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قدم مصرف اإلنماء العديد من المنتجات والخدمات 
خالل العام المالي 2017م والتي حقق من خاللها 
العديد من الجوائز واإلشادات بالتميز والريادة،  وما 
 لنهج المصرف باالهتمام بكل تفاصيل 

ً
ذلك اال استمرارا

المقدمة لشركائنا األعزاء من فريق عمل  الخدمة 
محترف من الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق رؤية 
المصرف ليكون الشريك المالي المفضل والمصرف  
 الرائد   في   تقديم   المنتجات   والخدمات   المصرفية  
 المتميزة   المتوافقة   مع   األحكام   والضوابط   الشرعية.                                                                                                                                                                                                

تستمر الجهود الحثيثة لتقديم األفضل لشركائنا مع 
جزيل الشكر لهم على منحنا الفرصة لخدمتهم بالشكل 
الذي يرضيهم مع وعدنا لهم بإذن الله باستمرار 
البذل لتحقيق طموحهم وتطلعاتهم في تقديم 
مصرفية بمفهوم جديد من مصرفهم مصرف اإلنماء، 

 في مصرف اإلنماء نسعد بخدمتكم.
ً
نحن دائما

مصرف   اإلنماء  .. نحن نهتم        

الـســالم عــلــيكـم

تتواصل انجازات مصرف اإلنماء ولله الحمد،  وتتوالى 
النجاحات مستمدين العون من الله ثم ثقة شركائنا 
وجهود منسوبي ومنسوبات المصرف الذين ال يألون 
 في تقديم الخدمة المتميزة التي يستحقها 

ً
جهدا

شركائنا الكرام من خالل التزامهم بتحقيق   مبادئ  
 وقيم   المصرف   في   جميع   تعامالتهم.                                                                                                

االهتمام   مبادئ 
ً
دائما ننتهج  اإلنماء  في مصرف 

بالشريك وتقديم أرقى درجات الخدمة، حيث نسعى 
»نحن نهتم« إلى اإلبداع والتميز،  تحقيق  من خالل 
والشفافية  االحترام  خالل  من  والتفوق  الريادة 
بجميع  نهتم  نحن  الشريك،  مع  الراقي  والتعامل 
شركائنا، ونسعى بأن نثبت اهتمامنا من خالل تقديم 
العناية الشخصية لهم، وخدمتهم عبر شبكة واسعة 
من الفروع المتميزة للرجال والنساء تميزت بتصميمها 
، وباهتمامها وتعاملها الراقي مع 

ً
وبناءها خارجيا

 وفق أحدث الوسائل التقنية والخدمات 
ً
الشريك داخليا

المصرفية المعاصرة.
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رؤية
المصرف

لنكون شريكك المالي المفضل.

رسالة
المصرف

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

رؤيـتـنــا
رسالتنا
قيمنــــا



11التقرير السنوي 2017

قيم
المصرف

تأتي أهمية قيم مصرف اإلنماء من كونها مبادئ اساسية ُيسترشد بها في وضع األهداف وإعداد الخطـط 
وبـنـاء االستـراتيجيات التي تقـود بإذن الله إلى أفضل مستويات اإلتقان والفعالية في العمل وخدمة الشركاء.

خدمة الشريك
Serving Partner

الترابط بين الزمالء
Strengthening
Relationships

السعي للقيادة
Striving to Lead

األمانة
Honesty

اإلبداع
Innovation

احترام الجميع
Respect for All

المبادرة
Taking Initiative

خدمة المجتمع
 Serving the
Community
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التأسيس
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التأسيس
تأسس مصرف اإلنماء كشركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1٥( وتاريخ 
1427/2/28هـ الموافق 2006/٣/28م، والسجل التجاري رقم )10102٥0808( 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 )1٥,000,000,000( خمسة عشر ألف مليون ريال مقسم إلى )1,٥00,000,000( ألف 
 متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية.

ً
 اسميا

ً
وخمسمائة مليون سهما

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

شهر ربيع الثاني من عام 1429هـ الموافق شهر أبريل 2008م.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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الدكتور/سعد بن عطية الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي

معالي المهندس

عبدالعزيز بن عبدالله الزامل 
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/سعد بن على الكثيري 

عضو مجلس اإلدارة

معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/محمد بن سليمان أبانمي 

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/مطلق بن حمد المريشد  

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/خالد بن محمد العبودي   

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين 

عضو مجلس اإلدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة   والسالم   على   رسول الله،   وعلى  
 آله   وصحبه   وبعد. .                                                                       

باألصالة عن نفسي،  ونيابة عن الزمالء أعضاء مجلس 
إدارة مصرف اإلنماء، يسرني أن أقدم لكم التقرير 
السنوي للعام المالي المنتهي في ٣1 ديسمبر 
2017م والذي يلقي الضوء على نتائج أنشطة المصرف 
الرئيسية والنتائج التشغيلية والقوائم المدققة للسنة 

المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر 2017م. 

وأود في البداية أن أعبر عن كامل اعتزازي وسعادتي 
 
ً
باإلنجازات والنتائج المحققة خالل عام 2017م، مشيدا
من  التي  المحققة  والنجاحات  المبذولة  بالجهود 
خاللها استطعنا تعزيز قوة المركز المالي لمصرف 
اإلنماء رغم المنافسة الشديدة والتحديات الكبيرة 
التي يواجهها االقتصاد الوطني والعالمي في هذا 

العام، مؤكدين العزم على استمرار العمل بإذن الله 
في طريق النجاح لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات 
والضوابط  األحكام  مع  تتوافق  التي  المصرفية 

الشرعية.

2017م  المالي  العام  في  اإلنماء  مصرف  حقق 
نتائج مالية وتشغيلية مميزة ولله الحمد حيث بلغ 
صافي األرباح 2,011 مليون ريال مقابل صافي ربح 
للعام الماضي 2016م بلغ 1,٥02 مليون ريال، بنمو 
٣4٪، وارتفعت موجودات المصرف خالل عام 2017م 
بنسبة 10٪ حيث بلغت 11٥ مليار ريال مقابل 10٥ مليار 
ريال في العام السابق 2016م، وبلغ اجمالي ربح 
العمليات خالل عام 2017م 4,٣7٣ مليون ريال مقابل 
٣,٣28 مليون ريال للعام السابق 2016م بارتفاع قدره 
٣1٪، كما بلغ الربح من األنشطة الرئيسية لعام 2017م 
٣,49٣ مليون ريال مقابل 2,6٥2 مليون ريال للعام 
السابق بارتفاع قدره ٣2٪، كما بلغت محفظة التمويل 
في ٣1 ديسمبر 2017م 79.1 مليار ريال مقابل 70.2 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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المعطاء وبناء اقتصاد  المملكة العربية السعودية 
بما في ذلك دعم وتعزيز القطاع المصرفي الذي يعد 
ركيزة أساسية القتصادنا الوطني، كما أتقدم بوافر 
الشكر والتقدير لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة 
واالستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 
السوق المالية والجهات األخرى ذات العالقة على 
دعمهم الكبير للقطاع المصرفي السعودي بشكل خاص 
 الله عز وجل أن 

ً
واالقتصاد الوطني بشكل عام سائال

يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة 
األمن واألمان.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

مليار ريال في ٣1 ديسمبر 2016م بارتفاع قدره ٪12،  
كما بلغت ودائع العمالء في نهاية عام 2017م 89 
مليار ريال مقابل 81 مليار ريال للعام السابق بارتفاع 

قدره ٪10.

للسادة  والتقدير  بالشكر  أتوجه  المناسبة  وبهذه 
العضو  وسعادة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  الزمالء 
المنتدب/الرئيس التنفيذي، ومنسوبي ومنسوبات 
مصرف اإلنماء على ما بذلوه من جهد وعمل خالل 
العام المالي المنصرم 2017م، حيث أن هذه النتائج 
متواصل،  عمٍل دؤوب، وجهٍد  بعد  جاءت  المحققة 
وتكاتف وتعاضد من الجميع فلهم كل الشكر والتقدير.
وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والعرفان 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده األمين 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه 
الوطن  هذا  إلنماء  المتواصلة  رعايتهما  على  الله 
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كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

التي  اإلنماء  استراتيجية مصرف   مع 
ً
تماشيا أخرى 

مع  والمتوافقة  واالستثمار  االدخار  على  تشجع 
 لمنتجات 

ً
رؤية المملكة 20٣0، ويأتي ذلك استمرارا

الحماية واالدخار واالستثمار التي يقدمها مصرف 
اإلنماء لشركائه وتسهم في تحقيق أهداف الشمول 

المالي.

العام 2017م عدة ورش  عقد مصرف اإلنماء خالل 
عمل لشركائه من قطاع الشركات الطالع الشركاء على 
أحدث مستجدات األنظمة والقوانين واألعراف الدولية 
لالعتمادات المستندية، واللوائح واألنظمة الصادرة 
من الغرفة التجارية الدولية. ومن خالل )ورشة العمل 
التطبيقية( تمكن شركاء المصرف من قطاع الشركات 
من الحصول على تدريب عملي على الطرق األكثر 
فاعلية إلدارة حسابات الشركات، واستعراض آليات 

الحصول على خدمات ومنتجات المصرف. 

مصرف  الستثمار  ونتيجة  التقني  الصعيد  وعلى 
اإلنماء في مجال البنية التحتية والتقنيات المصرفية 
العربي  النقد  مؤسسة  كرمت  بها؛  واهتمامه 
البنوك  أوائل  من  كونه  اإلنماء  مصرف  السعودي 
األداء  مؤشرات  أعلى  على  الحاصلة  السعودية 
الرئيسية لخدمات أجهزة الصراف اآللي وانتشارها، 
العمالت  إليداع  جهاز  ألول  المصرف  تدشين  كذلك 
المعدنية بالمملكة لتمكين شركاء المصرف من إيداع 
 في حساباتهم المصرفية، 

ً
العمالت المعدنية فورا

 
ً
كما تمكن مصرف اإلنماء من ربط أنظمة المصرف آليا
مع برنامج التداول الخاص بشركة تومسون رويترز 

بسم   الله   الرحمن   الرحيم؛ الحمد لله  والصالة   والسالم  
 على   رسول   الله   وعلى   آله   وصحبه وبعد،                                                                                        

بتوفيق الله يستمر مصرف اإلنماء في النمو وتحقيق 
المستهدفات في جميع المجاالت المالية واإلدارية 
وخطط  البشري،  المال  رأس  وتنمية  واالجتماعية 
التطوير التقني وتعزيز نظم أمن المعلومات وفق 
أعلى المعايير الدولية في الصناعة المصرفية لتلبية 
احتياجات شركاء اإلنماء ورفع مستوى الخدمات التي 

يقدمها المصرف لشركائه.

النجاحات  من  بالعديد  2017م  المالي  العام  حفل 
حيث واصل مصرف اإلنماء تحقيق األرقام اإليجابية 
 تلو اآلخر، من ذلك انتشار الفروع وزيادة 

ً
وتجاوزها عاما

عدد الشركاء والصرافات اآللية والخدمات والمنتجات 
إضافة الى النمو الملموس في الموجودات ومحفظة 
التمويل واجمالي الودائع. كما واصل المصرف تحقيق 
تميزه في مجال البنية التحتية واألنظمة التقنية لتلبية 
احتياجات شركاء اإلنماء ورفع مستوى الخدمات التي 
يقدمها المصرف لشركائه باستخدام أحدث التقنيات 

.
ً
المعاصرة وأكثرها أمانا

على صعيد الخدمات والمنتجات دشن مصرف اإلنماء 
ومنتجات  خدمات  عدة  2017م  المالي  العام  خالل 
جديدة منها »حساب األسرة« األول من نوعه في 
المملكة وأحد أهم أدوات االدخار والتخطيط المالي 
السليم التي تسهم في تحقيق األهداف االدخارية 
لألسرة من ناحية ولتنظيم عملية الصرف من ناحية 
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 كأول 
ً
 عن الطريقة اليدوية المستخدمة سابقا

ً
عوضا

مصرف على مستوى المملكة. وفي صعيد االنجازات 
حصل مصرف اإلنماء على تصنيف شركة يوغوف كأحد 
أفضل عشر عالمات تجارية ضمن تقريرها لعام 2017م 
حيث تفرد مصرف اإلنماء ضمن المصارف السعودية 
في هذه القائمة و حصول المصرف على تصنيف 
شركة Kantar Millward Brown أحد أكبر شركات أبحاث 
التسويق حول العالم كأحد أفضل 20 عالمة تجارية 

في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار أنشطة المسؤولية االجتماعية؛ حرص مصرف 
 
ً
اجتماعيا  

ً
رافدا يكون  أن  تأسيسه على  اإلنماء منذ 

 في خدمة المجتمع. وقد 
ً
 فعاال

ً
 يؤدي دورا

ً
وتنمويا

واصل دعمه في عام 2017م للمصرفية اإلسالمية 
واألنشطة المتعلقة بها وذلك من خالل تنظيم حلقة 
علمية لمناقشة بيع األوراق المالية على المكشوف 
لتسليط الضوء على األحكام الفقهية ذات العالقة 
 من المصرف بدوره االجتماعي في اثراء النقاشات 

ً
التزاما

العلمية وطرح المسائل الحيوية ذات االهتمام من قبل 
شركاء المصرف واإلسهام الفاعل في دعم وتعزيز كل 
ما يتعلق بالعمل المصرفي اإلسالمي. كذلك رعاية 
عبدالعزيز  الملك  دارة  مع  بالتعاون  اإلنماء  مصرف 
بمناسبة اختيار  المنورة«  المدينة  مكتبات  »معرض 
المدينة المنورة عاصمة للسياحية اإلسالمية للعام 
2017م، كما شارك المصرف في إنشاء واحة العلوم 
تعريفي  ركن  وتخصيص  العلمي  القصيم  بمركز 

للمصرفية اإلسالمية والعمالت السعودية.
اهتمامنا بشركائنا يتجاوز ما يتوقعه الكثيرون،  فنحن 

في مصرف اإلنماء نؤمن بأهمية هذه الشراكة ونبذل 
كامل الجهود لالرتقاء بما يرضيهم ويحقق تطلعاتهم،  
 أن أحمد الله عز وجل على 

ّ
وال يسعني في الختام إال

ما يّسر لنا في مصرف اإلنماء لتحقيق ما نصبو إليه 
الشكر  بجزيل  أتقدم  كما  المصرف،   لشركاء  خدمة 
والعرفان لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز  على ما يقومون به من جهود عظيمة 
لخدمة هذا الوطن وقطاعاته االقتصادية المختلفة 
وتوفير كافة السبل وتذليل جميع العقبات لنهضة 
هذا البلد المعطاء المملكة العربية السعودية،  كما 
أتقدم لمعالي رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء 
المجلس  وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية 
ومنسوبات  منسوبي  وزميالتي  زمالئي  وجميع 
المصرف بالشكر واالمتنان لجميع ما بذلوه من جهود 
 
ً
كبيرة في خدمة شركاء ومساهمي المصرف سائال

الله عز وجل للجميع التوفيق وأن يسدد على الخير 
.
ً
خطانا جميعا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

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

للعام 2017م
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مصرف  اإلنماء... تنمية وبناء 
 خالل 2017م حيث ارتفع عدد شركاء اإلنماء خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق 2016م بنسبة 

َ
 متسارعا

َ
حقق مصرف اإلنماء نموا

19٪ وارتفعت ودائع الشركاء بنسبة 10٪ وزادت نسبة الشركاء الممولين بنسبة 27٪ كما نمت مبالغ التمويل للشركاء الممولين 
بنسبة 12٪ وارتفعت أعداد بطاقات اإلنماء المصدرة بنسبة 18٪ وارتفع عدد العمليات من خالل أجهزة الصراف اآللي بنسبة ٪12، 
وأرتفع عدد الشركاء في خدمة هاتف اإلنماء بنسبة. 20٪  وفيما يخص انترنت اإلنماء فقد ارتفع عدد المسجلين في الخدمة مقارنة 
بالعام السابق 2016م  بنسبة 29٪ وارتفعت عدد العمليات المنفذة عبر انترنت اإلنماء بنسبة 24٪ كما ارتفع عدد المسجلين في 
جوال اإلنماء بنسبة ٣2٪ كما نما عدد المسجلين في تطبيق اإلنماء لألجهزة الذكية المتوافق مع جميع أنظمة التشغيل )أبل، 
 
ً
أندرويد، ويندوز فون، بالك بيري بنسبة،  ٣0٪ وارتفعت عدد العمليات المنفذة عبر التطبيق بنسبة 28٪، كما حقق المصرف نموا

في حجم الموجودات بنسبة 10٪ عن العام السابق 2016م،   

مجموعة التجزئة  المصرفية...  منتجات  وخدمات  عصرية                                                                                            
تسهم مجموعة التجزئة المصرفية في إنجازات مصرف اإلنماء وتحقيق معدالت نمو متميزة، منها نمو في قاعدة الشركاء 
والحسابات، كما نمت فروع مصرف اإلنماء خالل عام 2017م بنسبة 12٪، وبلغت نسبة النمو في إصدار البطاقات 18٪ وارتفاع في 
عدد أجهزة اإلنماء للصرف اآللي 7٪ حيث ارتفعت من من 1,٣40 جهاز في نهاية عام 2016م إلى 1,4٣6 جهاز في نهاية 2017م. 

باإلضافة إلى نمو في أجهزة نقاط البيع بنسبة 18٪ من 17,٥49 جهاز في 2016م إلى 20,719 جهاز في نهاية عام 2017م.
ساهمت هذه األرقام في تحقيق الريادة على مستوى المصارف في المملكة حيث حصل مصرف اإلنماء على المركز األول بين 
البنوك والمصارف السعودية من حيث نسبة أجهزة نقاط البيع النشطة خالل النصف األول من عام 2017م، والمركز الثاني من حيث 
مؤشرات األداء الرئيسية لخدمات أجهزة الصراف اآللي وانتشارها، كما صنف مصرف اإلنماء كأحد المصارف السعودية الرائدة في 

مجال استخدام بطاقات مدى على أجهزة نقاط البيع خالل النصف االول من العام 2017م. 
على صعيد المنتجات والخدمات المقدمة لشركاء اإلنماء خالل العام 2017م، أطلق المصرف منتج تمويل العقار االستثماري، كما 
قام بعدة مبادرات ومنتجات لدعم اإلسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة اإلسكان، كما تم اطالق منتج البيع على 
الخارطة، أسهم المصرف في تقديم خدمات تمويل وإدارة متكاملة في اكتتاب صندوق اإلنماء مكة العقاري. وفيما يخص الشركاء 
من القطاعات الحكومية والتجارية قدمت مجموعة التجزئة المصرفية بوابة الدفع اإللكتروني وخدمة ربط وتكامل األنظمة الخارجية 
بأنظمة المصرف بشكل مباشر )B2B( مع عدة قطاعات حكومية مثل وزارة المالية ووزارة االسكان وغيرها. كما دشن المصرف منتج 

بطاقة المصروفات النثرية كذلك تم اطالق خدمة فواتير األعمال كأحد الحلول الحديثة إلدارة مدفوعات فواتير قطاع األعمال. 
على مستوى منتجات وخدمات الشركاء األفراد تم إطالق حساب األسرة الذي يعد األول من نوعه في المملكة الذي يمكن من 
 لمن هم دون 18 سنة 

ً
فتح حسابات فرعية )جارية وادخارية( ألفراد األسرة ويستهدف رفع مستوى التثقيف المصرفي خصوصا

وتدريبهم على المعامالت المصرفية وتشجيعهم على التعامالت اإللكترونية وتقليل االعتماد على الدفع النقدي، كما تم تطوير 
وتحسين العديد من األنظمة مثل أتمتة السداد المبكر والجزئي للتمويل وخدمة حساب سداد اإلنترنت وفتح محفظة استثمارية 
عن طريق اإلنترنت، كما قام المصرف بتقديم خدمة إيداع العمالت المعدنية وخدمة أجهزة الصرف للفئات النقدية الصغيرة كأول 
مصرف بالمملكة في هذا المجال، باإلضافة إلى خدمات إصدار وإعادة إصدار البطاقات من خالل أجهزة اإلنماء للصرف اآللي. وفي 
مجال إدارة رواتب العمالة المنزلية قّدم مصرف اإلنماء منتج بطاقة العمالة المنزلية مسبقة الدفع ليقدم بذلك وسيلة دفع وإدارة 
 أتمتة العديد من الخدمات وإجراءات األعمال إلى خدمات ذاتية مثل خدمة الصراف 

ً
رواتب بتحكم كامل ورقابة مالية محكمة. وأخيرا

وتدوير النقد الذاتي، وغيرها على تطبيق وانترنت اإلنماء.

رأس  المال  البشري...   استثمار مستمر في العنصر البشري                                                                                                                                                                    
في إطار استراتيجية مصرف اإلنماء المتمثلة في السعي الدائم والحثيث الستقطاب وتأهيل الكفاءات السعودية الواعدة، تم في 
عام 2017م تخريج الدفعة الثانية من برنامج القوي األمين لقطاع مصرفية الشركات الذي استهدف في إطاره العام تدريب وإعداد 
محللي ائتمان ومسؤولي عالقات شركاء المصرف من خالل تقديم برامج فنية وأساسية داخل القاعات التدريبية بواقع 1472 يوم 
تدريبي نظري يليها التدريب العملي في قطاع الشركات وإدارة االئتمان بواقع 2608 يوم تدريبي. وتم تصميم هذا البرنامج بما 

يحقق التوازن بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل، واالرتكاز على عدة محاور رئيسية من 
أهمها بناء القدرات الشخصية ودعم ذلك بالدراسة العلمية، كما تم تقييم المشاركين بالبرنامج وتعيين 

من اجتاز البرنامج بنجاح في الوظائف المناسبة بالمصرف. 
وفيما يخص أنشطة التعليم والتطوير المستمرة بالمصرف فقد تم إنجاز ما يلي:

 لمنسوبي المصرف، بلغ إجمالي المشاركين فيها )19٥8( مشارك ومشاركة 	 
ً
 تدريبيا

ً
تنفيذ )8078( يوما

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، وبذلك يبلغ إجمالي عدد األيام التدريبية 

األول  اإلنماء  مصرف 
في  المملكة  في 
البيع  نقاط  أجهزة 

النشطة.
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المنفذة منذ نشأة المصرف وحتى تاريخه )64,98٥( يوم تدريبي وإجمالي )14,218( مشارك ومشاركة.
تنفيذ برنامج القيادات اإلدارية Alinma iLead والذي يهدف إلى تزويد القيادات الوسطى بالمصرف بالمهارات اإلدارية الالزمة 	 

للقيام بأدوار القيادة واإلدارة.
عنى بتقديم خدمات تعليمية الكترونية لمنسوبي المصرف بالتعاون 	 

ُ
إطالق أكاديمية مصرف اإلنماء للتعليم اإللكتروني والتي ت

مع شركة نوليدج سيتي األمريكية. 
إطالق المرحلة الثالثة من برنامج القياس والتطوير الخاص بالتنفيذيين والمدراء والذي تم تنفيذه لعدد ٣0 مشارك. حيث يهدف 	 

البرنامج  إلى تطوير وتنمية القدرات والمهارات القيادية واإلدارية والمصرفية لمنسوبي المصرف وتشرف عليه  جهات استشارية 
وإدارية متخصصة لقياس األداء وتقديم خطط التطوير المناسبة للقيادات التنفيذية والواعدة. وقد شارك في البرنامج منذ 

 من جميع الفئات :) التنفيذيين، المدراء، والمواهب الواعدة »واعد«(. 
ً
إطالقة عام 201٥م 177 مشاركا

 من القيادات في برنامج التعاقب الوظيفي.  	 
ً
تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير الجدارات القيادية،  شارك في هذا البرنامج 1٥ مشاركا

استكمال برنامج التوجيه الشخصي Coaching Program لـ 61 مدير ومديرة في مصرف اإلنماء وذلك بهدف تزويدهم بأهم المهارات 	 
 إلى تعزيز التواصل بين الموظفين.                                                                                                                                                                                                                                                        

ً
القيادية، كمهارة االستماع وتوجيه األسئلة النافعة بين المدير ومرؤوسيه كما يهدف أيضا

تدريب الطالب
كجزء من تعزيز المسؤولية االجتماعية، شارك المصرف خالل السنوات الماضية مع العديد من الجامعات السعودية في تطبيق 

Co-op training برنامج التدريب التعاوني

عدد الطالباتعدد الطالبالسنه

٢٠٠٨80

٢٠٠٩٥0

٢٠١٠1٥0

201١1920

201٢2726

٢٠١٣٣٥24

٢٠١٤٣8٣7

٢٠١5471٣0

٢٠١٦4084

٢٠١٧61٥8

29٥٣79المجموع

674مجموع الطالب والطالبات

مجموعة الخدمات المشتركة
 من 

ً
 لشركاء المصرف انطالقا

ً
 وأمانا

ً
واصل مصرف اإلنماء في عام 2017م تطوير العديد من األنظمة المصرفية التقنية األكثر تطورا

رؤية المصرف ليكون 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 مصرف اإلنماء في مجال األنظمة والتطبيقات الحديثة خالل عام 2017م، ومنها:

: األنظمة والخدمات الجديدة
ً
أوال

تم العمل على تطوير العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، كما دعم المصرف رؤية المملكة 20٣0 
 بعدة مشاريع مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ومؤسسة 

ً
في القطاع الحكومي متمثال

النقد العربي السعودي، ومن أهمها:

شركاء عدد   ارتفع 
مقارنة  ٪19  اإلنماء 

  بالعام   2016م
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نظام فواتير األعمال: هو نظام متكامل يتيح لشركاء المصرف من قطاع األعمال تحصيل الفواتير المستحقة على عمالئهم . ١
 للبيانات المقابلة 

ً
بشكل آلي، بحيث يمكن للشريك تعريف الفواتير، وربطها مع المدفوعات التي يتم تحصيلها من عمالئه وفقا

لها في أنظمة الشريك، وإرسال عمليات الدفع إلى أنظمة الشريك مباشرة، كما يدعم النظام إمكانية البحث عن الفواتير 
والمدفوعات، باإلضافة الى توفير تقارير نهاية اليوم.

نظام إنشاء الطلبات االئتمانية للشركات: يهدف هذا النظام إلى معالجة طلبات االئتمان من قبل مجموعات المصرف ذات . ٢
العالقة، والحصول على الموافقات المطلوبة بسرعة ودقة مما يساعد في خدمة شركائنا بشكل أفضل، باإلضافة إلى إمكانية 

 عند الحاجة.
ً
 لتسهيل مراجعتها والعودة لها مستقبال

ً
تخزين جميع الوثائق آليا

 دون تدخل بشري.. ٣
ً
التكامل مع وزارة المالية: التكامل مع وزارة المالية ليتم تنفيذ المدفوعات آليا

التكامل مع وزارة االسكان: التكامل مع صندوق التنمية العقارية لخدمة شركاء المصرف لالستفادة من برامج الدعم العقاري . ٤
المقدمة من وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك بتسهيل تقديم طلبات التمويل لمستفيدي هذه البرامج عبر 

فروع المصرف.
إطالق موقع شركة اإلنماء لالستثمار الجديد: إعادة تصميم موقع شركة اإلنماء لالستثمار وإطالقه بحلة جديدة بما يطابق . 5

أحدث التقنيات والتصاميم، مع إضافة عدد من الخدمات، مما يرفع مستويات رضا الشركاء.
محّول الصفقات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية: تطوير نظام من شأنه أتمتة التعامل في صفقات الخزينة المتوافقة مع . ٦

الشريعة اإلسالمية، حيث يتم دمج الصفقات في النظام األساسي للمصرف بعد تحليل التذاكر والمحادثات للتأكد من توافقها 
 لخطط مصرف اإلنماء الرامية إلى تحسين اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ العمليات 

ً
مع الشريعة اإلسالمية. ويأتي تطوير النظام وفقا

والضوابط واألنظمة. كما تجدر اإلشارة الى أسبقية مصرف اإلنماء كأول مصرف في المملكة ينفذ هذا النظام.
بطاقات المصروفات للمدارس الحكومية: حيث تتيح لشركائنا من القطاع الحكومي - مدارس وزارة التعليم - اصدار بطاقات خاصة . ٧

للمصروفات النثرية، مما يعني االستغناء عن النقد. كما توفر الخدمة إمكانية التحكم بالبطاقة عن طريق انترنت اإلنماء للشركات.
مبادرات هيئة سوق المال: بالتعاون مع شركة »تداول« تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية في السوق . ٨

السعودية »تداول« لتصبح بعد يومي عمل، باإلضافة إلى إتمام النظام الخاص بتمكين عمالء شركة اإلنماء لالستثمار من 
المشاركة والتداول في السوق الموازية )نمو( عن طريق موقع وتطبيق شركة اإلنماء لالستثمار.

المنظور الشامل لربحية الشركاء: يهدف الى تحليل العوائد والتكاليف لكل شركاء المصرف وذلك من خالل تقديم تقرير شامل . ٩
يخدم مجموعات المصرف المختلفة عن طريق عرض ربحية الشريك على مستوى عقود التمويل واالستثمارات باإلضافة الى 
العوائد من خطابات االعتماد والضمان وعمليات تحويل العمالت. ويعرض هذا التقرير الشامل ربحية الشريك على مستوى 

تفصيلي وعلى مستويات إجمالية مثل مدير العالقة والفرع والمنطقة والمنتج وشريحة الشريك.
نظام إدارة المخاطر المؤسسية: نظام متكامل يقوم بأتمتة التقارير التنظيمية »بازل 2 و ٣«، كما يقوم كذلك بعملية التقييم . ١٠

الداخلي لكفاءة رأس المال )ICAAP(. ومن خالل هذا النظام يمكن للمصرف تحديد وتقييم المخاطر بشكل شامل، ومن ثم اتخاذ 
القرارات االستراتيجية والتشغيلية المناسبة لمعالجتها وتقليل آثارها، باإلضافة إلى االلتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي 

السعودي »الركيزة الثانية«.
خدمة مدى للدفع بواسطة الجوال: والتي تتيح لحاملي بطاقات اإلنماء مدى إمكانية التسجيل على تطبيق المحفظة . ١١

االلكترونية، وتنفيذ عمليات الشراء على نقاط البيع التي تدعم خدمة )أثير( باستخدام تقنية NFC، ويعتبر مصرف اإلنماء من 
المصارف المبادرة في هذا مشروع بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

خدمة السحب للفئات الصغيرة: قام مصرف اإلنماء كأول مصرف في المملكة بطرح خدمة السحب النقدي للفئات الصغيرة )ريال . ١٢
واحد،  ٥ رياالت،  10 رياالت( في فروع مختارة لحاملي بطاقات مدى.

جهاز إيداع العمالت المعدنية: قام مصرف اإلنماء بتدشين أول جهاز إيداع للعمالت المعدنية في عدة فروع مختارة في . ١٣
المملكة حيث تم تدشين 22 جهاز.

كما تّمت أتمتة العديد من إجراءات األعمال لضمان تنفيذها بشكل آلي وميسر مما يزيد من كفاءتها ويقلل من تكاليفها، مثل 
نظام الموازنات وتوحيد القوائم المالية.

: تحديثات وتحسينات البنية التحتية والدعم الفني:
ً
ثانيا

تم االنتهاء من  توسعة مركز المعلومات في المبنى الرئيسي لمواكبة التوسع في الخدمات التي 
يقدمها المصرف كما تم اضافة مركز بيانات احتياطي ألرشفة البيانات وضمان استمرارية العمل، كما 
استمر العمل على مواكبة تقنيات الحماية األمنية على مستوى البيانات واألنظمة والشبكات واألجهزة، 
باإلضافة إلى إتمام العمل على مجموعة من المبادرات المتعلقة بخفض التكاليف على مستوى 

الشركاء األنظمة والبرمجيات الوسيطة. ارتفعت ودائع 
بنسبة  ٪10
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: الدعم الفني:
ً
ثالثا

تم تجاوز مستوى الخدمة المتفق عليه ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( الموقعة مع مجموعات المصرف المختلفة وشركة 
اإلنماء لالستثمار.

كما تم اضافة قناة الخدمة الذاتية )Self Service( الى القناتين الحاليتين - الهاتف والبريد االلكتروني - لتمكن الموظفين من رفع 
طلبات المساعدة والدعم الفني المتعلقة باألنظمة والتطبيقات، مما يعطي مرونة أكبر وفعالية أكثر لرفع ومتابعة البالغات، 

وتقييم مستوى الخدمة المقدم من فرق الدعم الفني.  

قطاع العمليات المصرفية
في إطار السعي المتواصل نحو تطوير اجراءات تنفيذ العمليات، تم تبني عدد من المشاريع، باإلضافة إلى أتمتة العديد من إجراءات 

العمل، مما يرفع كفاءتها ويقلل من تكاليفها ويحد من المخاطر المترتبة على تنفيذها بشكل يدوي، ومنها:

مشروع األرشفة اآللية إليصاالت عمليات البيع المنفذة في المحالت التجارية )عمليات نقاط البيع( والذي سينعكس بشكل 	 
ايجابي في تسهيل اجراءات الحصول على نسخ من ايصاالت عمليات البيع من المحالت التجارية في حال وجود مطالبات مالية 

من قبل شركاء المصرف، اومن عمالء المصارف االخرى أعضاء الشبكة السعودية للمدفوعات )مدى(.

