اإلجمالي

 

 االستثمارات المتاحة للبيع   –0.6

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 1,087,117 1,087,086 صكوك

 228,783 534,937 أثهم 

 392,107 275,735 أخرى

 1,708,007 1,897,758 اإلجمالي

مليون ريا  ثعودي( في  420.7م: 4101ثعودي   مليون ريا  38.2وتشمل اثتثمارات اقيمة  لةاومتداتثتثمارات أع ه هي أدوات مالية  

 صناديا اثتثمارية عاملة خارج المملكة العراية السعودية.
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 االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 4.6

 المتاجرة في ا ثهم المدرجة في السوق المظلية.  غراض مقتناهوهي عبارة عن اثتثمارات 

 

 زميلةاالستثمار في شركة   1.6

( اتترأس متتا  نياوتعتتمتتارين  شتتردة تتتأمين  و%( فتتي شتتردة  اإلنمتتاء طوديتت 41.75يمثتتل اتثتتتثمار فتتي الشتتردة الزميلتتة حصتتة المصتترف والبالغتتة  

 01هتت الموافتا 0211رجتب  41( وتتاري  (1010342537مليون ريا  ثعودي، و د تأثس  الشردة اموجب السجل التجتاري ر تم  411مدفوع  دره 

 م.4104 ويوني

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 43,987 33,551 السنة الرصيد في اداية

 (10,436) (8,798) الظصة في خسائر السنة 

 33,551 24,753 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب النوع  6.2

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 3,550,000 6,000,000 اثتثمارات ذات عائد ثاا  

 1,087,117 1,087,086 اثتثمارات ذات عائد متغير

 315,155 648,576 أثهم شردات

 447,194 300,489 أخرى

 5,399,466 8,036,151 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى  1.6

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 3,661,440 6,234,884 حكومية وشبه حكومية

 1,738,026 1,801,267 شردات 

 5,399,466 8,036,151 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان 6.6

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 4,637,117 7,087,086 لع   واثتثمارات من الدرجة ا 

 762,349 949,065 أثهم شردات وأخرى 

 5,399,466 8,036,151 اإلجمالي

 

 راق المالية المصدرة من  بل ا طراف ا خرىوالتصنيفات المذدورة أع ه تمثل التقييم الداخلي لأل
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 افي )بالتكلفة المطفأة(التمويل، ص - 7

4102 

  ادتف الرياتت 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 شردات 

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

 (380,149)     مخصص جماعي 

 53,636,981     التمويل، صافي
 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

 االجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافي

 9,447,384 (129,818) 9,577,202 190,653 9,386,549 افراد 

 35,804,726 (55,915) 35,860,641 111,829 35,748,812 شردات 

 45,252,110 (185,733) 45,437,843 302,482 45,135,361 اإلجمالي

 (328,487)     مخصص جماعي 

 44,923,623     التمويل، صافي
 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل  1.7

4102 
السعودية(  ادتف الرياتت  

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

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

 94,884 56,259 38,625 مجنب خ   السنة 

 (91) - (91) ديون معدومة خ   السنة  

 
ً
 (1,947) - (1,947) مبالغ مستردة مجنبة ثااقا

 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 
 

4101 
  ادتف الرياتت السعودية(

 اإلجمالي  الشردات  ا فراد 

 77,985 - 77,985 الرصيد في اداية السنة

 111,043 55,915 55,128 مجنب خ   السنة 

 (339) - (339) ديون معدومة خ   السنة  

 م
ً
 (2,956) - (2,956) بالغ مستردة مجنبة ثااقا

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

 328,487 281,624 46,863 مخصص جماعي 

 514,220 337,539 176,681 اإلجمالي 
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 الجودة االئتمانية لمحفظة التمويل: 4.7

 ويتتة وعنايتتة مهنيتتة عاليتتة، ااإلاتتافة إلتتع إجتتراءات مظتتددة  ائتمانيتتةاثتتات يتبتتك المصتترف إجتتراءات فعالتتة للتقيتتيم اتئتمتتاني تستتتند علتتع ثي

(، MRAمتتوديز لتظليتتل المختتاطر   و غتتراض التصتتنيا التتداخلي للمختتاطر يستتتخدم المصتترف ارنتتامج  ،لمراجعتتة واعتمتتاد ور ااتتة الظتتدود اتئتمانيتتة

 هتي تستتخدم  متن  بتل الكول يمكتن هتذا البرنتامج المصترف متن تخصتيص درجتة مختاطر داخليتة لكتل عميتل تمويتو
ً
ثيتر متن البنتوك الرائتدة عالميتتا

 داخل المملكة العراية السعودية. و

لمظفظتة تمويتل  (، ويتتم تقيتيم مختاطر اتئتمتانPDsيعطي نظام التصتنيا التداخلي للمختاطر مؤشترات عتن احتمتاتت تعثتر الستداد لفتترة ثتنة 

 فراد، وت تستخدم فيها أدوات موديز للتظليل اتئتماني.  لأل اتئتماني طاع ا فراد علع أثاس نقاط اتثتظقاق 

(  دنتع جتودة 01(  علتع جتودة ائتمانيتة والتر م   0درجات للجودة اتئتمانية اظيتم يعطتع التر م   01تظدد ثياثة المخاطر اتئتمانية للمصرف 

( فقتي متؤهلين للظصتو  علتع 2( إلع   0درجة مخاطر من   دجزء من ثياثة التمويل في المصرف، فسن العم ء الذين يظصلون علعوائتمانية. 

تمت  موازنتة نطا تات تستجيل النقتاط متك درجتات التقيتيم  ،تمويل.  ام المصرف ااختبار وتقييم نظام موديز لتظليل المخاطر، وانتاء علتع النتتائج

 واحتماتت التعثر المصاحبة لها.

 

 القيمةاألرصدة غير المتأخرة السداد وغير منخفضة   0.4.7

 تصنيف جودة مخاطر االئتمان مقياس المصرف للمخاطر
4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 17,124,721 23,830,755 لع   ومن الدرجة ا  اثتثمارات 2 - 0

 18,552,174 17,950,459 لع ودون الدرجة ا  اثتثمارات 2 - 5

 - - اعة تظ  المتا اثتثمارات 7

  41,781,214 35,676,895 

 9,377,205 11,891,999 غير مصنفة    طاع ا فراد( اثتثمارات 

 45,054,100 53,673,213  اإلجمالي
 

 ( يمثل2-0مقياس المصرف للمخاطر من  
إلع حد دبير خالية متن مختاطر اتئتمتان، اشتكل اثتتثنائي  ويتة متن حيتم جتودة اتئتمتان، ممتتاز 

 عية مخاطر اتئتمان، جيد جدا من حيم نوعية مخاطر اتئتمانمن حيم نو

 جيدة إلع مراية من حيم جودة اتئتمان  ( يمثل2-5مقياس المصرف للمخاطر من  

 تظ  المتااعة يمثل 7مقياس المصرف للمخاطر 

 

 تحليل أعمار التمويل )أرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة(2.2.7 

4102 
اتت السعودية( ادتف الري  

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 246,467 237,355 9,112 يوما  11 -0من 

 25,709 19,451 6,258 يوما 21 -10من 

 - - - يوما 011 -20من 

 - - - يوما  011ادثر من 

 272,176 256,806 15,370 اإلجمالي 

 

4101 
  ادتف الرياتت السعودية(

 جمالي اإل الشردات  ا فراد 

 79,461 71,917 7,544 يوما  11 -0من 

 1,800 - 1,800 يوما 21 -10من 

 - - - يوما 011 -20من 

 - - - يوما  011ادثر من 

 81,261 71,917 9,344 اإلجمالي 
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 لمخاطر تركزات التمويل  3.7
 
 قتصاديةمخصص االنخفاض في القيمة المتعلقة بها، حسب القطاعات االوفيما يلي تحليال

4102 

  ادتف الرياتت 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 تصنيك 

 108,510 - - 108,510 دهرااء، ماء، غاز، وخدمات صظية

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

 807,494 - - 807,494 خدمات 

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

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

 3,707,721 - - 3,707,721 اخرى

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

 (380,149)    مخصص جماعي

 53,636,981    التمويل، صافي

 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص اتنخفاض 

 في القيمة
 التمويل صافي

 9,608,615 - - 9,608,615 حكومية وشبه حكومية 

 4,744,659 - - 4,744,659 تصنيك 

 958,723 - - 958,723 دهرااء، ماء، غاز، وخدمات صظية

 11,917,266 - - 11,917,266 اناء، إنشاءات وعقارات

 1,878,354 - - 1,878,354 خدمات 

 9,447,384 (129,818) 190,653 9,386,549 تمويل اتفراد  

 4,373,614 (55,915) 111,829 4,317,700 تجارة

 2,323,495 - - 2,323,495 اخرى

 45,135,361 302,482 (185,733) 45,252,110 

 (328,487)    مخصص جماعي

 44,923,623    التمويل، صافي

  

 الضمانات  2.7

 يظتفي المصرف، خ   نشاطاته اتعتيادية، اامانات دتأمين اغرض الظد من مخاطر اتئتمان.

 ة أخرى.  تتكون هذه الامانات، في الغالب، من ودائك العم ء، وامانات مالية، وأثهم،  وعقارات وموجودات ثاات

 مليون ريا  ثعودي( مقاال التمويل اامانات. 39,012: 4101مليون ريا  ثعودي   53,616ويظتفي المصرف اامانات تبلغ 
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 يشمل التمويل مستحقات اإلجارة وهي كما يلي 5.7

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 730,797 1,356,279  أ ل من ثنة 

 6,535,945 6,825,126 ثنوات  5من ثنة إلع 

 13,460,079 17,409,870 ثنوات  5أدثر من 

 20,726,821 25,591,275 إجمالي مستظقات عقود اإلجارة 

 (4,880,848) (6,435,237) العائد غير المكتسب عن عقود اإلجارة 

 (608) (609) مخصص خاص

 15,845,365 19,155,429 رة صافي المستظقات من اإلجا

 

 صافي ،الممتلكات والمعدات - 8

 التكلفة

  ادتف الرياتت السعودية(

 أراضي

 ومباني

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 أثاث ومعدات 

 االجمالي

2014 

 االجمالي

2013 

 1,878,350 2,043,315 1,074,199 255,228 713,888 الرصيد في اداية السنة 

 219,120 225,437 89,042 24,979 111,416 اإلاافات 

 (54,155) (4,934) (4,934) - - اتثتبعادات

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

      االستهالك المتراكم  

 430,526 568,403 464,176 81,583 22,644 الرصيد في اداية السنة 

 154,141 153,552 117,644 25,921 9,987 المظمل للسنة 

 (16,264) (1,715) (1,715) - - اتثتبعادات

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

 صافي القيمة الدفترية  

  1,543,578 578,202 172,703 792,673 4102ديسمبر،  10في   

 صافي القيمة الدفترية 

 1,474,912  610,023 173,645 691,244   4101ديسمبر،  10في   

 

 مليون ريا (. 21م :4101  مليون ريا   103م أعما  تظ  التنفيذ امبلغ 4102ديسمبر  10تتامن الممتلكات والمعدات دما في 

 يتامن اند ا ثا  والمعدات موجودات خاصة اتقنية المعلومات دما يلي:

 

 االجمالي غير ملموسة ملموسة موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 1,037,576 600,428 437,148 التكلفة

 (487,096) (279,939) (207,157) اتثته ك/اتطفاء المترادم  

 550,480 320,489 229,991 م2014 ديسمبر 10صافي القيمة الدفترية في 

 569,298 337,370 231,928 م2013 ديسمبر 10صافي القيمة الدفترية في 
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 موجودات أخرى - 9

      

      
 إيضاح

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

     الدخل المستظا:

 36,374 24,159  أرصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية  -

 15,523 18,365  اثتثمارات-

 502,669 440,031  التمويل-

 554,566 482,555  إجمالي  

 إي
ً
 32,406 32,283  جارات مدفوعة مقدما

 2,368 7,947  دفعات مقدمة للموردين

 90,000 80,300 0.2 عقارات أخرى

 
ً
 40,022 41,026   مصاريا مدفوعة مقدما

 539,221 617,303  أخرى 

 1,258,583 1,261,414  اإلجمالي

 

 تسوية معام ت تمويل مستظقة علع أحد العم ء.تمثل عقارات مقتناة اغرض البيك وحصل عليها المصرف مقاال – 0.2

 

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 10

      

      
 إيضاح

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 200,000 29,959 0.01 اثتثمارات البنوك والمؤثسات المالية اتخرى  جل

 736 2,698  أخرى

 200,736 32,657  اإلجمالي

 

 مرااظات وداتت مك البنوك.  ،تمثل المرااظات 0.01

 

 ودائع العمالء - 11

 أ( تتكون ودائك العم ء مما يلي:

      

      
 إيضاح

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 21,999,085 32,013,183  ودائك تظ  الطلب

 20,488,205 26,822,730 0.00 رات عم ء  جل اثتثما

 275,333 591,912 4.00 حسااات عم ء أخرى  

 42,762,623 59,427,825  اإلجمالي

 

 تمثل المرااظات ومرااظات العم ء  0.00

 تمثل التأمينات النقدية لخطااات اتعتماد وخطااات الامان.  4.00
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 ع ودائك االعم ت ا جنبية دما يلي:تشتمل ودائك العم ء أع ه عل ( 

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 1,339,464 2,339,091 ودائك تظ  الطلب

 4,796,824 4,078,346 اثتثمارات عم ء  جل 

 47,879 168,574 حسااات عم ء أخرى  

 6,184,167 6,586,011 اإلجمالي

 

 مطلوبات أخرى - 04

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

   مستظقة دائنة: أرااح

 68,186 98,641 اثتثمارات عم ء  جل -

 39 3 اثتثمارات البنوك والمؤثسات المالية اتخرى  جل -

 68,225 98,644 إجمالي

 133,226 217,137 مصاريا مستظقة الدفك 

 2,450,592 2,333,072 شيكات صادرة 

 92,589 221,443 ذمم دائنة

  
ً
 448,117 559,965 إيجارات مقبواة مقدما

 13,193 31,884 أخرى 

 3,205,942 3,462,145 اإلجمالي

 

 رأس المال - 01

 01مليتون ثتهم (، اقيمتة اثتمية  00511م: 2013  مليتون ثتهم  00511المتدفوع االكامتل متن والمصتدر ويتكون رأس متا  المصترف المصترح اته، 

 ريا  للسهم الواحد.