نظام متابعة عمليات عمالء الشركات والذي يعمل على تنظيم سير العمل في متابعة العمليات التي تقدمها إدارة عمليات 	 
الشركات لعمالء الشركات بأنواعها في مجال فتح الحسابات الجارية والحواالت والشيكات واالعتمادات والضمانات البنكية 
وعمليات التمويل واالستثمار مما أسهم في زيادة االجراءات الرقابية على استالم وتنفيذ عمليات شركاء المصرف من الشركات 

.
ً
وتتبع مراحل تنفيذها وتقليص المخاطر المرتبطة بإجراءات تبادل المستندات يدويا

استخدام الباركود )Barcode( على الحسابات بحيث يشتمل على رقم الحساب والبيانات الخاصة بالعميل، ليتم تتبع وحفظ 	 
المستندات الواردة من الفروع إلى مراكز المراجعة وحفظ الوثائق مما سيسهم في التأكد من استالم وثائق الحسابات 

ويسهل من اجراءات الحفظ والرجوع اليها في أي وقت.

تمت أتمتة مجموعة من اجراءات العمل اليدوية المتعلقة بتسوية مطالبات شركاء المصرف وعمالء البنوك المحلية على 	 
أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع التابعة للمصرف مما اسهم في تخفيض الزمن المعياري للرد على مطالبات شركاء المصرف 

وعمالء البنوك المحلية.

تطوير آلية خصم شيكات المقاصة والشيكات المصرفية في مراكز المقاصة في المناطق الرئيسية، بحيث يتم خصم الشيكات 	 
 دون تدخل العنصر البشري، وذلك لمواجهة التوسع في حجم عمليات شيكات المقاصة باإلضافة الى الحد من المخاطر 

ً
آليا

واالخطاء البشرية التي من الممكن ان تحدث في تنفيذ خصم الشيكات بطريقة يدوية.  

تجهيز البنية التحتية في مراكز نقد المصرف للتعامل مع اإلصدار السادس للعملة السعودية وذلك بتحديث جميع اآلت عد 	 
النقد الموجودة في المراكز باإلضافة الى تعزيزها بتوفير اآلت عد حديثة لعد وفرز وتغليف فئات االصدار السادس للعملة 

السعودية )ورقية/معدنية(. 

تطوير آلية مطابقة عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية التي يتم تنفيذها من إدارة الخزينة من خالل أتمتة اجراءات مطابقة 	 
 من المطابقة اليدوية. 

ً
عمليات البيع والشراء بدال

تطوير آلية تنفيذ عمليات الحسم المباشر الواردة من بنوك اخرى وذلك عبر أتمتة تنفيذ الحسم المباشر.	 

تطوير آلية تنفيذ قيود المدفوعات الواردة من إدارات المصرف المختلفة وذلك من خالل تمرير ملف دفع في نهاية يوم 	 
 من تنفيذ تلك المدفوعات بشكل يدوي. 

ً
العمل بدال

اإلدارة الهندسية
 من تحقيق التوسع في تقديم خدمات المصرف للشركاء، وتحقيق االنتشار في مختلف مناطق المملكة، والوصول إلى 

ً
انطالقا

أكبر قاعدة من العمالء، تواصل العمل في بناء وتجهيز الفروع والصرافات اآللية وتنفيذ عمليات الصيانة المتعلقة بها كما يلي: 

، تم تدشين عشرة فروع منها والبدء بتقديم خدماتها للشركاء.	 
ً
إكمال جميع أعمال البناء ألربعة عشر فرعا

 آليا في مناطق مختلفة من المملكة.	 
ً
تركيب 178 صرافا

تنفيذ ٥,2٣7 طلب صيانة للفروع والصرافات اآللية. 	 

استمرارية األعمال 
استمر العمل على تطوير القدرات اإلدارية والفنية لضمان جاهزية المصرف لمعالجة  أي مخاطر قد تؤثر على توافر الخدمات لشركاء 
 من رؤية المصرف ليكون الشريك المالي المفضل، كما عمل على رفع مستوى الوعي بأهمية بناء وممارسة 

ً
المصرف انطالقا

خطط استمرارية األعمال في المصرف حسب أفضل المعايير العالمية والتشريعية المتعلقة في مجال استمرارية األعمال، ومنها:                                                                                                                 
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تقييم الخدمات واإلجراءات بالتعاون مع جميع اإلدارات في المصرف، وذلك وفقا ألثر توقفها في حالة الكوارث أو االنقطاع، 	 
والتي من شأنها تحديد الترتيب األمثل الستئناف عمل تلك الخدمات واإلجراءات وضمان استعادة الخدمات األساسية للشركاء. 

كما تم تحديث وتطوير جميع خطط استمرارية االعمال بالتنسيق مع ممثلي القطاعات.

إعادة تصميم وتجهيز المركز االحتياطي للمصرف ليتالئم مع احتياجات المصرف الحالية والمستقبلية، وذلك برفع طاقته 	 
االستيعابية إلى اكثر من 200 موظف. 

تنفيذ مجموعة من االختبارات الدورية، وذلك لرفع جاهزية الموظفين للتعامل مع الكوارث واألزمات وممارسة تنفيذ خطط 	 
استمرارية األعمال باإلضافة إلى خطط تشغيل األنظمة والبنى التحتية األساسية للمصرف.

تطوير سياسة استمرارية األعمال وآلية العمل لتتوافق مع المعايير الدولية وااللتزام بجميع المتطلبات التنظيمية وفقا 	 
لإلصدار الجديد لمتطلبات استمرارية األعمال في القطاع المصرفي السعودي.

تنفيذ مجموعة من ورش العمل على جميع المستويات لزيادة وعي منسوبي المصرف باألدوار المناطة بهم من أجل ضمان 	 
استمرارية أعمال المصرف في حالة الكوارث ال قّدر الله، كما تم تطوير منصة إدارة استمرارية األعمال التي تتضمن المحتويات 

التعليمية والسياسات المعتمدة في المصرف الستمرارية األعمال.

صالحيات األنظمة
من منطلق حماية أصول المصرف وتقليل درجة المخاطر المتعلقة بالوصول غير المشروع الى أنظمة المصرف الرئيسية وزيادة 

الكفاءة التشغيلية، استمر تطوير وتحسين ضوابط ووسائل تقنين ومراقبة الصالحيات الممنوحة الى الموظفين، ومنها:

تفعيل نظام التحكم الموحد لصالحيات الوصول إلى خوادم المصرف الحساسة، والذي يعمل على تقليل مستويات المخاطر 	 
المرتبطة بوصول غير ذوي الصالحية لها. 

العمل على تطبيق نظام إدارة الهوية )IDAM( والذي يتحكم بمنح الموظفين صالحيات الدخول على األنظمة وفقا للوصف الوظيفي 	 
وطبيعة العمل كما يتحكم بإيقافها اثناء اإلجازات أو بعد االستقاالت مما يسهم في حماية أصول المصرف وخفض التكاليف.

التحول من نظام األرشفة التقليدي للوثائق إلى نظام أرشفة إلكتروني ونقل جميع الوثائق المؤرشفة سابقا إليه.	 

السعي للريادة في خدمة شركاء قطاع الشركات
واصلت مجموعة مصرفية الشركات أداؤها المميز في عام 2017م بتحقيق نمو في جميع قطاعات السوق مع المحافظة على 
جودة محفظتها التمويلية. حيث نمت المحفظة التمويلية في قطاع الشركات الكبيرة بما يقارب 14٪ وفي قطاع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة بما يقارب 69٪، و ارتفعت عمليات التجارة والضمانات في قطاع الشركات الكبيرة 8٪ وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة 
18٪.  كما نمت قاعدة شركاء المصرف في قطاع الشركات الكبيرة بنسبة 1٪ وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٪66.
جاءت هذه النتائج المتميزة حصيلة استراتيجية متوازنة بين اقتناص الفرص التمويلية و تنمية األعمال ومراعاة عوامل المخاطرة 
بشكل فعال. فالمصرف يقدم لشركائه باقة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية 
والتي تلبي احتياجاتهم في كافة مجاالت تمويل التجارة والصناعة وتمويل مشاريع البنية التحية والتطوير العقاري وتمويل 
المشاريع في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وخالفه، ويدعم ذلك خدمات حديثة وآمنة إلدارة أعمالهم مع المصرف بشكل مميز 

مثل المصرفية اإللكترونية وخدمات إدارة النقد ودعم التجارة اإللكترونية.

مجموعة الخزينة
 للتقلبات االقتصادية والسياسية على المستوى العالمي 

ً
 خالل العام 2017م وذلك تحسبا

ً
 محافظا

ً
استمرت إدارة الخزينة بتبني نهجا

من خالل اتباع استراتيجيات متوازنة إلدارة كافة أعمال الخزينة كإدارة النقد األجنبي ومحفظة االستثمار، إضافة إلى ما  قامت به 
إدارة الموجودات والمطلوبات بمجموعة الخزينة بإدارة احتياجات السيولة بشكل حذر لتمويل األنشطة الرئيسة للمصرف مما أسهم 

بدوره في تحقيق نتائج متميزة خالل عام 2017م. 

 في بناء محفظة االستثمار وبشكل خاص االستثمار في صكوك 
ً
 ملحوظا

ً
كما شهد العام 2017م نجاحا

الحكومة السعودية والذي أسهم بتحقيق عائدات مستقرة وثابتة، تتم سياسة واستراتيجية بناء محفظة 
الصكوك بشكل محافظ وتدريجي وباقتناص الفرص السوقية التي تتميز بمخاطر منخفضة،  وقد حققت 
 في وضع جيد حيث 

ً
المحفظة عوائد جيدة في معظم  استثماراتها، فتعتبر المحفظة االستثمارية حاليا

تتم االستفادة من الفرص االستثمارية المميزة على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي.

العمليات  عدد  ارتفعت 
انترنت  عبر  المنفذة 

اإلنماء بنسبة  ٪24
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 في قاعدة الشركاء والتفاعل المباشر مع شركاء اإلنماء بالتعاون مع مجموعات العمل 
ً
 جيدا

ً
أظهر مكتب مبيعات الخزينة توسعا

األخرى في المصرف، كما واصلت  إدارة النقد األجنبي جهودها المتعلقة بالمحافظة على تفوقها وتميزها في مجال األسعار، 
كما أضيف عدد من العمالت الجديدة إلى قائمة العمالت الموجودة تلبية لحاجة الشركاء. عالوة على ذلك نمت حصة اإلنماء في 
السوق في مجال األوراق النقدية، وفيما يتعلق بتعزيز العالقات التجارية مع المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والعالمية 

والجهات الحكومية وشبه الحكومية، فقد تم إحراز تقدم كبير في تنويع وتأمين مصادر السيولة مع تلك الجهات.
من أهم اإلنجازات التي تحققت خالل العام 2017م تحقيق مصرف اإلنماء السبق كأول مصرف بالمملكة العربية السعودية يعمل 
على الربط االلي بين نظام المصرف وبرنامج التداول الخاص بشركة رويترز للمعامالت المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

شركة  اإلنماء  لالستثمار...  شراكة  مثمرة                                                                                                                            
واصلت شركة اإلنماء لالستثمار الذراع االستثماري لمصرف اإلنماء تقديم خدماتها االستثمارية المميزة للشركاء حيث تم خالل عام 
2017م طرح العديد من المنتجات االستثمارية في مجال التطوير العقاري والصناديق المدرة للدخل وصناديق الملكية الخاصة. 
وقد تم طرح عدد من الصناديق االستثمارية الجديدة خالل عام 2017م ليصل عدد الصناديق االستثمارية القائمة إلى ستة عشر 
 تشمل كٌل من  الصناديق العقارية الخاصة والعامة وصناديق الملكية الخاصة والصناديق االستثمارية العامة لألسواق 

ً
صندوقا

المالية بإجمالي قيمة أصول مدارة تتجاوز 27 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو يتجاوز 10٪ عن العام الماضي في حجم األصول 
تحت اإلدارة.  كما أطلقت اإلنماء لالستثمار وبنجاح خالل هذا العام أول صندوق استثمار عقاري عام مدر للدخل وبرأس مال بلغ 

ستة مليارات وتسعين مليون ريال سعودي، والذي تمت تغطيته من قبل الشركاء بنسبة تجاوزت ٪222.
 بالعام الماضي كجزء من 

ً
كما نتج عن زيادة وتوسع نطاق منتجات وخدمات الشركة زيادة قاعدة عدد الشركاء بنسبة ٣٥٪ مقارنة

استراتيجية اإلنماء لالستثمار لزيادة قاعدة الشركاء من خالل تلبية حاجاتهم من خدمات االستثمار.
 كما تقدم اإلنماء لالستثمار خدمات استشارية لعدد من شركائها في القطاع الخاص من خالل تقديم خدمات المصرفية االستثمارية، 
منها تقديم استشارات خاصة لالستحواذ على مدارس تعليم أهلية. كما قامت اإلنماء لالستثمار بتقديم خدمات استشارية إلحدى 
شركات التطوير العقاري في بيع ثالثة فنادق ومجمعات تجارية، كما تم تعيين الشركة كمستشار لشركتين سعوديتين لالندماج.

تم تعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمرتب ومدير إصدار مشارك لبرنامج صكوك شركة أرامكو السعودية البالغ ٣7.٥ مليار ريال سعودي. 
على صعيد الكادر البشري استمرت الشركة في تعزيز الكادر البشري ذوي الخبرة والكفاءة في األسواق المالية لإلسهام في 

تحقيق أهداف الشركاء االستثمارية بكفاءة وفاعلية.

المسئولية االجتماعية
 حيث ادرجها ضمن قيم المصرف لتكون أحد المبادئ األساسية التي ُيسترشد 

ً
 بالغا

ً
يولي مصرف اإلنماء خدمة المجتمع اهتماما

بها في رسم األهداف وإعداد الخطط وبناء االستراتيجيات التي تقود بإذن الله إلى أفضل مستويات اإلتقان والفعالية في العمل 
وتظهر الصورة المميزة للمصرف وتعكس روح منسوبيه.

 المجتمع هو ذلك المحيط التفاعلي حولنا والذي يتألف من أفراد وجماعات ومبادئ وقيم وعادات وتقاليد، وكون المصرف والمجتمع 
جمع ال يتجزأ ووحدة تكامل وتكافل يعتمد أحدهما على اآلخر فإن مصرف اإلنماء يضطلع بمسئوليات واعتبارات تجاه المجتمع.

أنا في مصرف اإلنماء ..
خدمة المجتمع واجبنا: نحن منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء جزء من المجتمع وعلينا أن نقدم كل ما نستطيع لخدمته من 

 لمجتمعنا داخل وخارج المصرف.
ً
 جيدا

ً
خبرات ومعلومات وطريقة عمل، وعلينا أيضا أن نترك انطباعا

تطلعات المجتمع أهدافي: إن توافق ومالءمة البرامج واألنشطة التي يضطلع بها المصرف تعد من أولى األهداف التي نتطلع 
 حسب موقعه، 

ً
لتحقيقها، وعليه فإن إنجاح هذه البرامج يعتمد بعد توفيق الله علينا منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء كال

واستيعابنا ألهمية الفرد وقوة تأثيره في خدمة المجتمع هو محفزي األكبر.
نماء المجتمع نمائي: ألنني لبنة من لبنات هذا المجتمع، فإنني أرغب وأطمح وأساهم في تنمية مجتمعي كون نماء المجتمع 

نمائي، مما ينعكس على المجتمع ككل وعلي كفرد.
 لقيم 

ً
ممثل للمصرف: ينظر إلي اآلخرون على أنني ممثل لمصرف اإلنماء، مما ينعكس على ممارساتي السلوكية ألنها تعد امتدادا

وقناعات المصرف، فوجب الحرص والحفاظ على األخالق والقيم المشرفة والعادات الحميدة والتصدي 
ألي فعل ضار بالمجتمع.

البرامج واالنشطة والرعايات االجتماعية لمصرف اإلنماء في عام ٢٠١٧م
 يؤدي دور فعال في خدمة 

ً
 وتنمويا

ً
 اجتماعيا

ً
حرص مصرف اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

المجتمع، وهنا استعراض لبعض اسهامات المصرف في خدمة برامج وانشطة المجتمع في عام 2017م:

البطاقات  اصدار  ارتفاع 
»مدى واالئتمانية«  ٪18
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• تعزيز مشاركات مصرف اإلنماء في المسئولية االجتماعية 
 من مصرف اإلنماء بأهمية العمل المجتمعي، اعتمدت الجمعية العامة للمصرف في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 9 

ً
ايمانا

رجب 14٣8هـ الموافق 6 أبريل 2017م على تخصيص مبلغ ال يتجاوز 1٪ من صافي أرباح كل عام في حساب احتياطي يخصص لخدمة 
المجتمع ويكون الصرف وفق البرنامج والمبالغ والصالحيات التي يعتمدها مجلس اإلدارة.

• دعم مبادرات التحول إلى المجتمع المعرفي مع وزارة التعليم
أبرمت وزارة التعليم ومصرف اإلنماء مذكرة تعاون بين الجانبين تهدف إلى تكامل الجهود المشتركة لدعم مبادرة المركز الوطني 
وبما  الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  ضمن  إطالقه  جاء  والذي   STEM والرياضيات  والهندسة  والتقنية  العلوم  تعليم  لتطوير 
ينسجم مع رؤية المملكة 20٣0 الرامية لتعزيز خطوات االنتقال نحو االقتصاد المعرفي ورفع كفاءة التنافسية من خالل تحفيز 

مهارات التفكير العلمي لدى طالب التعليم العام بالمملكة. 

• تجهيز جناح االختراعات والحضارة اإلسالمية في مركز القصيم العلمي
ضمن اسهامات مصرف اإلنماء في تفعيل شراكته مع وزارة التعليم،  ساهم المصرف بإنشاء وتجهيز جناح االختراعات والحضارة 
اإلسالمية في واحة العلوم بمركز القصيم العلمي وتخصيص ركن تعريفي للمصرفية اإلسالمية والعمالت السعودية، وخصص 

لذلك مبلغ ٣ ماليين ريال.

• مصرف اإلنماء ينظم حلقة علمية لمناقشة بيع األوراق المالية على المكشوف
نظم مصرف اإلنماء حلقة علمية لمناقشة بيع األوراق المالية على المكشوف بحضور عدد من أصحاب المعالي والعلماء والمشائخ 
والمختصين في المؤسسات المالية الكبرى في المملكة.، حيث يرعى مصرف اإلنماء بشكل منتظم العديد من حلقات النقاش 
 من 

ً
العلمية التي يتم من خاللها تسليط الضوء على األحكام الفقهية المتعلقة بالعديد من المسائل المالية المعاصرة التزاما

المصرف بدوره االجتماعي في اثراء النقاشات العلمية وطرح المسائل الحيوية ذات االهتمام من قبل شركاء المصرف واإلسهام 
الفاعل في دعم وتعزيز دور وعمل كل ما يتعلق بالعمل المصرفي اإلسالمي واإلبداع في ايجاد منتجات مصرفية معاصرة تلبي 

احتياجات الشركاء وتتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية.

• مصرف اإلنماء يرعى معرض )مكتبات المدينة المنورة( 
يرعى مصرف اإلنماء بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز »معرض مكتبات المدينة المنورة« بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة 
 للرسالة التنويرية الحضارية الكبرى التي قامت بها مدينة رسول الله،  

ً
للسياحة اإلسالمية للعام 2017م حيث تم اختيارها امتدادا

لرعاية  اإلسالمية، حيث خصص  والثقافة  الحضارة  إليها  التي وصلت  البعيدة  اآلفاق  إلى  امتد  الذي  اإلسالمي  لإلشعاع   
ً
ومركزا

المعرض مبلغ ٣ ماليين ريال.

• مصرف اإلنماء يوظف خريجي برنامج »وظيفتك بعثتك«
أبرم مصرف اإلنماء اتفاقية شراكة مهنية فاعلة مع كل من وزارة التعليم ومؤسسة النقد العربي السعودي يتم من خاللها 
الشريفين لالبتعاث  الحرمين  برنامج خادم  العالمية ضمن  الجامعات  للدراسة في  برنامج )وظيفتك بعثتك(  ابتعاث مرشحين في 
الخارجي،  حيث يشارك مصرف اإلنماء في هذا البرنامج ضمن سعيه الدائم نحو دعم جميع البرامج والمبادرات الهادفة لتوطين 

الوظائف في القطاع المالي بالكوادر الوطنية المؤهلة.

• دعم مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين لحل مشكلة اإلسكان
 مع توجهات والة األمر في توفير سبل تملك المواطنين للمسكن المالئم،  شرعت فروع مصرف اإلنماء باستقبال طلبات 

ً
تماشيا

»برنامج التمويل السكني المدعوم« بعد اعتماد المصرف كأحد الممولين المشاركين في البرنامج حيث يقدم المصرف التمويل 
للمستفيد ضمن قوائم وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية.

• استضافة طلبة من مختلف المراحل التعليمية في زيارات تعريفية
يسعد مصرف اإلنماء بالتواصل مع أبناءنا الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ويستضيف كل عام عدد من الخريجين 
العملية ودعم خبرة  الالزمة النطالقتهم في مستقبل حياتهم  العملية  الخبرة  العمل واكتساب  للتدريب على رأس  والخريجات 
 من المصرف بمسئوليته تجاه المجتمع وحرصه على اإلسهام 

ً
المتدرب في مختلف مجاالت األعمال، كما تسهم هذه الزيارات إيمانا

في نقل الخبرات للجيل القادم وتنمية مهارات األعمال والقيادة اإلدارية في قادم األيام بإذن الله تعالى.

• التدريب التعاوني للطالب
شارك مصرف اإلنماء خالل السنوات الماضية مع العديد من الجامعات السعودية في تطبيق برنامج التدريب التعاوني

Co-op training للطالب والطالبات من تخصصات مختلفة.
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• تشجيع االدخار واالستثمار مع »حساب األسرة« األول من نوعه في المملكة
دشن مصرف اإلنماء »حساب األسرة« الذي يعد األول من نوعه في المملكة حيث ُيقدم خدمات جديدة تمنح رب األسرة إدارة 
المعدة  والميزانيات  بااللتزامات  الوفاء  على  للمساعدة  االدخار  آليات  لتوفير  باإلضافة  الدورية  والفواتير  الشهرية  المصروفات 
 مع استراتيجية مصرف اإلنماء التي تشجع على االدخار واالستثمار والمتوافقة مع رؤية المملكة 

ً
 لمقابلة االحتياجات تماشيا

ً
مسبقا

20٣0 في تشجيع وتمكين المجتمع بشكل عام والنشء بشكل خاص على ثقافة االدخار لمختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل 
سهم في نشر ثقافة تنظيم المصروفات وتشجيع التوفير للوفاء بااللتزامات المالية المفاجئة التي لم يتم التخطيط لها 

ُ
كونها ت

وتجنب اللجوء للقروض االستهالكية.

• عقد ورش عمل لشركاء المصرف من قطاع الشركات
 لشركائه من قطاع الشركات ورش عمل متخصصة في المدن الرئيسية بالمملكة لتعريف شركاء اإلنماء 

ً
يعقد مصرف اإلنماء سنويا

من الشركات والمؤسسات بجديد المنتجات المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية كجزء من التوعية المصرفية التي تشمل حلوال 
مالية ومصرفية متاحة ومتوفرة تحقق للمنشآت التجارية إمكانية االستفادة المثلى من التدفق النقدي وأساليب إدارته، إضافة 

للتوعية بالخدمات المصرفية اإللكترونية التي تسهم بإذن الله في إنجاح أعمال شركاء المصرف وتيسير أعمالهم من أي مكان.

• المشاركة في معارض التوظيف ويوم المهنة
واالمتيازات  المهنية  بالفرص  للتعريف  2017م  عام  في  المهنة  وأيام  التوظيف  معارض  من  العديد  في  اإلنماء  مصرف  شارك 

الوظيفية من خالل برامج أعدت وفق أعلى وأحدث معايير التدريب في مجال الصناعة المصرفية.

جدير بالذكر أن اسهامات مصرف اإلنماء في مجال المسئولية االجتماعية متواصلة ومستمرة منذ تأسيس المصرف من خالل خطط 
سنوية ومبادرات نوعية مثل المشاركة في تأسيس معهد ريادة األعمال الوطني الذي ُيعني ببناء وتنفيذ مناهج وبرامج إرشاد 
لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين،  كذلك مشاركة مصرف اإلنماء لعدة سنوات في 
 على إيمان المصرف بأهمية المعاقين 

ً
اعتماد رسومات األطفال المنتسبين لجمعية األطفال المعوقين في بطاقات األعياد تأكيدا

وأهمية دعمهم كشريحة فاعلة في المجتمع، كما قام مصرف اإلنماء باعتماد فتح وإدارة حساب خيري للجمعية الخيرية لرعاية 
االيتام »انسان« والجمعية الخيرية لمتالزمة داون »دسكا« وتضمينهم ضمن قوائم الجهات الخيرية التي يمكن لشركاء المصرف 
األمر  بتوجيهات والة  المملكة  نظمتها  التي  الخيرية  الحمالت  المصرف في  كما شارك  الجارية،  لها من خالل حساباتهم  التبرع 
 لتميز المصرف في تقديم خدماته لجميع شركائه، حرص المصرف على 

ً
حفظهم الله لدعم ومساندة األشقاء السوريين. واستمرارا

توافق خدماته مع احتياجات المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية والتي تشمل موقع المصرف وأجهزة الصراف اآللي في الفروع 
وكذلك تطبيق اإلنماء لألجهزة الذكية والعديد من الوسائل المساعدة لهذه الفئة الغالية بحيث يستطيع ذوي اإلعاقة البصرية 
من استخدام أجهزة الصرف اآللي والموقع اإللكتروني بسرية تامة حيث تتحول الشاشة إلى شاشة سوداء ويحصل المكفوف 
برامج  المستمر في  اإلسهام  إلى  باإلضافة  الغرض،  لهذا  الصوت بسماعة خاصة  والمالية عن طريق  المصرفية  الخدمات  على 

ورسائل التوعية، من خالل أجهزة الصراف اآللي ATM بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
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جوائز وانجازات مصرف اإلنماء في عام ٢٠١٧م

جائزة مصرف العام اإلسالمي- مجلة ذا بانكر
 منحت مجلة The Banker Magazine مصرف اإلنماء جائزة مصرف العام اإلسالمي في المملكة العربية السعودية لعام 2017م، 
للمصرف،  المالي  األداء  التقييم  وشمل  2017م،  العام  مدى  على  اإلنماء  لمصرف  الشامل  لألداء   

ً
تقديرا الجائزة  منح  تم  حيث 

الصفقات النوعية، وعروض المنتجات والخدمات. 

International Finance Magazine مجلة التمويل الدولية - 
ً
جائزة أسرع المصارف نموا

 في المملكة العربية 
ً
منحت مجلة التمويل الدولية International Finance Magazine مصرف اإلنماء جائزة المصرف األسرع نموا

 للنتائج المالية المميزة للمصرف للعام السابق، حيث واصل مصرف اإلنماء الحفاظ على 
ً
السعودية. وقد تم منح الجائزة تقديرا

معدالت نمو متصاعدة تجاوز بها أداء البنوك المنافسة في األداء العام.

مصرف اإلنماء ضمن أفضل ٢٠ عالمة تجارية سعودية
صنفت شركة Kantar Millward Brown - أحد أكبر شركات أبحاث التسويق حول العالم وعضو عائلة WPP المرموقة في مجال 
التسويق واالعالن - مصرف اإلنماء ضمن أفضل 20 عالمة تجارية في المملكة العربية السعودية  ضمن مهرجان NEXT 2017م 
Power brands نظير جهود المصرف في تعميق عالمته التجارية في نفوس شركائه وتأكيد مبدأ الشراكة التي ينتهجها المصرف 
 يسعى إلى فهم احتياجات شركائه وترجمة رؤيته وأهدافه بتقديم خدمات مميزة ومبتكرة 

ً
 مصرفيا

ً
مع شركائه بأن يكون شريكا

متوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

خدمات الصراف اآللي في مصرف اإلنماء ضمن األفضل في المملكة
األداء  الحاصلة على أعلى مؤشرات  السعودية  البنوك  أوائل  اإلنماء كونه من  السعودي مصرف  العربي  النقد  كرمت مؤسسة 
الرئيسية لخدمات أجهزة الصراف اآللي وانتشارها. حيث حصل مصرف اإلنماء على هذه الجائزة بعد تميزه في عدة معايير وقياسات 
دقيقة من مؤشرات األداء مثل توافرية أجهزة الصراف اآللي الستخدامات السحب واإليداع والكفاءة التشغيلية وإدارة النقد وضبط 

التكاليف.

جائزة صفقة العام - مجلة ذا بانكر
منحت مجلة The Banker Magazine مصرف اإلنماء جائزة »صفقة العام - الشرق األوسط« لمشاركة المصرف في تأسيس صندوق 
اإلنماء جدة االقتصادية بمبلغ 8.4 مليار ريال لتمويل بناء برج جدة إلى جانب عدد من المشروعات العقارية الرئيسية ضمن المخطط 
العام للمشروع. صندوق اإلنماء جدة االقتصادية هو صندوق استثمار عقاري يقوم مصرف اإلنماء بتمويله، وتديره شركة اإلنماء 

لالستثمار.

أفضل إعادة تمويل لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
منحت مجلة  IJGlobal Magazine – أحد منشورات مجموعة يوروموني -  مصرف اإلنماء جائزة أفضل إعادة تمويل لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لدوره في إعادة تمويل مشروع رابغ 1 المستقل للطاقة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية 
بقيمة 1.82٥ مليار دوالر أمريكي إلى جانب الشركاء اآلخرين في إعادة التمويل، حيث شارك المصرف مع مصارف أخرى في تمويل

مبلغ ٣.2 مليار ريال سعودي من إجمالي إعادة التمويل.

جائزة أفضل صفقة اعادة هيكلة - مجلة أخبار التمويل اإلسالمي
عن  اعادة هيكلة  أفضل صفقة  جائزة  ريد موني«  اصدارات  »أحد   Islamic Finance News اإلسالمي  التمويل  أخبار  منحت مجلة 
دوره في إعادة تمويل شركة )كريستال( - ثاني أكبر منتج لثاني أكسيد التيتانيوم في العالم- عن اعادة تمويل مرابحة/بيع آجل 

متوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

تدشين أول جهاز إليداع العمالت المعدنية بالمملكة
دشن مصرف اإلنماء في عام 2017م مجموعة من أجهزة إيداع العمالت المعدنية كأول مصرف في 
 في حساباتهم المصرفية، وتضاف 

ً
المملكة لتمكين شركاء المصرف من إيداع العمالت المعدنية فورا

التحتية  البنية  توفير  المصرفية من خالل  الخدمات  أحدث  بتقديم  الشريك  تجربة  لتعزيز  الخدمة  هذه 
الداعمة لإلصدار السادس من العملة بجميع فئاتها.

العمليات  عدد  ارتفعت 
تطبيق  عبر  المنفذة 

اإلنماء بنسبة  ٪28
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 مع برنامج التداول الخاص بشركة رويترز
ً
ربط أنظمة المصرف آليا

 أنظمة المصرف مع 
ً
 مع شركة تومسون رويترز بناًء عليه تم تطوير تطبيق يربط آليا

ً
أبرم مصرف اإلنماء في عام 2017م اتفاقا

 كأول مصرف على مستوى المملكة في هذا 
ً
 عن الطريقة اليدوية المستخدمة سابقا

ً
برنامج التداول الخاص بشركة رويترز، عوضا

 لجهود المصرف في تدعيم المصرفية اإلسالمية وكل ما من شأنه تيسير المعامالت المصرفية المالية المتوافقة 
ً
اإلجراء تعزيزا

مع األحكام والضوابط الشرعية.

قائمة أفضل عشرة في تصنيف )يوغوف( للعالمات التجارية
صنفت شركة )يوغوف( مصرف اإلنماء من بين أفضل عشر عالمات تجارية وذلك ضمن تقريرها األخير عن المملكة العربية السعودية 
لعام 2017م حيث تفرد مصرف اإلنماء ضمن المصارف السعودية في هذه القائمة، تم تصنيف المصرف في القائمة من خالل 
لدى  ايجابي  انطباع  ترك  على  وقدرتها  التجارية  العالمات  جدارة  بخصوص  المملكة  في  واالنطباعات  اآلراء  لجمع  استطالعات 
 على تجربتهم بالتعامل مع العالمات التجارية المختلفة ضمن معيار عالمي 

ً
الجمهور وتوصيتهم للغير من خالل ثقتهم وقياسا

لقياس نقاط التحليل يستخدم من قبل ثلثي شركات قائمة Fortune 1000  لتقييم مدى رضا المتعاملين.
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يسعترر  ذع ا   م،2017ديسعمرر  31للسعن  المالةع  المنتةةع   ع   التاسع يسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم التقرير السنوي 

أنشعع   المصععرف، هنتااجععل المالةعع ، هس  ععل المسععتقرلة   اإل ععا   رأس مععاا المصععرف ها سععةم المصععدرة، التقريععر مرلومععا   عع  

 لمختلف  همرلوما  أسرى مكمل  تةدف إلى تلرة  احتةاجا  مستخدم  ذ ا التقرير.إلى مرلوما     مجلس اإلدارة هلجانل ا

 

  رأس مال المصرف واألسهم المصدرة

( ملةعار هسمسعماا  ملةعو  1,500,000,000( سمس   شعر ملةعار ريعاا مقسعم  إلعى )15,000,000,000 لغ رأس ماا مصرف اإلنماء )

 متساهي  القةم ، قةم  كل منةا
ً
 إسمةا

ً
 (  شرة رياال  هجمةرةا أسةم  ادي .10) سةما

 

 أنشطة المصرف الرئيسية 

 ،يتمثل النشاط الراةس للمصرف    تقديم مجمو   شامل  م  الخعدما  المصعر ة  المتوا قع  مع  ا حكعام هال عوا ع الشعر ة 

ل مع  منشع   هأ عراد مع  هيرمل مصرف اإلنماء  لى تفةم احتةاجا  الشعركاء هالسعر  لتقعديم أرقعى الخعدما  المتاحع  لشعركاا

 )153سالا )
ً
  85( موقرا

ً
م مد مع   ححعدا التقنةعا  هالكفعاءا  2017 نةايع   عام هذلع  ( مراكز مرةرعا  5، ه للنساء 63للرجاا ه  ر ا

، هذعععاتإل اإلنمعععاء  www.alinma.comالرشعععري  المدر ععع  إ عععا   إلعععى أحعععدا القنعععوا  اإللكترهنةععع  المرا عععرة مثعععل إنترنععع  اإلنمعععاء 

المنتشرة    منعاقق المملكع  التع  أجةزة الصرف اآلل  ، هجواا اإلنماء، هت رةق اإلنماء للةواتإل ال كة ، هشرك  8001208000

. 1,436م )2017ه ل  ددذا  نةاي   ام 
ً
 (  را ا

 

  ةما يل   ةا   تحثةر ا نش   الراةسة  للمصرف هإسةامةا    إجمال  اإليرادا :

 

 النسر %
 إيرادا  النشاط

 ية  الرياال () مال
 

 الدسل م  االستثمار هالتمويل 3,493 %80

 الدسل م  الرسوم هالخدما  المصر ة   676 %15

 اإليرادا  ا سرى 204 %5

 اإلجمال  4,373 100%

 

 الشركات التابعة 

 ر  للمصرف:يمتل  المصرف ثالا شركا  تا ر  تمارس نشاقا  مختلف  هيو ح الجدها اآلت  مرلوما     الشركا  التا 

 

 

المحل 

الراةس 

 للرملةا 

الدهل  محل 

 التحسةس 

نسر  

ملكة  

 المصرف 

 االسم النشاط الراةس رأس الماا

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

100% 

المصعرح  الماارأس 

ملةو  رياا،  1,000 ل 

هرأس الماا المد وع 

 ملةو  رياا 250

الترامعععععععل  صعععععععف  أ عععععععةل ههكةعععععععل 

الترةععععععععععععععد  الت  ةعععععععععععععع  هاإلدارة، ه

هتقععععععععععديم المشععععععععععورة  ،هالترتةعععععععععع 

 هالحفظ    أ ماا ا هراق المالة 

 اإلنماء لالستثمارشرك  

 )شرك  مساذم (

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

 ألإل رياا 100 100%

مسععععععع  هإدارة ا  عععععععوا المفر ععععععع  

للمصعععععرف مععععع  ال ةعععععر  لعععععى سعععععرةل 

لةعا  ةعع  هشععراء  ال عمانا  كمععا يحععق

هإ راغ الرقعارا  لغ عرا  التمويلةع  

 الت  أنشئ  م  أجلةا الشرك 

  التنوير الرقاري شرك  

)شرك  ذا  مسئولة  

 محدهدة(

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

المملك  

 الرر ة 

 السرودي 

 ملةو  رياا 3 100%

 ععععععععوا ع  الشععععععععرك  ه ععععععععق ترمععععععععل

مؤسسعع  النقععد الرر عع  السععرودي 

كوكةععععل لشععععرك   هتمععععارس نشععععاقةا

 اإلنماء قوكةو ماري  )شرك  زمةل (

شرك  هكال  اإلنماء للتحمة  

)شرك  ذا   التراهن 

 مسئولة  محدهدة(
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  ةما يل  ملخص  تحثةر ا نش   الراةسة  للشركا  التا ر     حجم أ ماا المصرف هإسةامةا  النتااج:

 النسر %
  إيرادا  النشاط

 ) مالية  الرياال (
 

 إدارة  ناديق االستثمارا  251 75%

 االستثمارا  الرنكة  هالوساق   56 17%

 إيرادا  أسرى 27 8%

 إجمال  اإليرادا  التش ةلة  334 100%

 

 تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم

 ا سةم أدها  الدي 
 اسم الشرك  التا ر 

 سةم  دد ا  ملكة  المصرف  دد أدها  الدي   ملكة  المصرف

  اإلنماء لالستثمارشرك   25,000,000 100% - -

 التنوير الرقاري شرك   10,000 100% - -

 شرك  هكال  اإلنماء للتحمة  التراهن  300,000 100% - -

 

 االئتماني للمصرفالتصنيف 

( مع  نرعرة مسعتقرلة  BBB+) نعد  اإلنمعاءهكال  التقةعةم االاتمعان  ي ةعتتي تصعنةفةا االاتمعان  لمصعرف  أكد  م،2017سالا الرام 

 مستقرة.  

 

 النتائج المالية 

 لفترة الخمس سنوا  الما ة :المالة  نتااج لاملخص   ةما يل 

 ) مالية  الرياال (

 2013 2014 2015 2016 2017 المركز المال 

 44,924 53,637 57,006 70,312 79,063 التمويل،  ا   

 10,372 18,354 23,565 23,799 25,108 وك هالمؤسسا  المالة  ا سرىاالستثمارا  شامال أر دة لدى الرن

 63,001 80,862 88,725 104,730 115,005 إجمال  الموجودا 

 42,763 59,428 65,695 80,612 89,065 هداا  الرمالء 

 46,169 62,923 70,372 85,551 94,408 إجمال  الم لو ا 

 16,832 17,939 18,352 19,178 20,597 حقوق المساذمة 

                       

 ) مالية  لرياال (                                                                                                                                 

 2013 2014 2015 2016 2017 النتااج التش ةلة 

 1,835 2,075 2,279 2,652 3,493 ويل،  ا  الدسل م  االستثمار هالتم

 444 545 784 676 880 الدسل م  الرسوم هالخدما  المصر ة  هاإليرادا  ا سرى

 2,279 2,620 3,063 3,328 4,373 إجمال  دسل الرملةا 

 (990) (1,185) (1,274) (1,500) (1,746) إجمال  مصاريإل الرملةا 

 1,289 1,435 1,789 1,828 2,627  ا   الدسل قرل حسم المخصصا 

 (274) (162) (308) (313) (611) مخصصا  انخفا  قةم  التمويل هالموجودا  ا سرى

 (10) (9) (11) (13) (5) حص  المصرف    سساار الشرك  الزمةل 

 1,005 1,264 1,470 1,502 2,011  ا   الدسل 
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 النتائج التشغيلية

  لععغ 
ً
  ععا ةا

ً
 1,502م  مقارنعع   صععا   دسععل 2017ديسععمرر  31ملةععو  ريععاا للرععام المععال  المنتةعع   عع   2,011حقععق المصععرف دسععال

 %.  34م  نمو نسرتل 2016ملةو  رياا  للرام المال  

 
 

نمو  ا   الدسل مقارن   عالفترا  السعا ق  إلعى نمعو محعا ظ التمويعل هالودااع  هاالسعتثمار هتحسع  مرعدال  الر حةع   يرود سر 

 هأنش   المصرف الراةسة .  هزيادة  ملةا 

ملةعو  ريعاا  3,328مقارنع  مع   ريعاا ملةعو  4,373م نحعو  2017ديسمرر  31 لغ إجمال  دسل الرملةا  للرام المال  المنتة     

 م 2016للرام المال  
ً
  مسجال

ً
نمعو   نسعر ملةعو  ريعاا  3,493إلعى  هالتمويعل سعتثمارا اال دسعل  عا   رتف ا كما ،% 31  نسر  نموا

 ع  تلع  اإليعرادا   شعكل  التحسع  يرعوده ملةعو  ريعاا،  2,652م  نحعو  2016مقارن   ما تم تحقةقل    الرعام المعال  % 32    ل

 .   م2017أنش   المصرف الراةس  سالا الرام المال  لنمو الملحوظ    مراشر  ل

  نحو 
ً
ملةعو   1,500ملةو  ريعاا مقا عل  1,746لترلغ م 2017% للرام 16ه   المقا ل ارتفر  مصاريإل التش ةل  مردال  أقل نسرةا

ملةعو  ريعاا  313ملةعو  ريعاا مقارنع  مع   611م ، كما قام المصرف  ترزيز مخصصا  انخفا  قةم  التمويل  مرلغ 2016رياا للرام 

مواقع   5مواقع  جديعدة للرجعاا ه  9  إ عا  حةث ها ل المصعرف تنفةع  س  عل  ع  التوسع  االسعتراتةج  لفره عل  م ،2016للرام 

 م. 2017 نةاي  الرام  1,436جةاز  راف آل  لةرلغ إجمال   دد أجةزة اإلنماء للصرف اآلل   96للنساء ه دد 
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 ربح السهم

% مقارنع  34 م  نمعو نسعرتل2016رياا للرعام المعال    1.01م ، مقارن  م  2017الرام المال   رياا سالا 1.35 ر ح السةم الواحد  لغ

  الرام المال  السا ق. 

 

 المركز المالي

ملةععو  ريععاا  104,730م مقارنعع  معع  2017ملةععو  ريععاا  نةايعع  الرععام المععال   115,005لترلععغ % 10 مرععدا موجععودا  المصععرف   نمعع

يع  الرعام المعال  ملةعو  ريعاا  نةا 80,612%، مع  10م مد وم   نمو هداا  الرمالء الت  نم   مردا 2016 نةاي  الرام المال  

 م. 2017ديسمرر  31ملةو  رياا     89,065م  إلى 2016
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ملةعو  ريعاا  79,063م إلعى  2016  نةايع  الرعام المعال ملةعو  ريعاا  70,312 % مع 12 نسعر   التمويعل محفرع     المقا ل نم ه

 م.2017ديسمرر  31   

 
 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

ملةعو   19,178ملةعو  ريعاا  المقارنع  مع   20,597م لترلعغ نحعو 2017ق الملكة  للمساذمة     نةايع  الرعام المعال  حقو ارتفر 

مرعدا كفايع  رأس المعاا م.  ه لى الر م م  نمو محا ظ التمويل  قعد حعا ظ المصعرف  لعى 2016رياا    نةاي  الرام المال  

الحد ا دنى الم لوب للمصعارف مع  قرعل  %، هيتجاهز21 نسر    ة  السرودي كححد أ لى المردال   ة  المصارف    المملك  الرر 

 %.  8همت لرا   ازا هذو  ،مؤسس  النقد الرر   السرودي
 

 التغييرات في الحصص الرئيسة

 % هذم:5يو ح الجدها اآلت  الت ةرا     حصص المساذمة  ال ي  تتجاهز ملكةتةم 

 اسم م  ترود لل المصلح  م
   نةاي  الرام  داي  الرام

 النسر  ا سةم النسر  ا سةم

 %10.89 163,337,438 %10.81 162,199,680 المؤسس  الرام  للتقا د 1

 %0010. 150,000,000 %0010. 150,000,000  ندهق االستثمارا  الرام  2

 %5.1 76,500,000 %5.1 76,500,000 المؤسس  الرام  للتحمةنا  االجتما ة  3

 

 لمالي للقطاعاتالمركز ا

 لمركز هنتااج المصرف المالة  حس  ق ا ا  الرمل الراةس : 
ً
  ةما يل  تحلةال

  مالية  الرياال  -  م2017

 اإلجمالي
 االستثمار

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 إجمال  الموجودا  17,703 65,936 30,638 728 115,005

 مال  الم لو ا إج 59,482 9,165 25,689 71 94,407

 إجمال  دسل الرملةا  1,622 1,700 717 334 4,373

 

  مالية  الرياال  -م  2016                      

 اإلجمالي
االستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 إجمال  الموجودا  17,590 57,567 29,125 448 104,730

 ال  الم لو ا إجم 50,956 8,182 26,365 48 85,551

 لرملةا ا إجمال  دسل 1,136 1,440 566 186 3,328
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 جغرافي إلجمالي اإليراداتالتحليل ال

السعرودي ، هيعتم تقسعةم منعاقق الرمعل  الرر ةع  المملكع  داسعل نشعاقاتل مع  أساسع   شعكل المصعرف إيعرادا  مررعم تتحقعق

 :حس  المناقق اإليرادا  توزي  التال  الجدها هيرة  مناقق سمس المصرف إلى 

  مالية  الرياال      

 اإلجمال 
المن ق  

 الوس ى

المن ق  

 الجنو ة 

المن ق  

 الشمالة 

المن ق  

 الشرقة 

المن ق  

 ال ر ة 
 إجمال  اإليرادا  للفترة   

 م31/12/2017الرام المال  المنتة         641 427 41 36 3,228 4,373

 م31/12/2016لمال  المنتة     الرام ا    595 404 45 35 2,249 3,328

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

ه ع ل  يكعو  إجمعال   مراكعز مرةرعا  4 مواقع  للنسعاء 5جديعدة للرجعاا ه   عرهع 9م  ا تتاح 2017قام المصرف سالا الرام المال  

م ه ع ل   لعغ 2017   سعالا  عام جةعاز  عراف آلع  إ عا 96للنسعاء إ عا   إلعى تشع ةل  عدد  63للرجعاا ه  90 دد مواق  المصعرف 

  راف. 1,436م،  2017إجمال   دد أجةزة  را ا  اإلنماء اآللة  الت  تم تجةةزذا هتش ةلةا  نةاي   ام 

 

ل المصرف
ّ

 تمو

ا القععاام  لععى المصععرف  تععاري  
ا
ا سععالا  تععرة  1,353م نحععو  2017ديسععمرر  31 لععغ إجمععال  التمععو

ا
ملةععو  ريععاا هتسععتحق مرععالغ التمععو

ا  لععى المصععرف سععالا الرععام 2018ديسععمرر  أقصععاذا
ا
ملةععو  ريععاا،  هتمثععل مرععالغ  3,846م نحععو 2017م، ه  لععغ أ لععى إجمععال  تمععو

ا الوداا  قصةرة ا جل  ة  الرنعوك   عر  إدارة السعةول ،  
ا
أدها   ال يوجعد  لعى المصعرف أه الشعركا  التا رع  أي قعره  أههالتمو

 دي  هاجر  السداد  ند ال ل .  

 

 وزيع أرباح األسهمسياسة ت

الصععا ة  التعع   أه المرحلةعع  )نصععإل سععنوي( تععوزع أر ععاح المصععرف السععنوي أ  ( معع  النرععام ا سععاس للمصععرف  لععى 43نصعع  المععادة )

يحععددذا  رععد سصععم كععل المصععره ا  الرامعع  هالتكععالةإل ا سععرى، هتكععوي  االحتةاقععا  الالزمعع  لمواجةعع  الععديو  المشععكوك  ةةععا 

 مععا يتفععق هأحكعام نرععام مراقرعع  الرنععوك هتوجةةععا   تةايعرى مجلععس اإلدارة  ععرهر  لتزامععا  ال اراعع  التعع هاالهسسعاار االسععتثمارا  

 مؤسس  النقد الرر   السرودي  لى النحو التال :

المقررة  لى المساذمة ، هيقوم المصرف  د   ذ ه المرالغ للجةا  هال راا  تحتس  المرالغ الالزم  لد   الزكاة  .1

 المختص .

%(  شرة  الماا  م  المترق  م  ا ر اح الصا ة   رد سصم الزكاة لالحتةاق  النرام  إلى أ  يصرح 10ال يقل    )يرحل ما  .2

  لى ا قل لرأس الماا المد وع.
ً
 االحتةاق  الم كور مساهيا

رأس الماا %( سمس   الماا  م  5يخصص م  الراق  م  ا ر اح  رد سصم االحتةاق  النرام  هالزكاة مرلغ ال يقل    ) .3

 لما يقترحل مجلس اإلدارة هتقرره الجمرة  الرام 
ً
هإذا كان  النسر  المترقة  م   ،المد وع للتوزي   لى المساذمة  قرقا

ا ر اح المستحق  للمساذمة  ال تكف  لد   ذ ه النسر  ال يجوز للمساذمة  الم الر   د رةا    السن  أه السنوا  

 ام  أ  تقرر توزي  نسر  م  ا ر اح تزيد  لى ما اقترحل مجلس اإلدارة.التالة ، هال يجوز للجمرة  الر

(  لى النحو ال ي يقترحل مجلس اإلدارة هتقرره الجمرة  3،2،1يستخدم الراق   رد تخصةص المرالغ الم كورة    الفقرا  ) .4

 الرام .

إلنشاء مؤسسا  اجتما ة  لرامل   يحق للجمرة  الرام   تو ة  م  مجلس اإلدارة أ  تخصص م   ا   ا ر اح مرالغ .5

 م  ذ ه المؤسسا 
ً
  .الشرك  أه لمراهن  ما يكو  قااما

% م  5 نسر   ذلل  للسةم الواحد  ا    رد الزكاة 50تمثل  ملةو  رياا 745م  ل   2016قام المصرف  صرف أر اح    الرام 

 أر اح مقترح توزيرةا للرام  قةم  السةم اإلسمة ، كما ا تمد مجلس اإلدارة تخصةص  ا   الدسل  لى
ً
النحو اآلت  مت منا

 % م  قةم  السةم اإلسمة .8ملةو  رياا  نسر   1,192م  نحو 2017المال  
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 ا تمد مجلس اإلدارة تخصةص  ا   الدسل  لى النحو اآلت : 

 التفا ةل 
 م2016 م2017

  مالية  الرياال 

 1,502 2,011  ا   الدسل للسن 

 (376) (503) % م   ا   الدسل(25حتةاق  النرام  )التحويل إلى اال

 14 (23) االحتةاقةا  ا سرى/إلى المحوا م 

 (42) (62) الزكاة 

 (745) (1,192) ،  ا  أر اح مقترح توزيرةا

 1,313 1,666 المرحل  م  السن  السا ق   –ا ر اح المرقاة 

 1,666 1,897 المرحل  إلى السن  القادم   –ا ر اح المرقاة 

 

 االطار المحاسبي:

هإرشعادا  مؤسسع  النقعد الرر ع  السعرودي ، (IFRS)    إ داد القعواام المالةع  المرعايةر الدهلةع  للتقعارير المالةع  يتر  المصرف

 مراقر  الرنوك هنرام الشركا     المملك  الرر ة  السرودي . هنرامللمحاسر     الزكاة، 

 

 التقارير المالية

 دارة  لى اآلت :يؤكد مجلس اإل

القواام المالة  المردة م  قرل إدارة المصرف تركس  ردا مركزه المال ، هنتااج أ مالل، هالتد قا  المالة  هالت ةرا   .1

 الملكة .     حقوق

 ةما  دا ما ذكر    يتم ت رةق السةاسا  المحاسرة  المالام  لررهف المصرف  شكل ثا      إ داد القواام المالة ،  .2

كما ذو مرة     اإلي اح إ داد القواام المالة  هأحكام أساسة   ند  كما يتم استخدام تقديرا   القواام المالة ، إي احا

 . )د( م  القواام المالة  الموحدة للمصرف2رقم 

  الشكل الصحةح.أ د  أ  سجال  الحسا ا   .3

  فرالة .  هنف أ  نرام الرقا   الداسلة  أ د  لى أسس سلةم   .4

 قدرة المصرف  لى موا ل  نشاقل.    جد أي ش  ي كر أنل ال يو .5

سالا الرام (    القواام المالة  الموحدة، لم يتم الدسوا م  قرل المصرف  33  خالف المرلوما  الواردة    إي اح رقم ) .6

 المالة  ذام   ي م  أ  اء مجلس اإلدارة، أه الراةس التنفة ي أه مدير  ام    أي  قود  ةةا مصلح م 2017المال  

 .ه ي شخص ذه  الق 

 

 مجلس اإلدارة

( ثعالا 3( تسر  أ  اء يرةنةم المساذمو     الجمرة  الرام  الراديع  لمعدة )9يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلإل م  )

 .سنوا 
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 مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:

 االسم الوظااإل الحالة  الوظااإل السا ق  المؤذال 

ذندسعععععع   ععععععنا ة   ماجسععععععتةر

، جامرععععععع  جنعععععععوب كالةفورنةعععععععا

 الواليا  المتحدة ا مريكة 

هزيعععععر الصعععععنا   هالكةر عععععاء، الر عععععو 

المنتععععععععععدب للشععععععععععرك  السععععععععععرودي  

ا ساسعععة  )سعععا  (، نااععع   ا للصعععنا 

المدير الرام  المرترع  الرا رع   شعرة 

  مركز ا  حاا هالتنمة  االجتما ة 

إدارة  مجلععععععععععععععس راععععععععععععععةس

 الزامل مجمو  

 /مةندسال مرال 

  الزامل  رداللل     ردالرزيز

 اإلدارة( مجلس راةس)

محاسعر  ال -دكتوراه الفلسعف  

جامرععععع  هاليععععع  أهكالذومععععععا  -

 الواليا  المتحدة ا مريكة 

مدير  ام الشعرك  السعرودي  للنقعل 

الجمعععععععا  ، معععععععدير  عععععععام الشعععععععرك  

 الوقنة  للنقل الرحري

 شععرك  ا ها لععراةس النااعع 

 جمةععععععععععععععععل  رععععععععععععععععدالل ةإل

 هدةالمحد

 /الدكتور

  ال امدي   ةل    سرد

 )اإلدارة مجلس راةس ناا )

جامرعععع   –ماجسععععتةر محاسععععر  

، زمالعع  المرةععد  ععرب الةنععوي 

ا مريكععععععععععععععع  للمحاسععععععععععععععععرة  

الواليعععععا   – (CPA)القعععععانونةة  

 المتحدة ا مريكة 

المععععدير الرععععام التنفةعععع ي للخععععدما  

، شععرك   رععدالل ةإل جمةععل  -المالةعع  

ة هالعععدسل، معععدير  عععام مصعععلح  الزكعععا

معععععععععدير إدارة المحاسعععععععععر  الرامععععععععع  

،  مؤسسع  النقععد الرر ع  السععرودي

مسا د مدير إدارة التدقةق الداسل  

  مؤسس  النقد الرر   السرودي

الععراةس التنفةعع ي لمصععرف 

 اإلنماء

 /ا ستاذ

 الفارس  ردالرزيز    المحس   رد

 المنتدب( هالر و التنفة ي الراةس)

دكتعععععععععوراه الفلسعععععععععف   ععععععععع  

جامرععععععع  هاليععععععع   –اد االقتصععععععع

الواليععا  المتحععدة  -كولععوراده 

 ا مريكة 

هكةععععععععععل هزارة المالةععععععععععع  للشعععععععععععئو  

االقتصعععععععععععادي ، المنسعععععععععععق الرعععععععععععام 

للمفاه ععا  لمجلععس الترععاه  لععدها 

 الخلةج الرر ة 

 ناا  هزير المالة 

 

 /الدكتور مرال 

 الراز   سلةما     حمد

 - كععععععععالوريوس إدارة أ مععععععععاا  

 -الةنعععععععععوي جامرععععععععع  جنعععععععععوب 

 يا  المتحدة ا مريكة الوال

مععععععععدير  ععععععععام مؤسسعععععععع  أ ععععععععانم  

 الصنا ة 
 رجل أ ماا

 /ا ستاذ

 أ انم  سلةما     محمد

جامرعع   - كععالوريوس محاسععر 

 المل  سرود

كرةععععععععر محللععععععععة  المععععععععالةة   ععععععععإدارة 

االسععععععتثمارا  المالةعععععع   المؤسسعععععع  

 الرام  للتحمةنا  االجتما ة 

 االسععععععععةم تععععععععداها مععععععععدير

 حصان  شرك   - المحلة 

 /ا ستاذ

 الحسة   ردالرزيز     ردالمحس 

جامرعععع    - محاسععععر  ماجسععععتةر

  ري انةا -دندي 

المؤسسعع  الرامعع   -مراقعع  داسلعع  

مكتعع   -للتقا ععد، مستشععار اقتصععادي 

هكةعل هزارة المالةعع  للشععئو  المالةعع  

الدهلةعععععع ، مشععععععرف ق ععععععاع للشععععععئو  

المؤسس  الرام  للتقا عد،  -المالة  

 لة مراق  مال   وزارة الما

 -مستشععععععععععععععععععار مععععععععععععععععععال  

 المؤسس  الرام  للتقا د

 /ا ستاذ

 الكثةري  ل     سرد

جامر    -ماجستةر إدارة أ ماا 

- ستانفورد، ماجسعتةر ذندسع 

جامرعععععع   رنسعععععععتو  الواليعععععععا  

 المتحدة ا مريكة 

نااععععع  العععععراةس التنفةععععع ي للشعععععئو  

شععرك  سععا  ، نااعع  الععراةس  -المالةعع 

شععرك   - لشععئو  الخععدما  المشععترك 

 ا   س

العععراةس التنفةععع ي لشعععرك  

 التصنة  

 /المةندس

 المريشد حمد    م لق

ماجسععععععتةر اقتصععععععاد جامرعععععع  ، 

 وسععععععععع    -نعععععععععورا إيسعععععععععتر  

 الواليا  المتحدة ا مريكة 

  نااععععععع  المعععععععدير الرعععععععام للمؤسسععععععع

، اإلسععععالمة  لتنمةعععع  الق ععععاع الخععععا 

كرةععععر أسصععععااةة  اقتصععععادية   ععععوزارة 

ب المالةعع  ، المععدير التنفةعع ي المنععاه

 الرن  الدهل  -للمملك  

الععععععععععععععععراةس التنفةعععععععععععععععع ي  

للمؤسسعععععععععع  اإلسععععععععععالمة  

 لتنمة  الق اع الخا 

 /ا ستاذ

 الررودي محمد    سالد

 

 )لجنة المراجعة(: مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم   الوظااإل الحالة  الوظااإل السا ق  المؤذال 

 ةاإلدار  دكتعععععععععوراه  ععععععععع 

جامرععع  هاليععع   - الرامععع 

 أمريكا - لوريدا 

 مةد كلة  الرلوم اإلداري ، راةس قسم 

 اإلدارة الرام 
  النمر محمد    سرود/الدكتور أستاذ جامر  متقا د

  -الفلسععععععععععف  دكتععععععععععوراه 

 - هالمالةععععععع  المحاسعععععععر 

  ري انةا -جامر  دندي 

 المل  جامر  – المحاسر  محا ر  قسم

 المسا د لمال ا الحسا ا  سرود، مراج 

 السرودي الصنا ة  التنمة   ندهق   

  قسععععععععععم  -أسعععععععععتاذ مسعععععععععا د 

 الملعععععع  جامرعععععع   - المحاسععععععر 

 سرود

 المنةإل  رداللل    أحمد/الدكتور
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 اجتماعات مجلس اإلدارة 

 ، كما ذو مو ح    الجدها اآلت :م2017اجتما ا  سالا الرام المال   (5سمس ) قام المجلس  رقد

 السما
حال  

 ي الر و
   وي     مجالس شركا  أسرى

 تاري  االجتماع

2
0
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/
0
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/
2

3
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/
0
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/
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8
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/
0
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2
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2
3

 

2
0
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/
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2
6
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مرععععععال  المةندس/ رععععدالرزيز  عععع   رداللععععل 

 الزامل )راةس مجلس اإلدارة(
 مستقل

، مجمو ععع  الرالمةععع  شعععرك  الصعععحراء، شعععرك  سعععركةم

 الزامل 
√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ - مستقل )ناا  الراةس(  ةل ال امديد. سرد     

أ.  ردالمحس      ردالرزيز الفارس )العراةس 

 التنفة ي هالر و المنتدب(
 تنفة ي

، اإلنمعععاء لالسعععتثمار ، الوقنةععع  لانتعععاث الثالثععع  لل اقععع 

 اإلنماء قوكةو ماري 
√ √ √ √ √ 5 

 الراز  سلةما  حمد    /مرال  الدكتور
 ةر 

 تنفة ي
 5 √ √ √ √ √ اسمن  الجنوب، شرك  ت وير الترلةم القا    شرك 

 أ. سرد     ل  الكثةري 
 ةر 

 تنفة ي
 5 √ √ √ √ √ لالستثمار الصنا    المجمو   السرودي 

 أ.   رد المحس      ردالرزيز الحسة 
 ةر 

 تنفة ي
- √ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ شرك   داي  لتمويل المساك  مستقل سالد    محمد الررودي. أ

 مستقل م لق    حمد المريشد. م
سععععععةت  جعععععععرهب الرر ةععععععع  ، اإلنمععععععاء قوكةعععععععو معععععععاري 

 ، شرك  مردنة السرودي 
√ √ - √ √ 4 

 5 √ √ √ √ √ - مستقل أ. محمد    سلةما  ا انم 

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 :هتشمل تل  اللجا  ما يل ، قام مجلس اإلدارة  تكوي  لجا  تسا ده  لى أداء مةامل همسئولةاتل

 اللجن  التنفة ي  -

 لجن  الترشةحا  هالمكا    -

 لجن  المراجر  -

 المخاقرإدارة لجن   -

 

 اللجنة التنفيذية

، تمعارس جمةع  السعل ا  التعع  للمصعرف ( مع  النرعام ا سععاس20شعكل مجلعس اإلدارة لجنع  تنفة يع  ه عق مععا نصع   لةعل المعادة )

راعةس مجلعس اإلدارة هيكعو  اجتمعاع اللجنع  مرعال  اللجن  م  سمس  أ  عاء هيتعولى رااسعتةا يخولةا لةا مجلس اإلدارة هتتكو  

  ح ور ثالث  أ  اء  لى ا قل، هقد قام  اللجن  التنفة ي   رقد 
ً
، م2017الرعام المعال   سعالااجتما ا  ( 8ثما  )التنفة ي   حةحا

 كما ذو مو ح    الجدها اآلت :

 االسم 

 تاري  االجتماع 
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 8 √ √ √ √ √ √ √ √ مرععال  المةندس/ رد الرزيز     رد اللل الزامل )راةس اللجن ( 

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ.  رد المحس      رد الرزيز الفارس

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ لحسة أ.  ردالمحس      ردالرزيز ا

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ. محمد    سلةما  أ انم 

 7 √ √ √ √ √ - √ √ أ. سالد    محمد الررودي
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 لجنة الترشيحات والمكافآت

أ  ععاء يرةععنةم مجلععس اإلدارة، هتشععمل مةععام اللجنعع  التو ععة  لمجلععس اإلدارة  أر رعع تتكععو  لجنعع  الترشععةحا  هالمكا عع   معع   

سعتقاللة  أ  عاء المجلعس المسعتقلة  ه عدم هجعود أي ترعار  للمصعالح هه ع  سةاسعا  ا وي  المجلس هالتحكد م   الترشةح لر

كمعا ذعو م 2017المعال   الرعامسعالا ( 2اجتمعا ة  )لمكا    هتروي ا  أ  اء مجلس اإلدارة هكرار التنفة ية ، هقعد  قعد  اللجنع  

 مو ح    الجدها اآلت :

 االسم 
 تاري  االجتماع

 جموعالم
15/02/2017 18/12/2017 

 2 √ √ د.  سرد      ةل ال امدي )راةس اللجن (

 2 √ √ م. م لق    حمد المريشد 

 2 √ √ أ. سرد     ل  الكثةري

 1 - √ أ. محمد    سلةما  أ انم 

 

 لجنة المراجعة

هتتععولى لجنعع  المراجرعع  معع  سععارث المجلععس،   مسععتقلة  ةثنععآمنةمععا تتكععو  لجنعع  المراجرعع  معع  ثالثعع  أ  ععاء معع   ةععر التنفةعع ية  

السةاسعا  المحاسعرة  هالرقا ةع  هاإلشعراف  لعى أ معاا المراجرع  الداسلةع  هالمعراجرة  الخعارجةة ، هقعد القواام المالة  هدراس  

 كما ذو مو ح    الجدها اآلت : م2017 المال  الراماجتما ا  سالا ( 4أر ر  ) قد  اللجن  

 االسم 
 عتاري  االجتما

 المجموع
15/01/2017 12/04/2017 12/06/2017 11/10/2017 

 4 √ √ √ √ ( اللجن  راةس) ال امدي   ةل    سرد د.