 فيما يلي ايان املكية رأثما  المصرف 

 

 

 نسبة الملكية 

2014 2013 

 % 010.7 % 010.7 المؤثسة العامة للتقاعد

 % 01.11 % 01.11 صندوق اتثتثمارات العامة

 % 01.11 % 01.11 المؤثسة العامة للتأمينات اتجتماعية

 % 22.42 % 69.49 العموم 

 % 100.0 % 100.0 اإلجمالي

 

   االحتياطي النظامي - 02

% متن صتافي التدخل الستنوي إلتع اتحتيتاطي النظتامي 45يقاي نظام مرا بة البنوك في المملكة العراية السعودية اتظويل متا ت يقتل عتن 

مليتون ريتا  متن صتافي دختل الستنة  316.1للمصرف، وعليته تتم تظويتل مبلتغ  تدره رأس الما  المدفوع  ياويسإلع أن يبلغ رصيد اتحتياطي ما 

. 450.02م : 4101إلع اتحتياطي النظامي  
ً
 مليون ريا (. إن هذا اتحتياطي النظامي غير  اال للتوزيك حاليا
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 أسهم الخزينة - 01

المظستواة علتع أثتاس ولتزامتات المتعلقتة اتالبرامج التظفيزيتة  ذلتك وفتاًء ل وتم شراء هذه ا ثهم، اعد الظصتو  علتع الموافقتات ال زمتة، 

 دفعات ا ثهم للموظفين.
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة - 06

 القضائية: ىاوالدع�(�أ

 م.4102ديسمبر  10 اائية هامة مقامة اد المصرف دما في  ىاودعلم تكن هناك أي 
 

  االرتباطات الرأسمالية:�(�(

وتتعلتا االممتلكتات  ،مليتون ريتا ( 12.5م: 4101مليتون ريتا    88.6 وجتد لتدى المصترف ارتباطتات رأثتمالية  تدرهام، ي4102ديستمبر  10دما في 

 والمعدات.
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان   ج(  

 ،ادات المستتتندية، وخطااتتات اعتمتتادتتكتتون التعهتتدات واتلتزامتتات المظتملتتة المتعلقتتة ااتئتمتتان اشتتكل أثاثتتي متتن خطااتتات الاتتمان واتعتمتت

اتمان تتوفير ا متوا   ووالقبوتت، واتلتزامات غير القاالة للنق  لمنط اتئتمتان غيتر المستتخدم. إن الغترض الرئيستي متن وراء هتذه ا دوات هت

لنق  من  بل المصترف فتي حالتة عتدم اتعتمادات المستندية، التي تعتبر امانات االسداد غير  االة لوللعم ء عند طلبها. إن خطااات الامان 

 تمكتتن العميتتل متتن الوفتتاء االتزاماتتته تجتتاه ا طتتراف ا ختترى، تظمتتل نفتتس مختتاطر اتئتمتتان التتتي تظملهتتا اتثتتتثمارات والتمويتتل. تقتتل المتطلبتتات

م أن يقتوم الطترف الثالتم استظب اتعتمادات المستندية دثيرا عن المبلغ الملتزم اه  ن المصترف ت يتو تك اشتكل عتاوالنقدية اموجب الامانات 

   .ا موا  اموجب اتتفا ية
 

 إن اتعتمادات المستندية اشكل عام مامونة االموجودات التي تخصها واالتالي فسنها تظمل مخاطر أ ل. 

ثتدادها متن  بتل تمثل القبوتت تعهدات المصرف لسداد الكمبياتت المسظواة من  بل العم ء. يتو ك المصرف تقديم معظتم القبتوتت  بتل 

 العم ء.
 

تمثتل التعهتدات لمتنط اتئتمتان الجتتزء غيتر المستتخدم متن التستتهي ت اتئتمانيتة المعتمتدة، والتتي تمثتل فتتي ا ثتاس موافقتات علتع عمليتتات 

 
ً
 ن معظتم  تمويل، وامانات، وخطااات اعتمتاد.  وفيمتا يتعلتا اهتذه التعهتدات فتسن المصترف يتعترض إلتع القليتل متن المختاطر المظتملتة نظترا

بتات هذه التعهدات لمتنط اتئتمتان تتطلتب التتزام العميتل امعتايير ائتمانيتة مظتددة. وت يمثتل إجمتالي التعهتدات لمتنط اتئتمتان االاترورة المتطل

 تلغع ادون الظاجة لتمويل.أو المستقبلية للتدفقات النقدية حيم أن الكثير من تلك التعهدات  د تنتهي 

 

 اتلتزامات المظتملة والتعا دية لقاء  التعهدات  فيما يلي اتثتظقا ات (0

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

 أشهر 1أقل من 
أشهر الى   1من 

 شهر 04

 1من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 1أكثر 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 خطااات امان 

 319,640 - - 9,976 309,664  بوتت 

التزامات منط ائتمان غير  االة 

 1,948,122 - - - 1,948,122 للنق 

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

 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

 أشهر 1أ ل من 
أشهر الع   1من 

 شهر 04

 5من ثنة الع 

 ثنوات
 اإلجمالي ثنوات 5أدثر من 

 1,819,022 - 5,953 851,138 961,931 اعتمادات مستندية 

 2,592,251 16,468 550,578 1,612,662 412,543 خطااات امان 

 236,366 - - 14,386 221,980  بوتت 

التزامات منط ائتمان غير  االة 

 3,145,333 - - - 3,145,333 للنق 

 7,792,972 16,468 556,531 2,478,186 4,741,787 اإلجمالي 
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 االتعهدات واتلتزامات المظتملة حسب اتطراف اتخرى: (4
ً
 فيما يلي تظلي 

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 713,035 1,901,210 حكومية وشبه حكومية

 6,427,098 5,196,058 شردات   

 652,839 1,078,388 نوك ومؤثسات مالية أخرى  ا

 7,792,972 8,175,656 اإلجمالي

 

م 4102ديسمبر  10الغ الجزء غير المستخدم من اترتباطات والتي يمكن الغاؤها في أي و   من  بل المصرف والقائمة دما في  (1

 .مليون ريا ( 9,426م:  4101مليون ريا     16,425مبلغ

 

 لمتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية:د(   االلتزامات ا

 ي:يبلغ الظد ا دنع لدفعات اإليجار المستقبلية اموجب عقود اتيجار التشغيلية غير القاالة لإللغاء التي أارمها المصرف دمستأجر دما يل

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 556 101 أ ل من ثنة واحدة  

 172,620 153,877 ثنوات   5من ثنة إلع 

 197,690 212,427 ثنوات  5أدثر من 

 370,866 366,405 اإلجمالي

 

 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي - 07

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 25,193 29,142 اثتثمارات   مرااظات مك مؤثسة النقد العراي السعودي(  

 17,552 21,374 اثتثمارات في صكوك

 59,410 46,916 مرااظات مك البنوك والمؤثسات المالية ا خرى    

 1,918,544 2,188,292 تمويل  

 2,020,699 2,285,724 اإلجمالي 

   ألجل  عائد على استثمارات

 (179,217) (209,074)  جل تثمارات عم ءاث

 (6,647) (1,702) اثتثمارات البنوك والمؤثسات المالية اتخرى  جل

 (185,864) (210,776) إجمالي

 2,074,948 1,834,835 
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 أتعا( خدمات مصرفية، صافي - 18

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 لسعودية(تف الرياتت اد ا 

   -الدخل من : 

 149,692 157,571 تمويل شردات واثتشارات    

 24,333 49,196 خدمات تجارية     

 120,592 154,352 خدمات البطا ات    

 37,864 113,242 إدارة صناديا اتثتثمار وخدمات انكية أخرى    

 474,361 332,481 

   -المصاريف من :

 (57,600) (74,405) خدمات البطا ات    

 (2,283) (3,743) أتعا  أخرى    

 396,213 272,598 

 

 رواتب ومزايا الموظفين - 19

 المظددة وفقا لقواعد مؤثسة النقد العراي السعودي فيما يتعلا اتعوياات الموظفين.ويلخص الجدو  التالي فئات موظفي المصرف 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التعويض الثابت الموظفينعدد  فئات الموظفين

 التعويض غير الثابت المدفوع

 االجمالي أسهم نقد

 4102 4101 4102 4101 4102 4101 4102 4101 4102 4101 

يجب الظصو  -مدراء تنفيذيون

 علتتتتتتع عتتتتتتدم  ممانعتتتتتتة متتتتتتن

العراتتتتتتتتي  النقتتتتتتتتدمؤثستتتتتتتتة 

 9,569 10,470 - - 9,569 10,470 26,229 30,284 15 15 السعودي  اشأنهم

موظفتتون يقومتتون انشتتاطات 

 17,655 22,880 - - 17,655 22,880 109,396 135,261 348 450 علع مخاطرتشتمل 

موظفتتتتتون يقومتتتتتون اتتتتتأدوار 

 7,522 6,389 - - 7,522 6,389 54,972 40,328 112 114 ر ااية

 25,740 31,628 - - 25,740 31,628 226,916 256,545 1,190 1,199 موظفون آخرون

اعقتتتتتتود خارجيتتتتتتة موظفتتتتتتون 

 - - - - - - - - - - اأدوار المخاطر( يقومون 

 1,778 1,665 462,418 417,513 71,367 60,486 - - 71,367 60,486 

 -  - - -  45,471 119,339   التعوي  المتغير المستظا 

 -  - - -  29,607 55,270   مزايا موظفين اخرى

 60,486 71,367 - - 60,486 71,367 492,591 637,027 1,665 1,778 اإلجمالي
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 السمات األساسية لسياسة التعويضات  – 0.09

يتتتم اتبتتاع ثياثتتات تعوياتتات مناثتتبة تتفتتا متتك التعليمتتات الصتتادرة عتتن مؤثستتة النقتتد  ،دجتتزء مكمتتل لسياثتتة التعوياتتات الخاصتتة االمصتترف

 رار المالي.العراي السعودي والمبادئ والمعايير المواوعة من  بل مجلس اتثتق

تقتتوم ادراثتتة ثياثتتات التعوياتتات  " وهتتي لجنتتة فرعيتتة منبثقتتة متتن مجلتتس اإلدارة لقتتد  تتام المصتترف اتكتتوين "لجنتتة الترشتتيظات والمكافتتدت

 المكافدت االمصرف وتقديم التوصيات للمجلس اشأنها.و

 علقة االسيولة والتو ي  الزمني لإليرادات.يقوم المصرف أثناء إعداد وتطبيا السياثات أع ه االتأدد من مراعاتها للمخاطر المت

مك ا داء المتعلا اكتل وا داء الكلي للمصرف  لقد  ام المصرف ااتباع نظام ثاا  ومتغير اخصوص التعوياات، إن النظام المتغير يتماشع مك

 وظيفة حسب تقييم اتداء.

 ورية ويقوم اسجراء التعدي ت عند الارورة.المكافدت الخاصة اه اصورة دويقوم المصرف امراجعة ثياثات التعوياات 
 

 ربح السهم   - 41

مليتون  1,485ا ثاثي والمخف  للسهم اتقسيم صافي الدخل علع المتوثتي المترجط لعتدد ا ثتهم القائمتة  ا ثاثتي  طيتم احتسا  الرا

 مليون( دما في نهاية السنة اعد حسم أثهم الخزينة. 1,490والمخف  
 

 ترح توزيعها والزكاةاألرباح المق - 40

     4102 4101  4102 4101  

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 - 1.11 - 745,148 %(5أرااح مقترح توزيعها، صافي اعد حسم الزداة  

 - 1.12 - 64,952 الزداة المقدرة للسنة  

 - 1.12 - 810,100 %(5.2إجمالي ا رااح المقترح توزيعها  
 

مليون ريا  ثتعودي  224.1م لمصلظة الزداة والدخل، تم خصم مبلغ 4101رف إ راراته الزدوية لجميك السنوات السااقة حتع العام  دم المص

م مبلتغ 4102ديستمبر  10والغ  الزداة المقدرة للسنة المنتهيتة فتي  ،م4101من ا رااح المبقاة يمثل زداة ا عوام السااقة حتع نهاية العام 

 ريا  وتم حسمها من إجمالي ا رااح المقترح توزيعها للسنة. مليون  64.95
 

 ما يماثلهوالنقد  - 44

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في  ائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي :

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 987,697 1,287,943 نقد في الصندوق

 1,809,158 1,881,204 النظامية  فيما عدا الوديعة أرصدة لدى مؤثسة النقد العراي السعودي

يوما  تستظا خ   تسعين أرصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية ا خرى 

 3,243,877 6,896,956 من تاري  ات تناء             

 6,040,732 10,066,103 اإلجمالي
 

 لتشغيليةالقطاعات ا - 41

 يتم تظديد القطاعات التشغيلية علع أثاس التقارير الداخلية المتعلقة اقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها اانتظام متن  بتل متختذي القترار

تقتتويم والمكتتون متتن التترئيس التنفيتتذي ودتتذلك لجنتتة الموجتتودات والمطلواتتات االمصتترف وذلتتك لتوزيتتك المتتوارد علتتع القطاعتتات والتنفيتتذيين 

 ئها.أدا

  لألحكتتام والشتتروط 
ً
يمتتارس المصتترف نشتتاطه اشتتكل رئتتيس فتتي المملكتتة العرايتتة الستتعودية. تتتتم المعتتام ت اتتين القطاعتتات التشتتغيلية وفقتتا

المعتمدة من اإلدارة. تتمثل غالبية موجودات ومطلواات القطاعات متن موجتودات ومطلواتات تشتغيلية. و غتراض إداريتة، يتكتون المصترف متن 

 اه:  القطاعات أدن

 قطاع األفراد: �(�أ

 والودائك والمنتجات والخدمات ا خرى المقدمة لألفراد والمؤثسات الصغيرة.  يشمل التمويل

 قطاع الشركات: �(�(

 والودائك والمنتجات والخدمات ا خرى والخدمات المقدمة للشردات ودبار العم ء.  يشمل التمويل

 قطاع الخزينة:     (ج

 خدمات الخزينة. واثتثمارات يشمل المرااظات مك البنوك و

 والوساطة: قطاع االستثمار    د( 

اتدارة والترتيتب والمشتورة ويشمل إدارة مظافي اتثتثمار وخدمات الوثاطة والنشتاطات المتعلقتة اتسدارة الموجتودات التتي تشتمل التعامتل 

 راق المالية.ووحفي ا 

 في المصرف وهيثب  الراط للقطاعات التشغيلية ااثتخدام نظام تسعير تظ
ً
 مقار  لسعر تكلفة ا موا . وويل اتموا  مطور داخليا
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 80,861,859 883,974 23,428,187 42,998,935 13,550,763 موجودات   إجمالي ال

 62,922,627 631,504 17,964,879 6,874,566 37,451,678 إجمالي المطلوبات 

الدخل من اتثتثمارات 

 2,074,948 2,766 361,851 969,924 740,407 والتمويل، صافي 

 أتعا  خدمات مصرفية

 544,891 86,437 133,482 225,057 99,915 وإيرادات اخرى، صافي 

 2,619,839 89,203 495,333 1,194,981 840,322 إجمالي دخل العمليات

  مخصص اتنخفاض في  يمة 

 161,673 - - 124,995 36,678 الموجودات 

 153,552 1,000 26,681 48,767 77,104 اثته ك وإطفاء 

 1,031,385 52,543 140,240 271,042 567,560 مصاريا العمليات اتخرى 

 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

 الظصة في خسارة الشردة 

 (8,798) - (8,798) - - الزميلة 

 1,264,431 35,660 319,614 750,177 158,980 صافي الدخل 

 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

  طاع الخزينة  طاع الشردات  طاع اتفراد
 طاع اتثتثمار 

 والوثاطة
 اإلجمالي

 63,001,232 505,082 14,360,520 36,953,160 11,182,470 إجمالي الموجودات   

 46,169,301 310,298 14,155,670 6,464,671 25,238,662 إجمالي المطلواات 

الدخل من اتثتثمارات 

 1,834,835 2,712 329,874 946,927 555,322 والتمويل، صافي 

 أتعا  خدمات مصرفية

 444,240 38,326 151,511 178,309 76,094 وإيرادات اخرى، صافي 

 2,279,075 41,038 481,385 1,125,236 631,416 إجمالي دخل العمليات

 مخصص اتنخفاض في  يمة 

 274,224 - - 222,051 52,173 الموجودات 

 154,141 921 21,355 55,687 76,178 اثته ك وإطفاء 

 835,517 36,146 93,604 239,669 466,098 مصاريا العمليات اتخرى 

 1,263,882 37,067 114,959 517,407 594,449 إجمالي مصاريا العمليات

 1,015,193 3,971 366,426 607,829 36,967     العمليات دخل صافي

 الظصة في خسارة الشردة 

 (10,436) - (10,436) - - الزميلة 

 1,004,757 3,971 355,990 607,829 36,967 صافي الدخل 
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 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في  ائمة 

 71,190,244 166,052 17,387,211 41,704,734 11,932,247 المردز المالي   

 8,175,656 - - 8,175,656 - المظتملة اتلتزامات والتعهدات 

 79,365,900 166,052 17,387,211 49,880,390 11,932,247 االجمالي
 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

  طاع الخزينة  طاع الشردات  طاع اتفراد
 طاع اتثتثمار 

 والوثاطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في  ائمة 

 54,697,596 182,324 9,591,650 35,523,102 9,400,520 المردز المالي   

 7,792,972 - - 7,792,972 - المظتملة اتلتزامات والتعهدات 

 62,490,568 182,324 9,591,650 43,316,074 9,400,520 االجمالي
 

تتكتتون مختتاطر اتئتمتتان التتتي يتعتترض لهتتا المصتترف متتن القيمتتة الدفتريتتة للموجتتودات المدرجتتة فتتي  ائمتتة المردتتز المتتالي، ااثتتتثناء النقتتد، 

يتعترض لهتا المصترف  يمتة المعتاد  اتئتمتاني للتعهتدات واتلتزامتات  الموجودات ا خرى. تشمل مختاطر اتئتمتان التتيوالممتلكات والمعدات 

 المظتملة.

 

 مخاطر االئتمان - 42

 للمصرف، وتعرف علع أنهتا المختاطر الناتجتة عتن إخفتاق ا طتراف ا خترى
ً
  فتي الوفتاء االتزامتاتهم تعد مخاطر اتئتمان من أدثر المخاطر أهمية

 دي الع تكبد المصرف لخسائر مالية.تجاه المصرف عند اثتظقا ها مما  د يؤ

 تعراات للمختاطر فتي اعت  التعتام ت 
ً
في حين أن معظم التعراات لمخاطر اتئتمان تنشأ اصورة أثاثية من التمويل واتثتثمار، يوجد  أياا

 تت. اا دوات المالية خارج  ائمة المردز المالي مثل الامانات، واتعتمادات المستندية، واترتباطات، والقبو

ومعتايير  ،يقوم المصرف اسدارة مخاطر اتئتمان افعالية من خ   ثياثات وإجراءات مخاطر اتئتمان والتي تاتك اتوااي لألثتواق المستتهدفة

واإلدارة اليوميتتتة للظستتتااات،  ،معتتتايير العنايتتتة المهنيتتتة ذات الع  تتتة، وحتتتدود الترديتتتزو بتتتو  المختتتاطر، واتفصتتتاحات المطلواتتتة متتتن العمتتت ء، 

تل المتعلقتة امختاطر اتئتمتان، وتستتخدم و
ّ
ادتشاف المشادل وإجراءات المعالجة المناثبة لها. ويطبتا المصترف إجترءات فاعلتة تختبتارات التظم

 تلك اإلجراءات في تقييم اآلثار المتو عة للعوامل السلبية في جودة الموجودات وتقييم المخاطر والراظية وحصص رأس الما .

أخذ مخاطر اتئتمان ااتعتبار، يوجد لدى المصرف مجموعة مستقلة إلدارة المخاطر تدار من  بل مدير عتام و ،اتئتماني لامان ث مة الفظصو

متا يتعلتا اهتا متن مستتندات اعتد اعتمادهتا، وعمليتات اتئتمتان وإدارة المخاطر، وهي تتولع مهام تطبيا ومتااعتة ثياثتة مختاطر اتئتمتان، 

 أي مشادل ائتمانية  د تطرأ في تموي ت العم ء.دما تتولع مسؤولية متااعة 

(، واالنستتبة للتعهتتدات 7(، واالنستتبة لتفاصتتيل مكونتتات التمويتتل يمكتتن الرجتتوع إلتتع اإلياتتاح ر تتم  2تتتم تظليتتل اتثتتتثمارات فتتي اإلياتتاح ر تتم  

 (.02واتلتزامات المظتملة يمكن الرجوع إلع اإليااح ر م  
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 والمطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملة ،مخاطر االئتمانوت المالية، التركز الجغرافي للموجودا  0.42

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
النقد  سةنقد وأرصدة لدى مؤث

 6,065,881 - - - 6,065,881 العراي السعودي
  أرصدة لدى البنوك

 10,317,854 23,108 1,452,876 4,443,967 4,397,903 والمؤثسات المالية اتخرى 

 8,036,151 25,050 13,200 - 7,997,901 اثتثمارات

 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

      المطلوبات المالية 
 المؤثسات  وأرصدة للبنوك 

 32,657 - - 29,959 2,698 المالية اتخرى 

 59,427,825 - - - 59,427,825 ودائك العم ء 

 2,902,180 - - - 2,902,180 مطلواات 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 بمبةةةةةةةةةةةال  المعةةةةةةةةةةةادل

االئتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني( للتعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 3,206,953 - - - 3,206,953 المحتملة االلتزاماتو
 

4101 

ف الرياتت السعودية( ادت  

المملكة العراية 

 السعودية

 التعاون دو  مجلس

 الخليجي اتخرى

 اإلجمالي دو  أخرى أورواا ا وثي ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
 نقد وأرصدة لدى مؤثسة

 4,972,467 - - - 4,972,467 النقد العراي السعودي
 أرصدة لدى البنوك

 4,972,181 122,459 580,594 1,187,489 3,081,639 خرىوالمؤثسات المالية ات

 5,399,466 - 261,691 - 5,137,775 اثتثمارات

 44,923,623 - - - 44,923,623 صافي  ،تمويل

 1,183,787 - - - 1,183,787 موجودات أخرى

 61,451,524 122,459 842,285 1,187,489 59,299,291 إجمالي الموجودات المالية

      وبات المالية المطل
المؤثسات  وأرصدة للبنوك 

 200,736 736 - - 200,000 المالية اتخرى

 42,762,623 - - - 42,762,623 ودائك العم ء 

 2,757,825 - - - 2,757,825 مطلواات أخرى

 45,721,184 736 - - 45,720,448 إجمالي المطلوبات المالية

 7,792,972 - - - 7,792,972 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 الحةةد األقصةةةى لمخةةةاطر االئتمةةةان

 )ظةةةةةةةةةةةاهرة بمبةةةةةةةةةةةال  المعةةةةةةةةةةةادل

االئتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني( للتعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 3,468,963 - - - 3,468,963 المحتملة االلتزاماتو
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 التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص خسائر التمويل: - 2.24

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

العربية المملكة 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 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
 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

المملكة العراية 

 السعودية

 التعاون جلسدو  م

 الخليجي اتخرى

 اإلجمالي دو  أخرى أورواا ا وثي ومنطقة الشرق

 302,482 - - - 302,482 صافي ،التمويل غير العامل

 514,220 - - - 514,220 مخصص انخفاض خسائر التمويل
 

 مخاطر السوق - 41

لية لتألدوات الماليتة نتيجتة للتغيتتر فتي مظتددات الستوق مثتتل تمثتل مختاطر الستوق مختاطر تذاتتذ  القيمتة العادلتة للتتدفقات النقديتتة المستتقب

يصتنا المصترف تعراتاته لمختاطر الستوق إلتع "مختاطر ثتوق متتاجرة" ومعد  العائد، أثعار الصترف ا جنبتي، أثتعار الباتائك.   ،أثعار ا ثهم

 "مخاطر ثوق غير متعلقة االمتاجرة".و

 

 مخاطر سوق المتاجرة  0.41

م اشكل مستتمر حستب يتعرض المصرف لمخاطر ث
ّ
وق المتاجرة انسبة طفيفة علع مظفظة ا ثهم المملودة له االعملة المظلية والتي تقو

 خسارة في  ائمة الدخل الموحدة.أو أثعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك ا ثهم دراط 

 

 مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة 4.41 

 و د تن ،تنشأ عادة من التغير في معدتت العوائد
ً
 تد يتعترض المصترف لتلتك ولكن اظدود اسيطة عن طريا مخاطر العمت ت ا جنبيتة. وشأ أياا

 المخاطر نتيجة التغير في أثعار ا ثهم المظتفي اها "دأدوات مالية متاحة للبيك".

 

 مخاطر معدل العائد  �(�أ

  للتغير في معدتت العوائد 
ً
في التتدفقات النقديتة المستتقبلية لتألدوات الماليتة،  أو لة التي تؤثر إما في القيم العادوتنشأ تلك المخاطر تبعا

 لطو  مدد معام ت التمويل وواك السيولة في السوق.و اتعتباروتقوم إدارة الخزينة اأخذ تلكفة ا موا  في 
ً
 تعديل هوامش ا رااح تبعا

  العائتتد أعلتتع اكثيتتر متتن المطلواتتات الظساثتتة تتترااي مكونتتات موجتتودات ومطلواتتات المصتترف فتتسن الموجتتودات الظساثتتة لمعتتد اعتبتتاروعلتتع 

 القادمتة لتن يكتون لته أثتر ثتلبي جتوهري علتع  ائمتة التدخل  ارتفاعلمعد  العائد، وعليه فسن أي 
ً
في معد  العائد خ   فترة ا ثنا عشر شتهرا

 الموحدة للمصرف.  

 

 المركز المالي حساسية العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة

يقوم المصرف اسدارة آثار مختلا المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات معدتت الراط السائدة في السوق علع مردتزه المتالي وتدفقاتته 

عودي، النقدية. يستخدم المصرف معتدتت التراط الستائدة اتين البنتوك فتي المملكتة العرايتة الستعودية االنستبة لعمليتات التمويتل االريتا  الست

 ،ذلك دمعد  معياري لتواري  اتثتظقاق المختلفةومعدتت الراط السائدة اين البنوك في لندن االنسبة لعمليات التمويل االدوتر ا مريكي و

 في حا  عدم توفر معدتت العائد المعيارية في عمليات تباد  فعلية في ا ثواق، يتم أخذ معدتت تكلفة ا موا  المقدمة من مجموعتةو

علتع أثتتاس اثتتظقاق التمويتتل  يتطلتب التمويتتل والخزينتة. يقتتوم المصترف ااحتستتا  معتدتت التتراط علتع أثتتاس اتثتعار الستتائدة اتين البنتتوك 

 طويل ا جل عادة معد  راط أعلع(.
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رف مصتنفة  حستب  تتواري  يتامن الجدو  القيمة الدفترية لألدوات المالية للمصتويلخص الجدو  أدناه تعرض المصرف لمخاطر معدتت الراظية 

. أو تواري  اتثتظقاق، أيهما يظد  أو تجديد ا ثعار 
ً
 ت

4102 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 1خالل 

 اشهر

1 - 04 

 شهر

0 - 1 

 سنوات

 1اكثر  من  

 اإلجمالي بأرباح غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقتتتد  وأرصتتتتدة لتتتدى  مؤثستتتتة

 6,065,881 6,065,881 - - - - النقد العراي السعودي

 أرصدة لدى البنوك 

 10,317,854 114,661 - 1,951,020 187,587 8,064,586 المالية اتخرى والمؤثسات 

 8,036,151 949,065 - 1,087,086 - 6,000,000 اثتثمارات

 53,636,981 - 1,859,370 16,768,896 18,823,411 16,185,304 تمويل، صافي

 1,543,578 1,543,578 - - - - صافي  ت،ممتلكات ومعدا

 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 المطلوبات وحقوق

 أرصدة للبنوك والمؤثسات

 32,657 2,698 - - - 29,959 المالية اتخرى

 59,427,825 32,605,095 - 6,911,807 7,064,567 12,846,356 ودائك العم ء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلواات أخرى

 17,939,232 17,939,232 - - - - حقوق المساهمين 

إجمةةةةالي المطلوبةةةةات  وحقةةةةوق 

 80,861,859 54,009,170 - 6,911,807 7,064,567 12,876,315 المساهمين 

 حساثية العائد للبنود داخل 

  (44,074,571) 1,859,370 12,895,195 11,946,431 17,373,575  ائمة المردز المالي  

  حساثية العائد للبنود المدرجة

 8,175,656 - 21,579 2,889,959 1,642,164 3,621,954 خارج  ائمة المردز المالي 

   إجمالي الفجوة الخااعة 

   1,880,949 15,785,154 13,588,595 20,995,529 عائد لمخاطر معدتت ال 

 الفجوة التراكمية الخاضعة 

   52,250,227 50,369,278 34,584,124 20,995,529 لمخاطر معدالت العائد 
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  ادتف الرياتت السعودية(

 1خ   

 اشهر

1 - 04 

 شهر

0 - 5 

 ثنوات

 5ادثر  من  

 جمالياإل اأرااح غير مرتبي ثنوات

       الموجودات  

  نقد  وأرصدة لدى  مؤثسة

 4,972,467 4,972,467 - - - - النقد العراي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك 

 4,972,181 151,080 - 187,523 943,937 3,689,641 المالية اتخرى والمؤثسات 

 5,399,466 762,349 1,087,117 - 2,200,000 1,350,000 اثتثمارات

 44,923,623 - 5,365,041 17,682,148 11,727,659 10,148,775 ويل، صافيتم

 1,474,912 1,474,912 - - - - صافي  ممتلكات ومعدات،

 1,258,583 1,258,583 - - - - موجودات أخرى

 63,001,232 8,619,391 6,452,158 17,869,671 14,871,596 15,188,416 إجمالي الموجودات  

       المساهمين قوقالمطلوبات وح

 أرصدة للبنوك والمؤثسات

 200,736 736 - - - 200,000 المالية اتخرى 

 42,762,623 22,274,418 - 5,763 8,610,194 11,872,248 ودائك العم ء 

 3,205,942 3,205,942 - - - - مطلواات أخرى

 16,831,931 16,831,931 - - - - حقوق المساهمين 

 بات  وحقوق إجمالي المطلو

 63,001,232 42,313,027 - 5,763 8,610,194 12,072,248 المساهمين  

 حساثية العائد للبنود داخل 

  (33,693,636) 6,452,158 17,863,908 6,261,402 3,116,168  ائمة المردز المالي  

 حساثية العائد للبنود المدرجتة

 7,792,972 - 16,468 556,531 2,478,186 4,741,787 خارج  ائمة المردز المالي

 إجمالي الفجوة الخااعة 

   6,468,626 18,420,439 8,739,588 7,857,955 لمخاطر معدتت العائد  

 الفجوة التراكمية الخاضعة 

   41,486,608 35,017,982 16,597,543 7,857,955 لمخاطر معدالت العائد 

 