 4 √ √ √ √ د. سرود    محمد النمر*

 4 √ √ √ √ د. أحمد     رداللل المنةإل*

 دارة * م   ةر أ  اء مجلس اإل

 

 لجنة المخاطر

 
ا
مخععاقر هالو ععاء  المسععؤهلةا  ا سععرى الا دة المجلععس  عع  اإلشععراف  لععى  ملةعع  إدارة لمسعع ل مجلععس اإلدارة لجنعع  للمخععاقرشععك

، كمعا ذعو مو عح م2017سعالا الرعام المعال   (2اجتمعا ة  )ذا  الرالق ، هتتكو  لجن  المخاقر م  أر ر  أ  اء هقد  قعد  اللجنع  

    الجدها اآلت :

 االسم 
 تاري  االجتماع

 المجموع
07/02/2017 21/11/2017 

 2 √ √ د. حمد    سلةما  الراز   )راةس اللجن ( 

 2 √ √ أ.  رد المحس      رد الرزيز الفارس

 2 √ √ أ. سرد     ل  الكثةري

 2 √ √ أ.  ردالمحس      ردالرزيز الحسة 

 

 الهيئة الشرعية

لنرعام ا سعاس للمصعرف  ع  المعادة يلتزم مصعرف اإلنمعاء  ع  جمةع  مرامالتعل  ححكعام ه عوا ع الشعرير  اإلسعالمة ، حةعث نعص ا

 ةععا  تتععولى ذةئعع  شععر ة   ه قععد  ععة  المصععرف يتخ عع  جمةعع  أ مععاا الشععرك   حكععام ه ععوا ع الشععرير  اإلسععالمة ي،  (  لعى أ 50)

ا حكام هال وا ع الشعر ة   ع  جمةع  مرعامال  المصعرف، هالتحقعق مع  االلتعزام الشعر    ع  جمةع  مرعامال  المصعرف، هت عم 

 م  أ حاب الف ةل  الرلماء المختصة      قل المرامال  المالة  هاالقتصاد هذم:الةةئ       
ً
 ويتةا  ددا

    –            ةل  الشة  الدكتور/ رد الرحم      الح ا قرم        -
ً
 راةسا

 للراةس   –            ةل  الشةع  الدكتور/ رداللل    هكةل الشة             -
ً
 ناارا

   –          تور/سلةما     ترك  الترك            ةل  الشة  الدك -
ً
   وا

   –                   يوسإل     رداللل الشرةل /الدكتور  ةل  الشة   -
ً
   وا

 

هيسععاند الةةئعع  الشعععر ة   عع  تحقةعععق أذععدا ةا هأداء أ مالةععا أمانععع  الةةئعع  الشعععر ة  هذعع  مجمو عع  إداريععع   ععم  الةةكعععل 

 التنرةم  للمصرف.
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 نفيذيةاإلدارة الت

 يرأسةم الراةس التنفة ي. ه تتكو  اإلدارة التنفة ي  م  مجمو   م  المدراء تتولى إدارة أ ماا المصرف 
 

 اإلدارة التنفيذية:كبار مؤهالت ووظائف وخبرات 

 االسم الوظااإل الحالة  الوظااإل السا ق  المؤذال 

  -ماجسعععععععععععععتةر محاسعععععععععععععر 

 -جامرعععععع   ععععععرب الةنععععععوي 

أمريكععععععا، زمالعععععع  المرةععععععد 

 مريكععععععععع  للمحاسعععععععععرة  ا

 أمريكا  - (CPA)القانونةة  

شععرك    -المععدير الرععام التنفةعع ي للخععدما  المالةعع  

مععدير  ععام مصععلح   رععدالل ةإل جمةععل  المحععدهدة، 

الزكعععععاة هالعععععدسل، معععععدير إدارة المحاسعععععر  الرامععععع  

، مسععا د مععدير  مؤسسعع  النقععد الرر عع  السععرودي

إدارة التعععدقةق العععداسل   مؤسسععع  النقعععد الرر ععع  

 السرودي

الراةس التنفة ي 

 لمصرف اإلنماء

  ردالرزيز    المحس   رد

 التنفة ي الراةس) الفارس

 المنتدب( هالر و

1 

جامرع   -تجارة  كالوريوس

كراتشععععععععععععع ، همحاسععععععععععععع  

 قانون 

 نعععع   ةصععععل  - نااعععع  راععععةس همععععدير ق ععععاع المالةعععع 

راكستا ، راةس حسعا ا  هأمعة  الشعرك    االسالم 

(Prudential Group )-    اكسععععتا  ، راععععةس حسععععا ا

  اكستا  -( Dawood Groupهأمة  الشرك  )

 ق اعمدير  ام 

المالة   مصرف 

 اإلنماء

 2 محمد إقراا إ راذةم

  لععععععععععععععوم  كععععععععععععععالوريوس

جامر   وسع ت   -الحاس 

 أمريكا  -

معدير  ،االنمعاء  مصرف مدير  ام التقنة  هالرملةا 

السعرودي،  الرر   النقد التقنة  الرنكة   مؤسس 

اععةس أمعع  الرةانععا  همحلععل أنرمعع  مؤسسعع  النقععد ر 

 الرر   السرودي

ناا  الراةس 

التنفة ي 

لتجزا  ا لمجمو  

 المصر ة 

 3 السةاري    سلةما  ا راذةم

 -ا معععععععاا  دارةإ ماجسععععععتةر

جامرعععععععع  الملعععععععع   ةععععععععد 

 للرترها هالمراد 

 راعععةس، العععرالد  نععع  - الشعععركا  مصعععر ة   عععام معععدير

 - الشعععرقة  لمن قععع ل التجاريععع  المصعععر ة  الخعععدما 

 نع   -ا ذل ، راةس سدما  مصر ة  الشعركا    ن 

 السرودي التجاري المتحد

ناا  الراةس 

التنفة ي 

 لمجمو  

 الشركا  مصر ة 

 4 الرتةري  ردالرحم   ماد   

 -ا مععععععععاا دارةإ ماجسعععععععتةر

 أمريكا -جامر  هاشن   

 معدير، نمعاءاإل مصعرف - المصعر ة  التجزا  مدير  ام

 مععدير الرنعع  الرر عع ، نااعع  - المصععر ة  اعع التجز   ععام

 الرر    الرن  -الرنكة   ا نرم  ت وير  ام

ناا  الراةس 

التنفة ي 

 لمجمو  

 االستراتةجة 

 اال ماا هتمةز

 5 السماري    محمد  ةد

 ععنا ة   إدارة  كععالوريوس

جامرععععععع  الملععععععع   ةعععععععد  -

 للرترها هالمراد 

 أها ااعع ن، الخلععةج  نعع  - هالخزينعع  االسععتثمار راععةس

 -الريا ، مسا د مدير  عام المحعا ظ   ن  -الخزين  

  ن  الرر  

ناا  الراةس 

التنفة ي 

 الخزين  لمجمو  

 6 الزذران   جمرا   رداللل   

 -ا مععععععععاا  ادارة دكتععععععععوراه

جامرعععععععع  اليسععععععععم نععععععععورا 

 الفلرة  -هيستر  

التنفةعععع ي هشععععري  لشععععرك   ععععالم النخرعععع   الععععراةس

 راعععةس نااععع ، ري للتوظةعععإل هسعععدما  المعععوارد الرشععع

 راعععةس سععمام ، شععرك  الرشععري  المععوارد مجمو عع 

 الراجح  مصرف هالت وير الرشري  الموارد

 ق اع  ام مدير

 الماا راس

 الرشري

 7 الح ةإل  ل  سلةما    

جامرع   - محاسر  دكتوراه

 أسترالةا -ملرور  

 كعو رز هترذعاهس  عرايس شعرك   -تنفةع ي  معدير

 -كلة  إدارة ا  ماا المحاسر    قسم ، راةسالجريد

 ت عوير مشعرهع  ريعق سعرود، راعةس المل  جامر 

 جامر  المل  سرود -الرقا ة   ا جةزة

 ق اع  ام مدير

 المراجر 

 الداسلة 

 8 سل ا  السةل     محمدد. 

 - المصععععر ة  الشععععركا   ملةععععا   ععععام مععععدير نااعععع   ام  ثانوي 

 الرملةعععععا   عععععام معععععدير مسعععععا د، اإلنمعععععاء مصعععععرف

 -سعععامرا، معععدير أها الرملةعععا  هالتقنةععع   -هالتقنةععع  

  ن  سامرا

 ق اع  ام مدير

 الرملةا 

 9   الزذران  س ر اللل     رم

 - مععععععاا أ دارةإ ماجسععععععتةر

 الفلرة  -جامر  مانةال 

 نعع  سععامرا،  -  الوسعع ى للمن قعع  المخععاقر مععدير

 نعععع   -الوسعععع ى  المخععععاقر للمن قعععع  مععععدير نااعععع 

 تمويعععل ةعععدهمتر الشعععركا  مخعععاقر سعععامرا، راعععةس

  ن  سامرا  -هاالستشارا   الشركا 

 الراةس ناا 

 التنفة ي

 لمجمو  

 المخاقر

 10 كورتةجوس مونتالرا   ةلة 

 

  وملحوظاتهم المساهمين إحاطة مجلس اإلدارة بمقترحات
 .م  المساذمة همقترحا  ما يرد م  مالحرا  يتم احاق  مجلس اإلدارة  
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 
 
 

 اإلدارة التنفيذية:عضاء مجلس اإلدارة وأسياسة مكافآت 
هالرقا ةعع   لععى الق ععاع المصععر    عع   اإلشععرا ة  مععا ت ععمنل نرععام الشععركا  هالترلةمععا  الصععادرة معع  الجةععا  يتقةععد المصععرف 

 عع   همزايععا معع  مكا  عع  الرععام المععال  حةععث ال يتجععاهز مجمععوع مععا يحصععل  لةععل   ععو مجلععس اإلدارة المملكعع  الرر ةعع  السععرودي 

 .ريااألإل  500مالة  أه  ةنة  مرلغ 

ه ق الرقود ه ه ق ما يرتمده مجلس اإلدارة م  سةاسا  هقعرارا   ةع ا الخصعو   التنفة ية  هكرار مكا    الموظفة  تحدده

كع  الرر ةع      وء االنرم  هاللوااح ذا  الرالق  الت  تصدرذا الجةا  اإلشعرا ة  هالرقا ةع   لعى الق عاع المصعر    ع  الممل

 .السرودي 
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 اللجان أعضاء مكافآت

 جلسا  ح ور  دا المجموع
 الثا ت  المكا   

 ) دا  دا ح ور الجلسا (
 

 المراجر  لجن  أ  اء

 ال امدي   ةل    سرد. د - 12,000 12,000

 النمر حمد    سرود. د 100,000 12,000 112,000

 لمنةإلا  رداللل    أحمد. د 100,000 12,000 112,000

 المجموع 200,000 36,000 236,000

 لجن  الترشةحا  هالمكا    أ  اء

 ال امدي   ةل    سرد. د - 6,000 6,000

 ا انم  سلةما     محمد. أ - 3,000 3,000

 المريشد حمد    م لقم.  - 6,000 6,000

 الكثةري  ل     سرد. أ - 6,000 6,000

 المجموع - 21,000 21,000

 المخاقر جن ل أ  اء

 الراز   سلةما     حمد. دمرال   - 6,000 6,000

 الفارس الرزيز  رد    المحس   رد. أ - 6,000 6,000

 الكثةري  ل     سرد. أ - 6,000 6,000

 الحسة   ردالرزيز     ردالمحس . أ - 6,000 6,000

 المجموع - 24,000 24,000

 اللجن  التنفة ي  أ  اء

 الزامل  رداللل     ردالرزيز .مرال  م - 40,000 40,000

 الفارس الرزيز  رد    المحس   رد. أ - 40,000 40,000

 الحسة   ردالرزيز     ردالمحس . أ - 40,000 40,000

 أ انم  سلةما     محمد. أ - 40,000 40,000

 الررودي محمد    سالد. أ - 35,000 35,000

 المجموع - 195,000 195,000

 

 كبار التنفيذيين افآتمك
 

من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي  ستةمكافآت أعلى 

 والمدير المالي
 المجموع

المكا    

 الثا ت 

 13,757,162 رهات 

 3,287,252  دال 

 - مزايا  ةنة 

 17,044,414 المجموع

المكا    

 المت ةرة

 7,579,300 دهري مكا    

 - أر اح

 - ة ا جلر س ع تحفةزي  قصة

 - س ع تحفةزي  قويل  ا جل

 1,970,798 ( القةم  السوقة     تاري  االستحقاقا سةم الممنوح  )

 9,550,098 المجموع

 1,417,266 مكا حة نةاي  الخدم 

 439,000 موع مكا حة التنفة ية     المجلسمج

 28,450,778 المجموع الكلي
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 ملكية أسهم المصرف لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 ه إل  ي مصلح  ترود    اء مجلس اإلدارة هأزهاجةم هأهالدذم القصر    أسةم أه أدها  دي  الشرك  أه أي م  شركاتةا التا ر 

 اسم م  ترود لل المصلح  م
 ا    الردد    نةاي  الرام الرامالردد     داي  

 الت ةر

نسر  

 الصكوك ا سةم الصكوك ا سةم الت ةر

 - - - 990,572 - 990,572 مرال  م/ رد الرزيز     رداللل الزامل 1

 %12.06 69,000 - 641,000 - 572,000 أ/ رد المحس      رد الرزيز الفارس 2

 - - - 1,290 - 1,290 أ/سرد     ل  الكثةري 3

 - - - 10,143 - 10,143 د/سرد      ةل ال امدي 4

 - - - 120,859 - 120,859 محمد    سلةما  أ انم /أ 5

 - - - 46,000 - 46,000 حمد    سلةما  الراز  /دمرال   6

 - - - 21,000 - 21,000 م لق    حمد المريشد/م 7

 - - - 1,000 - 1,000 سالد    محمد الررودي/أ 8

 

  إل  ي مصلح  ترود لكرار التنفة ية  هأزهاجةم هأهالدذم القصر    أسةم أه أدها  دي  الشرك  أه أي م  شركاتةا التا ر ه

 م

 
 اسم م  ترود لل المصلح 

 ا    الردد    نةاي  الرام الردد     داي  الرام

 الت ةر

نسر  

 الصكوك ا سةم الصكوك ا سةم الت ةر

 %100 18,300 - 18,300 - -   السةاريا راذةم سلةما/أ 1

 %22.34 20,959 - 114,759 - 93,800  ماد  ردالرحم  الرتةري/أ 2

 %21.43 16,050 - 90,950 - 74,900  ةد    محمد السماري/أ 3

 - - - 6,359 - 6,359  رداللل جمرا  الزذران /أ 4

 %100 7,500 - 7,500 - - محمد اقراا محمد ا راذةم/أ 5

 - - - 1,329 - 1,329 محمد    سل ا  السةل /د 6

 

 الجزاءات والعقوبات               

 م:2017ال توجد  راما  ذا  أثر جوذري، ه ةما يل   ةا   ال راما  الت   ر    لى المصرف سالا الرام المال  

/
ً
 :مؤسسة النقد العربي السعودي أوال

 السن  المالة  الحالة 

لغ ال راما  المالة  إجمال  مر المخالف 

  الرياا السرودي

 دد القرارا  

 الجزااة 

 ترلةما  المؤسس  اإلشرا ة  6 550,000

35,000 2 
أجةزة الصرف اآلل  هأجةزة  أداءترلةما  المؤسس  الخا    مستوى 

 نقاط الرة 

20,000 1 
   مكا ح   سل   ترلةما  المؤسس  الخا    ر ا الرناي  الواجر

 ويل اإلرذابا مواا هتم

 ترلةما  المؤسس  الخا    حماي  الرمالء 1 150,000
  

 

/ وزارة الشؤون البلدية والقروية:
ً
 ثانيا

 العقوبة أسباب المخالفة الجهة الموقعة للمخالفة

 رياا 1,173,000  دم إ دار  رض التراسةص الم لو   أمان  مدين  الريا 

 رياا 30,000 اسةص الم لو   رض التر  دم إ دار  امان  من ق  الشرقة 
 

 اءا    ماا تش ةلة  تم مرالجتةا.همررم ما  ر   لى المصرف يشمل جز 
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 تطبيق أحكام حوكمة الشركات

  حكععام هإرشععادا  الاحعع  حوكمعع  الشععركا  الصععادرة معع 
ً
 مؤسسعع  النقععد الرر عع  السععرودي  صععف   امعع ، يرمععل المصععرف ه قععا

 .ذةئ  السوق المالة ه

 

 جتماعية للمصرف اإلسهامات اال

% معع   ععا   أر ععاح كععل  ععام 1 لععى تخصععةص نسععر  ال تتجععاهز م 2017أ ريععل  6 تععاري  ها قعع  الجمرةعع  الرامعع   ةععر الراديعع  للمصععرف 

 له قعع، هسععةكو  الصععرف معع  االحتةععاق  حسععاب احتةععاق  سدمعع  المجتمعع ل
ً
امج هالمرععالغ هالصععالحةا  التعع  يرتمععدذا مجلععس ر لرععا

 م  رف اآلت :2017رام التم سالا . اإلدارة

  الرياا المرلغ االجتما ة  اإلسةاما  م

 4,730,000   فال كالمساذم     د م  رنامج  1

  1,096,833 المشارك     لجن  اإل الم هالتو ة  المصر ة  للرنوك السرودي  2

  3,000,000   د م هتجةةز جناح االسترا ا  هالح ارة اإلسالمة     هاح  الرلوم  مركز القصةم الرلم  3

 8,826,833 اإلجمال  

 

 اجتماعات الجمعية العامة خالل العام 

م، ه ةمععا يلعع   ةععا   حسععماء أ  ععاء مجلععس اإلدارة الحا ععري  2017أ ريععل  6  قععد  الجمرةعع  الرامعع   ةععر الراديعع  للمصععرف  تععاري 

 رادي : ال  ةرالجتماع الجمرة  الرام  

 سجل الح ور*

 االسم
 اري  اجتماع الجمرة   ت

 م 06/04/2017

 √ الزامل  رداللل    الرزيز مرال  المةندس/ رد 1

 √ ال امدي أحمد   ةل    سرد/الدكتور 2

 √ الفارس  ردالرزيز    المحس   رد/ا ستاذ 3

 √ الحسة   ردالرزيز     ردالمحس /ا ستاذ 4

 √ الكثةري  ل     سرد/ا ستاذ 5

 × لراز  ا سلةما     حمد/الدكتور مرال  6

 × المريشد حمد    م لق/المةندس 7

 × الررودي محمد    سالد/ا ستاذ 8

 × أ انم  سلةما     محمد/ا ستاذ 9

 لردم اكتماا النصاب حس  المت لرا  النرامة 
ً
 .*  قد اجتماع ثان   رد االجتماع ا ها  سا   نررا

 

 النظامية  االلتزامات

المسعتحق   عرير  االسعتق اع   كما  ل ع، ملةو  رياا 62م نحو 2017ديسمرر  31لة  المنتةة      ل   الزكاة المقدرة للسن  الما

 الرعام نةايع  حتعى السعا ق  السعنوا  لجمة  الزكوي  إقراراتل المصرف قدمه ،رياا 645,938م نحو 2017المال      نةاي  الرام

 هالع ي م2015 حتعى م2009 مع  المالةع  للسعنوا  الزكعوي  عالعر  تقريعر المصعرف هاسعتلم هالعدسل، للزكعاة الرامع  للةةئ  م2016

 ، رياا ملةو  1,656 نحو  ل   إ ا ة  زكوي   فرهقا  هالدسل لزكاةالةةئ  الرام  ل  ةل قالر 
ً
 ناتجع   ع  الفرهقعا  تلع   عح   لما

 الو عاء مع  للمصعرف المملوكع  اإلجعارة هموجعودا  ا جعل قويلع  التمويلةع  الموجعودا   نعود  رعض  خصعم الةةئع  سعماح  عدم

 التقعدم ينعوي كمعا ، م2011 هحتعى م2009 مع  لغ عوام الزكعوي العر ع  لعى النرعام  موجع  ا ترا عل المصعرف قعدم، هالزكعوي

 .م2015 هحتى م2012 م  المترقة  لغ وام الزكوي الر ع  لى مماثل  ا ترا 

  لعى العر ع الزكعوي م2016لرعام لزكعوي  لعى إكمعاا العر ع الم  قرعل الةةئع  الرامع  للزكعاة ه العدسل جاري الرمل 
ً
، إال أنعل قةاسعا

 السععتالف االحتسعاب المع كور أ عاله إ عا   إلعى  رععض 
ً
السعا ق،  قعد ينعتج  ع  العر ع الزكععوي الحعال  م الرعا   فرهقعا  زكويع  نرعرا

 اال صاحا  اال ا ة  لتو ةح أثرذا  لى المركز المال  للمصرف.
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 ه عق اإلقعرارا  الزكويع  التع  يقعدمةا المصعرف للةةئع  الرامع  للزكعاة هالعدسل تجعدر اإلشعارة إلعى أ  حسعاب الزكعاة الو
ً
اجرع  شعر ا

 مع  الةةئع  الشعر ة  للمصعرف قرعل تقعديمةا للةةئع   ه عق االحكعام هال عوا ع الشعر ة  حةعث يعتم تتم
ً
مراجرتةعا هاقرارذعا سعنويا

  شعكل ،الرام  للزكاة هالعدسل
ً
سعنوي للةةئع  الرامع  للزكعاة هالعدسل ه عق معا يعتم  هيقعوم المصعرف  سعداد الزكعاة الواجرع  شعر ا

 .ا تماده م  الةةئ  الشر ة  للمصرف نةا      المساذمة 

 

 الموظفين مزايا

 لنرام الرمل هالرماا    المملك  الرر ة  السرودي ، هقد  لعغ ر عةد مكا عحة نةايع  
ً
يتم د   مزايا هتروي ا  الموظفة  ه قا

ملةو  رياا، كمعا يقعوم المصعرف همنسعو وه  إيعداع مسعاذما  شعةري  لعدى المؤسسع   220 م نحو2017ديسمرر  31الخدم     

مإ ععا   لعع ل  ، الرامعع  للتحمةنععا  االجتما ةعع  لصععالح منسععو   المصععرف حسعع  نرععام الرمععل هالرمععاا  عع  المملكعع 
ا
المصععرف  قععد

القععواام المالةعع  الموحععدة   معع 32 عع  االي ععاح رقععم  المرععة سععاس ا سععةم حسعع  أمحسععو    لععى تحفةزيعع   ععرامج لموظفةععل 

 للمصرف.

 

 الخزينة أسهم

 ه   استخداماتةا    المستقرل: لمصرف قرل م   ةا المحتفظ الخزين  أسةم تفا ةل  ةما يل 

 استخدامةا تفا ةل
 تاري 

  ةا االحتفاظ
 قةمتةا

 31قرل المصرف كما     م   ةا الخزين  المحتفظ أسةم  دد

 م 2017ديسمرر 

زي  المستقرلة   التحفةررامج ال

 ساس ا سةمأمحسو    لى ال
 10,416,856 107,436,000 م 2012

 

 المساهمين سجل طلبات

 المساذمة : لسجل المصرف قلرا  هتواري   ةا   ردد  ةما يل 

 دد قلرا  المصرف 

 لسجل المساذمة 
 أسراب ال ل  تاري  ال ل 

 م2016 تقرير مجلس اإلدارة لرام مت لرا  إ داد 10/01/2017 1

 ا سةم ها ر اح للرد  لى االستفسارا  الواردة م  المساذمة  لالسترالم     13/02/2017 2

 م2017-04-06لجمرة  الرام   تاري    ر  اإل داد ل 16/03/2017 3

 ا سةم ها ر اح للرد  لى االستفسارا  الواردة م  المساذمة  لالسترالم     29/03/2017 4

 ا سةم ها ر اح رد  لى االستفسارا  الواردة م  المساذمة  لالسترالم    لل 19/06/2017 5

 م2017تقرير مجلس اإلدارة لرام  مت لرا  إ داد 17/10/2017 6

 لجمرة  الرام   ر  اإل داد ل 31/12/2017 7
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 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 لتعع  لر ععو مجلععس اإلدارة ا ستاذ/ ردالمحسعع   عع   رععدالرزيز الفععارس ةمععا يلعع   ةععا   المرععامال  معع  االقععراف ذهي الرالقعع  ها

محمعععد السعععماري مصعععلح   ةعععر مراشعععرة  ةةعععا  ععع  ها سعععتاذ/ ةد  المةنعععدس/م لق  ععع  حمعععد المريشعععده  عععو مجلعععس اإلدارة 

  عح  مصعرف اإلنمعاء يملع  نسعر   ا ترارذم أ  اء 
ً
ا سعةم  ع  % مع  28.75 ع  مجلعس إدارة شعرك  اإلنمعاء قوكةعو معاري ،  لمعا

 :كما ذو مو ح    الجدها أدناه، شرك  اإلنماء قوكةو ماري 

 ال رف ذه الرالق 
نوع 

 الرالق  
 قةمتةا مدتةا نوع الصفق 

 شرك  اإلنماء

 قوكةو ماري 

 

 الق  

 تراقدي 

است عععا   الرنةعععع  التحتةعععع  لغنرمعععع  

اآللة  لشعرك  اإلنمعاء قوكةعو معاري  

هالعع ي  مقت ععاه يست ععةإل مصعععرف 

 ء  ةانا  الشرك اإلنما

 رياا سرودي 831,321 سن 

 الق  

 تراقدي 

اسعععتئجار موقععع  مععع  شعععرك  التنعععوير 

لمصعععععععععععرف اإلنمعععععععععععاء(  )المملوكععععععععععع 

 الست اللل    أ ماا ا رشف 

 رياا سرودي 65,500 سن 

 الق  

 تراقدي 
 سن  إ دار هثااق التحمة  للمصرف

م تمثلع   ع  2017الترامال  الت  تمع   ع   عام 

يععد هثععااق التععحمة  للمصععرف  حجمععال  إ ععدار هتجد

ريععععاا سععععرودي هم الرععععا   ملةععععو  24.2أقسععععاط 

 ألإل رياا سرودي 24,189مد و    قةم  

شرك  اإلنماء قوكةو 

ماري  ههكال  اإلنماء 

 للتحمة  التراهن 

 الق  

 تراقدي 
 سن  هكال  التحمة  اتفاقة  مول  

م تمثلع   ع  2017الترامال  الت  تمع   ع   عام 

هكالعع  التععحمة   إجمععال  أقسععاط  تفاقةعع ا مولعع  

 ألإل رياا سرودي 993

شرك  اإلنماء قوكةو 

 لالستثمارماري  هاإلنماء 

 الق  

 تراقدي 
 سن  استثمار اتفاقة 

م تمثلع   ع  2017 الترامال  الت  تمع   ع   عام

لصعععالح  ريعععاا ملةعععو  10.3 مرلعععغ اسعععتثمار اتفاقةععع 

 ستثماراإلنماء قوكةو ماري     قريق اإلنماء لال

 

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

ال يوجععد لععدى المصععرف مرلومععا   عع  أي ترتةرععا  أه اتفاقةععا  قععام  موجرةععا أي معع  أ  ععاء مجلععس اإلدارة أه كرععار التنفةعع ية  أه 

 مساذم  المصرف  التنازا    أي مصلح  أه حقوق.

 لداخليةنظام الرقابة ا

م  من لق مسئولة  إدارة المصعرف  ع  إ عداد نرعام شعامل ه رعاا للرقا ع  الداسلةع  لتحقةعق ا ذعداف المرتمعدة للمصعرف،  قعد 

تم  ناء نرعام للرقا ع  الداسلةع  يناسع  أنشع   المصعرف هي ع   ع  اال ترعار ا ذمةع  النسعرة  للمخعاقر المالةع  هالمخعاقر ا سعرى 

قد تم تصمةم نرام الرقا   الداسلة  إلدارة المخاقر هالسة رة  لةةا    الوق  المناسع  ممعا يعو ر ل ،  المالزم  لة ه ا نش  

 م  الرقا   المستمرة هالكشإل المركر    المخاقر المحتمل  هالترامل مرةا.
ً
 مرقوال

ً
 قدرا

  ا ذمة  النسعرة  للمخعاقر المالةع  هيستند نرام الرقا   الداسلة   لى رؤي  ه تقدير إدارة المصرف لو   نرام رقا   يتناس  م

ه تعم ، ه ةرذا م  المخاقر الكامن     أنش   المصرف ، ه  قعدر مرقعوا مع  التكلفع  ه المنفرع  لتفرةعل  عوا ع رقا ةع  محعددة

لةع  نرعام الرقا ع  الداس ه  التعال   عإ   ،  دم تحقةعق ا ذعداف هلعةس لتفاديةعا تصمةم نرام الرقا   الداسلة    ر  إدارة مخاقر

 تفادي ا س اء الجوذري  ه الخساار المترلق   ةا.ل  اء تحكةدا  مرقول  مصمم إل

لجنعع  مراجرععع  تراجعع   شعععكل دهري التقعععارير التعع  ترعععد معع  المعععراجرة  العععداسلةة    شعععكل الجمرةعع  الرامععع إ ععا   لمعععا ذكععر  عععإ   

  . هتت م  ذ ه التقارير تقةةم لكفاي  ه رالة  الرقا   الداسلة ، هالخارجةة 

 ناًء  لى ما ذكر نرتقد  ح  المصرف لديل نرام رقا   داسلةع  سعلةم ه رعاا  درجع  مرقولع  مع  حةعث التصعمةم هالت رةعق، هسعالا 

 الرام لم يك  ذناك مالحرا  جوذري  تترلق  فرالة  نرام ه إجراءا  الرقا   الداسلة     المصرف. 

 



50 

 

 أخالقيات العمل

نعاء  ةئع   معل ملتزمع   عح لى المرعايةر ا سالقةع  النا رع  مع  ا حكعام هال عوا ع الشعر ة  دأب مصرف اإلنماء من  تحسةسعل  لعى  

ها نرمعع  هالترلةمععا  الصععادرة معع  الجةععا  الرقا ةعع  هاإلشععرا ة ، هيرمععل المصععرف  اسععتمرار  لععى ترريععإل منسععو ةل  حسالقةععا  

مج التعععدري  هالتو ةعع   لعععى االلتعععزام  الشعععفا ة  الرمععل لالرتقعععاء  خدمععع  الشعععركاء.  كمععا يشعععج  المصعععرف منسعععو ةل معع  سعععالا  عععرا

هاستشععرار المسععؤهلة  هاال ععداع  عع  الرمععل هحسعع  الترامععل معع  الشععركاء هالععزمالء  عع  الرمععل هتجنعع  كععل مععا ينععا   القععةم 

 االسالمة  أه يترار  م  قةم المصرف أه ا نرم  هال وا ع اإلشرا ة  ، هالرمل  لى تح ةل تل  القةم لدى كل منسو ةل.  

 المخاطر ومراقبة تحديد

 ا نرمع  ه ع  تعمه ، مختلفع  مخعاقر المصعرف ك ةعره مع  المصعارف إلعى ترعر ي تةاديع     إقار ممارس  ا  ماا المصعر ة  اال

  المخعاقر الراةسعة  التع  يمكع  أ  الراةسعة  المخعاقر كا ع   ع  هاإل الغ همراقر  تحديد أجل م  المصرف    هاإلجراءا 
ا
.  هتت عم

 لمصرف اآلت :يواجةةا ا

 مخاطر االئتمان:

  االاتما مخاقر  ترد
ً
 ع  الو عاء   ا سعرىف اقعر لمصرف، هتررف  لى أنةا المخاقر الناتج   ع  إسفعاق ا ل م  أكثر المخاقر أذمة 

 مخععاقريقععوم المصععرف  ععإدارة ، هر مالةعع ايععؤدي الععى تكرععد المصععرف لخسععاقععد ممععا  نععد اسععتحقاقةا  تجععاه المصععرف  ملتزامععاتةا 

 ه المخععاقر، قرععوا مرععايةر ه ،  غسععواق المسععتةد ل  ععوا ع ت عع  التعع  ه اتمععا اال لمخععاقر ا سةاسععمعع  سععالا تمععا   فرالةعع  االا

 .للحسا ا  الةومة  اإلدارةإ ا   إلى  التركةز هحدهد  الرمالء، م  الم لو    صاحا اال

   اتمععان اال الفحععص سععالم  ل ععما  ه
ا
 سةاسعع  متا رعع ه ت رةععق ةععامةام هأحععد قرالمخععا إلدارة مسععتقل  مجمو عع  المصععرفكععو

االاتمععا ، ه  ملةععا  االاتمععا  ه مععا يترلععق  ةععا معع  مسععتندا   رععد ا تمادذععا، كمععا تتععولى مسععؤهلة  متا رعع  أي مشععاكل  مخععاقر

 ااتمانة  قد ت رأ    تمويال  الرمالء.