 مخاطر العمالت: (�(

إن إطتار عمتل وثياثتة تقبتل المختاطر فتي المصترف  تد   .ا دوات الماليتة نتيجتة لتغيتر أثتعار صترف العمت ت تنشأ تلتك المختاطر عنتد تغيتر  تيم

   رصدة دل عملة أجنبية
ً
 لكون موجودات و ،واع  حدودا

ً
 نظرا

ً
علع الرغم من ذلك فقد يتعرض المصرف لمخاطر العم ت اظدود طفيفة نسبيا

 اعم ت أخرى يرتبي ثعر صرفها االدوتر ا مريكي. أو االدوتر ا مريكي  امستوى أ ل(  أو  مطلوااته مقومة االريا  السعوديوالمصرف 
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 لمخاطر اثعار صرف العم ت اتجنبية دما في 
ً
 ديسمبر: 10يبين الجدو  أدناه ملخصا

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

   الموجودات

 96,941 84,678 د  وأرصدة لدى  مؤثسة النقد العراي السعودي نق

 3,514,530 5,397,833 أرصدة لدى البنوك والمؤثسات المالية اتخرى 

 261,694 38,250 اثتثمارات 

 187,523 183,652 تمويل 

 35,926 19,518 موجودات أخرى

 4,096,614 5,723,931 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 43 30,048 أرصدة للبنوك والمؤثسات المالية اتخرى

 6,184,167 6,586,013 ودائك العم ء 

 213,829 227,399 مطلواات أخرى

 6,398,039 6,843,460 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

  

 ديسمبر : 10مة دما في نها لمخاطر هاأدناه تظلي  للعم ت التي يتعرض المصرف اشأيبين الجدو  

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 (3,155,814) (1,495,403) دوتر امريكي

 (65) 1,539 ويور 

 (482) 8,416 درهم اماراتي 

 852,367 352,502 دينار اظريني 

 (363) 1,664 ريا   طري 

 2,932 11,753 أخرى

 (2,301,425) (1,119,529) جمالي اإل
 

 مخاطر أسعار األسهم ج( 

م اشتكل مستتمر  ،مخاطر أثعار ا ثهم يقصد اها مختاطر انخفتاض القيمتة العادلتة لألثتهم
ّ
إن مظفظتة المصترف لألثتهم المتاحتة للبيتك تقتو

 .يتم إثباته في حينه في حقوق المساهمين انخفاضأو  ارتفاعأي وااثعار السوق 

 

 طر السيولة مخا - 46

أو تمثل مخاطر السيولة الصعواات التي  د يواجهها المصرف في الوفاء االتزاماته المتعلقة امطلوااته المالية التي تستدد عتن طريتا النقتد 

فتتي حتتاتت تخفتتي  مستتتوى التصتتنيا أو عتتن طريتتا موجتتودات ماليتتة اختترى.  إن مختتاطر الستتيولة  تتد تنشتتأ فتتي حتتاتت عتتدم اثتتتقرار ا ثتتواق 

اعت  مصتادر التمويتل. وللتقليتل متن هتذه المختاطر،  امت  إدارة المصترف اتنويتك مصتادر التمويتل، دمتا   انخفتاضئتماني مما  تد يتؤدي إلتع ات

يتتولع  ارصيد م ئم من النقد وما يماثله. اتحتفاظمدى توفر السيولة، ااإلاافة إلع  اتعتبارتقوم إدارة المصرف اسدارة موجوداته آخذة في 

 ارة مخاطر السوق التااك لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتااعة والر ااة الدورية لمخاطر السيولة في المصرف. فريا إد

 لنظتتام مرا بتتة البنتتوك 
ً
التعليمتتات الصتتادرة عتتن مؤثستتة النقتتد العراتتي الستتعودي، يظتتتفي المصتترف لتتدى المؤثستتة اوديعتتة نظاميتتة ووطبقتتا

 % من إجمالي اثتثمارات العم ء  جل. 2و% من إجمالي الودائك تظ  الطلب 7تعاد  

% متتتن التزامتتتات ودائعتتته، ويكتتتون هتتتذا اإلحتيتتتاطي متتتن النقتتتد 41إاتتتافة للوديعتتتة النظاميتتتة، يظتتتتفي المصتتترف ااحتيتتتاطي ثتتتيولة ت يقتتتل عتتتن 

. و
ً
 الموجودات التي يمكن تظويلها إلع نقد خ   فترة ت تزيد عن ث ثين يوما
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 حسب الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    أ( تحليل المطلوبات المالية 

 التزامتاتم  علتع اثتاس 4101وم  4102ديستمبر  10يلخص الجدو  أدناه اإلثتظقا ات المتعلقة االمطلواات المالية الخاصتة االمصترف دمتا فتي 

لع أثاس التدفقات النقدية المستقبلية السداد التعا دية اقيم غير مخصومة في حين يقوم المصرف اسدارة مخاطر السيولة الم زمة لها ع

 واقيم غير مخصومة. 

تتتم إدراج ا راتتاح المدفوعتتة حتتتع تتتاري  اتثتتتظقاق فتتي الجتتدو ، وعليتته فتتسن إجمتتالي تلتتك المبتتالغ ت يتطتتااا متتك المبتتالغ الظتتاهرة فتتي  ائمتتة 

 المردز المالي الموحد. 

4102 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 1

 رأشه 1من 

 شهر 04إلى 

 1من سنة إلى 

 سنوات

 1أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤثسات

 32,677 - - - - 32,677 المالية اتخرى 

 59,913,045 - - 7,276,809 7,136,877 45,499,359 ودائك العم ء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلواات أخرى

 63,407,867 3,462,145 - 7,276,809 7,136,877 45,532,036 إجمالي المطلوبات 

 

4101 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خ  

 أشهر 1

 أشهر 1من 

 شهر 04إلع 

 5من ثنة إلع 

 ثنوات

 5أدثر من 

 ثنوات

ادون تاري  

 اإلجمالي اثتظقاق مظدد

       المطلوبات 

 مؤثساتأرصدة  للبنوك وال

 200,834 736 - - - 200,098 المالية اتخرى 

 42,912,188 - - 6,043 8,711,316 34,194,829 ودائك العم ء 

 3,205,942 3,205,942 - - - - مطلواات أخرى

 46,318,964 3,206,678 - 6,043 8,711,316 34,394,927 إجمالي المطلوبات 
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 لموجودات والمطلوبات:(( يوضح  الجدول ادناه االستحقاقات ل

المطلواتتات علتتع أثتتاس الفتتترة المتبقيتتة فتتي تتتاري  إعتتداد القتتوائم الماليتتة حتتتع تتتاري  اتثتتتظقاق وتتتم تظديتتد اتثتتتظقا ات للموجتتودات 

 التعا دي وت يعكس الجدو  أدناه التدفقات النقدية المتو عة.

4102 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 1

 أشهر 1من 

 شهر 04 إلى

 1من سنة إلى 

 سنوات

 1أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات   

نقتتتتد  وأرصتتتتدة لتتتتدى مؤثستتتتة 

 6,065,881 - - - - 6,065,881 النقد العراي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك 

 10,317,854 - - 1,951,020 187,587 8,179,247 والمؤثسات المالية اتخرى  

 8,036,151 24,768 1,087,086 150,671 659,987 6,113,639 اثتثمارات 

 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

 أرصدة  للبنوك والمؤثسات

 32,657 - - - - 32,657 المالية اتخرى 

 59,427,825 - - 6,911,807 7,064,567 45,451,451 ودائك العم ء 

 3,462,145 3,462,145 - - - - مطلواات أخرى

 17,939,232 17,939,232 - - - - المساهمينحقوق 

 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 واتلتزامات المظتملة
 

4101 

  ادتف الرياتت السعودية(

 خ  

 أشهر 1

 أشهر 1من 

 شهر 04إلع 

 5ن ثنة إلع م

 ثنوات

 5أدثر من 

 ثنوات

ادون تاري  

 اإلجمالي اثتظقاق مظدد

       الموجودات   

نقتتتتد  وأرصتتتتدة لتتتتدى مؤثستتتتة 

 4,972,467 - - - - 4,972,467 النقد العراي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك 

 4,972,181 - - 187,523 943,937 3,840,721 والمؤثسات المالية اتخرى  

 5,399,466 33,551 1,087,117 392,106 2,428,784 1,457,908   اثتثمارات

 44,923,623 - 9,829,784 22,991,198 6,467,494 5,635,147 تمويل، صافي 

 1,474,912 1,474,912 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,258,583 1,258,583 - - - - موجودات أخرى 

 63,001,232 2,767,046 10,916,901 23,570,827 9,840,215 15,906,243 اإلجمالي

       المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤثسات

 200,736 - - - - 200,736 المالية اتخرى 

 42,762,623 - - 5,763 8,610,194 34,146,666 ودائك العم ء 

 3,205,942 3,205,942 - - - - مطلواات أخرى

 16,831,931 16,831,931 - - - - حقوق المساهمين

 63,001,232 20,037,873 - 5,763 8,610,194 34,347,402 اإلجمالي 

 7,792,972 - 16,468 556,531 2,478,186 4,741,787 التعهدات واتلتزامات المظتملة
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 المخاطر التشغيلية - 27

افعتل أو المتوظفين، أو ا نظمتة اآلليتة، أو ا جتراءات الداخليتة، فشتل فتي أو المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التتي  تد تنتتج عتن  صتور 

 خ   أي نشاط فيه. أو و د تقك اأي جزء من المصرف  ،عوامل خارجية أخرى

ر ااتة حتاتت المختاطر التشتغيلية فتي والتتي تتتولع متااعتة وولدى المصرف فريا إلدارة مختاطر التشتغيل دجتزء متن مجموعتة إدارة المختاطر 

 إطار العمل  الخاص اها. وتسترشد  هذه الوحدة اسياثة مخاطر التشغيل المصرف. و

اغرض تنظيم  ياس مخاطر التشغيل والتخفيا من آثارها،  ام المصرف اتأثيس اطار عمل للر ااة الداخلية وايئتة ا عمتا  متن خت   القيتاس و

( لجميتتك وحتتدات ا عمتتا  ودعتتم ا عمتتا ، ويتتتم  KRIر الهامتتة   إلتتع اثتتتظدا  مؤشتترات المختتاط ااإلاتتافة(  RCSAالتتتظكم االمختتاطر   والتتذاتي 

المصتترف  انجتتاح توثيتتا واختبتتار ارنتتامج  ااإلاتتافة إلتتع ذلتتك، أدمتتلمرا بتتة مقتتاييس المختتاطر متتن  بتتل إدارة مختتاطر التشتتغيل اشتتكل مستتتمر، 

 .معالجة حاتت الكوار  مو كو ا عما  اثتمرارية

 

 لشرعيةبالضوابط ا االلتزاممخاطر عدم  - 28

وللتقليتتل متتن هتتذه  ،االاتتوااي الشتترعية  اتلتتتزامالمصتترف لمختتاطر عتتدم  دتتون المصتترف أحتتد المصتتارف المتوافقتتة متتك الشتتريعة، فقتتد يتعتترض

 وإدارة ر ااة شرعية. اذلك، إاافة إلع تشكيل ل لتزامالمخاطر،   ام المصرف اواك ثياثات وإجراءات شاملة 
ً
 شرعية

ً
 هيئة

 

 مخاطر السمعة - 29

 .ث مة أعمالهأو  ،دفاءتهأو  ،خدماتهأو شمل أي  آثار ثيئة  د تقك علع المصرف نتيجة ثمعة ثلبية عن منتجات المصرف ت

 يلتزم االاوااي وا حكام الشرعية في جميك اعماله فيعد عدم و
ً
دما أن  ،اذلك أحد أهم مسببات مخاطر السمعة اتلتزامدون المصرف مصرفا

 تدرة المصترف الماليتة تعتد مصتادر أخترى والسلبية عتن مو تا  اتنطباعاتوالعقواات النظامية، وى العم ء، واشكورة، الكبي اتخت ثاتحاتت 

 يولي المصرف ولمخاطر السمعة. 
ً
 لتلتك المختاطر  اهتماما

ً
ويستتخدم المصترف  يظترص علتع واتك الاتوااي الكفيلتة االظتد منهتا ومنعهتا.ودبيرا

 اطا تتات  يتتاس 
ً
( لتقيتتيم مختتاطر الستتمعة، وتقتتوم مجموعتتة المختتاطر فتتي المصتترف متتن ختت   تلتتك ا دوات Scorecardsازن  المتتتو ا داءحاليتتا

 اتجميك وتظليل نتائج  ياس المخاطر من مجموعات ا عما  تثتنتاج المؤشرات العامة لمخاطر السمعة علع المصرف.

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 30

مطلواتات فتي الظتاتت اتعتياديتة اتين المتعتاملين  لستداد المتدفوعأو  موجتودات مقااتل ايتك اثت مه ثيتم الذي السعر عادلةال القيمة تمثل

 القياس،  ويتم  ياس القيمة العادلة علع افتراض تظقا أي من: السوق في تاري  في

 أو وجود ثوق أثاثي متاح للموجودات والمطلواات،  -

 متاح،  ينظر في أفال ا ثواق ا خرى المتاحة للموجودات والمطلواات.  في حا  عدم وجود ثوق اثاثي -

يتة إن القيم العادلة لألدوات المالية المثبتتة فتي  ائمتة المردتز المتالي ت تختلتا اشتكل دبيتر عتن  يمتهتا الظاليتة الماتمنة فتي القتوائم المال

 الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات ادلةالع القيمة تظديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)تعديل ادون ا داة  لنفس النشطة المالية ا ثواق في لةواالمتد ا ثعار : األول المستوى

 دافتة تظديتد أخترى يتتم تقيتيم طترقأو  مماثلتة ومطلواتات لموجتودات النشتطة الماليتة ا ثتواق فتي لتةواالمتد ا ثتعار : الثةاني المستوى

 .السوق في للم حظة  االة ايانات وفا الهامة مدخ تها

 .السوق في للم حظة  االة ايانات وفا الهامة مدخ تها من أي تظديد يتم لم تقويم طرق :المستوى الثالث

 

 يشتمل الجدو  اآلتي علع تظليل ا دوات المالية المثبتة حسب مستويات  يمتها العادلة:

4102 

  ادتف الرياتت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

موجودات مالية مدرجة االقيمة العادلة في  ائمة 

 113,640 - - 113,640 الدخل 

 1,897,758 100,000 1,087,086 710,672 موجودات مالية متاحة للبيك

 2,011,398 100,000 1,087,086 824,312 اإلجمالي
 

4101 

دية( ادتف الرياتت السعو  

 اإلجمالي الثالم المستوى الثاني المستوى ا و  المستوى

موجودات مالية مدرجة االقيمة العادلة في  ائمة 

 107,908 - - 107,908 الدخل 

 1,708,007 - - 1,708,007 موجودات مالية متاحة للبيك

 1,815,915 - - 1,815,915 اإلجمالي

 لعدم وجود ثوق تباد  نشطة
ً
  ومليون ريا  من المستوى ا  1,087ادة تصنيا اع  اتثتثمارات المتاحة للبيك وتبلغ  يمتها تم إع ،نظرا

 .إلع المستوى الثاني
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 اسهم الموظفين امجبر  - 31

 فيما يلي أهم خصائص ارامج أثهم الموظفين دما في نهاية السنة:

 (ESGS)لموظفينبرنامج منح األسهم ل (ESPSمشاركة الموظفين باألسهم ) طبيعة البرنامج

 واحد واحد عدد البرامج القائمة

 م 4101ااريل  10 م4101 يونيو 10 تاري  المنط

 م4101مارس  10 م4102 مايو 10 تاري  اتثتظقاق

 2,863,000 2,414,288 عدد ا ثهم الممنوحة

 ثنوات 5  – 1 ثنوات 1 فترة اتثتظقاق

 37,648,450 33,800,032  يمة ا ثهم الممنوحة  االريا  السعودي(

 - 11.5 ثعر التخصيص لألثهم اتاري  المنط  االريا  السعودي(

 13.15 14.0 القيمة العادلة للسهم اتاري  المنط  االريا  السعودي(

 شروط اتثتظقاق
اقاء الموظا في الخدمة، 

 واثتيفاءه معايير مظددة لألداء 

اقاء الموظا في الخدمة، 

 لألداء واثتيفاءه معايير مظددة 

 أثهم  أثهم  طرق السداد

 ثعر السوق ثعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 ثنة 3.25  ثنة 1.42 المتوثي المرجط للفترة التعا دية المتبقية
 

  يلي فيما
 
 األسهم المتعلقة ببرنامج عدد في والحركة الخيار ممارسة لسعر المرجح للمتوسط تحليال

 مشاركة الموظفين باألسهم:

 

تمنط هذه الخيارات فقي عند اثتيفاء شروط مظددة لألداء والخدمة في المصرف وادون مراعاة  ي عوامتل مرتبطتة االستوق. ويبلتغ إجمتالي 

 مليون ريا  ثعودي(. 10.25م: 4101مليون ريا  ثعودي   12.8لموحدة تكاليا البرنامج خ   السنة المالية  والمدرجة في القوائم المالية ا
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقةواالرصدة  - 14

يتعامتل المصتترف خت   دورة أعمالتته العاديتة متتك أطتراف ذات ع  تتة. تخاتك المعتتام ت متك ا طتتراف ذات الع  تة للنستتب المنصتوص عليهتتا فتتي 

 مات الصادرة عن مؤثسة النقد العراي السعودي.التعليونظام مرا بة البنوك 

 

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في  (أ�
 
 ديسمبر: 10فيما يلي بيانا

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

دارة والصنادي  االستثمارية للمصرف أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اال

   وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم

 5,956 15,026 تمويل

 5,107,447 7,881,848 ودائك العم ء

 8,962 11,310 مكأفاة نهاية الخدمة 

 33,551 24,753 في شردات زميلة اثتثمارات

 88,895 1,271,457 واثتثمارات في صناديا مشتردة تمويل

 11,668 487,240 ودائك صناديا اثتثمار مشتردة

 عدد خيارات األسهم في البرنامج المتوسط المرجح لسعر الممارسة )بالريال السعودي(   

4102 4101  4102 4101  

 - 2,580,654 - 11.5 رصيد اداية السنة 

 2,580,654 - 11.5 - ممنوح خ   السنة

 - (166,366) - - متناز  عنه

 - - - - تم  ممارثته/انته  مدته

 2,580,654 2,414,288 11.5 11.5 رصيد نهاية السنة

 - - - - المتاح للممارثة انهاية السنة



74  

 

 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة: ((�
 
 فيما يلي تحليال

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 355 13,736 الدخل من التمويل  

 70,823 78,737 العائد علع اثتثمارات عم ء  جل

 1,864 65,513 صافي ،أتعا  خدمات مصرفية

 2,651 2,798 مكافدت اعااء مجلس اإلدارة 
 

 تتفا السلا والمصاريا الخاصة  االمدراء التنفيذيين مك شروط التوظيا اتعتيادية.

 

 بإجمالي التعويضات المدف (ج�
 
 وعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:فيما يلي تحليال

       

     

4102 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

4101 

 تف الرياتت السعودية(د ا 

 42,652 44,064 مزايا موظفين  صيرة اتجل  ورواتب 

 2,111 2,347 نهاية الخدمة مكافاة
 

 كفاية رأس المال - 11 

في اتلتزام امتطلبات رأس الما  المواوعة من  بل مؤثسة النقد العراتي الستعودي، والظفتاظ تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس الما  

 والظفاظ علع وجود رأس  ما   وي. ،علع مقدرة المصرف في اتثتمرار في العمل وفقا لمبدأ اتثتمرارية

طلتب التعليمتات الصتادرة عتن مؤثستة النقتد العراتي اثتخدام رأس الما  النظامي من  بل إدارة  المصترف، وتتويتم مرا بة دفاية رأس الما  

اظد أدنع من رأس الما  النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المتا  النظتامي التع الموجتودات المرجظتة المختاطر عنتد  اتحتفاظالسعودي 

 %.  1 وتزيد عن الظد اتدنع المتفا عليه وهأو 

المعدتت المظددة من  بل مؤثسة النقتد العراتي الستعودي،  واموجبهتا يتتم  تخدامااثيقوم المصرف امرا بة مدى دفاية رأثماله وذلك 

اترصتدة المرجظتة إلظهتار  ااثتتخداماتلتزامتات الظتاهرة فتي  ائمتة المردتز المتالي و ياس متدى دفايتة رأس المتا  المؤهتل متك الموجتودات 

 مخاطرها النسبية. 

 اعتبتارا، والمطبقتة 1عمل لتطبيا إعادة تشكيل رأس الما  حستب متطلبتات لجنتة اتاز   أصدرت مؤثسة النقد العراي السعودي إرشادات وإطار

 وعليه فقتد تتم احتستا  الموجتودات المرجظتة للمختاطر، إجمتالي رأس المتا  والمعتدتت ذات الع  تة ااثتتخدام متطلبتات م.4101يناير  10من 

 .1ااز  

 بيان

4102 

 )بأالف الرياالت السعودية(

4101 

 لرياتت السعودية( اأتف ا 

 50,231,214 60,266,168 مخاطر اتئتمان للموجودات المرجظة المخاطر   

 3,433,374 4,203,105 مخاطر العمليات للموجودات المرجظة المخاطر   

 6,830,683 5,670,815 مخاطر السوق للموجودات المرجظة المخاطر 

 60,495,271 70,140,088 طر إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخا

 16,831,931 17,939,232 رأس الما  ا ثاثي  

 328,487 380,149 رأس الما  المساند  

 17,160,418 18,319,381 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   

   نسبة دفاية رأس الما  %

 %28 %26 رأس الما  ا ثاثي 

 %28 %26 رأس الما  ا ثاثي والمساند
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 3الخاصة بالركيزة الثالثة لبازل  هيكل رأس المال واالفصاحات - 12

، يتوجتتب علتتع المصتترف القيتتام اتتبع  اإلفصتتاحات الكميتتة والنوعيتتة. ثتتتكون هتتذه اإلفصتتاحات موجتتودة علتتع مو تتك 3انتتاًء علتتع متطلبتتات اتتاز  

تخاتتك هتتذه اإلفصتتاحات  مؤثستة النقتتد العراتتي الستتعودي. تختت   الفتتترة المظتتددة طبقتتا لمتطلبتتات  (www.alinma.com)المصترف اتلكترونتتي 

 .لتد يا مراجعي الظسااات الخارجيين المصرف

 

 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة - 11

 4,216يبلتغ إجمتالي موجتودات تلتك الصتناديا ويقدم المصترف ختدمات إدارة اتثتتثمار لعم ئته متن خت   شتردته التااعتة عبتر صتناديا اثتتثمار 

  .مليون ريا ( 427.7: 4101ريا     مليون

 

 التغييرات المستقبلية في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  - 16

 متتن الستتنوا
ً
ت لقتتد ارتتتأى المصتترف عتتدم اإلتبتتاع المبكتتر للتعتتدي ت علتتع المعتتايير التاليتتة التتتي تتتم نشتترها ويتعتتين علتتع المصتترف اتباعهتتا اعتبتتارا

 م:4105يناير  0اعد أو  المظاثبية التي تبدأ في

 

 وصف مختصر عن التعديل تاريخ السريان  المعيار والتعديل 

المعيتتتتار التتتتدولي الختتتتاص االتقتتتتارير 

 " ا دوات المالية" - 2المالية ر م 

يبستتي طريقتتة القيتتاس، ويظتتدد فئتتتين رئيستتيتين لقيتتاس ا صتتو  الماليتتة : التكلفتتة  م 4101يناير  10

يعتمد أثتاس التصتنيا علتع النشتاط التجتاري وطريقتة  المطفأة والقيمة العادلة.

خصتتتتائص التتتتتدفقات النقديتتتتة التعا ديتتتتة لألصتتتتو  الماليتتتتة.  يتتتتتم وعمتتتتل المنشتتتتأة 

 (12اتثتتتمرار فتتي تطبيتتا اإلرشتتادات التتتي نتتص عليهتتا معيتتار المظاثتتبة التتدولي  

مظاثتتبة تغطيتة المختاطر. و تتد عتد  المعيتتار واشتأن إنخفتاض الموجتتودات الماليتة 

احتستتا  انخفتتاض  يمتتة الموجتتودات الماليتتة متتن نمتتي "التكلفتتة المتظققتتة"  أثتاس

 إلع نمي "التكلفة المتو عة". 

 

المعيتتتتار التتتتدولي الختتتتاص االتقتتتتارير 

" اإليترادات الناشتئة  - 05المالية ر م 

 عن تعا دات العم ء"

  05يجستتد المعيتتتار التتدولي إلعتتتداد التقتتارير الماليتتتة ر تتم  م 4107يناير  10
ً
لمتطلبتتات معتتتايير  تقاراتتتا

( ومجلتس IASBاتعتراف ااإليرادات الصادرة متن مجلتس معتايير المظاثتبة الدوليتة  

 (. FASBمعايير المظاثبة ا مريكي  

 للتقارير المالية وأثاليب مقارنة اإليرادات في القوائم 
ً
ويعتبر هذا المعيار تطويرا

 المالية. 

 

التعتتتتتديل علتتتتتتع المعيتتتتتتار التتتتتتدولي 

 – 00رير الماليتتتة ر تتتم الختتتاص االتقتتتا

"المعالجتتتتتتتات المظاثتتتتتتتبية لتملتتتتتتتك 

 الظصص في العمليات المشتردة"

تقدم هذه التعدي ت ارشتادات تتعلتا االمعالجتات المظاثتبية لتملتك الظصتص فتي  م 4102يناير  10

 العمليات المشتردة التي تشكل ا عما  التجارية.  

 

" فسنه تيتو ك اأن يكون للتعديل أي أثر جوهري علع القوائم المالية الموحدة 2وفيما عدا المعيار الدولي الخاص االتقارير المالية ر م "

 للمصرف فيما عدا القيام ابع  اإلفصاحات اإلاافية.

 "  في الو   المناثب.9قارير المالية ر م "ثيقوم المصرف اتقويم اآلثار المترتبة علع اتباع المعيار الدولي الخاص االت

 

 أرقام المقارنة  - 17

تصنيا هام أو ولكن لم يتم إجراء أيه إعادة تبويب  ،تصنيا اع  أر ام المقارنة في الظاتت التي تتطلب ذلكأو عادة تبويب إلعرض أفال تم 

 في هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 دةاعتماد القوائم المالية الموح - ,1

 م.4105يناير  42هجرية الموافا  0212رايك الثاني  06اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحدة اتاري  



74



77             4102التقرير السنوي  

 

  4102اإلفصاح المتعلا االسنة المالية  -الرديزة الثالثة  1ااز 

 

 . لمحة عامة 0

متك متطلبتات اإلفصتاح «( المصترف »م لمصترف اإلنمتاء 2014يستمبر د 10تتوافا الرديزة الثالثة من اإلفصاح الخاص االسنة المالية المنتهية فتي 

 والقائمة علع التوجيهية الصادرة عن لجنة ااز  لإلشراف البنكي. (SAMA) الصادرة عن مؤثسة النقد العراي السعودي

 

 . نطاق التطبي 4

 االكامل.ة والمملودة له للمصرف والشردات التااع اناًء علع البيانات المالية الموحدةتم إعداد هذا التقرير 

 

 الشردة التااعة ملكية المصرف تاري  اإلنشاء

 شردة اإلنماء ل ثتثمار %011 م4112مايو  10الموافا  0211جمادى الثاني  7

 شردة التنوير العقارية %011 م4112أغسطس  05الموافا  0211شعبان  42

 ة اإلنماء للتأمين التعاونيودال 100% م 4102يناير  11الموافا  0215رايك ا و   29

 

  . اإلفصاح1

( ccc.amniwa.www  مو تك المصترف اإللكترونتي ودذلك تدرج علع( 1اباز  تظ  اندالرديزة الثالثة في التقارير المالية  تدرج اإلفصاحات الخاصة 

 ودتقرير منفصل في التقارير المالية السنوية اعد اإليااحات الخاصة االبيانات المالية.

 

 اإلفصاح و اإلعداد أسس .2

الصتادرة عتن مؤثستة النقتد العراتي الستعودي  التعليمتاتمتوافتا متك ثتنوي تم إعداد هذا المستند الختاص اتالرديزة الثالثتة لإلفصتاح اشتكل 

(SAMA) قرن الرديزة الثالثة ا فيما يتعلا
ُ
 م.4102ديسمبر  10مك البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في و ي

 

 . رأس المال1

و تد التغ اجمتالي ثتعودي للستهم الواحتد. ريتا   01 إثتمية تبلتغ اقيمة ثهم مليار 0.5مليار ريا  ويشمل  05 المدفوع يبلغ رأس ما  المصرف

 .  4102ديسمبر  10دما في  ريا  ثعوديمليار  07.212حقوق المساهمين 

 

 والشقيقة التابعة الشركات 1.5 

فتتي مجتتا  ا وراق الماليتتة اصتتفة أصتتيل التعامتتل وجتتد مقتتر الشتتردة امدينتتة الريتتاض ويشتتمل التتترخيص الممنتتوح لهتتا ي شةةركة اإلنمةةاء لالسةةتثمار:

وا متوا . ويبلتغ رأس متا  الشتردة المصترح اته  ة وإدارة ا صتو اتثتتثماري اتثتشتارات اتدتتتا  وتقتديمووديل ااإلاتافة إلتع تقتديم ختدمات 

  ن ريا  وهي مملودة االكامل لمصرف اإلنماء.مليو 451مليار ريا  ثعودي والمدفوع 

 

يوجد مقر الشردة امدينة الرياض وتم تأثيسها اهدف تسهيل عمليات تمويل الرهن العقاري، وتظتفي الشتردة فقتي  شركة التنوير العقارية:

ريتتا   0110111 المتتدفوع  الشتتردة املكيتتة العقتتارات التتتي يتتتم تقتتديمها للمصتترف داتتمان مقااتتل التمويتتل التجتتاري المقتتدم منتته. يبلتتغ رأس متتا

 ثعودي و د تم اتدتتا  فيه االكامل من  بل المصرف. 