 مخاطر السوق:

 محععددا مالةعع  نتةجعع  للت ةععر  عع  الدها  لععغمسععتقرلة  تععد قا  النقديعع  الللالقةمعع  الرادلعع   ت  عع بتمثععل مخععاقر السععوق مخععاقر 

هيتععولى  ريععق إدارة مخععاقر السععوق  عع   السععل ،أسععرار ه  السععوق مثععل أسععرار ا سععةم ،  مرععدا الرااععد، أسععرار الصععرف ا جنرعع 

 .مجمو   إدارة المخاقر مةام متا ر  هرقا   مخاقر السوق هالسةول  الت  قد يترر  لةا المصرف

 مخاطر السيولة:

ا المصعرف  ع  الو عاء  التزاماتعل المترلقع   م لو اتعل المالةع  التع  تسعدد  ع  ةعيواجةقد تمثل مخاقر السةول  الصرو ا  الت  

 ع  حعاال  تخفعةض ق أه اسو دم استقرار ا     حاال مخاقر السةول  هتنشح   ،موجودا  مالة  اسرى    قريقه أ النقدقريق 

هللتقلةل مع  ذع ه المخعاقر، قامع  إدارة المصعرف  ا مواا، رض مصادر انخفا   دي إلى مستوى التصنةإل االاتمان  مما قد يؤ

 ،  اإل عا   إلعى االحتفعاظالسعةول  احتةاجعا  اال ترعار آسع ة  ع  الموجودا إدارة ، كما تقوم إدارة المصرف   تنوي  مصادر التمويل

 .ر ةد مالام م  النقد هما يماثلل 

 هلجعا  اإلدارة ا سعرى، هلترزيعز مراقرع  المخعاقر  مجلعس اإلدارة  قرل م  المخاقر   لى كا  االنكشاف مراقر  هتتم
ا
ل مجلعس شعك

، مخععاقر هالو ععاء  المسععؤهلةا  ا سععرى ذا  الرالقعع الاإلشععراف  لععى  ملةعع  إدارة  لمسععا دة المجلععس  عع   اإلدارة لجنعع  للمخععاقر

 شعرح  لعىم 2017للرعام المعال  المدققع  لمصعرف اإلنمعاء  ةالموحعد القعواام المالةع   عم   30إلعى  25 مع   اإلي احا  هتشتمل

 .إدارتةا هاستراتةجة  لةا المصرف يترر  الت  للمخاقر الراةسة  تفصةل 

 

 المنشآت الصغيرة و المتوسطة

 تررف المنش   الص ةرة ه المتوس      مصرف اإلنماء كما يل :

   دد الموظفة اإليرادا  ) مالية  الرياال ( نوع المنشحة 

 5إلى  1م   ملةو  3م   فر إلى  متناذة  الص ر

 49إلى  6م   ملةو  40إلى  3أكرر م     ةرة 

 249إلى  50م   ملةو  200إلى  40أكرر م   متوس   

 تتجاهز أي م  المرايةر أ اله كرةرة 
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 كمععا  عع  نةايعع  ا 29 لععغ  ععدد مععوظف  ق ععاع المنشعع   الصعع ةرة هالمتوسعع    عع  المصععرف 
ً
م. سععالا 2017لرععام المععال  موظفععا

 م، ركز مصرف اإلنماء  لى تنمة  هت وير أ ماا ق اع المنش   الص ةرة هالمتوس   م  سالا اآلت :2017الرام 

االنتشعععار هتوسعععة  سعععدما  المنشععع   الصععع ةرة هالمتوسععع    ععع  المن قععع  الشعععرقة  هال ر ةععع   ععع  المملكععع   اإل عععا   إلعععى  -

 المن ق  الوس ى 

ج تدريرةعع   ريععدة هموجةعع  للشععركاء هللمععوظفة  هالخععريجة  الجععدد إل ععدادذم هتععحذةلةم لخدمعع  ق ععاع تصععمةم هتنفةعع   ععرام -

 المنش   الص ةرة هالمتوس  ، حةث  ل   أيام التدري  الموجة  لخدم  الق اع كما يل :
 

  دد ا يام التدريرة   

  57  دد أيام الرمل التدريرة  المقدم  للموظفة  

  3 دريرة  المقدم  للشركاء  دد أيام الرمل الت

 

 م:2016م مقارن  م  الرام 2017   ما يل  أذم مؤشرا  أداء ق اع المؤسسا  الص ةرة هالمتوس   سالا الرام 
 

 )  الف الرياال (    م2017عام                                                                                                                                                      

 إجمال  كرةرة متوس     ةرة متناذة  الص ر 

  2,417,573  912,000  1,320,004  185,570 - داسل المركز المال  –تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   

  209,626  95,450  106,586  7,590 - سارث المركز المال  –تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   

تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   كنسر  مئوي  م  إجمال  

 التمويل    المركز المال  
- 0.23% 1.67% 1.15% 3.06% 

تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   كنسر  مئوي  م  إجمال  

 التمويل سارث المركز المال  
- 0.07% 0.95% 0.85% 1.87% 

   دد مرامال  التمويل

 )داسل هسارث المركز المال (
- 49  1,352  1,326  2,727  

  دد الرمالء الممولة  

 )داسل هسارث المركز المال (
- 9  118  41  168  

  16    -                   -                 16 -  دد مرامال  التمويل   ما   رنامج كفال 

  17,750    -                   -                 17,750 - إجمال  مرالغ التمويل   ما   رنامج كفال 

 

 

 )  الف الرياال ( م   2016 ام                                                                                                                                                  

 إجمال  كرةرة توس  م   ةرة متناذة  الص ر 

  1,403,338  709,000  667,268  27,070 - داسل المركز المال  –تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   

  185,652  91,130  86,490  8,032 - سارث المركز المال  –تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   

تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   كنسر  مئوي  م  إجمال  

 لتمويل    المركز المال  ا
- 0.04% 0.95% 1.01% 2.00% 

تمويل المنش   الص ةرة هالمتوس   كنسر  مئوي  م  إجمال  

 التمويل سارث المركز المال  
- 0.07% 0.80% 0.85% 1.72% 

  دد مرامال  التمويل 

 )داسل هسارث المركز المال (
- 27  323  588  938  

  دد الرمالء الممولة  

 سل هسارث المركز المال ()دا
- 4  71  33  108  

  1    -                   -                 1 -  دد مرامال  التمويل   ما   رنامج كفال 

  2,000    -                   -                 2,000 - إجمال  مرالغ التمويل   ما   رنامج كفال 
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 الخطط المستقبلية

 موحعع  لزيععادة أنشعع تل ه ملةاتععل معع  سععالا تقععديم الرديععد معع  المنتجععا  هالخععدما  المالةعع  ال لس  ععتنفةعع  مصععرف السةوا ععل 

، هزيععادة أ ععداد هأجةععزة الصععرف اآللعع المتوا قعع  معع  ا حكععام هال ععوا ع الشععر ة  معع  االسععتمرار  عع  اسععتكماا شععرك  الفععرهع 

 ا  الشركاء.ه ناء محفر  التمويل ههدا الشركاء م  ا  راد هالشركا 

سعتثمار(، سعتثماري للمصعرف )شعرك  اإلنمعاء لالم  سالا الع راع االاالستثماري  صناديق المزيد م  الكما ينوي مصرف اإلنماء إقالق 

مع   سعدما  التحويعلالتوس   ع  سدما  المؤسسا  الص ةرة هالمتوس    اإل ا   إلى  التوس     تقديم ينوي المصرفكما 

 الرريد السرودي.مؤسس  م  الت  يملكةا منا ف  ا( إرساسدما  شرك  سالا )

 خاتمة

 
 
م  هالتع  اشعتمل   لعى زيعادة شعرك  2017تقعديره لانجعازا  التع  حققةعا المصعرف سعالا الرعام المعال    ع  اإلدارة مجلعس ررعري

يقعدمةا المصعرف لرمالاعل الفرهع هالصرا ا  اآللة  إ ا   للقنوا  االلكترهنة  المختلف  هالتوسع   ع  الخعدما  هالمنتجعا  التع  

  لى نتااج المصرف المالة . 
ً
 ه قد أسةم ذل     نمو  دد الرمالء ه ملةا  المصرف هأنركس ذل  ايجا ا

هالجةعا  الحكومةع  هاإلشعرا ة   ع  المملكع   الكعرام لمسعاذمة لشعركاء المصعرف ها هتقعديره شعكره  ع هيررعر مجلعس اإلدارة 

 كمعا للمصعرف، هاالزدذعار التقعدم مع  مزيعد تحقةعق  ع  أثعره لعل كعا  الع ي هترعاهنةم د مةعم هثقعتةم  لىالرر ة  السرودي  

  ملةم. همةام هاجرةم تحدي     هتفانةةم المخلص  جةودذم  لى المصرف، الراملة     لجمة  هتقديره يقدم شكره ه

  الشععريفة  الملعع  سععلما   عع  ه ةعع ه المناسععر   ير عع  مجلععس اإلدارة هجمةعع  منسععو   المصععرف الشععكر هالتقععدير لخععادم الحععرمة

 عاح  السعمو الملكع  ا مةعر محمعد  ع    ردالرزيز آا سرود هسمو هل   ةعده ا معة  نااع  راعةس مجلعس العوزراء ههزيعر العد اع

سععلما   عع   رععدالرزيز حفرةععم اللععل  لععى الخععدما  الجلةلعع  هالجةععود الكرةععرة التعع  يقععدمونةا للععوق  هالمععواق  ه قةععم اللععل 

  اذم هحفظ اللل هقننا ال ال  المملك  الرر ة  السرودي  م  كل سوء همكرهه.هسدد  لى الخةر س

 هاللل هل  التو ةق

 

 مجلس اإلدارة
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  نرعام الرقا ع  الداسلةع  السةاسعا  
ا
رد إدارة المصرف مسؤهل     إيجاد هاستمرار نرام مالاعم ه رعاا للرقا ع  الداسلةع ، هيت عم

 
ت

 مجلس اإلدارة لتحقةق ا ذداف االستراتةجة  للمصرف. هاإلجراءا ، الت   مم  تح  إشراف

 

تقععويم مععدى كفععاءة ه رالةعع  نرععام الرقا عع  الداسلةعع   -المسععتقل   عع  اإلدارة التنفة يعع   -هيشععمل ن ععاق إدارة المراجرعع  الداسلةعع  

   إلى لجن  المراجر .    المصرف هتقويم االمتثاا للسةاسا  هاإلجراءا  المرتمدة، هر   نتااج التقويم الةام  هالجوذري

 

المراجرع  الداسلةع   المصعرف  لعى إ عداء العرأي حعوا معدى كفعاءة ه رالةع   ملةعا  الرقا ع  هر ع  رأيةعا إلعى  ق اع تشتمل مةام 

، مرة هاحدة  لعى ا قعل، هيسعتند ذع ا العرأي  لعى إثراتعا  كا ةع  تعم الحصعوا  لةةعا مع  سعالا 
ً
لجن  المراجر  هاإلدارة الرلةا سنويا

.  ملة
ً
 ا  المراجر ، أه م  سالا اال تماد  لى أ ماا مقدم  سدما  التوكةد اآلسري  متى كا  ذل  مناسرا

 

هتر ا جمة  إدارا  المصرف جةود منسق  همتكامل  لتحسة   ةئ  الرقا   م  سالا المراجر  المسعتمرة هتسعةةل اإلجعراءا  لمنع  

 عق المسعؤهلةا  المسعندة لةعا هتحع  إشعراف اإلدارة التنفة يع  الرلةعا هتصحةح أي قصعور  ع  أنرمع  الرقا ع . هتقعوم كعل إدارة ه

  تصحةح أهجل القصور    الرقا   الت  تم تحديدذا م  قرل المراجرة  الداسلةة  هالخارجةة . 

 

لرقا ع  اآللةع  االلتزام رقا   التزام المصرف  المت لرا  النرامة  هالسةاسعا  هاإلجعراءا  الداسلةع  مع  سعالا ت رةقعا  ايتولى ق اع 

 المركزي  هم  سالا التقويم ال ات  هاسترارا  االلتزام.

 

لقد تعم تصعمةم نرعام الرقا ع  الداسلةع  لتقعديم تحكةعدا  مرقولع  لمجلعس اإلدارة  ع  قعدرة المصعرف  لعى إدارة المخعاقر لتحقةعق 

دة تصعمةمةا، تخ ع  لقةعود متح عل ، هقعد ال ا ذداف االستراتةجة . ه الر م م  ذل   إ  أنرم  الرقا ع  الداسلةع ، مةمعا  ل ع  جعو

تمن  أه تكشإل جمة  أهجل القصور    أنرم  الرقا  ، ه الهة  لى ذل ،  إ  اسعتخدام التقعويم الحعال  لفرالةع  أنرمع  الرقا ع  

 للفترا  المستقرلة     حاا ت ةر  الررهف أه    حاا  دم االلتزام  السةاسا  هاإلجراءا .
ً
 قد ال يكو  مالاما

 

 للرقا   الداسلة  ه قا إلرشادا  مؤسس  النقد الرر   السرودي المترلق   الرقا   الداسلة .ل
ً
 متكامال

ً
 قد قرق  اإلدارة إقارا

كمعععا تتعععولى لجنععع  المراجرععع  مراجرععع  تقعععويم  رالةععع  نرعععام الرقا ععع  الداسلةععع   لعععى النحعععو الععع ي أ دتعععل إدارة المراجرععع  الداسلةععع  

 للمصرف. 

قا   الداسلة  للمصرف ال يحتوي  لعى أي  عرإل جعوذري لعم يتلعق الرنايع  الالزمع   شعكل كعاف مع  قرعل اإلدارة إ  تقرير تقويم الر 

    إقار أ ماا الرقا   الداسلة .

 

ه نععاء  لععى نتععااج التقععويم المسععتمر  نرمعع  الرقا عع  الداسلةعع  التعع  قامعع   ةععا اإلدارة سععالا الرععام، تععرى اإلدارة أ  أنرمعع  الرقا عع  

الحالةعع   ععمم   لععى نحععو كععاف، هترمععل  فرالةعع ، هيععتم مراقرتةععا  اسععتمرار، كمععا أ  اإلدارة تسععرى  اسععتمرار إلععى ترزيععز الداسلةعع  

 هتقوي  نرام الرقا   الداسلة  للمصرف.

 

ه نععاًء  لععى مععا سععرق،  ععإ  مجلععس اإلدارة يصععادق  لععى تقععويم اإلدارة لنرععام الرقا عع  الداسلةعع ، ه قععا لترلةمععا  مؤسسعع  النقععد 

 .   السروديالرر 
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 تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

 م2017ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

تتولى لجن  المراجر  دراس  القواام المالة  هالسةاسا  المحاسرة  هاإلشراف  لى أ ماا المراجر  الداسلة  هالمراجرة  

 تدسل  ح ماا م2017 الرام سالا المراجر  لجن  ، هقد قام 2017المال  الخارجةة  ، ه قد  اللجن  أر ر  اجتما ا  سالا الرام 

 :ها رزذا استصا ةا ن اق   

   م.2017مراجر  ها تماد س   المراجر  الداسلة  للرام المال 

 م.2017إدارة المراجر  الداسلة ، همتا ر  تنفة  س   المراجر  سالا الرام المال    لى اإلشراف 

  م.2017الرام  سالا الداسلة  ر المراج تقارير دراس 

  للنرر    ا تمادذا إلى مجلس  التو ة  هالقواام الر رة  هر   م31/12/2017    كما السنوي  المالة  القواام دراس

 اإلدارة.

  الحسا ا  الخارجةة  مراجر  م  الصادري دارةاإل س ابي دراس. 

  م.31/12/2017 سا ا  للرام المنتة     ترةة  مراجر  الح هالتو ة  الحسا ا  مراجر   ره  دراس 

 الداسلة . هاإلجراءا  هالسةاسا  النرامة   المت لرا  المصرف دراس  تقارير االلتزام الر رة  الت  تركس التزام 

  مراجر  هتحديث الاح  لجن  المراجر  لتشمل آسر ما  در م  الجةا  الرقا ة  هاإلشرا ة  هر   التو ة   ا تمادذا إلى

 دارة. مجلس اال

 

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

ام شامل ه راا للرقا   الداسلة  لتحقةق ا ذداف المرتمدة للمصرف  قد تم ردارة المصرف    إ داد نإم  من لق مسئولة  

ا سرى  ناء نرام للرقا   الداسلة  يناس  أنش   المصرف هي      اال ترار ا ذمة  النسرة  للمخاقر المالة  هالمخاقر 

لقد تم تصمةم نرام للرقا   الداسلة  إلدارة المخاقر هالسة رة  لةةا    الوق  المناس  مما يو ر  ،المالزم  لة ه ا نش  

 قدرا مرقوال م  الرقا   المستمرة هالكشإل المركر    المخاقر المحتمل  هالترامل مرةا. 

مصرف لو   نرام رقا   يتناس  م  ا ذمة  النسرة  للمخاقر المالة  هيستند نرام الرقا   الداسلة   لى رؤي  هتقدير إدارة ال

هتم  .ه قدر مرقوا م  التكلف  هالمنفر  لتفرةل  وا ع رقا ة  محددة ،ه ةرذا م  المخاقر الكامن     أنش   المصرف

  نرام الرقا   الداسلة  إ  ه التال ، تصمةم نرام الرقا   الداسلة    ر  إدارة مخاقر  دم تحقةق ا ذداف هلةس لتفاديةا 

 مصمم إل  اء تحكةدا  مرقول  لتفادي ا س اء الجوذري  هالخساار المترلق   ةا.

لكفاي   تقويممراجر   شكل دهري التقارير الت  ترد م  المراجرة  الداسلةة  هالخارجةة  هتت م  ذ ه التقارير اللجن   هتراج 

 ه رالة  الرقا   الداسلة . 

هسالا ،   المصرف لديل نرام رقا   داسلة  سلةم ه راا  درج  مرقول  م  حةث التصمةم هالت رةق حذكر نرتقد   ناء  لى ما 

 ذناك مالحرا  جوذري  تترلق  فرالة  نرام هإجراءا  الرقا   الداسلة     المصرف.   ام لم يكرال

 

 

 

 رئيس اللجنة    د. سعد عطية الغامدي 

 عضو   د. أحمد بن عبدالله المنيف  

 عضو    د. سعود بن محمد النمر
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 تقرير مراجعي
 الحسابات
 والقوائم

المالية



 
 

59             2017التقرير السنوي  

 

 

 
 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 

 تقرير مراجعي الحسابات

 

 

 إلى السادة مساهمي مصرف اإلنماء

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

 الرأي
 

موحدة لمصرف اإلنماء هالشركا  التا ر  لل )يشار إلةةم مجتمرة   ع يالمصرفي(، هالت  تشتمل لقد راجرنا القواام المالة  ال

هقاام  الدسل الموحدة هقاام  الدسل الشامل الموحدة هقاام   2017ديسمرر  31 لى قاام  المركز المال  الموحدة كما    

 الت ةرا     حقوق المساذمة  الموحدة هقاام  التد قا  النقدي  ا
ً
لموحدة للسن  المنتةة     ذل  التاري ، هملخصا

 (. 38( إلى )1) للسةاسا  المحاسرة  الةام  هاإلي احا  التفسةري  ا سرى م 

ه   رأينا،  إ  القواام المالة  الموحدة المر ق  ترر   ردا، م  جمة  الجوان  الجوذري ، المركز المال  الموحد للمصرف 

 للمرايةر ، هأد2017ديسمرر  31كما    
ً
اال المال  الموحد هتد قاتل النقدي  الموحدة للسن  المنتةة     ذل  التاري ، ه قا

  .الدسل الدهلة  للتقرير المال  المردل  م  قرل مؤسس  النقد الرر   السرودي للمحاسر     الزكاة ه رير 

 أساس الرأي

 لمرايةر المراجر  الدهلة  المرتم
ً
دة    المملك  الرر ة  السرودي . همسؤهلةتنا  موج  تل  لقد قمنا  المراجر   ه قا

المرايةر تم تو ةحةا    يقسم مسؤهلةا  مراجر  الحسا ا  حوا مراجر  القواام المالة  الموحدة ي    تقريرنا. نح  

 لقوا د سلوك هآداب المةن  المرتمدة    المملك  الرر ة  السرودي  ذا  الصل   
ً
مراجرتنا مستقلو     المصرف ه قا

 لتل  القوا د. هنرتقد أ  أدل  المراجر  
ً
  مت لرا  سلوك هآداب المةن  ا سرى ه قا

ً
للقواام المالة  الموحدة، كما ه ةنا أي ا

 لرأينا    المراجر .
ً
 الت  حصلنا  لةةا كا ة  همناسر  لتو ةر أساسا
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 األمور الرئيسية للمراجعة

ا مور الراةسة  للمراجر  ذ  تل  ا مور الت  كان ،  حس  حكمنا المةن ، لةا أذمة   ال   أثناء مراجرتنا للقواام المالة  

حدة ككل، ه ند تكوي  رأينا  ةةا،. الموحدة للفترة الحالة . هقد تم تناها ذ ه ا مور    سةاق مراجرتنا للقواام المالة  المو

    تل  ا مور.  ةما يل  ه إل لكل أمر م  أمور المراجر  الراةسة  هكةفة  مرالجتل:
ً
 منفصال

ً
 هلم نقدم رأيا

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي 

 

 االنخفاض في قيمة التمويل

 

 80,566  التمويل ،  لغ إجمال2017ديسمرر  31كما    

ملةو  رياا سرودي مقا ل مخصص انخفا     القةم  

ملةو  رياا سرودي. يشتمل ذ ا االنخفا   1,503قدره 

د
َّ
هجما   مسجل  لى   لى انخفا  مقا ل تمويل محد

 أساس المحفر  م  سالا استخدام نماذث. 

 

لقد ا تررنا ذل  أمر مراجر  راةس   نل يت ل  م  

كام مرقدة ه ةر مو و ة  هإ ترا ا  المصرف إجراء أح

 لتحديد اإلنخفا  هتوقة  اثرا  ذ ا االنخفا . 

 

ه شكل سا ، يت م  تحديد اإلنخفا     قةم  التمويل 

 ما يل :

    تحديد ا حداا الت  أد  إلى هجود اإلنخفا

ها حكام المستخدم     احتساب االنخفا     

 قةم  تمويل محدد.

  مترلق   احتساب اإلنخفا  استخدام اال ترا ا  ال

الجما      محا ظ التمويل هاستخدام النماذث 

     ملةا  االحتساب تل . 

   تقةةم ترر  المصرف لررض الق ا ا  االقتصادي

 المتحثرة  ا ه اع االقتصادي .

 

يرجى الرجوع إلى إي اح  السةاسا  المحاسرة  الةام  

حدة  هالل ا  )ح( حوا القواام المالة  المو 3)ث( ه  3رقم 

يت منا اإل صاح    التقديرا  المحاسرة  الةام  هقريق  

التقةةم المستخدم  م  قرل المصرف  ةما يترلق 

( هال ي يت م  7 االنخفا     قةم  التمويل هاالي اح )

 اال صاح    االنخفا     قةم  التمويل.

 

 

قمنا  تقةةم هتنفة  هاسترار الفرالة  التش ةلة  لاجراءا  

رقا ة  الراةسة   لى  ملةا  اإلدارة لتحديد همراقر  كال ال

د هالجما  .
َّ
 م  االنخفا  المحد

لقد قمنا  استرار  ةن  م   ملةا  التمويل ) ما    ذل   

التمويل ال ي لم يتم تحديده م  قرل اإلدارة كانخفا  

محتمل( للو وا إلى تقةةمنا  ةما إذا كان  ا حداا الت  

هقر  هلتقةةم ما إذا كا  تم تحديد  أد  لانخفا  قد

 اإلنخفا  هإثراتل    الوق  المناس .

 النسر  لالنخفا     التمويل ال ي تم احتسا ل  شكل 

 ردي،  قد استررنا اال ترا ا  المستخدم   شح  تحديد 

االنخفا     القةم   ما    ذل  التد قا  النقدي  

دادا  المستقرلة  المتوقر  همردال  الخصم هاالستر 

 المقدرة م  ال مانا  المترلق ...ال . 

 ةما يترلق  نماذث تقةةم االنخفا  الجما   المستخدم  

 م  قرل المصرف، م   ة  إجراءا  أسرى قمنا  استرار:

  استخراث الرةانا  التاريخة  م  ا نرم  ذا  الصل   لى

 أساس الرةن .

   اال ترا ا  المستخدم  م  قرل اإلدارة  ما    ذل

حتماا التخلإل    السداد هالخسارة الناتج     حاا ا

الترثر هتحلةل  دد أيام التحسر    السداد ... إل  

 المستخدم    النماذث.

  ملةا  االحتساب المترر     النماذث  لى أساس 

 الرةن .

 ةما يترلق  تقةةم التمويل  شكل  ردي  قد استرنا  ةن  

ا م  م  التمويل الممنوح لررض الق ا ا  الت
ً
  ت رر  سلر

ا ه اع االقتصادي  حتى نتمك  م  تقةةم  ملةا  تقةةم 

 م  التمويل الت  أجرتةا اإلدارة.اإلنخفا     قة
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 ي مراجعتناكيفية معالجة األمر الرئيسي ف أمر المراجعة الرئيسي

 

 الزكاة

 

استلم المصرف م  الةةئ  الرام  للزكاة هالدسل )يالةةئ ي( 

 1,656ترلغ  2015حتى  2009م الرا  إ ا ة  للسنوا  م  

ملةو  رياا سرودي. هقد نتج  ذ ه الم الرا  اإل ا ة  

   الةةئ  ا ترر   رض الموجودا   ةر المتداهل   ما    

ك  للمصرف  ةر قا ل  للخصم ذل  موجودا  اإلجارة المملو

ل ر  احتساب الو اء الزكوي هال ي أدى إلى زيادة االلتزام 

الزكوي. قدم المصرف ا ترا   لى تقةةما  الزكاة للسنوا  

 .2015حتى  2009م  

 

م  ِقرل الةةئ   2016لم يتم االنتةاء  رد م  الر ع لسن  

هم  ذل   إنل إذا ما تم  دم السماح  خصم الموجودا  

 م  الر وط الت  أنةتةا الةةئ  
ً
الم كورة أ اله سويا

للسنوا  السا ق ،  إ  ذل  سةنتج  نل الترر  لم الرا  

 يترلق  الق اع ككل هاال صاح 
ً
زكوي  إ ا ة  هالت  ترد أمرا

  نل ر ما يؤثر  لى ه   المصرف. 

تقوم اإلدارة  إجراء ا حكام  خصو  ذ ه المسحل  هحجم 

ال ي يرتمد  لى النتةج  المستقرلة   الم الرا  الزكوي 

للر وط الت  تجريةا الةةئ . ه ناًء  لى ذ ه التقةةما   إ  

اإلدارة  لى ثق   ح  نتةج   ملة  النقض ستكو  لصالح 

 الرن . 

 

لقد ا تررنا ذل  أمر مراجر  راةس  كونل  ةر مو و   هأ  

 المرالغ المت من  جوذري .

 

ر(  خصو  السةاس  المحاسرة  ) 3يرجى الرجوع إلى االي اح 

(  خصو  اإل صاحا  المترلق  21المترلق   الزكاة هاالي اح )

  ةا.

 

  قمنا  مراجر  المراسال  الت  تم   ة  المصرف

 هالةةئ  همستشاري الزكاة لدى المصرف.

 

  قمنا  فحص المساال المختلإل  لةةا  حس  مرر تنا

هالنرر ما  حنرم  الزكاة هقمنا  تقةةم ا دل  المتاح  

 إذا كا  يتوج   مل مخصص إ ا  .

 

  قمنا  رقد اجتما ا  م  المكلفة   الحوكم  هاإلدارة

التنفة ي   المصرف للحصوا  لى أحدا المرلوما  

المترلق   الزكاة هنتااج اتصالةم م  الجةا  

 الحكومة  المسؤهل  ذا  الرالق .

 

 تقةةم مدى مالام  اإل صاحا   ناًء  لى  
ً
 قمنا أي ا

 الحقااق هالررهف المحة    المصرف.
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

 

 أتعاب الخدمات البنكية

 

  احتساب  رض ا تراب  لى
ً
 يقوم المصرف مقدما

 ال يتجزأ 
ً
التمويل المقدم للشركا . ترد ذ ه ا تراب جزءا

م   ملة  االرتراط م  ا داة المالة  الناتج  هل ل  يج  

اثراتةا ترديل  لى الرااد الفرل   م  الدسل م  

ا ل خام  حجم المرامال  
ً
االستثمار هالتمويل. هنرر

هالت  ذ  ذا  مرالغ أتراب  ةر جوذري ، يتم الترديل 

دارة ه ق إ ترا ا  الرااد الفرل  م  قرل اإل لى 

 مرةن . 

 

لقد ا تررنا ذل  أمر مراجر  راةس     استخدام 

نقصا  /مستويا  هأحكام جوذري  قد ينتج  نل زيادة

جوذري    دسل ا تراب م  الخدما  المصر ة  م  

 االستثمار هالتمويل.

 

)ذع(  خصو  السةاس   3يرجى الرجوع إلى اإلي اح 

ي اح اسرة  المترلق   حتراب الخدما  المصر ة  هاإلالمح

 ( حوا تفصةل أتراب الخدما  المصر ة .18رقم )

 

 

قمنا  تقةةم التصمةم هالتنفة  هاسترار الفرالة  التش ةلة  

لاجراءا  الرقا ة  الراةسة  حوا ثرا  اإل ترا ا   

 هالمستويا   واس   اإلدارة.

 

م  هالمستويا  قمنا  تقةةم اإل ترا ا  المستخد

المو و   م  قرل المصرف إلجراء الترديال   لى الرااد 

 الفرل  لتمويل.

 

حصلنا  لى تقةةم اإلدارة  ثر استخدام المستويا  

 :هاال ترا ا   لى دسل أتراب الخدما  المصر ة 

 

   قمنا  تتر  الرةانا  المستخدم  م  قرل اإلدارة م

 المستندا  المؤيدة  لى أساس الرةن .

 

   قمنا  تقةةم تقديرا  اإلدارة  ثر استخدام المستويا

هاال ترا ا  المستخدم   لى إثرا  دسل أتراب الخدما  

 المصر ة .
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 في مراجعتناكيفية معالجة األمر الرئيسي  أمر المراجعة الرئيسي

 

 تقييم االستثمارات المتاحة للبيع 

 

تشمل االستثمارا  المتاح  للرة  محفر  الصكوك 

هالصناديق االستثماري  هاستثمارا  ا سةم. هتقاس ذ ه 

ا دها   القةم  الرادل  م  إثرا  أي ت ةر    القةم  

 الرادل   م  الدسل الشامل ا سر.
 

ا دها  المالة  م  سالا  يتم تحديد القةم  الرادل  لة ه

 ما تشمل ممارس  أحكام 
ً
ت رةق أسالة  تقةةم هالت   الرا

 م  قرل اإلدارة هاستخدام ا ترا ا  هتقديرا . 
 

يكو  ذناك  دم التحكد    التقدير لة ه ا دها  الت  ال 

يتم تداهلةا    سوق نشع هيوجد لةا قرق تقةةم داسل  

  استخدام:
 

   قا ل  للمالحر  )أي مدسال  تقةةم جوذري

 استثمارا ( ه 2المستوى 

  مدسال  تقةةم جوذري   ةر قا ل  للمالحر  )أي

 أدها (  3المستوى 
 

 لغدها   م  المستوى 
ً
يرترر  دم التحكد م  التقدير  الةا

  لى هجل الخصو . 3
 

أه ح  اإلدارة  م  السةاسا  المحاسرة  للمصرف المصادر 

 2   تحديد تقةةم المستوى الراةسة  للتقدير المستخدم 

لغدها  المالة  هسا    ند تحديد القةم   3هالمستوى 

 لردم تو ر  ةانا  
ً
الرادل   استخدام أسالة  التقةةم نررا

 تستند إلى السوق لتل  ا داة المحددة. 
 

يرترر تقةةم االستثمارا  المتاح  للرة  الت  يقتنةةا 

أمر مراجر  راةس   3ه  2المصرف للرة  م   ئا  المستوي  

 سر  درج  الترقةد المستخدم     تقةةم تل  ا دها  

 المالة  هأذمة  ا حكام هالتقديرا  الت  تقوم  ةا اإلدارة.
 

)ه(  3يرجى الرجوع إلى إي اح السةاسا  المحاسرة  الةام  

حوا القواام المالة  الموحدة هال ي يو ح قرق تقةةم 

)د(  2المصرف هاإلي اح االستثمارا  المستخدم  م  قرل 

 ال ي يرة  التقديرا  ها حكام الةام .

 

 

 

قمنا  تقةةم التصمةم هالتنفة  هاسترار الفرالة  التش ةلة  

لاجراءا  الرقا ة  الراةسة   لى  ملةا  اإلدارة لتنفة  تقةةم 

االستثمارا  المصنف  كاستثمارا  متاح  للرة  هالت  ال يتم 

 تداهلةا    سوق نشع.

 

منا  تقةةم قرق همالام  نماذث التقةةم هالمدسال  ق

 المستخدم  لتقةةم االستثمارا  المتاح  للرة .

 

قمنا  استرار تقةةم  ةن  م  االستثمارا  المتاح  للرة  الت  

ال يتم تداهلةا    سوق نشع. هكجزء م  إجراءا  المراجر  

ذ ه، قمنا  تقةةم المدسال  الراةسة  المستخدم     

ةم مثل التد قا  النقدي  المتوقر  هالرموال   ده  التقة

 مخاقر هانتشار االاتما  م  سالا مقارنتةا م   ةانا  سارجة .
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 عتناكيفية معالجة األمر الرئيسي في مراج أمر المراجعة الرئيسي

 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
 

، كا  لدى المصرف استثمارا  2017ديسمرر  31كما    

ملةار رياا سرودي. تشتمل ذ ه  13,2متاح  للرة  قدرذا 

 كوك ه ناديق استثماري  هأسةم  االستثمارا   لى

هالت  تخ   لمخاقر االنخفا     القةم  هذل  إما  سر  

حرج  الساادة    السوق ه/أه مروقا  السةول  ا ه اع ال

 الت  تواجةةا الجةا  المصدرة.
 

لتقةةم االنخفا     ا سةم، تقوم اإلدارة  متا ر  

التقلرا     أسرار ا سةم هتستخدم مرايةر اإلنخفا  

يالجوذريي أه يالمستمري    القةم  الرادل  لمستوى 

القةم . إ   أقل م  التكلف  كحساس لتحديد اإلنخفا    

االنخفا  يالجوذريي أه يالمستمري    القةم  الرادل  

ا  لى 
ً
 مو و ة

ً
لمستوى أقل م  التكلف  يرترر دلةال

االنخفا     القةم . إ  تحديد  ةما إذا كا  االنخفا  

 يت ل  إ داء أحكام. هللتحكد  ةما إذا كا  
ً
 أه مستمرا

ً
جوذريا

، يتم تقةةم االنخفا 
ً
   القةم   االنخفا  جوذريا

. هللتحكد 
ً
الرادل   داء حقوق الملكة   ند تسجةلةا مرداةا

، يتم تقةةم االنخفا  
ً
 ةما إذا كا  االنخفا  مستمرا

مقا ل الفترة الت  تكو   ةةا القةم  الرادل   داة حقوق 

 الملكة  أقل م  التكلف  ا  لة   ند تسجةلةا المردا .
 

اإلدارة ترتررذا   خصو  الصكوك هالرنود ا سرى،  إ 

منخف   القةم   ند هجود دلةل يشةر إلى هقوع تدذور 

أداء الق اع     الموقإل المال  للجة  المستثمر  ةةا أه

 أه المجاا هالتد قا  النقدي  التش ةلة  هالتمويلة .
 

لقد ا تررنا ذل  أمر مراجر  راةس     تقةةم اإلنخفا  

ام ذام ، هأ  ا ثر    القةم  يت ل  م  اإلدارة إ داء أحك

ا  النسر  للقواام 
ً
المحتمل لانخفا  قد يكو  جوذري

 المالة  الموحدة.
 

)ح( حوا القواام المالة   3يرجى الرجوع إلى االي اح 

 خصو  السةاس  المحاسرة  المترلق   االنخفا     

قةم  االستثمارا  المقتناه ل ةر أ را  المتاجرة، هاالي اح 

را  ها حكام المحاسرة  الةام ،  خصو  التقدي )د( 2

(  خصو  اإل صاحا  حوا مخاقر 26( ه)25هاالي احة  )

 االاتما  همخاقر السوق،  لى التوال .

 

قمنا  تقةةم التصمةم هالتنفة  هاسترار الفرالة  التش ةلة  

لاجراءا  الرقا ة  الراةسة   لى  ملةا  اإلدارة لتحديد 

ي    القةم  الرادل  اإلنخفا  يالجوذريي أه يالمستمر

لغسةم المتداهل  ه/أه أي ترثر    سندا /  كوك 

 الشركا .

 

 خصو  االستثمارا     ا سةم، قمنا،  لى أساس الرةن ، 

  ع:

  تقةةم مدى مالام  المرايةر المو و   م  قرل

اإلدارة لتحديد اإلنخفا  يالجوذريي أه يالمستمري    

 قةم  االستثمارا .

  د التكلف  هالقةم  الرادل  تقةةم أسس تحدي

 لالستثمارا . 

 .استرار التكالةإل ه ملةا  التقةةم 

 

   ا س   رة  اال ترار التقلرا / الت ةرا     أسرار

ا سةم سالا  ترة تملكةا للتحكد  ةما إذا كا  

االستثمار يف   مرايةر اإلنخفا  يالجوذريي أه 

 يالمستمري    القةم . 

 

د ا سرى، قمنا،  لى أساس الرةن ، ه النسر  للصكوك هالرنو

 تقةةم المالءة االاتمانة  لغقراف ا سرى هالتد قا  النقدي  

م  ا دها  هذل  لغس   رة  اال ترار أي ترثرا   ناًء  لى 

 شرهط هأحكام إ دار ذ ه االستثمارا .
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 جعي الحسابات )تتمة(تقرير مرا

 

  2017المعلومات األخرى المدرجة في تقرير المصرف السنوي لعام 
 

    الواردة المرلوما  ا سرى المرلوما  هتشمل  .ا سرى المرلوما  المسؤها    إ  مجلس إدارة المصرف )المديري ( ذو

  رد السنوي متاح لنا التقرير يكو  أ  المتوق  هم  ا، نة الموحدة هتقريرنا القواام المالة  تت م  ال التقرير السنوي، هلك 

 .ذ ا تقريرنا تاري 

 

ردي هل  ا سرى، الموحدة المرلوما  المالة  القواام    رأينا ي    هال
 
 . ةةا التحكةدي االستنتاث أشكاا م  أي شكل ن

 متاح ، تصرح  ندما أ اله المحددة ا سرى قراءة المرلوما  ذ  مسؤهلةتنا  إ  الموحدة، المالة  للقواام مراجرتنا ه خصو 

 أه الموحدة، المالة  القواام م   شكل جوذري متسق   ةر ا سرى المرلوما  كان  إذا ما الحسرا     ذل ، ا س   رل ه ند

 . شكل جوذري محر   أنةا أسرى   ريق  يرةر أه سالا المراجر ،  لةةا حصلنا الت  المرر   م 

 

نا إذا السنوي، التقرير نقرأ  ندما
َ
ص
 
ل
َ
  الحوكم . للمكلفة  ا مر     اإل الغ م الرة   ةل، نكو  جوذري تحريإل هجود إلى س

 

 مسؤوليات المكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

 
ً
ير المالة  للمرايةر الدهلة  للتقار  إ  المديري  ذم المسؤهلو     إ داد القواام المالة  الموحدة ه ر ةا الرادا، ه قا

المردل  م  قرل مؤسس  النقد الرر   السرودي للمحاسر     الزكاة ه رير  الدسل، أحكام نرام مراقر  الرنوك    

المملك  الرر ة  السرودي ، أحكام نرام الشركا ، هالنرام ا ساس للمصرف، هذ  المسؤهل     الرقا   الداسلة  الت  يراذا 

 إ داد قواام مالة  موحدة سالة  م  تحريإل جوذري، سواًء  سر   ت أه س ح.المديري   رهري ، لتمكةنةا م  

 ند إ داد القواام المالة  الموحدة،  إ  المديري  مسؤهلو     تقةةم مقدرة المصرف  لى الرقاء كمنشحة مستمرة ه   

مراري     المحاسر ، ما لم تك  اإل صاح  حس  مقت ى الحاا،    ا مور ذا  الرالق   االستمراري ، هاستخدام أساس االست

 ذناك نة  لتصفة  المجمو   أه إيقاف  ملةاتةا، أه لةس ذناك سةار هاقر   خالف ذل .

 هالمكلفة   الحوكم  ذم المسؤهلو     اإلشراف  لى  ملة  التقرير المال     المصرف.

 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

دا نا    الحصوا  لى تحكةد مرقوا  ما إذا كان  القواام المالة  الموحدة ككل سالة  م  تحريإل جوذري سواًء تتمثل أذ

 سر   ت أه س ح، هإ دار تقرير المراج  ال ي يت م  رأينا. إ  التحكةد المرقوا ذو مستوى  اٍا م  التحكةد، إال أنل لةس  مانا 

 للمرايةر الدهلة  للمراجر  المرتمدة    المملك  الرر ة  السرودي  ستكشإل  ل  أ  المراجر  الت  تم القةام  ةا ه ق
ً
ا

د جوذري  إذا كا  يمك  
َ
ر
 
. هيمك  أ  تنشح التحريفا      ت أه س ح، هت

ً
    أي تحريإل جوذري  ندما يكو  موجودا

ً
دااما

لت  يتخ ذا المستخدمو   لى أساس  شكل مرقوا توق  أنةا ستؤثر  مفردذا أه    مجمو ةا  لى القرارا  االقتصادي  ا

 ذ ه القواام المالة  الموحدة.
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 لمرايةر الم
ً
راجر  الدهلة  المرتمدة    المملك  الرر ة  السرودي ،  إننا نمارس الحكم المةن  هكجزء م  المراجر  ه قا

:
ً
 هنحا ظ  لى نز   الش  المةن  سالا المراجر . ه لةنا أي ا

   تحديد مخاقر التحريفا  الجوذري     القواام المالة  )الموحدة( هتقديرذا سواًء  سر   ت أه س ح، هتصمةم هتنفة

ا لرأينا. هيرد س ر  دم  تجا   لتل  المخاقر، هالحصوا  لى أدل  مراجر  كا ة  همناسر إجراءا  مراجر  اس
ً
لتو ةر أساس

اكتشاف تحريإل جوذري ناتج     ت أ لى م  الخ ر الناتج    س ح،    ال ت قد ين وي  لى تواقؤ أه تزهير أه ح ف 

 مترمد أه إ ادا  م لل  أه تجاهز الرقا   الداسلة .

 

 ةم للرقا   الداسلة  ذا  الصل   المراجر ، م  أجل تصمةم إجراءا  مراجر  مناسر  للررهف، هلةس   ر   الحصوا  لى 

 إ داء رأي     ا لة  الرقا   الداسلة   المصرف.

 

   تقةةم مدى مالام  السةاسا  المحاسرة  المستخدم ، همدى مرقولة  التقديرا  المحاسرة  هاإل صاحا  ذا  الرالق

 ةا المديره .الت  قام  

 

  إلى أدل  المراجر  الت  تم الحصوا 
ً
استنتاث مدى مالام  استخدام المديري  لمردأ االستمراري  المحاسر  ه، استنادا

 حوا قدرة المصرف  لى 
ً
 جوذريا

ً
 لةةا،  ةما إذا كا  ذناك  دم تحكد جوذري يترلق  ححداا أه ظرهف قد تثةر شكا

 لمردأ 
ً
االستمراري . هإذا ما استنتجنا هجود  دم تحكد جوذري، يترة   لةنا لف  االنتراه    االستمرار    النشاط ه قا

تقريرنا إلى اإل صاحا  ذا  الرالق  الواردة    القواام المالة  الموحدة. هإذا كان  تل  اإل صاحا   ةر كا ة ،  ةترة  

حصوا  لةةا حتى تاري  تقريرنا. هم  ذل ،  إ  ا حداا  لةنا ترديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدل  المراجر  الت  تم ال

 لمردأ االستمراري .
ً
 أه الررهف المستقرلة  قد تؤدي إلى توقإل المصرف    االستمرار    النشاط ه قا

 

   تقويم الرر  الرام، هذةكل همحتوى القواام المالة  الموحدة،  ما    ذل  اإل صاحا ، هما إذا كان  القواام المالة

.الم
ً
  ادال

ً
 وحدة تررر    المرامال  ها حداا ذا  الرالق    ريق  تحقق  ر ا

 

   الحصوا  لى ما يكف  م  أدل  المراجر  المناسر   ةما يترلق  المرلوما  المالة  للمنش   أه ا نش   التجاري   م

اف هأداء  ملة  المراجر  المصرف، إل داء رأي حوا القواام المالة  الموحدة. هنح  مسؤهلو     التوجةل هاإلشر 

 للمصرف. هنرل مشتركة     المسؤهلة     رأينا    المراجر .

لقد أ ل نا المكلفة   الحوكم ،  ةما يترلق، م   ة  أمور أسرى،  الن اق هالتوقة  المخ ع للمراجر  هالنتااج المةم  

 ا سالا المراجر  للمصرف.للمراجر ،  ما    ذل  أي أهجل قصور مةم     الرقا   الداسلة  إكتشفناذ

  زهدنا لقد
ً
هأ ل ناذم   االستقالا، المترلق  الصل  ا سالقة  ذا   المت لرا  التزمنا قد  حننا يفةد  رةا   الحوكم  المكلفة  أي ا

وقاي  ال إجراءا  الحاا مقت ى ه حس  استقاللنا،  لى تؤثر أنةا مرقوا  شكل قد نرتقد الت  ا سرى ها مور الرالقا   جمة 

 .الرالق  ذا 

المالة   القواام مراجر   ند الرال   لةا ا ذمة  كان  الت  ا مور تل  نحدد  الحوكم ، للمكلفة  إ ال ةا تم الت  ا مور هم 

د  لى ه ناًء  الحالة ، للفترة الموحدة
َ
ر
 
 أه  نرام يمن  لم ما تقريرنا    ا مور ذ ه هنو ح .للمراجر  الراةس  ا مور ذل  ت
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 وشركاهم جي الفوزان اي بي ك

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

 تقرير مراجعي الحسابات )تتمة(

 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 أنل  سر  تقريرنا     نل غاإل ال يتم أال ا مر ينر   أ  نرى لل اي ، نادرة ظرهف     ندما، أه ا مر،    الرلن  اإل صاح الاح 

 .اإل الغ ذل  م  الرام  المصلح   وااد ذل  لفرل السلرة  تفوق التررا  أ  مرقوا  شكل المتوق  م 

 

 التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:

 لمت لرا  نرام الشركا  هنرام مراقر  الرنوك    المملك  الرر ة  السرودي 
ً
ام ا ساس  للرن ، نفةد أنل، هالنر ك ل ، ه قا

 إلى المرلوما  الت  تو ر  لنا، لم يلف  انتراذنا أي أمر يجرلنا نرتقد أ  القواام المالة  الموحدة المر ق  لم يتم 
ً
استنادا

 لمت لرا  أحكام نرام الشركا  هنرام مراقر  الرنوك    المملك  
ً
إ دادذا ه ر ةا، م  جمة  النواح  الجوذري ، ه قا

 هالنرام ا ساس  الرن . ر ة  السرودي الر

 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونيون

 92876 .ب 

 11663الريا  

  المملك  الرر ة  السرودي 

 برايس وترهاوس كوبرز

 8282 .ب 

 11482الريا  

 المملك  الرر ة  السرودي 

 
  

 سلةل إ راذةم السديس

  371قم ترسةص ر  -محاس  قانون  

  مر محمد السعععقا

 369ترسةص رقم  -محاس  قانون  

 
 ذع1439جمادى ا هلى  20

 
  (2018 رراير  6) 
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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  31كما في 
 إيضاح

2017 2016 

   الف الرياال  السرودي  السعودية بآالف الرياالت

    الموجودات

 7,105,665 7,299,371 4 السرودي النقد الرر  نقد هأر دة لدى مؤسس  

 17,641,780 9,788,857 5 أر دة لدى الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى

 6,157,341 15,319,590 6  ا   ،استثمارا 

 70,311,948 79,062,597 7  ا    تمويل،

 1,737,818 1,876,423 8 ممتلكا  همردا ،  ا  

 1,775,308 1,658,229 9 موجودا  أسرى    

 104,729,860 115,005,067  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين

    

    المطلوبات

 2,431,804 1,352,887 10 أر دة للرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى

 80,612,226 89,064,751 11 هداا  الرمالء

 2,507,370 3,990,276 12 م لو ا  أسرى

 85,551,400 94,407,914  لي المطلوباتإجما

    

    حقوق المساهمين

 15,000,000 15,000,000 13 رأس الماا

 1,756,618 2,259,457 14 احتةاق  نرام 

 68,141 340,155  القةم  الرادل  لالستثمارا  المتاح  للرة  احتةاق 

 11,592 16,484  احتةاقةا  أسرى

 1,666,469 1,896,529  أر اح مرقاة

 787,048 1,191,964 21 أر اح مقترح توزيرةا

 (111,408) (107,436) 15 أسةم سزين 

 19,178,460 20,597,153  إجمالي حقوق المساهمين

 104,729,860 115,005,067  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 المالة  الموحدة. جزءا
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 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا

 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 إيضاح

2017 2016 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  الف الرياال  

 السرودي 

    

 3,485,894 4,254,739 17 الدسل م  االستثمارا  هالتمويل

 (833,797) (761,715) 17  مالء  جل  اادا   لى استثمارا 

 2,652,097 3,493,024 17 خل من االستثمارات والتمويل، صافيالد

 514,461 676,436 18  ا   ،أتراب سدما  مصر ة 

 120,560 152,857  أر اح تحويل  مال ،  ا     

استثمارا  مدرج   القةم  الرادل      )سساار(  /مكاس 

 (1,243) 4,553  قاام  الدسل،  ا  

 20,945 20,241    للرة ،  ا  مكاس   ة  استثمارا  متاح

 19,737 22,426  دسل توزيرا  أر اح

 1,244 3,419  دسل الرملةا  ا سرى

 3,327,801 4,372,956  إجمالي دخل  العمليات

 755,347 876,009 19 رهات  همزايا الموظفة 

 144,621 148,563  إيجارا  همصاريإل مران 

 163,920 199,601 8 استةالك هإقفاء

 435,910 520,560  مصاريإل  مومة  هإداري  أسرى

 195,154 558,482 7.1  مخصص انخفا  قةم  التمويل

 117,657 52,918  مخصص انخفا  قةم  الموجودا  المالة  ا سرى

  إجمالي مصاريف العمليات
2,356,133 1,812,609 

 1,515,192 2,016,823  دخل  العمليات     صافي 

 (12,921) (5,466) 6.4 ,6.3   المشاري  المشترك هة الشرك  الزمةل  الحص     سسار 

 1,502,271 2,011,357  صافي دخل السنة

 1.01 1.35 20 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
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 ل الشامل الموحدةقائمة الدخ

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

2017 2016 

   الف الرياال  السرودي  بآالف الرياالت السعودية

  صافي دخل السنة
2,011,357 1,502,271 

 إيرادات شاملة أخرى ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة 

 الدخل الموحدة:

 

  

 زاما  منا   الموظفة اكتواري  ناتج     إ ادة القةاس اللت سساار

 
(9,381) - 

الدخل  إيرادات شاملة أخرى سيتم تحويلها لقائمة 

 الموحدة في السنوات القادمة

 

  

 :الموجودا  المالة  المتاح  للرة 
   

  ا   الت ةر    القةم  الرادل  
 263,758 (18,095) 

  ا    القةم  المحول  لقاام  الدسل الموحدة
 8,256 96,713 

 1,580,889 2,273,990  مالي الدخل الشامل للسنةإج

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا
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   الف الرياال  السرودي  ديسمرر  31ة  الموحدة للسن  المنتةة     قاام  الت ةرا     حقوق المساذم

 رأس المــال إيضاح 2017
تياطي االح

 النظامي

 احتياطي
القيمة 

العادلة  
 لالستثمارات 

المتاحة 
 للبيع

احتياطيات 
 أخرى

 
 األرباح

 المبقاة

أرباح 
مقترح 
 توزيعها

أسهم 
 اإلجمالي خزينة

 19,178,460 (111,408) 787,048 1,666,469 11,592 68,141 1,756,618 15,000,000  السن   الر ةد     داي 

 2,011,357 - - 2,011,357 - - - -   ا   دسل السن 

 ا   الت ةر    القةم  

الرادل  لالستثمارا  

 263,758 - - - - 263,758 - -  المتاح  للرة 

 ا   المرالغ المحقق  

م  االستثمارا  المتاح  

 8,256 - - - - 8,256 - -  للرة   

اكتواري  ناتج      سساار

إ ادة القةاس اللتزاما  

 (9,381) - - (9,381) - - - -  منا   الموظفة 

 2,273,990 - - 2,001,976 - 272,014 - -  اجمال  الدسل الشامل 

 االحتةاق  المحوا إلى

 - - - (502,839) - - 502,839 - 14 النرام 

 (62,090) - - (62,090) - - - -  الزكاة    السن   الحالة  

 (42,070) - (42,070) - - - - -  الزكاة    السن   السا ق  

 - - 1,191,964 (1,191,964) - - - - 21 أر اح مقترح توزيرةا

توزيرا  ار اح مد و   

 (744,978) - (744,978) - - - - -  م 2016   الرام 

احتةاق   رامج  أسةم 

 (10,131) - - (15,023) 4,892 - - -  الموظفة  هأسرى 

  ا   الت ةر    أسةم

 3,972 3,972 - - - - - -  الخزين 

 20,597,153 (107,436) 1,191,964 1,896,529 16,484 340,155 2,259,457 15,000,000  الر ةد    نةاي  السن  

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا
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 31     قاام  الت ةرا     حقوق المساذمة  الموحدة للسن  المنتةة 

   الف الرياال  السرودي  ديسمرر  

 رأس المععاا إي اح 2016
االحتةاق  
 النرام 

 احتةاق 
القةم  
الرادل   
 لالستثمارا 
المتاح  
 للرة 

احتةاقةا  
 أسرى

 
 ا ر اح
 المرقاة

أر اح 
مقترح 
 توزيرةا

أسةم 
 اإلجمال  سزين 

 18,352,161 (154,621) 787,057 1,312,702 36,450 (10,477) 1,381,050 15,000,000  السن   الر ةد     داي 

 1,502,271 - - 1,502,271 - - - -   ا   دسل السن 

 ا   الت ةر    القةم  

الرادل  لالستثمارا  

 (18,095) - - - - (18,095) - -  المتاح  للرة 

 ا   المرالغ المحقق  

م  االستثمارا  المتاح  

 96,713 - - - - 96,713 - -  للرة   

 1,580,889 - - 1,502,271 - 78,618 - -  اجمال  الدسل الشامل 

 االحتةاق  المحوا إلى

 - - - (375,568) - - 375,568 - 14 النرام 

 - - 787,048 (787,048) - - - - 21 أر اح مقترح توزيرةا

توزيرا  ار اح مد و   

 (787,057) - (787,057) - - - - -  م 2015   الرام 

احتةاق   رامج  أسةم 

 (10,746) - - 14,112 (24,858) - - -  الموظفة 

  ا   الت ةر    أسةم

 43,213 43,213 - -  - - -  الخزين 

 19,178,460 (111,408) 787,048 1,666,469 11,592 68,141 1,756,618 15,000,000  الر ةد    نةاي  السن  

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا
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 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 38الى  1ترد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا

 قاام  التد قا  النقدي  الموحدة

 ديسمرر  31للسن  المنتةة      

 إي اح

2017 2016 

الرياال     الف

 السرودي 

الرياال     الف

 السرودي 

    األنشطة التشغيلية:

 1,502,271 2,011,357   ا   دسل السن 

 ة صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطةالتعديالت لتسوي

    التشغيلية

 163,920 199,601 8 هإقفاء  استةالك

 940 228  مردا ،  ا   هسساار  ة  ممتلكا  

 محقق  م  االستثمارا  المدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل،  ةر سساار

 11,873 6,223   ا  

 (19,737) (22,426)  دسل توزيرا  أر اح

 195,154 558,482 7.1  مخصص انخفا  قةم  التمويل

 117,657 52,918  مخصص انخفا  قةم  الموجودا  المالة  ا سرى

 3,711 1,444 32 احتةاق   رامج  أسةم الموظفة 

 12,921 5,466 6.3,6.4 الحص     سسارة الشرك  الزمةل  هالمشاري  المشترك 

  2,813,293 1,988,710 

    افي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيليةص

 (1,038,768) (522,776)  هدير  نرامة  لدى مؤسس  النقد الرر   السرودي

 أر دة لدى الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى تستحق  رد ثالث  أشةر م  

 2,776,711 3,516,130  تاري  االقتناء

 252,192 (8,930,422)  استثمارا 

 (13,501,525) (9,309,133)  لتموي 

 (382,070) 91,133  موجودا  أسرى

    )النقص( في المطلوبات التشغيلية:/صافي الزيادة

 167,716 (1,078,917)  أر دة للرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى

 14,917,702 8,452,525  هداا  الرمالء

 93,613 1,403,833  م لو ا  أسرى

 5,274,281 (3,564,334)   األنشطة التشغيلية خدم في(/الناتج منصافي النقد )المست

    األنشطة االستثمارية:

 (273,729) (338,434) 8 شراء ممتلكا  همردا 

 55 -  مردا همتحصال  م   ة  ممتلكا  

 18,210 23,953  توزيرا  أر اح مستلم 

 (255,464) (314,481)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    :األنشطة التمويلية

 28,756 -  متحصال  م   رنامج أسةم الموظفة 

 (787,057) (787,048)  الزكاة المد و  هتوزيرا  االر اح 

 (758,301) (787,048)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 4,260,516 (4,665,863)  ما يماثلهوصافي )النقص(/ الزيادة في النقد 

 11,107,547 15,368,063  النقد هما يماثلل     داي  السن 

 15,368,063 10,702,200 22 النقد وما يماثله في نهاية السنة 

 3,140,466 3,995,808  الدسل المحصل م  ا نش   االستثماري  هالتمويلة 

 680,654 905,022  الرااد المد وع   لى استثمارا   مالء  جل

  ا   الت ةرا     القةم  الرادل  لالستثمارا  : ات اضافية غير نقديةمعلوم

 (18,095) 263,758  المتاح  للرة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016و م 2017ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين  في 

  

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

ذع 1427 فر  28هتاريعع   15شرك  مساذم  سرودي   موج  المرسوم الملك  رقم م/ ،تحسس مصرف اإلنماء )المصرف(

يرمل  .م(2006مارس  27ذع )الموا ق 1427 فر 27( هتاري  42 موج  قرار مجلس الوزراء رقم )هم( 2006مارس  28)الموا ق 

 26ذع )الموا ق 1429جمادى ا هلى  21( هتاري  (1010250808هالسجل التجاري رقم  173الوزاري رقم القرار  المصرف  موج 

  85م(، هيقوم  تقديم الخدما  المصر ة  م  سالا 2008 مايو
ً
     ام  76)  ر ا

ً
 م(    المملك  الرر ة  السرودي .2016 ر ا

 إ   نوا  المركز الراةس للمصرف ذو:

 مصرف اإلنماء

 الراةس المركز

 قريق المل   ةد

  66674  ب  

 11586الريا  

 المملك  الرر ة  السرودي 

 تشمل القواام المالة  الموحدة القواام المالة  للمصرف هشركاتل التا ر  المسجل     المملك  هالم كورة أدناه: 

 

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

 عذ 1430جمادى اآلسرة  7 % 100 تثمارشرك  اإلنماء لالس

 )م2009مايو  31الموا ق (

سععععدما  إدارة الموجععععودا  هالوسعععععاق  

هتقعععديم المشعععورة هالترةعععد  الت  ةععع  

 هالحفظ    أ ماا ا هراق المالة 

 15الموا ق (ذع  1430شررا   24 % 100 شرك  التنوير الرقاري 

 )م2009أ س س 

أنشعععئ  الشعععرك    عععر   مسععع  هإ عععراغ 

 لرقارا  لغ را  التمويلة ا

شرك  هكال  اإلنماء للتحمة  

 التراهن 

 30ذع)الموا ق  1435ر ة  ا ها  29 100%

 م( 2014يناير 

هكةععععل تععععحمة  لشععععرك  اإلنمععععاء قوكةععععو 

 ماري  )شرك  زمةل (

النرام هام الشرير  يقدم المصرف جمة  الخدما  المصر ة  هاالستثماري  م  سالا منتجا  متنو   هأدها  متوا ق  م  أحك

 .ا نرم  االسرى ذا  الرالق     المملك  الرر ة  السرودي ها ساس للمصرف 

 

 ب(  الهيئة الشرعية

 م  المصرف  توا ق أ مالعل مع  أحكعام الشعرير ،   قعد قعام  إنشعاء ذةئع  شعر ة  لتخ ع  جمةع  أ معاا همنتجعا  المصعرف 
ً
التزاما

 لمراجرتةا هموا قتةا.

 

 أسس اإلعداد –2

 أ ( بيان االلتزام

 مصرف:لتم إ داد القواام المالة  الموحدة ل

 

i.   يللمرايةر الدهلة  للتقرير المال  المردل  م  قرل مؤسس  النقد الرر   السرودي للمحاسر     الزكاة ه رير 
ً
ه قا

محاسر  الدهلة  ما  دا الدسلي، هالت  تت ل  ت رةق جمة  المرايةر الدهلة  للتقرير المال  الصادرة    مجلس مرايةر ال

 –( 21ي راا  الدسلي هتفسةر لجن  تفسةرا  المرايةر الدهلة  للتقرير المال  ) –( 12ت رةق مرةار المحاسر  الدهل  )

الصادر    مؤسس   381000074519يالرسومي حتى اآل  حةث أنةا تترلق  الزكاة ه رير  الدسل. ه موج  الترمةم رقم 

م هترديالتل الالحق  م  سالا  رض التو ةحا  المترلق   المحاسر     الزكاة 2017أ ريل  11اري  النقد الرر   السرودي  ت

ه رير  الدسل )يترمةم مؤسس  النقد الرر   السروديي(، تستحق الزكاة ه رير  الدسل  لى أساس ر   سنوي م  سالا 

  حقوق المساذمة   م  ا ر اح المرقاة.
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ii.  م  أحكام نرام مرا 
ً
قر  الرنوك هنرام الشركا  المرموا  ل    المملك  الرر ة  السرودي  هالنرام هتماشةا

 ا ساس/ قد تحسةس المصرف.

إ ا   ل ل ،  إ  ترمةم مؤسس  النقد الرر   السرودي أ اله قد أل ى مرايةر المحاسر  الحالة  الخا    الرنوك التجاري  

 م  الت   در  م  قرل مؤسس  النقد الرر   السرودي هلم 
ً
 م.2017يناير  1ترد هاجر  الت رةق ا ترارا

  

             ب ( أسس العرض والقياس

تم إ داد القواام المالة  الموحدة ه قا لمردأ التكلف  التاريخة   ةما  دا  رامج ا سةم التحفةزي  للموظفة  هاالستثمارا  

 قاام  الدسل  ةتم قةاسةا  استخدام القةم  الرادل .المتاح  للرة  هاالستثمارا  المدرج   القةم  الرادل  م  سالا 

 يتم  ر  الحسا ا     قاام  المركز المال  الموحدة  لى أساس السةول .

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

م يرد ترر  القواام المالة  الموحدة  الرياا السرودي هذو الرمل  الوظةفة  للمصرف،  هيتم تقري  المرالغ  قرب ألإل، ما ل

 .سالف ذل 

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

التقديرا  هيت ل  إ داد القواام المالة  الموحدة ه قا للمرايةر الدهلة  الخا    التقارير المالة ، استخدام  رض ا حكام 

و ا  المفصح  نةا. كما يت ل  ذل  م  هاال ترا ا  المحاسرة  الةام  الت  يمك  أ  تؤثر  لى مرالغ الموجودا  هالم ل

اإلدارة استخدام ا حكام  ند ت رةق السةاسا  المحاسرة  للمصرف. يتم تقةةم ذ ه التقديرا  هاال ترا ا  ها حكام  صورة 

مستمرة هذل   لى أساس سررة المصرف ه وامل أسرى تشتمل  لى الحصوا  لى المشورة المةنة  هتوقرا  لغحداا 

الت  يرتقد  حنةا مرقول  ه قا للررهف. هقد تمثل  المجاال  الةام  الت  استخدم   ةةا اإلدارة التقديرا  أه المستقرلة  

  ح(،3ه(، هتقةةم  انخفا  قةم  الموجودا  المالة  )3اال ترا ا  أه مارس   ةةا ا حكام    تقةةم االستثمارا  )إي اح رقم 

 .ر(3 (، هالزكاة )3ةةا )ه   قةاس السة رة  لى الشركا  المستثمر  

 

 هـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمردأ االستمراري  
ً
ترتقد  ح  لدى المصرف الموارد هقام  إدارة المصرف  تقةةم قدرة المصرف  لى االستمرار    الرمل ه قا

 حي  أمور ذام  يمك  أ  تثةر الكا ة  هالنة  لموا ل  أ مالل    المستقرل المنرور. كما أنل لةس لدى إدارة المصرف أي  لم 

 لمردأ االستمراري 
ً
 ذام  حوا قدرة المصرف  لى االستمرار ه قا

ً
 .شكوكا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 

تتماشى السةاسا  المحاسرة  المترر     إ داد ذ ه القواام المالة  الموحدة م  تل  المستخدم     إ داد القواام 

م  ةما  دا الترديال   لى السةاسا  المحاسرة  كما ذو مو ح     2016ديسمرر  31ن  المنتةة     المالة  الموحدة للس

 :( أدناهii)3( هالفقرة i)3الفقرة رقم 

 

(i)  الزكاة 

 م  ا ر اح المرقاة 
ً
قام المصرف  ترديل سةاستل المحاسرة  كما  دأ  تسجةل استحقاقا  الزكاة  لى أساس ر   سنوي سصما

ا  مؤسس  النقد الرر   السرودي المترلق  الزكاة ه رير  الدسل الصادرة سالا الرام. سا قا، كان  الزكاة تخصم ه قا لتوجةة

م  توزيرا  االر اح  ند د رةا للمساذمة . إ  الترديل    السةاس  المحاسرة  المشار إلةل أ اله لةس لل تحثةر جوذري  لى 

 لمرره  ، ه التال  لم يتم إجراء ترديال   لى أرقام المقارن ،.القواام المالة  الموحدة  ي م  السنوا  ا

 

 (ii)التعديالت على المعايير الحالية 

 وصف مختصر عن التعديالت تاريخ السريان  التعديالتوالمعيار 

الترديال   لى مرةار المحاسعر  

 التد قا  يقاام  7الدهل  رقم 

النقديععع ي  ةمعععا يترلعععق  مرعععادرة 

 م 2017م اال صاح    الرا

تقدم ذ ه الترديال  إ صاحا  إ ا ة  تمك  مستخدم  الرةانا   م 2017يناير  1

المالة  م  تقةةم الت ةرا     الم لو ا  الناشئ     ا نش   

 التمويلة .
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 اال ا ة .إ  الترديال  الم كورة أ اله لةس لةا تحثةر جوذري  لى ذ ه القواام المالة  الموحدة  ةما  دا  رض اال صاحا  

لقد ارتحى المصرف  دم االتراع المركر للترديال   لى المرايةر الدهلة  الخا    التقارير المالة  الت  تم نشرذا هالت  يترة  

 م  السنوا  المحاسرة  الت  تردأ م  أها يناير 
ً
 (.36م )إي اح رقم 2018 لى المصرف اترا ةا ا ترارا

 للسةاسا  المح
ً
  :اسرة  الةام  المترر     إ داد القواام المالة  الموحدةنورد  ةما يل  ملخصا

 

 أ (  أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القواام المالة  الموحدة القواام المالة  للمصرف هالشركا  التا ر  لل. يتم إ داد القواام المالة  للشركا  التا ر  

 لنفس الفترة المالة  للمصرف.