 

تمتتتارس نشتتتاطها دوديتتتل لشتتتردة اإلنمتتتاء طوديتتتو متتتارين للتتتتأمين  شتتتردة زميلتتتة( ويبلتتتغ رأس متتتا  الشتتتردة  وكالةةةة اإلنمةةةاء للتةةةأمين التعةةةاوني:

 ريا . 101110111

 

ويشمل الترخيص الممنوح لها القيام اأعما  التأمين المتوافا مك اوااي  جدةقر الشردة امدينة يقك م :للتأمين شركة اإلنماء طوكيو مارين

مليتتون ريتتا  ثتتعودي. اتتدأت الشتتردة  411متتن رأس متتا  الشتتردة البتتالغ  28.75% . يملتتك المصتترف (SAMA)مؤثستتة النقتتد العراتتي الستتعودي

 م. 4104يونيو  01عملياتها التجارية في 

 

 للمجموعة المال رأس لتحوي إمكانية 2.5 

 تظويل ا موا  داخل المجموعة.  تعليمات في الجهات التنظيمية تظد أو تمنكت توجد  يود أو 
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 . كفاية رأس المال6

 : الردائز ا ثاثيةفيما يتعلا  1ااز اتفا ية رأس الما  اموجب  نسبة دفاية المعتمدة لظسا  متطلبات ا ثسيبين الجدو  التالي 

 مخاطر اتئتمان  مخاطر السوق التشغيلية المخاطر 

 المعياري المنهج المنهج المعياري المؤشرات ا ثاثية  

 

وفتي حالتة التظتو  ينظصتر ا ثتر فتي متا تظتو  متن المتنهج ا ثاثتي إلتع المتنهج المعيتاري، جاهز لل االنسبة للمخاطر التشغيلية فان المصرف

 : يلي

 خاطر التشغيلية طبقا للمنهج المعياري تعتبر أ ل ملل المطلو  رأس الما نسب دفاية ان  -
ً
 المنهج ا ثاثي.مك مقارنة  نسبيا

 طبقا للمنهج المعياري فان أعباء رأس الما  تظمل علع  طاعات ا عما   يظمل الجزء ا دبر علع  طاع مصرفية الشردات(. -

تطبيتتا لموافقتة مؤثستة النقتد العراتي الستعودي علتع المصترف حصتو  فتي تطبيتا المتنهج ا ثاثتي لظتين المصترف  يستتمرهتذا وثتوف 

خسائر التشتغيلية لمقارنتهتا اتلتك المظملتة لقطاعتات ا عمتا  وذلتك لالمنهج المعياري، وثوف يستمر المصرف في تجميك البيانات التاريخية ل

 . من أجل اإلعداد لتطبيا منهج القياس المتقدم الذي يخطي المصرف لتطبيقه في المدى الطويل

 م.4102 ديسمبر 10في % 42لغ معد  دفاية رأس ما  المصرف ما نسبته لقد ا

 

 إدارة رأس المال. 7

النظتترة تردتتز اثتتتراتيجية المصتترف الخاصتتة اتترأس المتتا  علتتع والتنافستتي.  أثاثتتي فتتي تعزيتتز واتتك المصتترفعامتتل  تعتبتتر  تتوة رأس المتتا  

ين مرونتتة وراظيتتة المصتترف وذلتتك لتمكتتين المصتترف لتظقيتتا ا هتتداف تظستت طويتتل ا متتد والتتذي يهتتدف إلتتع المستتتقبلية للظفتتاظ علتتع اثتتتقرار

  التالية:

 .مساندة المصرف لمجااهة المخاطر ا ثاثية ♥

 رفك  يمة العائد علع المخاطرة. ♥

 . تعزيز  درة المصرف علع مجااهة صدمات ا ثواق المالية والاغوط التشغيلية ♥

 

مستتقبلية  فتترةل (ICAAP)لترأس المتا  لنسبة دفايتة التقييم الداخلي ات ااإلاافة إلع اتثتراتيجيوواك خطي العمل ا يقوم المصرف اثنويو 

 ، والتي تهدف إلع ما يلي: ثنوات علع ا  ل 1 لمدة

مصترفية الشتردات مجموعتة   مجموعتات ا عمتا نمو ا نشطة الرئيسة للتمويل واتثتثمار انتاء علتع خطتي ا عمتا  الخاصتة امختلتا  دعم ♥

 . الخزينة(مجموعة و -التجزئة مجموعة و -المتوثطة والصغيرة  الشردات وتشمل

 . مناثبة ثيولةنسب مظافظة علع للوحقوق المساهمين المستقرة و الودائك تمويل المصادر اإلدارة والظفاظ علع   ♥

 المظافظة علع متطلبات رأس الما  النظامي ومعدتت دفاية رأس الما .   ♥

 

 (ICAAP)المال  رأس لكفاية . التقييم الداخلي,

فتتي الظتتاتت  المختتاطر التتتي يتعتترض لهتتا المصتترفجميتتك لمواجهتتة  لاتتمان تتتوفر رأس متتا  دتتافي رأس المتتا كفايتتة التقيتتيم التتداخلي ليهتتدف 

 لمختلا ثيناريوهات  اتعتيادية أو
ً
اشتكل  (SAMA)علتع مؤثستة النقتد العراتي الستعودي   ICAAPويقوم المصرف اعرض تقريتر. التظملوفقا

اشكل نصا ثنوي اينما يتم اإلفصتاح عتن نستب دفايتة رأس المتا  اشتكل راتك ثتنوي دجتزء  يقوم افظص وتقدير ثيناريوهات التظملثنوي و

 من التقارير النظامية الدورية.

 

 :(ICAAP)رأس المال  لكفاية إلطار العام لعملية التقييم الداخليا ,.0

 لمنهج التقييم الداخلي لرأس الما  
ً
 : يتم تقييم ودراثة المخاطر التالية ،جهة المخاطر التي يتعرض لها المصرفلمواال زم وفقا

 (. التشغيلية المخاطر السوق، مخاطر اتئتمان، مخاطر  1لباز  ا ولع االرديزة المتعلقة المخاطر ♥

 .طر اتثتتتراتيجية، ومختتاطروتشتتمل مختتاطر تقلبتتات العوائتتد، ومختتاطر الستتيولة، والمختتا 1لبتتاز  ا ولتتع الرديتتزة اموجتتب المتبقيتتة المختتاطر ♥

 .السمعة، والمخاطر ات تصادية، ومخاطر دورة ا عما ، ومخاطر التردز اتئتماني ااإلاافة إلع مخاطر عدم اتلتزام االمتطلبات الشرعية

 

 منهجية العمل والتطبي  ,.4

المتبعتتة اشتتكل عتتام فتتي  المصتترفيةصتتو  وتتماشتتع متتك ا يقتتوم المصتترف اتظديتتد و يتتاس المختتاطر الخاصتتة اتته ااثتتتخدام منتتاهج مقبولتتة 

تظديد و ياس المخاطر، يتتم اتثتتعانة اتدراء الخبتراء لتظديتد حجتم وأهميتة المختاطر. تردتز عمليتة التقيتيم عدم التمكن من في حا  و .المملكة

 دارة تلك المخاطر: إل التاليةلرأس الما  علع الاوااي لكفاية الداخلي 

  التنفيذية. واللجنة المخاطر إدارة ن مجلس اإلدارة دلجنةلجا خ   من المستمرة المرا بة ♥

  .م ئمة داخلية واوااي وإجراءات ثياثيات وتطبيا واك ♥

الة لمؤشرات ♥
ّ
  .وإدارتها المخاطر الر ااة الفع

 تزويد اإلدارة االتقارير الدورية. ♥
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 التحمل  اتاختبار  ,.1

المختتاطر فتتي  وتهتتدف تلتتك اتختبتتارات لقيتتاس  تتدرة المصتترف علتتع تظمتتل. نويالتظمتتل اشتتكل نصتتا ثتت يقتتوم المصتترف اتنفيتتذ اتترامج اختبتتارات

 . عوامل أخرى تتعلا ابيئة العمل وأثياثية  وأاثتراتيجية  وأوالتي  د تنشأ اسبب عوامل ا تصادية القاثية واتثتثنائية  ظروفال

 لسياثة المصرف الخاصة ااختبتار و
ً
راظيتة  غيتر اتعتياديتة واثرهتا علتع ستيناريوهاتلالمظتملتة ل يةدراثتة وتظليتل اآلثتار الستلبيتتم  التظمتلوفقا

 دفاية رأس الما .نسبة السيولة ونسب المصرف و الموجودات و

وتغطتتتي  ،راظيتتتةالستتتيولة والمتتت ءة ودتتتذلك لقيتتتاس   تتتدرة المصتتترف علتتتع اتثتتتتمرارية قيتتتاسل وتنفيتتتذ اختبتتتارات التظمتتتل تتتتم تصتتتميم و تتتد 

 اآلتية: لعوامل ا التظمل  ياسثيناريوهات 

 إلتعالتتي تقتاس متن حيتم النستبة ومتعثترة  الموجودات من عمليات اثتثمار وتمويتلالزيادة/النقص في  يمة وتمثل جودة الموجودات:  ♥

 تمويل.موجودات ال

 الراظية: الزيادة/النقص اظسا  الراط/الخسارة. ♥

 ا .رأس الما  ونسبة دفاية رأس المفي إجمالي التغيرات  وتمثلدفاية رأس الما :  ♥

 السيولة: وتقاس من حيم التغيرات في المؤشرات الرئيسة للسيولة.مؤشرات  ♥

دارة تام مجموعة العمل الخاصة ااختبارات التظمل عدة فرق عمل تتبك إدارة المخاطر وتقوم اتقديم تقارير عن نتائج اختبارات التظمل للجتان اإل

 خ   اتجتماعات السنوية الثنائية. اإلشرافيةالتنفيذية( دما تنا ش النتائج مك الجهات ولجان مجلس اإلدارة  لجنة إدارة المخاطر واللجنة العليا 
 

 . إدارة المخاطر9

د يتتظد ختذ هتذه التغييترات فتي اتعتبتار و ذلتك متن خت    تتم إعتداد اإلطتار العتام إلدارة المختاطرنظرا للتغير المستتمر فتي ايئتة المختاطر فقتد 

 التنظيمي وتظديد الص حيات ، من خ   ما يلي:الهيكل واك لة واتثتق لية ولمساءمثل ا يةثامبادئ ا ثال

 المراجعة الداخلية. إدارات العمل وإدارات الر ااة الداخلية وإدارة يقوم منهج إدارة المخاطر علع ث   خطوط دفاع هي ♥

المختاطر مستؤولة عتن إعتداد ا طتر الخاصتة إدارة نما تعتبتر ايطتها، مسؤولة عن اإلدارة اليومية للمخاطر الم زمة  نشإدارات العمل تعتبر  ♥

المراجعتة الداخليتة اتقتديم  إدارة وتقوماسدارة المخاطر وواك ا دوات والمناهج التي تهدف إلع تظديد و ياس ورصد ومرا بة المخاطر. 

 تتعلا افعالية نهج إدارة المخاطر. تأديدات

المستتقلة واعتمتاد  مراجعتةال  المدير العام للمخاطر ومدراء مخاطر اتئتمان امستؤولية إدارة المخاطر االمصرف من خ مجموعة تاطلك  ♥

المقدمة متن مجموعتات ا عمتا ،  الطلباتجميك للجنة اتئتمان خطوط اتئتمان لجميك التسهي ت اتئتمانية التي تدخل امن إطار ص حيات 

 .ط وثج ت اتئتماندما تقوم مجموعة المخاطر امرا بة شمولية علع جميك خطو

 .  المخاطر االتأدد من م ئمة وتطبيا ثياثات المخاطر في المصرف وأنها تتماشع مك ثياثة  بو  إدارة المخاطر تقوم ♥

 المنوط اها تظمل المخاطر االمصرف.  ا خرىتعتبر إدارة المخاطر مستقلة، من الناحية الوظيفية والتنظيمية، عن وحدات العمل والوحدات  ♥

 مجلس إدارة المصرف. تظ  مسؤوليات  علع المخاطر التي  د يتعرض لها المصرفالعام مسؤولية اإلشراف تندرج  ♥
 

 المخاطر قبول . سياسة 01

المصترف مردتز علتع  وأثر ذلك المخاطرتلك  درة المصرف علع تظمل تشمل ثياثة  بو  المخاطر جميك جوانب المخاطر في المصرف ومدى 

 االيتة مختلتا إدارات المصترف لتظمتل المختاطر ليتتم اعتمادهتا متن  بتل تظتدد تلتك السياثتة دمتا  ،وع مته التجاريتة تهوثمع وإيراداتهالمالي 

فتتي مجموعتتات ا عمتتا ، ويتتتم اشتتكل دوري متتن ختت   مؤشتترات  يتتاس المختتاطر مجلتتس اإلدارة. ويتتتم متااعتتة تطبيتتا ثياثتتة  بتتو  المختتاطر 

 .  مدير عام مجموعة المخاطرتقديم تقارير دورية لإلدارة اشأنها من خ 
 

 إدارة مخاطر االئتمان  0.01

متتن  وللظتتدالمصتترف.  متتكالمبرمتتة  التمويتتل اموجتتب اتفا يتتةالتعا ديتتة فتتي الوفتتاء االتزاماتتته  أحتتد العمتت ءتنشتتأ مختتاطر اتئتمتتان عنتتدما يفشتتل 

تصتتنيا المختتاطر الخاصتتة  و ت تقيتتيم داخليتتة لتظديتتديستتتخدم المصتترف أدوااتقيتتيم الم ئتتة الماليتتة لعم ئتته و المصتترفيقتتوم  مختتاطر اتئتمتتان

 الممنوح من شردات التقييم المستقلة.  يااإلاافة إلع اتعتماد علع التقييم اتئتمان Obligor Risk Rating ORR)اعم ئه  

والتقيتيم المستتمر  المتااعتة  المخاطر امرا بة مخاطر اتئتمتان متن خت مجموعة اتئتمان ومدير عام عام مخاطر اتئتمان ومدير  يقوم فريا

تهتدف  المتالي.العمت ء والتقيتيم المستتمر  نشتطتهم وواتعهم زيارات ذلك  م المالية. ويشملزاماتهالوفاء االتعلع عم ء المصرف لقدرة 

حتدود . يتتم واتك  لط المصرفدل واعتماد إجراءات معالجة فعالة عند الارورة لظماية مصاااإلجراءات الخاصة ااتئتمان إلع التظديد المبكر للمش

دمتا يقتوم المصترف اتخفيتا المختاطر اتئتمانيتة التتي  تد يتعترض لهتا ، والفتترة وشتروط التدفكالماليتة حستب نتوع المعاملتة  ائتمانية للمدينين