  الت  يكو  للمصرف القدرة  لى التحكم  ةةا.  هيكو  للمصرف قدرة  لى التحكم    تل  الشركا  التا ر  ذ  الشركا

     وااد مت ةرة لالستثمار هيكو  لل القدرة  لى التحثةر  لى تل  الروااد م  
ً
 أه يمتل  حقوقا

ً
ا
َ
الشركا   ندما يكو  مرر 

 سالا سة رتل  لى المنشحة. 

المصرف أقل م  أ لرة  التصوي  أه ما يماثلةا م  حقوق    االستثمار،  ةتم مرا اة  أما    الحاال  الت  تمثل  ةةا حقوق

 الروامل هالررهف ذا  الصل  لتقدير مدى هجود سة رة  لى المنشحة،  هيشمل ذل :

 .الترتةرا  التراقدي  م  ذهي أحقة  التصوي   لى قرارا  المنشحة المستثمر  ةا 

 قدي  أسرى.الحقوق الناشئ  جراء ترتةرا  ترا 

 .حقوق تصوي  المصرف الحالة  هالمتوقر  الت  تنشح    أدها  حقوق ملكة  مثل ا سةم 

هيقوم المصرف  تحديد ما إذا كان  لل سة رة  لى المنشحة المستثمر  ةا هذل   ند هجود مؤشرا  للت ةر     نصر أه أكثر 

 م   نا ر السة رة.

 
ً
 م  تاري  انتقاا  يتم توحةد قواام الشركا  التا ر  ا ترارا

ً
م  تاري  انتقاا السة رة إلى المصرف هيتم التوقإل    ذل  ا ترارا

السة رة م  المصرف.  هترر  نتااج الشركا  التا ر  المستحوذ  لةةا أه المسترردة سالا الفترة )إ  هجد (    قاام  الدسل 

 م  التاري  الفرل  لالستحواذ أه التاري  الفرل 
ً
 لالسترراد، حس  قرةر  كل حال .  الموحدة ا ترارا

تم إ داد القواام المالة  الموحدة  استخدام سةاسا  محاسرة  موحدة هأسالة  تقويم للمرامال  المشا ة  ها حداا 

ا سرى    ظرهف مماثل . إ  السةاسا  المحاسرة  المترر  م  الشركتة  التا رتة  تتماشى م  السةاسا  المحاسرة  

المصرف. هيتم إجراء ترديال ، إ  هجد ،  لى القواام المالة  للشركتة  التا رتة  لتتماشى م  القواام المترر  م  قرل 

 المالة  للمصرف. 

حةث أ  الشركا  التا ر  مملوك   الكامل للمصرف، ال يوجد أي حقوق ملكة   ةر مسة رة لةتم اإل صاح  نةا. إ  الرمل  

 ف ذ   مل  الرياا السرودي.الوظةفة  لجمة  الشركا  التا ر  للمصر 

يتم ح ف ا ر دة المتداسل  هك ل  االيرادا  هالمصاريإل الناتج     المرامال   ة  شركا  المجمو    ند إ داد القواام 

 .المالة  الموحدة

 

 ب (  تاريخ التداول 

لموجودا  المالة   تاري  التداها، هذو يتم اإلثرا  هإل اء االثرا  ا هل  لكا   المرامال  اال تةادي  المترلق   شراء ه ة  ا

    النصو  التراقدي  لغداة. تت ل  المرامال  اال تةادي  المترلق   شراء ه ة  
ً
التاري  ال ي يصرح  ةل المصرف قر ا

 الموجودا  المالة  أ  يتم تسلةم تل  الموجودا  سالا  ترة زمنة  تنص  لةةا ا نرم  أه مترارف  لةةا    السوق.

    ا حكام يتم 
ً
  تاري  التداها ال ي يصرح المصرف  ةل قر ا

ً
إثرا  كا   الموجودا  هالم لو ا  المالة  ا سرى مرداةا

 .التراقدي  لغداة المالة 

 

 ج ( العمالت األجنبية

. كما تحوا تحوا المرامال  الت  تتم  الرمال  ا جنرة  إلى الرياا السرودي  حسرار الصرف الساادة    تاري  المرامال 

أر دة الموجودا  هالم لو ا  المالة  المثرت   الرمال  ا جنرة  إلى الرياا السرودي    نةاي  السن   حسرار الصرف 

 .الساادة    ذل  التاري . تدرث ا ر اح أه الخساار المحقق  ه ةر المحقق  م   ملةا  التحويل    قاام  الدسل الموحدة

 

 مطلوبات الماليةالود (   مقاصة الموجودات 

تتم مقا   الموجودا  هالم لو ا  المالة  هتدرث  الصا      قاام  المركز المال  الموحدة  ند هجود حق قاام هنرام  

ملزم ه ندما يكو  لدى المصرف النة  لتسوي  الموجودا  م  الم لو ا   لى أساس الصا   أه إثرا  الموجودا  هتسديد 

 الم لو ا     آ  هاحد.

يتم إجراء مقا    ة  اإليرادا  هالمصاريإل    قاام  الدسل الموحدة إال    الحاال  الت  يت ل   ةةا أحد مرايةر هال 

 .المحاسر  إجراء تل  المقا  
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 هـ ( إثبات اإليرادات/ المصاريف

 

 الدخل من االستثمارات والتمويل

 الر ح    قاام  الدسل الموحدة  استخدام الرااد الفرل .  إثرا  اإليرادا  هالمصاريإل المترلق   ا دها  المالة  المرتر  

الرااد الفرل  ذو مردا سصم التد قا  النقدي  المستقرلة  المقدرة  لى مدى الرمر المتوق  للموجودا  هالم لو ا  

،  ترة قصةرة( للو وا إلى قةمتةا الد تري .  ند حساب الرااد الفر
ً
ل ، يقوم المصرف المالة  )أه    حاا كا  ذل  مناسرا

 تقدير التد قا  النقدي  المستقرلة   رد ا س   رة  اال ترار كا   الشرهط التراقدي  هيشمل ذل  جمة  ا تراب هتكالةإل 

 هالخصوما  الت  ترترر جزء أساس  م  الرااد الفرل  هال يشمل ذل  سساار االاتما  المستقرلة .  ،المرامال 

التكالةإل اإل ا ة  المترلق  مراشرة  شراء، أه إ دار أه استرراد الموجودا  أه الم لو ا   هتررف تكالةإل المرامال   حنةا

 المالة .  

يتم ترديل القةم  الد تري  للموجودا  أه الم لو ا  المالة  إذا قام المصرف  ت ةةر تقديراتل للمد و ا  أه المقرو ا ، 

 .رهفيتم اثرا  الت ةةر    القةم  الد تري  كدسل أه مصه

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 .يتم إثرا  ر ح/سسارة تحويل الرمال  ا جنرة   ند تحققةا/تكردذا

 

 أتعاب الخدمات المصرفية، صافي

 م  احتساب الرااد الفرل   ي أداة مالة   ند تقديم الخدم ،  
ً
 أساسةا

ً
يتم إثرا  أتراب الخدما  المصر ة  الت  ال ترترر جزءا

ة  الحاال  ا سرى يتم اثرا  اتراب الخدما   م  الرااد الفرل  لغ ل المال . هيتم توزي  رسوم االرتراط  لى كامل ه   جم

 مدة الرقد. 

ا تراب ا سرى الت  تترلق  شكل أساس   حتراب المرامال  هالخدما   ةتم أثراتةا كمصرهف  ند هأما مصاريإل الرموال  

 .لخدم اكتماا الترامال  أه استالم ا

 

 توزيعات االرباح 

ترد م   نا ر  ا   الدسل م  االستثمارا  المدرج   القةم  هيتم إثرا  توزيرا  ا ر اح  ند اإل ال     أحقة  استالمةا، 

 .  الرادل  م  سالا قاام  الدسل

 

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

االستثمارا  المدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل جمة  الت ةرا  المحقق  ه ةر  م  )الخسارة(يشمل  ا   الدسل/

 . رهق ترادا الرمال  ا جنرة هتوزيرا  ا ر اح، هالمحقق     القةم  الرادل ، ها ر اح، 

 

 و ( االستثمارات

 حس  تصنةفةا إما استثمارا  مدرج   القةم  الرادل  يتم قةاسةا هتثر  جمة  االستثمارا   ند االقتناء  القةم  الرادل  
ً
الحقا

أه استثمارا  متاح  للرة  أه استثمارا  أسرى مقتناه  ،   قاام  الدسل أه استثمارا  محتفظ  ةا حتى تاري  االستحقاق

  التكلف  الم فحة. 

  الدسل، ت اف التكلف  المراشرة إلى القةم  ه ةما  دا االستثمارا  المقتناة كحدها  مالة  مدرج   القةم  الرادل     قاام

الرادل  لالستثمار  ند اإلثرا  ا هل  لل. يتم اقفاء الرالهة أه الخصم  استخدام مردا الرااد الفرل  هتدرث    قاام  الدسل 

 الموحدة.

ى أساس ا سرار المتداهل   النسر  لالستثمارا  الت  يتم تداهلةا    ا سواق المالة  النرامة ، تحدد القةم  الرادل   ل

 السوق ه ق سرر اإل الق    تاري  إ داد القواام المالة  الموحدة. تحدد القةم  الرادل  للموجودا  هاالستثمارا  الت  تدار 

  رر  ناديق استثماري   لى أساس  ا   قةم  الموجودا  المرل   نل.

اجراء تقدير مناس  لقةمتةا الرادل   لى أساس القةم  السوقة   أما  النسر  لالستثمارا   ةر المتداهل     السوق،  ةتم 

الحالة   دها  أسرى مشا ة  لةا، أه  لى أساس التد قا  النقدي  المتوقر  لتل  االستثمارا . ه   حاا تر ر تقدير القةم  

ل استخدام نماذث حسا ة . الرادل  لردم هجود مرج  لةا    سوق نشع،  ةتم تقديرذا م  سالا تقنةا  تقويم مترددة تشم

يتم تحديد القةم  الرادل  م   ،   حاا تر ر ذل هيتم اس  مدسال  تل  النماذث الحسا ة  م  ا سواق المرتمدة حةثما أمك ، 

 سالا التقدير.

 .ر شرهط محددة رد االثرا  ا هل  لالستثمارا ، ال يتم إجراء أي تحويال  الحق   ة   ئا  االستثمارا  المختلف  إال  ند توا 

 :تحدد قةم  كل  ئ  م   ئا  االستثمار    نةاي  الفترة المالة  الالحق   لى النحو التال 
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 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

ام  الدسل تصنإل االستثمارا   م  ذ ه الفئ  كاستثمارا  مقتناه   را  المتاجرة أه استثمارا  مدرج   القةم  الرادل     قا

إ  االستثمارا  المقتناه   را  المتاجرة ذ  الت  تم شراؤذا    ا  ل   ر  الرة  سالا مدة  ذل   ند اإلثرا  ا هل  لةا.ه

 قصةرة ا جل. 

ف تثر  االستثمارا  المدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل  قةمتةا الرادل     قاام  المركز المال  الموحدة.  يتم اال ترا

 الت ةرا     القةم  الرادل  لةا    قاام  الدسل الموحدة    السن  الت  تنشح  ةةا تل  الت ةرا . ال ت اف تكالةإل 

لقةاس القةم  الرادل   ند اال تراف ا هل  لالستثمارا  المدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل هتثر   ،إ  هجد  ،المرامال 

دة. تثر  توزيرا  ا ر اح م  الموجودا  المالة  المحتفظ  ةا كاستثمارا  مدرج   القةم  كمصاريإل    قاام  الدسل الموح

 .الرادل     قاام  الدسل،  ا   كدسل م  ا دها  المالة  المدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل الموحدة

 

 االستثمارات المتاحة للبيع

المحتفظ  ةا لتاري  االستحقاق أه االستثمارا  المدرج   القةم  الرادل      هذ  االستثمارا  الت  ال تندرث تح  االستثمارا 

قاام  الدسل، هيرتزم المصرف االحتفاظ  ةا لفترة  ةر محددة، هالت  يمك   ةرةا للو اء  مت لرا  السةول  أه  ند الت ةر    

  القةم  الرادل .مردا الر ح أه الت ةر    أسرار السوق. هتقوم االستثمارا  المتاح  للرة  
ً
تدرث ا ر اح أه الخساار  ةر ه الحقا

 ند التوقإل    إثرا  تل  االستثمارا   إ  هالمحقق  الت  تنشح م  الت ةر    القةم  الرادل   م  اإليرادا  الشامل  ا سرى، 

الخساار المتراكم  الت  سرق إثراتةا    قاام  الدسل الشامل الموحدة كإيرادا  شامل  أسرى يتم اثراتةا    قاام  ها ر اح 

 .الدسل الموحدة

 

 االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة

 ته .هذ  مرا حا  الر اا  المقتناه  التكلف  الم فحة
ً
كالةإل الشراء هالت  تثر  تل  االستثمارا     ا  ل  التكلف  مت من 

تمثل القةم  الرادل  للمرالغ المد و  . هتقاس الحقا  التكلف  الم فحة م رهحا منةا االنخفا     قةم  االستثمارا  إ  

 .هجد

 

 االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات

  تو ر م  محدد، اقاستحق تاري  لةا هالت  تحديدذا الممك  أه الثا ت  الد را  ذا  اإلستثمارا  تصنإل
ا
 اإليجا ة  هالمقدرة النة

اال تراف المردا   يتم .االستحقاق تاري  حتى محتفظ  ةا كاستثمارا  االستحقاق تاري  حتى  ةا لالحتفاظالمصرف  لدى

 المصاريإل المراشرة هاإل ا ة  
ً
المرتر    االستثمارا  المحتفظ  ةا حتى تاري  االستحقاق  القةم  الرادل  هالت  تشمل اي ا

 ا س   رد الم فحة التكلف  احتساب يتم قةمتةا.    االنخفا  مخصص ناقصا الم فحة  التكلف  هيتم قةاس قةمتةا الحقا ، ةا

 ند ال اء االثرا ، يتم تسجةل أي مكاس  أه  .الفرل  الرااد قريق  ه استخدام الشراء  تاري  أه الخصم الرالهة اال ترار   

  .ادا     قاام  الدسل الموحدةسساار    جان  اإلير 

 

 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 
ً
 تا ر 

ً
 )هلةس سة رة(  لى سةاساتةا المالة  هالتش ةلة  هال ترد شرك 

ً
 ذاما

ً
الشرك  الزمةل  ذ  الت  يمارس المصرف تحثةرا

. تتم المحاسر     االستثمار    الشرك  الز 
ً
 مشتركا

ً
 ل ريق  حقوق الملكة   حةث يتم،    ا  ل، إثرا  أه مشره ا

ً
مةل  ه قا

  رد تاري  التمل   مقدار الت ةرا     حص  المصرف 
ً
االستثمار    الشرك  الزمةل   التكلف ، هتردا قةم  االستثمار الحقا

 الصا ة     أ وا الشرك  الزمةل ،  رد حسم أي انخفا     قةم  االستثمار إ  هجد. 

المصرف    أر اح هسساار الشرك  الزمةل   رد تاري  التمل     قاام  الدسل الموحدة، هتثر  حص  المصرف    تثر  حص  

 الت ةرا     اإليرادا  الشامل  ا سرى كاحتةاقةا .

 أي أ
ً
ر دة  ندما تصل حص  المصرف    سساار الشرك  الزمةل  إلى ما يرادا أه يزيد    استثماره    الشرك  الزمةل ، شامال

مدين   ده   مانا  ) إذا كا  ذل  ين رق(، ال يقوم المصرف  إثرا  أي مرالغ سساار ا ا ة ، إال    حاا ترت   لى المصرف 

 التزاما  أه قةامل  الد   نةا      الشرك  الزمةل .

  المصرف م  مشارك  التح
ا
م  لى أحد المشاري  هماتمثل االستثمارا     المشاري  المشترك  الترتةرا  المشترك  الت  تمك

ا
 ك

يترت   لى ذل  م  حقوق     ا   موجودا  المشرهع المشترك. تتم المحاسر     المشاري  المشترك   استخدام قريق  

 .حقوق الملكة 

 

 ز ( التمويل

 و ا   رلةا، كما يتم إثراتةا  ندما يتم تحويل المدهتنشح الموجودا  المالة  أه يتم شراؤذا  مرالغ ثا ت  أه ممك  تحديدذا، 

أه  ند انتقاا جمة  المخاقر هالمنا   ا ساسة  المترتر   ،يتم ال اءذا م  السجال     حال  السداد، أه  ندما تراع أه تستررد

  لى الملكة .
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ً
ا االنخفا   القةم  الرادل  شامل  تكالةإل الشراء، ه رد ذل ، تقاس  التكلف  الم فحة ناقص ،تثر  كا    ملةا  التمويل، مرداةا

    القةم  )إ  هجد(.

 : ةما يل  ترريإل  ة ه المنتجا هالرة  اآلجل، هيشمل التمويل  شكل أساس  منتجا  المرا ح ، هاإلجارة، هالمشارك  

يتكو  سرر الرة  هذ   رارة    اتفاقة  يرة   موجرةا المصرف الى الرمةل   ا   أه ا ل تم شراؤه أه حةازتل،  المرابحة:  -

 ذامت الر ح المتفق  لةل  ة  المصرف م  ال
ً
 .الرمةلهتكلف  زاادا

   ل يملكل حةث يقوم  شراء أه إنشاء ا  ل المؤجر قرقا ل ل   اإلجارة: -
ً
ذ   رارة    اتفاق يكو   ةل المصرف مؤجرا

يمك  أ  تنتة  االجارة موا فا  الرمةل )المستحجر(  ناًء  لى ه د منل  استئجار ا  ل  إيجار متفق  لةل هلمدة مرةن ، ه

 إما  نقل ملكة  ا  ل الى المستحجر  قةم  متفق  لةةا أه ال اء  قد اإلجارة هاسترادة حةازة ا  ل. 

الرمةل للمشارك     مشرهع استثماري أه تمل   قار محدد ينتة   نقل ملكة  كامل ه: ذ  اتفاق  ة  المصرف المشاركة -

 لشرهط االتفاق.االستثمار أه الرقار الى الرمةل، 
ً
 هيتم تقاسم ا ر اح أه الخساار قرقا

الرمةل يرة   موجرل المصرف  ا جل إلى الرمةل   ا   أه أ ل محدد  سرر متفق ه: ذو اتفاق  ة  المصرف البيع اآلجل -

 . لةل

 

 ح ( انخفاض قيمة الموجودات المالية

  منخف   القةم   ند هجود دلةل مو و    لى حدها يصنإل ا  ل المال  أه مجمو   م  الموجودا  المالة  كموجودا

 لوجود سساار ناتج     حدا أه أكثر  رد اإلثرا  ا هل  للموجودا  المالة  أه لمجمو   م  
ً
انخفا     القةم  نتةج 

أه لمجمو    الموجودا  المالة ، هأ  لخساار الحدا/ا حداا أثر  لى التد قا  النقدي  المستقرلة  المقدرة للموجود المال 

م  الموجودا  المالة  هالت  يمك  قةاسةا  شكل موثوق  ل. يتم قةاس االنخفا     قةم  الموجودا  المالة   شكل 

  .منترم

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناه بالتكلفة المطفأة

الة  ا سرى المقتناة  التكلف  يجن  مخصص سا  للخساار الناتج     انخفا  قةم  أي تمويل أه أي م  الموجودا  الم

  لى تحصةل المرالغ المستحق   تاري  استحقاقةا، 
ً
الم فحة  ند هجود دلةل مو و   يشةر إلى أ  المصرف ل  يكو  قادرا

القةم  المقدرة القا ل  لالسترداد. إ  القةم  المقدرة القا ل  ههيمثل مرلغ المخصص الخا  الفرق  ة  القةم  الد تري  

اد تمثل القةم  الحالة  للتد قا  النقدي  المستقرلة  المتوقر   ما    ذل  القةم  المقدرة القا ل  لالسترداد م  لالسترد

 الرذ  المخصوم   لى أساس الرااد الفرل  اال ل .هال مانا  

 

   شكل  اإل ا   إلى المخصصا  الخا   لخساار انخفا  قةم  التمويل، تجن  مخصصا  ا ا ة   لى مستوى المحفر

هيتم تقدير تل   إجمال ،  ند هجود دلةل مو و   يشةر إلى هجود سساار  ةر محددة  تاري  إ داد القواام المالة .

  لى  دة  وامل تت م  التصنةإل االاتمان  للرمةل، هاحتماال  الترثر    السداد، هالقةم   ند الترثر، 
ً
المخصصا  استنادا

 النقدي .هال رإل ه/أه االنخفا     التد قا  

ه   حال   دم إمكانة  تحصةل أي أ ل مال ، يتم استرراده م  مخصص االنخفا     القةم  الخا   ل هذل   تحمةلل 

هيتم استرراده م  الموجودا  المالة   قع  رد اتخاذ كا   إجراءا  التحصةل الممكن   مراشرة  لى قاام  الدسل الموحدة،

 .هتحديد مرلغ الخسارة

حقا انخفا     مرلغ الخسارة هكا  ذ ا االنخفا  يترلق،  صورة مو و ة ،  وقوع حدا  رد إثرا  االنخفا  هاذا ما حدا ال

 
ً
ذل   ترديل حساب ه)مثل تحس  درج  تصنةإل االاتما  للجة  الممول (، يتم  كس قةد سسارة االنخفا  الت  تم إثراتةا سا قا

 .وحدة  م  مخصص سساار انخفا  قةم  التمويلالمخصص، هيتم إثرا   كس القةد    قاام  الدسل الم

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

يمثل االنخفا  الجوذري أه المستمر    القةم  الرادل  إلى ما ده  التكلف   ،بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع

المو و ة  النخفا  القةم  يتم اثرا  سساار انخفا    ند هجود مثل ذ ه ا دل  القةم ، دلةل مو و    لى االنخفا    

ال يتم  كس قةد سسارة  القةم     قاام  الدسل الموحدة  م  مخصص سساار انخفا  قةم  الموجودا  المالة  ا سرى.

  رد يتم إثرا  أي زيادة    القةم  الرهاالنخفا  م  سالا قاام  الدسل الموحدة قالما استمر اثرا  ا  ل  الد اتر 
ً
ادل  الحقا

ه ند التوقإل    إثرا  تل  الموجودا ، يتم تحويل جمة  اإليرادا   .إثرا  االنخفا     القةم   م  حقوق المساذمة   قع

 هالخساار الت  سرق إثراتةا    حقوق الملكة  إلى قاام  الدسل الموحدة لتل  السن .

 

 لةا تاري  استحقاق ثا   أه ممك  تحديدذا، يقوم المصرف  تقديرالت  ه لها المشابهةاالدوات المالية وبالنسبة للصكوك 

 )ه شكل  ردي( ما إذا كا  ذناك دلةل مو و    لى انخفا  قةم  تل  الموجودا  استناد
ً
 لى نفس المرايةر المترر   ا

ةم  يمثل الخسارة المقتناه  التكلف  الم فحة. هم  ذل ،  إ  المرلغ المثر  لالنخفا     الق  شح  الموجودا  المالة 
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التراكمة  هالت  تقاس  لى أنةا الفرق  ة  التكلف  الم فحة هالقةم  الرادل  الحالة ، ناقصا أي سساار انخفا     

 االستثمارا  هالت  سرق اال تراف  ةا    قاام  الدسل الموحدة. 

 

 ع تل  الزيادة مو و ةا  روامل إيجا ة  حدث  إذا زاد  القةم  الرادل  لة ه ا دها  المالة ،     ترة الحق ،  حةث يمك  ر 

 . رد إثرا  سسارة االنخفا     قاام  الدسل الموحدة، يتم  كس سسارة االنخفا     القةم  م  سالا قاام  الدسل الموحدة

 ط( الممتلكات والمعدات

ا  القةم  )إ  هجد (. ال يتم تقاس الممتلكا  هالمردا   التكلف   رد سصم االستةالك المتراكم هاإلقفاء هسساار انخف

استةالك ا را  ، هيتم استةالك هإقفاء تكلف  الممتلكا  هالمردا  ا سرى  استخدام قريق  القسع الثا    لى مدى 

 ا  مار االنتاجة  المتوقر  للموجودا   لى النحو اآلت  :
 

 سن  33 المران 

 سنوا  10 - 5 ا ثاا هالمردا  

 سنوا  أه  ترة اإليجار، أيةما أقصر 10 حجرةتحسةنا  المران  المست

 

هيتم  تاري  إ داد القواام المالة ، مراجر  القةم المترقة  هقرق االستةالك ها  مار اإلنتاجة  للموجودا  هم  ثم ترديلةا 

 م  الشةر ال ي تم   ةل إ ا   ا  ل هحتى الشةر ال ي
ً
 يسرق استرراده. إ  لزم ا مر. هيثر  استةالك الموجودا  ا ترارا

يتم تحديد المكاس  هالخساار الناتج     استرراد الممتلكا  هالمردا   مقارن  متحصال  االسترراد م  القةم  الد تري . تدرث 

 ذ ه المكاس  أه الخساار    قاام  الدسل الموحدة.

حداا أه الت ةرا     الررهف الى يتم مراجر  جمة  الموجودا  للتحكد م  هجود انخفا     قةمتةا هذل   ندما تشةر ا 

 دم امكانة  استرداد القةم  الد تري . يتم تخفةض القةم  الد تري   لى الفور إلى المرلغ القا ل لالسترداد، هذل     حال  

 .زيادة القةم  الد تري  للموجودا     قةمتةا المقدرة القا ل  لالسترداد

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويل هالسلإل المستحق . ترترر ذ ه الرقارا  يؤها للمصرف، سالا ده
ً
رة أ مالل الرادي ،  رض الرقارا  هذل  سدادا

موجودا  متاح  للرة ، هترةر  ند االثرا  ا هل ،  صا   القةم  الممك  تحقةقةا للتمويل هالسلإل المرنة  أه القةم  

 تكالةإل ال
ً
 رة . ال يتم احتساب أي استةالك لة ه الرقارا . الرادل  الحالة  للرقارا  المرنة  أيةما أقل، ناقصا

يتم     القةم  الرادل   رد سصم تكالةإل الرة   لى قاام  الدسل الموحدة. انخفا ه رد االثرا  ا هل  لةا، يتم تحمةل أي 

هز االنخفا  إثرا  أي مكاس  الحق  إل ادة التقةةم  القةم  الرادل   رد سصم تكالةإل  ة  ذ ه الموجودا   حةث ال تتجا

 .المتراكم لةا    قاام  الدسل الموحدة. يتم إدراث ا ر اح هالخساار الناتج     االسترراد    قاام  الدسل الموحدة

 

 ك ( المطلوبات المالية

، اثرا  كا   هداا  الرمالء 
ً
 االر دة للرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى  القةم  الرادل .هيتم، مرداةا

 قةا
ً
س جمة  الم لو ا  المالة  المرتر    ا ر اح  التكلف  الم فحة هالت  يتم احتسا ةا  رد ا س   رة  اال ترار هيتم الحقا

 .الخصم أه الرالهة. ت فح الرالهة/الخصم  لى أساس الرااد الفرل  حتى تاري  االستحقاق هتثر     قاام  الدسل الموحدة

 ل ( الضمانات المالية

 عمانا  هس ا عا  ا تمعاد هقرعوال . يعتم هتتمثل  ا تمادا  مسعتندي   شاقاتل اال تةادي ،  مانا  مالة م  سالا ن ،يقدم المصرف

 إثرععا  ال ععمانا  المالةعع   عع  القععواام المالةعع  الموحععدة  القةمعع  الرادلعع  التعع  تمثععل الرععالهة المسععتلم . ه رععد اإلثرععا  
ً
مرععداةا

رالهة الم فععحة أه أ  ععل تقععدير للمصععاريإل الالزمعع  لسععداد أي التزامععا  ا هلعع ، يععتم قةععاس التزامععا  المصععرف تجععاه كععل  ععما   ععال

مالةعع  ناجمعع   عع  ال ععمانا ، أيةمععا أ لععى. يععتم إثرععا  أي زيععادة  عع  االلتزامععا  المترلقعع   ال ععمانا  المالةعع   عع  قاامعع  الععدسل 

 الموحدة  م  يسساار انخفا  قةم  التمويلي.

ل الموحدة  م  ي اتراب سدما  مصر ة ،  ا   ي   ريق  القسع الثا    لى يتم إثرا  الرمول  المستلم     قاام  الدس

 .مدى  ترة ال ما 

 م ( المخصصات

يتم إثرا  المخصصا   ندما يكو  لدى المصرف التزام قانون  حال  أه متوق  نتةج  أحداا سا ق ، هيكو  م  المرجح أ  يتم 

ن  لمنا   اقتصادي  ل
ا
 .تسوي  ذ ا االلتزاماستخدام موارد المصرف المت م
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 ن ( محاسبة عقود اإلجارة )االيجارات(

 عندما يكون المصرف هو المؤجر

يفصح  نةا  م   ند ه ند تحجةر الموجودا   موج   قد )إجارة(، يتم إثرا  القةم  الحالة  لد را  اإليجار ك مم مدين  

 ا   االستثمار،  استخدام قريق  الرااد الفرل ، هالت   يالتمويلي. يتم إثرا  دسل االيجار  لى مدى  ترة اإليجار  لى أساس

 .ترةر كمردا  ااد ثا  

 

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

 تحمل الد را   موج   قود اإلجارة التش ةلة   لى قاام  الدسل الموحدة   ريق  القسع الثا    لى مدى  ترة اإليجار.

تةاء مدتل، تدرث أي  راما  يج  د رةا للمؤجر كمصرهف سالا الفترة الت  يتم ه   حال  إنةاء  قد اإليجار التش ةل  قرل ان

 . ةةا إنةاء االيجار

 

 س ( النقد وما يماثله

يررف يالنقد هما يماثللي  حنل تل  المرالغ المدرج     النقد ها ر دة لدى  ،  را  إ داد قاام  التد قا  النقدي  الموحدة

ا ر دة لدى الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى الت  تستحق ه استثناء الودير  النرامة . مؤسس  النقد الرر   السرودي 

 أه أقل م  تاري  االقتناء
ً
 .سالا تسرة  يوما

 

 ع ( التوقف عن اثبات األدوات المالية

،  ندما تنتة  الحقوق يتم التوقإل    اثرا  ا  ل المال  )أه جزء م  ا  ل المال ، أه جزء م  مجمو   أ وا مالة  مماثل (

 للتوقإل    اإلثرا . ،التراقدي  الستالم التد قا  النقدي  م  ذ ا ا  ل
ً
 أه  ند تحويل ا  ل هكو  ذ ا التحويل مؤذال

ه   الحاال  الت  يتم  ةةا نقل ملكة  ا  ل المال  م  المصرف، يتم التوقإل    اثرا  ا  ل إذا كا  المصرف قد نقل جمة   

لمكاس  المصاحر  لملكة  ا  ل  شكل جوذري. ه   الحاال  الت  ال يكو   ةةا المصرف قد نقل أه احتفظ  جمة  المخاقر ها

المكاس  المصاحر  لملكة  ا  ل  شكل جوذري،  ةتم التوقإل    اثرا  ا  ل المال   قع إ  كا  المصرف لم هالمخاقر 

  أي حقوق أه التزاما  أنشح  أه أ قة  أثناء الرملةا ، كموجودا  أه يحتفظ  السة رة  لى ا  ل المال . يقوم المصرف  إثرا

 م لو ا   شكل منفصل  ما يتناس  م  مقدار ملكة  المصرف لتل  ا دها  المالة . 