 .الظاجةعند  عينيةاطلب امانات 

 إلع مرا بة مخاطر المظفظت
ً
اقطتاع صتناعي أو  طتاع  ياتئتمتانتنشتأ استبب التردتز وغيرهتا متن المختاطر التتي  ة اتئتمانيتةيسعع المصرف أياا

ااثتتقطا  عمت ء متن مختلتا  ةاتئتمانيتتنويتك مظافظته  متن خت   للتخفيتا متن مختاطر التردتز يستعع المصترفو. ا تصادي أو جغرافي معين

رأس المتا  لتمويتل  ا جتل  تمويتل  صتير القطاعات ات تصادية وتنويك التمويل من خ   تلبية مختلا اتحتياجات التمويليتة لعم ئته ثتواء دانت

 :قطاعات التالية اشكل مستمرالفي  اتتردز ال. تقوم مجموعة المخاطر امرا بة  والمشاريك يةرأثمالاللنفقات ل ا جلالعامل أو تمويل طويل 

 ا عما   طاعات ♥

 .ات تصادية القطاعات ♥

 .اآلخر الطرف/المتعهد/العم ء مجموعات ♥

 .المصرفية وغير صرفيةالم المالية المؤثسات ♥

   .اتئتماني التصنيا ♥

 (. العقارية الامانات التظديد وجه وعلع  الامانات أنواع ♥

 . السوق ووا ك والقانوني ات تصادي الوا ك لتعكس مستمر اشكل اه الخاصة اتئتمان ثياثات اتظديم المصرف دما يقوم
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 إدارة مخاطر السوق 4.01

مختاطر . يتتم إدارة التذاذ  الظاد في القيمة السو ية لموجودات ومطلواات المصترف الماليتة  امل تشملاعدة عوتنشأ مخاطر السوق وتتأثر 

 التعليمتتات النظاميتتة المعتمتتدةااإلاتتافة إلتتع اتبتتاع ثياثتتات إدارة مختتاطر الستتوق تطبيتتا ومختتاطر الستتوق حتتدود واتتك متتن ختت    الستتوق

متن  (ALCO)وإعداد التقارير ال زمة للجنة الموجودات والمطلواات مخاطر لل التعرااتارصد  إدارة مخاطر السوققوم وت. والمتطلبات الشرعية 

 . بل مدير عام المخاطر

 :  وفيما يلي أهم المؤشرات التي يتم متااعتها

 .الما  رأس دفاية معد  ♥

 .السيولة تغطية نسبة ♥

 .التمويل المستقر صافي ♥

 .الودائك علع التمويل نسبة ♥

 .التمويل مصادر تردز ♥

  .العم ت أثعار طرمخا ♥

 .(VAR) للمخاطرة عند القيمة ♥

 .(EVE)لرأس الما   ات تصادية  يمة ♥

  .السيولة مخاطر ♥

  .اثتثمارات الخزينة الظدود متااعة ♥

 

 يةإدارة مخاطر التشغيل 1.01

 تحتسا   االية المصرف لتظمل للمخاطر التشغيلية تم اخذ العوامل التالية ااتعتبار: 

  .طر التشغيلية المؤثرة أو الجوهريةمبدأ القياس للمخا ♥

 .التقييم الذاتي للمخاطر ونظم الر ااة الداخلية ♥

 .خسائر المخاطر التشغيلية للسنوات السااقة ♥

 .نتائج اختبارات التظمل ♥

 ويتم واك ثياثة  بو  المخاطر علع مستوى المصرف ومن ثم يتم توزيعهتا علتع  طاعتات ا عمتا  فتي المصترف، ثتم تتوزع علتع مستتوى

 العمليات التشغيلية من خ   مؤشرات المخاطر ا ثاثية. 

 

 . مخاطر االئتمان 00

 لمحة عامة 0.00

 للشتتروط التتتي تتتم اتتفتتاق عليهتتا مالوفتتاء االتزامتتاته احتمتتاتت تعثتتر المتتدينين فتتيتتمثتتل مختتاطر اتئتمتتان فتتي 
ً
المصتترف. متتك  التعا ديتتة وفقتتا

 عن تظمل مخاطر اتئتمان: المسؤولةوالرئيسة  وفيما يلي مجموعات العمل

 .الشردات مصرفية مجموعة ♥

 .المصرفية التجزئة مجموعة ♥

 .الخزينة مجموعة ♥

 

 مخصصات التمويل: 4.00

 للقواعتد الصتادرة عتن مؤثستة النقتد العراتي الستعودي
ً
 لتذلك، يقتوم المصترف و . (SAMA) يقوم المصرف اواك مخصصات التمويل وفقا

ً
تبعتا

 اواتك مخصصتات والمتعثرة اناء علع تقييم احتمتا  عتدم وفتاء المتدينين االتزامتاتهم. اواك مخصصات مظددة للظسااات 
ً
يقتوم المصترف أياتا

تتتم مراجعتة  و .وذلتك لتقتدير مبلتغ التعثتر عنتد حدوثتة اناء علع تقييم احتماتت التعثراتئتمانية لمظفظة ااالمتبقية  االموجوداتعامة تتعلا 

ومتتدير عتتام المجموعتتة  مجموعتتات العمتتلاتئتمتتان ومتتدير عتتام المختتاطر ومتتدراء عتتام متتن  بتتل متتدير واعتمتتاد للمخصصتتات المظتتددة والعامتتة 

 المالية والرئيس التنفيذي.

 

 . مخاطر السوق04

 مقدمة 0.04

مثتل اتثتواق الماليتة ماليتة استبب تغيترات فتي لتألدوات الالقيمتة العادلتة أو التتدفقات النقديتة المستتقبلية  تقلتبتتمثل مخاطر السوق فتي 

 أثعار ا ثهم ومعدتت ا رااح وأثعار صرف العم ت ا جنبية وأثعار السلك. 

 

 مخاطر السوق إدارة 4.04

ر ااة تعراات المصرف لمختاطر الستوق متن خت   تطبيتا ثياثتة  بتو  المختاطر وثياثتة مختاطر  لجنة الموجودات والمطلواات مسؤولة عن

تا  متك التقلبتات فتي اإليترادات واتبي الستيولة هدف وتق. دارة مخاطر السوإلالاوااي  الخزينة ومرا بة
ّ
اشكل أثاثي إلع التعامتل اشتكل فع

االستيولة  االمختاطر المتعلقتة (لجنة إدارة المخاطر ولجنة الموجتودات والمطلواتات ومجلتس اإلدارة اما في ذلك وإا غ اإلدارة العليا للمصرف 

 . والسوق
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 سعر الصرف مخاطر 0.4.04

واتع  ثياثتة  ا جنبيتة.االعم ت  المسجلةالمالية أو ارتفاع  يمة المطلواات المالية  الموجوداتفي تدني  يمة  عر الصرفثتتمثل مخاطر 

وعمت ت دو   G10ا جنبية ا ثاثتية مثتل التدوتر ا مريكتي وعمت ت مجموعتة  حسب فئات العم تللمرادز المالية مخاطر الخزينة حدود إدارة 

ويعتزى ذلتك اشتكل أثاثتي اظتدود طفيفتة لمختاطر صترف العمت ت ا جنبيتة ي، وغيرها من العمت ت. ويتعترض المصترف مجلس التعاون الخليج

 والمرتبي اسعر صرف ثاا .الدوتر ا مريكي عملة ومطلوااته االريا  السعودي واشكل أ ل ا أن معظم موجوداتهإلع 

 

 األسهم في االستثمار مخاطر 4.4.04 

 يمتة تقيتيم المظتافي اتثتتثمارية وتعتديل  اسعتادةويقوم المصرف دوريتا  للسهم،في ا ثهم تدني القيمة العادلة  تمثل مخاطر اتثتثمار

 
ً
الشتامل حستب السياثتات السائدة في السوق ومعالجة الفترق فتي حقتوق المستاهمين أو  ائمتة التدخل  لألثعارا ثهم المتاحة للبيك تبعا

 .المظاثبية المتبعة

 

 السوق مخاطر لمقابلة المال سرأ متطلبات 1.04

رأس  ويظستب دفايتةرأس الما  لمقاالتة مختاطر الستوق وذلتك ااثتتخدام المتنهج المعيتاري.  دفاية يظتسب المصرف الظد ا دنع من متطلبات

  .العم ت ا جنبية ومخاطر السيولةصرف ومخاطر  معد  الراطمخاطر ا تتعلا لتظمل أي تقلباتوالما  لمواجهة المخاطر 

 

 . المخاطر التشغيلية01

 المتتوظفين أو او  صتور فتتي تطبيتتا اإلجتتراءات الداخليتة أو استتبب أخطتتاء تنشتأ استتبب أخطتتاء  تتد تتمثتل المختتاطر التشتتغيلية فتي الخستتارة التتتي

 المصرف.  اتنشاط وأوحدات  أي منتنشأ المخاطر التشغيلية في  و د .عن ثيطرة المصرف أو اسبب أحدا  خارجةاآللية  ا نظمة اسبب فشل

مجموعتة إدارة المختاطر وتتمثتل مهامته فتي رصتد ومرا بتة المختاطر  اتمنيعمتل  يةلمخاطر التشغيلا إلدارة لمصرف فريا عمل مستقللدى ا

 لسياثتة 
ً
دتذلك  تام المصترف اواتك وتطبيتا ارنتامج اثتتمرارية  .إدارة المختاطر التشتغيليةالتشغيلية للمصرف ويتتم تنفيتذ تلتك المهتام وفقتا

 والظماية في الكوار . ا عما  

 

 التشغيلية المخاطر ومراقبة إدارة 0.01 

اشتتكل ياتتمن المظافظتتة علتتع اثتتتق لية إدارة المختتاطر عتتن مجموعتتات العمتتل ا ختترى  يةمختتاطر التشتتغيلالتتتم تصتتميم اإلطتتار العتتام إلدارة 

توثيتا و وعوامتل الر ااتة الداخليتةتقيتيم المختاطر تظديد و يتاس ومن مخاطر التشغيل الفريا إدارة و تمكن السياثات المواوعة  .االمصرف

العمتل مجموعتة المختاطر التشتغيلية اتمن اتظمل المخاطر أو التخفيتا منهتا متك اإلاقتاء علتع مستؤولية إدارة التصظيظية أو ومتااعة الخطي 

 .المعنية

متك متدراء  طاعتات ا عمتا  واإلدارة العليتا اهتدف  صتة خت   اتجتماعتات التتي تتم عقتدهااخال ام فريا إدارة المخاطر التشغيلية اجمك ايانتات 

 و االيتهتا علتع تظمتلاإلدارة توجهتات لتراي  عمتل تتم إعتداد متنهجعليتة  ا عمتا  وانتاًء ألهداف اتثتتراتيجية لقطتاع لالظصو  علع فهم وااط 

 وفظتصتقيتيم و تظديتد دتذلك لمختلفتة ، والعمتل اتم إعداد وتنفيذ ارنامج توعوي متكامل عن المخاطر شمل جميك الوحدات  مخاطر التشغيل.

 . واك وتطبيا منهج إلدارة هذه المخاطرمك إدارات  طاعات ا عما  اهدف و منا شة اثرها  الر ااية لاواايا

 

  . نسب كفاية رأس المال إلدارة المخاطر التشغيلية 4.01

لمختاطر التشتغيلية وذلتك حستب متطلبتات مؤثستة النقتد يعتمد المصرف منهج المؤشر ا ثاثتي لظستا  متطلبتات نستب دفايتة رأس المتا  ل

من معد  إجمتالي ا راتاح التشتغيلية  ختر ثت   ثتنوات . ويتطلتك  (15%). وتتم عملية اتحتسا  علع أثاس 1وااز   (SAMA)العراي السعودي 

. هتذا وثتوف  (SAMA)الستعودي المصرف إلع تطبيا المنهج المعياري والذي يتطلب حصو  المصرف علتع موافقتة مؤثستة النقتد العراتي

يستتتمر المصتترف اتجميتتك الخستتائر التشتتغيلية ومقارنتهتتا متتك ثياثتتة  بتتو  المختتاطر لكتتل مجموعتتات ا عمتتا  وذلتتك اتتمن التظاتتيرات لتطبيتتا 

 المنهج القياثي المتقدم في المستقبل. 

  

  تنفيذ عمليات ال تلتزم باألحكام الشرعية. مخاطر 02

ف متوافتا متك الشتريعة اإلثت مية إلتع مختاطر و توع وتنفيتذ عمليتات مظتدودة ت تنطبتا عليهتا تلتك الاتوااي اظكم أنه مصر يتعرض المصرف 

 المخاطر.و د  ام المصرف اسنشاء هيئة شرعية مستقلة ووحدة ر ااة شرعية اهدف رصد تلك  وا حكام،

 

 الشريعة الرقابة حوكمة 0.02 

تبليغ اثتراتيجياته الخاصتة اتسدارة المختاطر ذات الصتلة اتاتلتزام وااي الشرعية لتمكين المصرف من تم إنشاء اإلطار العام ل لتزام اا حكام والا

 للمبتادئ الشترعية
ً
ل لتتزام اا حكتام والاتوااي الشترعية متن يتتألا اإلطتار العتام و . اا حكام والاوااي الشرعية من  بتل جميتك اإلدارات وفقتا

ت والاتتوااي التتتي تاتتطلك اهتتا دافتتة إدارات المجموعتتة، ويتتتم تنفيتتذ حودمتتة الشتتريعة متتن ختت   هيكتتل حودمتتة الشتتريعة وا نظمتتة والعمليتتا

 :اإلدارات اآلتية

 .الشرعية المراجعة ♥

 .والبظو  الدراثات ♥

 الدعم والتواصل. ♥
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 الشرعية الهيئة 4.02

لتع وجتو   يتام أي مصترف متوافتا متك ، والتتي تتنص عاإلث مية الشريعة  حكاممتوافا مك الشريعة اإلث مية مصرف أي تخاك عمليات 

هيئتتة شتترعية لتقتتديم التترأي الشتترعي للمصتترف اكتتل متتا يتعلتتا اعملياتتته لاتتمان عتتدم تاتتمنها  ي عنصتتر مختتالا الشتتريعة اإلثتت مية اسنشتتاء 

  لألحكام الشرعية.

 :ما يأتيتعتبر الهيئة الشرعية مسؤولة عن 

 اشأنها. يلزم ما وإصدار ونظوها، والوثائا والنماذج اتواتتفا ي العقود وفي المصرف، معام ت جميك في النظر ♥

 .اإلث مية الشريعة أحكام اوء في وتطويرها المنتجات ااتكار في اإلثهام ♥

 .الصظيط الوجه علع الهيئة  رارات تنفيذ من والتأدد ومعام ته، أنشطته جميك في اإلث مية الشريعة اأحكام المصرف التزام مرا بة ♥

 .الشرعية ر ااةال معايير إ رار ♥

 .اشأنها يلزم ما وإصدار الر ااية، والملظوظات الشرعي ا داء تقارير دراثة ♥

 .صرفها واإلشراف علع شرعية، مخالفة نتيجة المستبعدة المبالغ من للتخلص الشرعية الاوااي واك ♥

 .الشرعي الوجه علع الزداة حسا  من تأددال ذلك ويشمل اإلدارة، مجلس من اعتمادها  بل للمصرف المالية للقوائم الشرعية المراجعة ♥

 اشأنه. المساهمين أثئلة من يرد  د عما واإلجااة للمساهمين، الشرعية، وإع نه الناحية من المصرف أداء عن الدوري التقرير إصدار ♥

 

 الشرعية والضوابط األحكام مع متوافقة الغير اإليرادات معالجة 1.02

إلدارة . ولشتريعة أو متن المظتمتل أن تصتبط دتذلكأحكتام اغيتر المتوافقتة متك  اإليترادات دة للتعامتل متكلدى المصرف ثياثات وإجراءات معتمت 

 تطبيا اإلجراءات التالية:علع  تم العمل مخاطر عدم اتلتزام اا حكام الشرعية

 .مك إدارات العمل المختلفة التوعية واتتصا  ♥

 .مخاطر عدم اتلتزام اا حكام الشرعية تظديد وتقييم ♥

 وواك الاوااي الر ااية.المرا بة  ♥

 .والمتااعة اإلا غ ♥

 

 . مخاطر السيولة 01 

التتي يتتم تستويتها متن وسداد لعند اثتظقا ها أو حلولها ل المالية هلتزاماتااتتمثل في المخاطر الناجمة عن عدم  درة المصرف علع الوفاء 

الستوق أو عمليتات التخفتي  اتئتمتاني تقلبتات تنشتأ مختاطر الستيولة استبب  دو تالماليتة ا خترى. تستييل الموجتودات خ   السداد النقدي أو 

تقيتتيم امتتا فتتي ذلتتك  واتثتتتثمار تستتعع اإلدارة لتنويتتك مصتتادر التمويتتلو. المعتمتتدة  والتتتي  تتد تتستتبب فتتي تجفيتتا اعتت  مصتتادر التمويتتل

 .اشكل فعا  مخاطر السيولة إلدارة ا يعادلهوم ااإلاافة إلع اتحتفاظ ارصيد دافي من النقد، السيولة  حسبالمالية الموجودات 

عليته تتم  دان ل زمه المالية ا خيرة ا ثر الكبير في التعليمات المتعلقة امرا بة وإدارة مخاطر السيولة واثرهتا علتع القطتاع المصترفي . وانتاًء 

ومعتتد  صتتافي التمويتتل المستتتقر  (LCR)الستتيولة ( المتعلقتتة اتتسدارة مختتاطر الستتيولة والمتمثلتتة فتتي معتتد  تغطيتتة 1اعتمتتاد متطلبتتات اتتاز   

(NSFR) . 

 

 السيولة مخاطر إدارة منهج 0.01 

لوفتتاء االمتتدفوعات اليوميتتة وتستتوية دى المصتترف لأرصتتدة دافيتتة لتت اليوميتتة تتتوفرلستتيولة ادارة متتن ختت   مهتتام إالخزينتتة مجموعتتة تاتتمن 

 لسيولة دذلك ما يلي: تشمل عملية إدارة مخاطر او اتلتزامات في تواري  اثتظقا ها. 

 .النقدية التدفقات في متو عة غير ااطرااات أي من دظماية السيولة من داف   ااحتياط   اتحتفاظ ♥

 احتسا  فجوة اتثتظقاق و تغطيتها. خ   من والقصير الطويل المدى علع النقدية التدفقات إدارة ♥

 .الممولين أو المودعين دبار علع ئدالزا اتعتماد من للظد المصرف مستوى علع الودائك تردز مرا بة ♥

 .التمويل من مصادر مناثب مزيج وجود لامان التمويل مصادر تنويك ♥

التمويتل  صتافي ومعتد  الستيولة تغطيتة ومعتد  الستعودي العراي النقد مؤثسة  بل من المطلواة السيولة امعدتت اتحتفاظ امان ♥

 .المطلو  ا دنع الظد المستقر امن

  العام في مرتين االسيولة الخاص ملالتظ اختبار إجراء ♥
ً
توفير السيولة في  من اختبار  درة المصرف علع دجزء السيناريوهات لمختلا وفقا

 . حاتت الطوارئ

 اتسدارة مختتاطر ، دافتة السياثتتات واإلجتراءات ذات الصتلةاللجنتة التنفيذيتةمختاطر الخزينتتة، والتتي تخاتك لمراجعتة واعتمتتاد  إدارة تغطتي ثياثتة

 جتتل، دمتتا يظتتتفي  الودائتتك% متتن 2% متتن إجمتتالي الودائتتك تظتت  الطلتتب و 7يظتتتفي المصتترف اوديعتتة نظاميتتة لتتدى المؤثستتة تبلتتغ و الستتيولة،

  11% متن الودائتك علتع هيئتة نقتد وموجتودات ماليتة يمكتن تستييلها فتي متدة ت تتجتاوز 41المصرف ااحتياطي نقتدي ت يقتل عتن 
ً
  يومتا

ً
 تطبيقتا

ليوم واحتد متن و هذا ااإلاافة إلع إمكانية الظصو  علع السيولة ال زمة عن مؤثسة النقد العراي السعودي. مرا بة البنوك الصادرلنظام 

 مك مؤثسة النقد العراي السعودي  مرااظة مك المؤثسة(.  ةخ   تسهي ت خاص

 

  لالستثمارات المصرفيةمعدل األرباح  تقلب . مخاطر 06 

ألدوات لتتالتتتدفقات النقديتتة المستتتقبلية  يمتتة ا راتتاح والتتتي تتتؤثر فتتي القتتيم العادلتتة أو  نستتبفتتي  استتبب التغيتترمختتاطر معتتد  ا راتتاح تنشتتأ 

 المالية. 
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 لمخاطر تقلب معدل األرباح: العمومية الميزانية في المدرجة غير والبنود المطلوباتو لموجوداتا حساسية استجابة 0.06 

يستخدم و المستقبلية. معدتت ا رااح علع مردزه المالي وتدفقاته النقديةاتقلب تبطة مختلا المخاطر المر ل اتيقوم المصرف اسدارة التعرا

التمويل اعد إاافة هامش ا رااح عند غيتا   تكلفةاتقدير الخزينة  مجموعةتقوم و. ثايبور لتسعير عمليات التمويل (SAIBOR)مؤشر  المصرف

علتتع  أعلتتعراتتاح حستب تتتواري  اثتتظقاق التمويتتل حيتتم يتتم فتترض معتتدتت راتط يفتترض المصترف معتتدتت ا و. المؤشترات الظقيقيتتة فتي الستتوق

 . ا جلالتمويل طويل 

 

 . مخاطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال 07 

الستيولة، مختاطر  الستوق ومختاطر اتئتمتان، مختاطر زيتادة أنتواع المختاطر ا خترى مثتل إلتع  عامل مؤثر  د يؤديالكلي  ات تصادمخاطر  تعتبر

 .والمخاطر اتئتمانية علع وجه الخصوص النشاط الرئيس للمصرفتقدير اثرها علع لوتظليلها  ام المصرف اتقييم هذه المخاطر  ولقد

 

 االستراتيجية. المخاطر  ,0 

التغيترات  وأتيجية ت اتثتترااتنتج عن القترار  د إيرادات وأرااح المصرف والتي  المؤثرة اشكل جوهري علعلمخاطر اا اتثتراتيجيةالمخاطر  تتمثل

والتتي أثبا  خارجيتة  رارات اتدارة أو تنتج عن  د  اتثتراتيجية. وهكذا فسن المخاطر  خاطئة ةل أو نتيجة تتخاذ  رارات اثتراتيجيعمايئة الفي 

 وغير ذلك. السوق  فيحصة المصرف خسارة  د تؤدي إلع  وأ يمة حقوق المساهمين   د تؤثر اشكل ثلبي علع

آخذا في الظسبان اتعتبارات والعوامل المرتبطة اعمليتة تخطتيي متظفي منهج تقييم  إلعمستندا  ثتراتيجيةاتمخاطر الرف اتقييم  ام المص 

 .اتثتراتيجيةتنفيذ هذه  ة المصرف علعو در  اتثتراتيجية

 

 . مخاطر السمعة 09 

 ترارات  أو موظفيته أو المصترفأو غير مهنية متن  بتل إدارة  أخ  ية غير ممارثاتوالتي  د تنتج عن  اآلثار السلبية إلعتشير مخاطر السمعة 

 اإلشتاعاتامتا فتي ذلتك الشتكاوى زيتادة حجتم و فقتدان وتء عمت ء المصترف المصترف، ممتا  تد تتؤدي إلتعفي حتا  الجهة التنظيميةمن  بل 

 السلبية المؤثرة علع السمعة وغير ذلك. 

 يتتاس ومقارنتتة العديتتد متتن المختتاطر  اا علتتع عتتدة عوامتتل لمختتاطر الستتمعة يتتتم اموجبهتتو تتد  تتام المصتترف اتقيتتيم مختتاطر الستتمعة مستتتند

 للوصو  إلع أفال الممارثات تجاهها وتظقيا أفال النتائج اشكل عام.

  

 مكافئة الموظفين على أسس المخاطرة .  41 

. ب والمكافئتات متك عمليتة اتختاذ  ترارات المختاطرلموائمتة الرواتتارنتامج مكافئتة المتوظفين علتع أثتس المختاطر  يقوم المصترف حاليتا اتطتوير

 ويهتدف هتذا البرنتامج، لتظمتل المختاطر  نيااتة عتن المصترفااتختاذ  ترارات جوهريتة وثوف يظدد هذا اإلطار منسواي المصرف الذين ياطلعون 

 . القراراتتلك الناتجة عن والمخاطر  داءالمتعلقة اا و "المتغيرة "المكافئاتمواءمة اين لل

 ا يلي تصنيا الموظفين من حيم أهمية الوظيفة والوعهم في القرارات التي يترتب عليها مخاطر:وفيم

والتذين تنتدرج  (SAMA)المدراء التنفيذين ومدراء عموم المجموعات والتذين يتطلتب تعييتنهم موافقتة مؤثستة النقتد العراتي الستعودي  ♥

 تعليمات والتوجيهات والتظكم اأعما  مجموعات العمل اشكل عام.تظ  مسؤولياتهم إصدار الص حيات وواك خطي العمل وإصدار ال

والذين يشكل عملهتم ا ثاثتي اتختاذ القترارات اشتأن أعمتا  المصترف أو أ ستامه أو  ،الموظفين المعنيين ااتخاذ  رارات ذات مخاطر عالية ♥

وتتتؤثر  تتراراتهم  الخزينتتة مصتترفية أو مجموعتتةال التجزئتتة الشتتردات أو مجموعتتة مصتترفية الشتتردات التااعتتة و فتتي الغالتتب يتبعتتون مجموعتتة

 علع أداء المجموعة أو علع المصرف.

الموظفين المعنيين اا  سام الر ااية ويتمثل دورهم في مساندة مجموعات ا عما  من خت   أداء ا دوار الر اايتة أو إدارة المختاطر أو  ♥

 رة الر ااة الشرعية والمراجعة الداخلية.اإلدارة المالية أو إدارة اتلتزام، وتتامن هذا المجموعة إدا

 .الموظفون اآلخرون ويمثلون اا ي موظفين المصرف غير المذدورين أع ه ♥

موظفي اإلعارة أو مقدمي الخدمات الخارجيين والذين لديهم أعما  تتعلا ااتخاذ  رارات ذات مخاطر ويتمثلون فتي فترق المبيعتات فتي  ♥

فراد أو اع  اإلدارات التااعة لهما. ويمكن تصنيفهم أما امن الموظفين المعنيين مباشرة ااتختاذ مجموعات تمويل الشردات أو تمويل ا 

  رارات ذات مخاطر أو من امن مجموعات معنية ااتخاذ  رارات ذات مخاطر.



84



85التقرير السنوي 2014

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 اسد بن الفراتالعملفرع حي العمل )البطحاء(

طريق الملك عبداللهالملك فيصلفرع الملك فيصل )رجال ونساء(

طريق األمير سعد بن عبدالرحمن االولالروابيفرع الروابي )رجال ونساء(

طريق االمام سعود بن عبدالعزيز بن محمدالنزهةفرع النزهة )رجال ونساء(

طريق ديرابالشفاءفرع الشفاء - طريق ديراب

شارع بن تيميةالشفاءفرع الشفاء )رجال ونساء(

شارع انس 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 االمام محمد بن سعود بن مقرنالديرةفرع الديرة

داخل مطار الملك خالد الدوليالمطارفرع المطار

 طريق االمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حي المروج فرع المروج )رجال ونساء(

طريق اإلمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزحي اليرموكفرع اليرموك

داخل مستشفى االمير محمد بن عبدالعزيزحي الروابيفرع مستشفى االمير 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(

الدمام
الشارعالحيالفرع

شارع األمير محمد بن فهد )الشارع االول(الطبيشيفرع الدمام )رجال ونساء(

شارع علي بن ابي طالبالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق الملك فهدأحدفرع أحد )رجال ونساء(
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فروع المصرف

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(

مكة
الشارعالحيالفرع

شارع العزيزة العام – برج العقلالعزيزيةفرع مكة )رجال ونساء(

الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشمعشيفرع الطائف )رجال ونساء(

المدينة المنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الدائري بجوار وكالة الناغي للسياراتالخالديةفرع المدينة المنورة )رجال ونساء(

الخبر
الشارعالحيالفرع

طريق الدمام - الخبر الساحليالراكةفرع الراكة

تقاطع شارع االمير تركي مع شارع االمير سلماناليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع الخميسالفناتيرفرع الجبيل )رجال ونساء(

حفر الباطن
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فيصلالبلديةفرع حفر الباطن )رجال ونساء(

المبرز
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخرسفرع المبرز )رجال ونساء(

الهفوف
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالسوقفرع الهفوف

أبها
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز )الحزام الدائري(السدفرع )رجال ونساء(
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خميس مشيط
الشارعالحيالفرع

طريق الملك خالد بالقرب من جامع الملك فهدالروضةفرع خميس مشيط )رجال ونساء(

بريدة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالصفراءفرع بريدة )رجال ونساء(

عنيزة
الشارعالحيالفرع

طريق الزلفياألشرفيةفرع عنيزة )رجال ونساء(

الرس
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالملك عبدالعزيزفرع الرس )رجال ونساء(

حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع حائل )رجال ونساء(

عرعر
الشارعالحيالفرع

الروضة          فرع  عرعر )رجال ونساء(
تقاطع طريق الملك سعود مع األمير عبدالعزيز بن 

مساعد

تبوك
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالمروجفرع تبوك )رجال ونساء(

سكاكا
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالشلهوبفرع سكاكا )رجال ونساء(

نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

الزلفي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدحي الخالديةفرع الزلفي )رجال ونساء(

صرافات اإلنماء
 منتشرة في مناطق المملكة 

ً
 آليا

ً
يملك مصرف اإلنماء شبكة حديثة ومتطورة من الصرافات اآللية تتجاوز 1022 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.
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