أي  ند تنفة  االلتزام المحدد    الرقد أه  ،يمك  التوقإل    اثرا  الم لو ا  المالة  )أه جزء منةا(  قع  ند استنفاذذا

 .اال اه انتةاء مدتلإل 

 

 ف ( منافع الموظفين قصيرة األجل:

تقاس منا   الموظفة  قصةرة ا جل  قةم  ةر مخف   هتستنف   لى مدى  ترة تقديم الخدم . هيتم اال تراف  االلتزاما  

تزاما  قانونة  المتوق  د رةا مقا ل الحوا ز النقدي  قصةرة ا جل أه  رامج الد را   لى أساس ا سةم    حاا هجود ال

سدما  سرق تقديمةا للمصرف م  هجود إمكانة  لتقدير تل  المرالغ  حالة  أه متوقر   لى المصرف لد   تل  المرالغ مقا ل

 .  لى نحو موثوق

 

 ص ( الدفعات على أساس األسهم:

س  النقد الرر   يقدم المصرف لموظفةل المؤذلة   رنامج تحفةزي محسوب  لى أساس ا سةم هذو مرتمد م  قرل مؤس

 لة ا الررامج
ً
 موجزا

ً
 :السرودي، ه ةما يل  ه فا

 (ESGSبرنامج منح األسهم للموظفين )

 سالا  ترا  استحقاق تتراهح  ة  
ً
  حكام  رنامج منح ا سةم للموظفة ، يمنح المصرف لموظفةل المؤذلة  أسةما

ً
إلى  3ه قا

 ا سةم المخصص  للموظفة . سنوا . يقوم المصرف  تاري  المنح المحدد  تحويل 5

تقاس تكلف  الخدم   لى أساس القةم  الرادل   سةم الررنامج    تاري  المنح، ه   تقدير إدارة المصرف أ  القةم  الرادل  

 لغسةم  تاري  المنح مقار   لقةمتةا السوقة .

  االشتراك    الررنامج هالت  تنتة   التاري  يتم إثرا  تكلف  الررنامج  لى مدى الفترة الت  يتم ساللةا الو اء  شرهط سدم

ترةر المصاريإل التراكمة  الت  يتم إثراتةا  موج  ذ ه  ال ي يستحق  ةل الموظإل المشترك ا سةم )تاري  االستحقاق(.

ة االستحقاق م  الررامج  تاري  إ داد القواام المالة  من   داي  الررامج هحتى تاري  االستحقاق لتركس أثر ما تم إكمالل م   تر 

أ  ل تقديرا  م  المصرف لردد ا سةم الت  تستحق    نةاي  الررنامج. هتمثل المرالغ المثرت     قاام  الدسل الموحدة 

 .    ترة التقرير الحرك     المصاريإل التراكمة      داي  هنةاي  الفترة
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 ق ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  حكام نرام الرمل اسس أالخدم  لموظف  المصرف ه ق  يتم احتساب مخصص مكا حة نةاي 
ً
الرماا هكتواري  قرقا

 .سرى    قاام  المركز المال  الموحدةدراث ذ ه المرالغ  م  الم لو ا  ا إالسرودي. يتم 

 ر ( الزكاة

  لى قوا د هأنرم  الزكاة الم رق     المملك  الرر ة  السرودي  هتسجل مر
ً
الغ الزكاة المستحق  تحتس  الزكاة استنادا

 م  ا ر اح المرقاة. هيتوج   لى المصرف د   استحقاقا  الزكاة  قع كونل شرك  سرودي 
ً
 . لى أساس ر   سنوي سصما

 

 أسهم الخزينة ش (

 ،ترر  كرند مخصوم م  حقوق الملكة   رد ترديلةا لتشمل جمة  تكالةإل تمل  تل  ا سةمهسةم الخزين   التكلف  أتثر  

  رد شرااةاه ر اح،ا  ا توزيره
ً
 .أر اح أه سساار  ة  ا سةم. يتم إثرا  ذ ه ا سةم  مرلغ يرادا المرلغ المد وع الحقا

 

 دارة االستثمارإت ( خدمات 

يرتمد  يقدم المصرف سدما  ادارة االستثمار لرمالال م  سالا الشرك  التا ر  لل هيشمل ذل  إدارة  رض  ناديق االستثمار.

  لى احتساب إجمال  الحقوق االقتصادي  للمصرف    قةاس مدى س
ً
ة رة المصرف  لى مثل تل  الصناديق االستثماري   ادة

تل  الصناديق )هيشمل ذل  استثمار المصرف، هأي أر اح مستحق  هأتراب إدارة متوقر (، هك ل  قدرة المستثمر  لى استرراد 

 مدير الصندهق.

    جمة  المستثمري     جمة  الحاال  ه ناًء  لى ه لى  وء نتااج القةاس الم كور أ ال
ً
ه،  إ  المصرف يتصرف  صفتل هكةال

ذل  ال يتم توحةد القواام المالة  لتل  الصناديق. هيتم اال صاح    االتراب المكتسر   م  قاام  الدسل الموحدة، هتدرث حص  

 .المركز المال  الموحدة المصرف    ذ ه الصناديق  م  االستثمارا  المتاح  للرة     قاام 

 

 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 4

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 1,933,052 1,902,511 نقد    الصندهق

 4,422,991 4,945,767 هدير  نرامة 

 643,000 371,000 رر   السروديحساب إدارة النقد لدى مؤسس  النقد ال

 1,969 249 حسا ا  جاري 

 104,653 79,844 أسرى

 7,105,665 7,299,371 اإلجمالي

 

 لنرام مراقرع  الرنعوك هالترلةمعا  الصعادرة  ع  مؤسسع  النقعد الرر ع  السعرودي، يترعة   لعى المصعرف االحتفعاظ  وديرع  
ً
ه قا

  مئويع  محعددة مع  هدااع  الرمعالء تحسع   ع  نةايع  كعل شعةر. الوديرع  نرامة  لدى مؤسس  النقعد الرر ع  السعرودي  نسع

 م  النقد هما يماثلل
ً
 .النرامة   ةر متاح  لتمويل الرملةا  الةومة  للمصرف، ل ا  ة  ال ترد جزءا

 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 5
      

      

 2017 إيضاح

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 372,459 288,368  حسا ا  جاري 

ههكاال  م  الرنوكمرا حا     1.5 9,500,489 17,269,321 

 17,641,780 9,788,857  اإلجمالي

 

  م  جمة  ذ ه المرامال  م  أقراف حا ل   لى تقةةم م  هكاال  التصنةإل االاتمانة   درج  تتراهح  ة  يإلى حد كرةر سال 1.5

 .مخاقر االاتما ي إلى يجودة ااتمانة  جةدة جداي
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 صافي ،االستثمارات - 6

      

      
 إيضاح

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 2,906,726 1,906,817  مرا حا  م  مؤسس  النقد الرر   السرودي ) التكلف  الم فحة(

 3,084,561 13,243,386 1.6 استثمارا  متاح  للرة 

 68,246 77,045 2.6 استثمارا  مدرج   القةم  الرادل     قاام  الدسل

 81,029 78,429 3.6 استثمار    شرك  زمةل 

 16,779 13,913 4.6 مشترك مشرهعاستثمار    

 6,157,341 15,319,590  اإلجمالي

 

 االستثمارات المتاحة للبيع  1.6

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 2,204,475 11,234,219  كوك

 168,337 112,095 أسةم 

 711,749 1,897,072 أسرى

 3,084,561 13,243,386 اإلجمالي

 

ملةو  رياا  226 م:2016ملةو  رياا سرودي )716 االستثمارا  أ اله ذ  أدها  مالة  متداهل  هتشمل استثمارا   قةم 

سساار انخفا  قةم    حثرا قام المصرف  ،سرودي(     ناديق استثماري  ترمل سارث المملك  الرر ة  السرودي . سالا الرام

ملةو  رياا(  م  مخصص انخفا  قةم  الموجودا  المالة  ا سرى هذل  لمقا ل  118 :2016ملةو  رياا) 28.5االستثمارا   نحو 

 .تثمارا     أسةم محددةانخفا  قةم  االس
 

 2.6 االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

   المتاجرة    ا سةم المدرج     السوق المحلة .اذ   رارة    استثمارا  مقتناة   ر ه

 

 3.6 االستثمار في شركة زميلة

اإلنماء قوكةو ماري  )شرك      شرك  )% 28.75: م2016% ) 28.75يمثل االستثمار    الشرك  الزمةل  حص  المصرف هالرال   

هقد تحسس  الشرك   ،ملةو  رياا سرودي( 450م: 2016ملةو  رياا سرودي) 300تحمة  تراهن (  رأس ماا مد وع قدره 

 .م2012 يونةو 18ذع الموا ق 1433رج   28( هتاري  (1010342537 موج  السجل التجاري رقم 

 

       

     

2017 

 رياالت السعودية()بآالف ال

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 87,629 81,029 السن  الر ةد     داي 

 (6,600) (2,600) الحص     سساار السن  

 81,029 78,429 اإلجمالي

 

 244:م2016ملةو  رياا ) 188  مرلغ م2017ديسمرر 31تم تقدير القةم  الرادل  لالستثمارا  المدرج     الرةا  أ اله كما    

 ملةو  رياا(

 

  حدا قواام مالة  متاح 
ً
 يلخص الرةا  التال  المرلوما  المالة  للشرك  الزمةل  ه قا
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2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 مدققة غير مدققة 

 644,545 668,812 الموجودا  المتداهل 

 696,135 719,839 إجمال  الموجودا 

 401,698 436,490 الم لو ا  المتداهل 

 404,481 440,702 إجمال  الم لو ا 

 291,654 279,137 إجمال  حقوق المساذمة 

 145,290 120,675 إجمال  الدسل

 166,562 133,192 إجمال  المصره ا 

 

 استثمار في مشروع مشترك 4.6

   رأس ماا شرك  إرساا للتحويال  المالة  )مشرهع مشترك  ة  مصرف (%50)  ملةو  رياا 25قام المصرف  استثمار مرلغ 

هالتزاا الشرك      ترة  داي  النشاط حةث تم تحسةسةا  موج  السجل التجاري رقم  ،اإلنماء همؤسس  الرريد السرودي(

ملةو  رياا. ه ل   حص   50م هيرلغ رأسمالةا المد وع 2015مارس  12ذع الموا ق 1436جمادى ا هلى  21 تاري   1010431244

 .ملةو  رياا(6.3 : 2016ملةو  رياا ) 2.9المصرف    سساار شرك  إرساا للتحويال  المالة  

 

 تحليل االستثمارات حسب النوع  6.5

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 2,906,726 9,174,083 استثمارا  ذا   ااد ثا   

 2,204,475 3,966,953 استثمارا  ذا   ااد مت ةر

 229,428 183,786 أسةم شركا 

 816,712 1,994,768 أسرى

 6,157,341 15,319,590 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى  6.6

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,906,726 10,038,117 حكومة  هشرل حكومة 

 43,909 531,315 الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى

 3,206,706 4,750,158 شركا  

 6,157,341 15,319,590 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان 7.6

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 السرودي ()  الف الرياال   

 2,906,726 10,038,117 حكومة  هشرل حكومة 

 2,204,475 3,102,919 استثمارا  م  الدرج  ا هلى   

 1,046,140 2,178,554 أسةم شركا  هأسرى 

 6,157,341 15,319,590 اإلجمالي

 

ي م   ااتمانة يمخاقر  ي هحتىاالاتما االستثمارا  م  الدرج  ا هلى ذ  الت  تق     ن اق ي الخالة  م  مخاقر 
ً
جةدة جدا

 .حةث تصنةإل نو ة  مخاقر االاتما 
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 التمويل، صافي )بالتكلفة المطفأة( - 7

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 االجمالي غير العامل التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص

 في القيمة
 الصافي

 14,688,909 (310,209) 14,999,118 398,095 14,601,023 ا راد 

 65,257,895 (308,914) 65,566,809 415,912 65,150,897 شركا  

 79,946,804 (619,123) 80,565,927 814,007 79,751,920 اإلجمالي

 (884,207)     مخصص جما   

 79,062,597     التمويل، صافي
 

 

 

 

 

2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 االجمالي عاملغير ال التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص

 في القيمة
 الصافي

 14,310,543 (277,067) 14,587,610 450,937 14,136,673 ا راد 

 56,575,205 (94,698) 56,669,903 94,698 56,575,205 شركا  

 70,885,748 (371,765) 71,257,513 545,635 70,711,878 اإلجمالي

 (573,800)     مخصص جما   

 70,311,948     ل، صافيالتموي
 

 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل  1.7

2017 
 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 371,767 94,698 277,067 الر ةد     داي  السن 

 286,929 214,216 72,713 مجن  سالا السن  

 )717( - )717( ديو  مردهم  سالا السن   

  كس/مر
ً
 (38,854) - (38,854) الغ مستردة مجنر  سا قا

 619,123 308,914 310,209 الر ةد    نةاي  السن 

 884,207 829,207 55,000 مخصص جما   

 1,503,330 1,138,121 365,209 اإلجمال  
 

 

 

 

2016 
 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 268,426 47,349 221,077 الر ةد     داي  السن 

 121,575 47,349 74,226 مجن  سالا السن  

 (191) - (191) ديو  مردهم  سالا السن   

 
ً
 (18,045) - (18,045)  كس/ مرالغ مستردة مجنر  سا قا

 371,765 94,698 277,067 الر ةد    نةاي  السن 

 573,800 521,937 51,863 مخصص جما   

 945,565 616,635 328,930 اإلجمال  

 

 الجودة االئتمانية لمحفظة التمويل: 2.7

قوي  ه ناي  مةنة   الة ،  اإل ا   إلى إجراءا   ااتمانة يتر  المصرف إجراءا   رال  للتقةةم االاتمان  تستند  لى سةاسا  

موديز لتحلةل  خدم المصرف  رنامجه  را  التصنةإل الداسل  للمخاقر يست ،محددة لمراجر  ها تماد هرقا   الحدهد االاتمانة 

م  قرل الكثةر  ذ  تستخدمهيمك  ذ ا الررنامج المصرف م  تخصةص درج  مخاقر داسلة  لكل  مةل تمويل ه ،(MRAالمخاقر )
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ً
داسل المملك  الرر ة  السرودي . ير   نرام التصنةإل الداسل  للمخاقر مؤشرا     احتماال  هم  الرنوك الراادة  المةا

   .(PDsلسداد لفترة سن )ترثر ا

( 10)الرقم ه(   لى جودة ااتمانة   1درجا  للجودة االاتمانة   حةث ير ى الرقم )  10تحدد سةاس  المخاقر االاتمانة  للمصرف 

( 6( إلى ) 1كجزء م  سةاس  التمويل    المصرف،  إ  الرمالء ال ي  يحصلو   لى درج  مخاقر م  ) ه دنى جودة ااتمانة . 

تم  موازن   ،ع مؤذلة  للحصوا  لى تمويل. قام المصرف  استرار هتقةةم نرام موديز لتحلةل المخاقر، ه ناء  لى النتااج ق

 ن اقا  تسجةل النقاط م  درجا  التقةةم هاحتماال  الترثر المصاحر  لةا.

اتمان  لغ راد، هتحتس   واس   هيتم تقةةم مخاقر االاتما  لمحفر  تمويل ق اع ا  راد  لى أساس نقاط االستحقاق اال

.نماذث تقةةم آلة  للجدارة االاتمانة  هال تستخدم  ةةا أدها  موديز للتحلةل االاتمان   

 

 األرصدة غير المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة  1.2.7

 تصنيف جودة مخاطر االئتمان مقياس المصرف للمخاطر
2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 الف الرياال  السرودي ()   

 20,794,296 22,116,699 استثمارا  م  الدرج  ا هلى    4 - 1

 30,834,940 33,173,223 استثمارا  ده  الدرج  ا هلى  6 - 5

 123,104 376,348 استثمارا  تح  المتا ر   7

  55,666,270 51,752,340 

 12,933,369 13,396,234 )ق اع ا  راد( استثمارا   ةر مصنف  

 64,685,709 69,062,504  اإلجمالي

 

 

 ( يمثل4-1مقةاس المصرف للمخاقر م  )

إلععى حععد كرةععر سالةعع  معع  مخععاقر االاتمععا ،  شععكل اسععتثناا  قويعع  معع  حةععث جععودة 

االاتمععا ، ممتععاز معع  حةععث نو ةعع  مخععاقر االاتمععا ، جةععد جععدا معع  حةععث نو ةعع  مخععاقر 

 االاتما 

 جةدة إلى مر ة  م  حةث جودة االاتما   ( يمثل6-5)مقةاس المصرف للمخاقر م  

 تح  المتا ر  يمثل 7مقةاس المصرف للمخاقر 

 

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

2017 
 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 8,771,235 7,834,412 936,823 يوما  30 -1م  

 1,351,261 1,083,295 267,966 يوما 90 -31م  

 191,609 191,609 - يوما 180 -91م  

 375,311 375,311 - يوما  180اكثر م  

 10,689,416 9,484,627 1,204,789 اإلجمالي 

 

 

2016 
 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمال   الشركا   ا  راد 

 5,585,911 4,536,786 1,049,125 يوما  30 -1م  

 289,268 135,089 154,179 يوما 90 -31م  

 - - - يوما 180 -91م  

 150,990 150,990 - يوما  180اكثر م  

 6,026,169 4,822,865 1,203,304 اإلجمالي 
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 لمخاطر تركزات التمويل ومخصص االنخفاض في القيمة المتعلقة بها، حسب ال 3.7
ً
 قطاعات االقتصاديةفيما يلي تحليال

 

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص االنخفاض 

 في القيمة
 التمويل صافي

 6,265,258 - - 6,265,258 حكومة  هشرل حكومة  

 8,998,871 - - 8,998,871 تصنة  

 1,301,411 - - 1,301,411 كةر اء، ماء،  از، هسدما   حة 

 19,815,539 (94,698) 94,698 19,815,539  ناء، إنشاءا  ه قارا 

 7,579,937 (8,745) 54,177 7,534,505 سدما  

 490,945 - - 490,945 تردي 

 2,147,890 - - 2,147,890 زرا  

 14,688,910 (310,209) 398,095 14,601,024 تمويل اال راد  

 4,597,817 - - 4,597,817 النقل هاالتصاال 

 10,059,897 (205,471) 267,037 9,998,331 تجارة

 4,000,329 - - 4,000,329 اسرى

 79,751,920 814,007 (619,123) 79,946,804 

 (884,207)    مخصص جماعي

 79,062,597    التمويل، صافي

 

 

2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 التمويل  ةر الرامل التمويل الرامل
فا  مخصص االنخ

    القةم 
  ا   التمويل

 6,606,033 - - 6,606,033 حكومة  هشرل حكومة  

 9,649,731 - - 9,649,731 تصنة  

 836,591 - - 836,591 كةر اء، ماء،  از، هسدما   حة 

 15,561,844 (94,698) 94,698 15,561,844  ناء، إنشاءا  ه قارا 

 5,288,365 - - 5,288,365 سدما  

 491,094 - - 491,094 تردي 

 1,301,246 - - 1,301,246 زرا  

 14,310,543 (277,067) 450,937 14,136,673 تمويل اال راد  

 1,637,211 - - 1,637,211 النقل هاالتصاال 

 11,032,325 - - 11,032,325 تجارة

 4,170,765 - - 4,170,765 اسرى

 70,711,878 545,635 (371,765) 70,885,748 

 (573,800)    خصص جماعيم

 70,311,948    التمويل، صافي

  

 الضمانات  4.7

 يحتفظ المصرف، سالا نشاقاتل اال تةادي ،   مانا  كتحمة    ر  الحد م  مخاقر االاتما .

 ه قارا  هموجودا  ثا ت  أسرى.   تتكو  ذ ه ال مانا ،    ال ال ، م  هداا  الرمالء، ه مانا  مالة ، هأسةم،

 .ملةو  رياا سرودي( مقا ل التمويل   مانا  99,314: 2016ملةو  رياا سرودي ) 126,766حتفظ المصرف   مانا  ترلغ هي
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 يشمل التمويل مستحقات اإلجارة وهي كما يلي 5.7

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 1,493,611 2,736,786  أقل م  سن  

 12,469,605 16,469,588 سنوا   5م  سن  إلى 

 18,789,715 22,886,112 سنوا   5أكثر م  

 32,752,931 42,092,486 إجمال  مستحقا   قود اإلجارة 

 (8,567,287) (11,385,052)  ةر المكتس      قود اإلجارة  المستقرل  الرااد

 (24,041) (33,784) مخصص سا 

 24,161,603 30,673,650 ت من اإلجارة صافي المستحقا

 

 الممتلكات والمعدات، صافي - 8

 التكلفة

 )  الف الرياال  السرودي (

 أراضي

 ومباني

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 أثاث ومعدات 

 االجمالي

2017 

 االجمالي

2016 

 2,509,877 2,779,575 1,336,502 380,733 1,062,340 الر ةد     داي  السن  

 273,729 338,434 146,231 20,051 172,152 اإل ا ا  

 (4,031) (14,461) (1,158) (13,303) - االستررادا 

 2,779,575 3,103,548 1,481,575 387,481 1,234,492 الر ةد    نةاي  السن 

      االستهالك المتراكم  

 880,873 1,041,757 810,871 176,129 54,757 الر ةد     داي  السن  

 163,920 199,601 146,506 38,649 14,446 المحمل للسن  

 (3,036) (14,233) (1,091) (13,142) - االستررادا 

 1,041,757 1,227,125 956,286 201,636 69,203 الر ةد    نةاي  السن  

 صافي القيمة الدفترية  

  1,876,423 525,289 185,845 1,165,289 2017ديسمبر،  31في   

  ا   القةم  الد تري  

 1,737,818  525,631 204,604 1,007,583  2016ديسمرر،  31     

 

 ملةو  رياا(. 178 م :2016) ملةو  رياا 216م أ ماا تح  التنفة   مرلغ 2017ديسمرر  31تت م  الممتلكا  هالمردا  كما    

 كما يل : يت م   ند ا ثاا هالمردا  موجودا  سا    تقنة  المرلوما 
 

 االجمالي غير ملموسة ملموسة موجودات خاصة بتقنية المعلومات

   الف الرياال  السرودي () 

 1,328,038 740,934 587,104 التكلف 

 (817,024) (472,155) (344,869) االستةالك/االقفاء المتراكم  

 511,014 268,779 242,235 م2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 495,158 280,899 214,259 م2016ديسمرر  31 ا   القةم  الد تري     
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 موجودات أخرى - 9

      

      
 إيضاح

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 
ً
 40,584 40,196  إيجارا  مد و   مقدما

 8,827 9,503  د را  مقدم  للموردي 

 389,229 436,780 1.9  قارا  أسرى

 
ً
 49,105 51,855   مصاريإل مد و   مقدما

 1,287,563 1,119,895  أسرى 

 1,775,308 1,658,229  اإلجمالي

 

 .تمثل  قارا  مقتناة   ر  الرة  هحصل  لةةا المصرف مقا ل تسوي  مرامال  تمويل مستحق   لى أحد الرمالء – 1.9

 

 ية األخرىاألرصدة للبنوك والمؤسسات المال - 10
      

      
 إيضاح

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 2,364,079 1,269,734 1.10 استثمارا  الرنوك هالمؤسسا  المالة  االسرى  جل

 67,725 83,153  أسرى

 2,431,804 1,352,887  اإلجمالي

 

 . الرنوك مرا حا  هكاال  م  ،تمثل المرا حا  1.10

 

 ودائع العمالء - 11

 أ( تتكون ودائع العمالء مما يلي:

      

      
 إيضاح

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 43,560,127 45,316,467  هداا  تح  ال ل 

 36,434,224 42,987,385 1.11 استثمارا   مالء  جل 

 617,875 760,899 2.11 حسا ا   مالء أسرى  

 80,612,226 89,064,751  اإلجمالي

 

 تمثل المرا حا  همرا حا  الرمالء. 1.11

 .تمثل التحمةنا  النقدي  لخ ا ا  اال تماد هس ا ا  ال ما   2.11

  

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

       

     

2017 

 لسعودية()بآالف الرياالت ا

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 2,971,917 1,057,621 هداا  تح  ال ل 

 271,864 4,222,959 استثمارا   مالء  جل 

 46,528 17,369 حسا ا   مالء أسرى  

 3,290,309 5,297,949 اإلجمالي
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 مطلوبات أخرى - 12

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

  الف الرياال  السرودي ()  

 162,321 224,485 مصاريإل مستحق  الد   

 923,305 1,888,222 شةكا   ادرة 

 167,551 385,210 ذمم داان 

  
ً
 813,344 882,038 إيجارا  مقرو   مقدما

 123,906 219,553 مستحقا  نةاي  الخدم  للموظفة 

 316,943 390,768 أسرى 

 2,507,370 3,990,276 اإلجمالي

 

 رأس المال - 13

ملةعو  سعةم (،  قةمع   1,500م: 2016ملةو  سعةم )  1,500المد وع  الكامل م  هالمصدر هيتكو  رأس ماا المصرف المصرح  ل، 

 رياا للسةم الواحد. 10اسمة  

 

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

 نسر  الملكة  

2017 2016 

 10.81 10.89 المؤسس  الرام  للتقا د

 10.00 10.00  ندهق االستثمارا  الرام 

 5.10 5.10 المؤسس  الرام  للتحمةنا  االجتما ة 

 74.09 74.01 الرموم هأسرى

 100.00 100.00 اإلجمالي

 

   االحتياطي النظامي - 14

السعععنوي إلعععى  % مععع   عععا   العععدسل25يق عع  نرعععام مراقرععع  الرنعععوك  ععع  المملكععع  الرر ةععع  السعععرودي   تحويععل معععا ال يقعععل  ععع  

 502.9 االحتةاق  النرام  إلى أ  يرلغ ر ةد االحتةاق  ما يساهي رأس المعاا المعد وع للمصعرف، ه لةعل تعم تحويعل مرلعغ قعدره 

ملةعو  ريعاا(. إ  ذع ا االحتةعاق  النرعام   ةعر قا عل  375.6م : 2016ملةو  رياا م   ا   دسل السن  إلى االحتةاق  النرام  )

 .للتوزي 

 

 واالحتياطيات األخرى الخزينة أسهم - 15

هالمحسو    ذل  ه اًء لاللتزاما  المترلق   الررامج التحفةزي هتم شراء أسةم الخزين   رد الحصوا  لى الموا قا  الالزم ، 

  لى أساس د را  ا سةم للموظفة .

 

االحتةاقةععا  ا سععرى  موجعع  ا تمعععاد يوجعععد( معع  ا ر ععاح المرقععاة إلعععى  م: ال2016ملةععو  ريععاا ) 15سععالا الرععام تععم تخصعععةص مرلععغ 

 .سةتم الصرف م  ذ ا المخصص ه اًء لمسؤلةا  المصرف االجتما ة  م.2017ا ريل  6الجمرة  الرمومة     اجتما ةا  تاري  

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة - 16

 الدعاوى القضائية: (أ

 .م2016م ه 2017ديسمرر  31لم تك  ذناك أي د اهى ق ااة  ذام  مر و    د المصرف كما    

 

  االرتباطات الرأسمالية: (ب

هتترلعق  ،ملةعو  ريعاا(135.6 م : 2016ملةو  رياا ) 145.1 م، يوجد لدى المصرف ارتراقا  رأسمالة  قدرذا2017ديسمرر  31كما    

 . شراء ممتلكا  همردا 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ج( 

االلتزاما  المحتمل  المترلق   االاتما   شكل أساس  م  س ا ا  ال ما  هاال تمادا  المستندي ، هس ا ا  تتكو  الترةدا  ه

االلتزاما   ةر القا ل  للنقض لمنح االاتما   ةر المستخدم. إ  ال ر  الراةس  م  هراء ذ ه ا دها  ذو ههالقروال ،  ،ا تماد
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اال تمادا  المستندي ، الت  ترترر  مانا   السداد  ةر قا ل  هس ا ا  ال ما   ما  تو ةر ا مواا للرمالء  ند قلرةا. إ  

للنقض م  قرل المصرف    حال   دم تمك  الرمةل م  الو اء  التزاماتل تجاه ا قراف ا سرى، تحمل نفس مخاقر االاتما  

ال تمادا  المستندي  كثةرا    المرلغ الملتزم اهالت  تحملةا االستثمارا  هالتمويل. تقل المت لرا  النقدي   موج  ال مانا  

  . ل    المصرف ال يتوق   شكل  ام أ  يقوم ال رف الثالث  سح  ا مواا  موج  االتفاقة 

 إ  اال تمادا  المستندي   شكل  ام م مون   الموجودا  الت  تخصةا ه التال   إنةا تحمل مخاقر أقل  شكل جوذري. 

مصرف لسداد الكمرةاال  المسحو   م  قرل الرمالء. يتوق  المصرف تقديم مررم القروال  قرل تمثل القروال  ترةدا  ال

 .سدادذا م  قرل الرمالء

تمثععل الترةععدا  لمععنح االاتمععا  الجععزء  ةععر المسععتخدم معع  التسععةةال  االاتمانةعع  المرتمععدة، هالتعع  تمثععل  عع  ا سععاس موا قععا  

ه ةمعا يترلعق  ةع ه الترةعدا   عإ  المصعرف يترعر  إلعى القلةعل مع  المخعاقر  اد. لى  ملةا  تمويعل، ه عمانا ، هس ا عا  ا تمع

    مررعععم ذعع ه الترةعععدا  لمعععنح االاتمعععا  تت لعع  التعععزام الرمةعععل  مرعععايةر ااتمانةعع  محعععددة. هال يمثعععل إجمعععال  
ً
المحتملعع  نرعععرا

الكثةر م  تل  الترةعدا  قعد تنتةع  أه تل عى  الترةدا  لمنح االاتما   ال رهرة المت لرا  المستقرلة  للتد قا  النقدي  حةث أ 

 . ده  الحاج  لتمويل

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  مقابلفيما يلي االستحقاقات التعاقدية  (1

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 أشهر 3أقل من 
 أشهر الى 3من 

 شهر 12

 5من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 3,023,080 223 490,385 802,337        1,730,135 دي  ا تمادا  مستن

 7,547,852 68,986 2,545,021 2,152,009 2,781,836 س ا ا   ما  

 173,672 - - 13,910 159,762 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 488,627 - - 488,627 - للنقض

 11,233,231 69,209 3,035,406 3,456,883 4,671,733 اإلجمالي 

 

2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 أشةر 3أقل م  
أشةر الى   3م  

 شةر 12

م  سن  الى 

 سنوا  5
 اإلجمال  سنوا  5أكثر م  

 2,130,282 - 218,547 1,044,056 867,679 ا تمادا  مستندي  

 7,686,186 53,257 5,280,948 1,783,492 568,489 س ا ا   ما  

 217,114 - - 23,460 193,654 قروال  

 746,037 - - 746,037 - التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  للنقض

 10,779,619 53,257 5,499,495 3,597,045 1,629,822 اإلجمالي 

 

  الترةدا  هااللتزاما  المحتمل  حس  االقراف االسرى: (2
ً
  ةما يل  تحلةال

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 9,746 720 حكومة  هشرل حكومة 

 9,508,041 9,590,562 شركا    

 1,261,832 1,641,949  نوك همؤسسا  مالة  أسرى  

 10,779,619 11,233,231 اإلجمالي

 

ديسعمرر  31مع  كمعا  ع   لغ الجزء  ةر المستخدم م  االرتراقا  هالت  يمك  ال اؤذا    أي هق  مع  قرعل المصعرف هالقاا (3

 .ملةو  رياا( 32,431م: 2016ملةو  رياا ) 26,717م مرلغ2017

 

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية:  د(

يرلغ الحد ا دنى لد را  اإليجار المستقرلة   موج   قود االيجار التش ةلة   ةر القا ل  لال اء الت  أ رمةا المصرف كمستحجر 

 كما يل :
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2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 6,005 5,437 أقل م  سن  هاحدة  

 128,658 35,263 سنوا    5م  سن  إلى 

 250,566 186,847 سنوا   5أكثر م  

 385,229 227,547 اإلجمالي

 

 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي - 17

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 40,446 41,099 استثمارا  ) مرا حا  م  مؤسس  النقد الرر   السرودي(  

 58,848 177,011 استثمارا      كوك

 268,226 183,325 مرا حا  م  الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى    

 3,118,374 3,853,304 تمويل  

 3,485,894 4,254,739 اإلجمالي 

   ألجل  عائد على استثمارات

 (803,188) (729,791)  جل استثمارا   مالء

 (30,609) (31,924) استثمارا  الرنوك هالمؤسسا  المالة  االسرى  جل

 (833,797) (761,715) اإلجمالي

 3,493,024 2,652,097 

 

 أتعاب خدمات مصرفية، صافي - 18

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

   -الدخل من : 

 97,934 94,517 سدما  تجاري      

 311,715 385,729 سدما  الر اقا     

 261,081 395,381 إدارة  ناديق االستثمار هسدما   نكة  أسرى    

 875,627 670,730 

   -المصاريف من :

 (145,569) (192,891) سدما  الر اقا     

 (10,700) (6,300) أتراب أسرى    

 676,436 514,461 
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 رواتب ومزايا الموظفين - 19

 ا  يلخص الجدها التال   ئا  موظف  المصرف هالمحددة ه قا لقوا د مؤسس  النقد الرر   السرودي  ةما يترلق  تروي

 الموظفة .

 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 التعويض غير الثابت المدفوع

 االجمالي أسهم نقد

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

يج  -مدراء تنفة يو 

الحصوا  لى  دم  

ممانر  م  مؤسس  

ي  النقد الرر   السرود

 21,102 12,738 9,649 1,662 11,453 11,076 31,113 31,060 16 15  شحنةم

موظفو  يقومو  

 نشاقا  تشتمل  لى 

 44,739 37,104 13,665 871 31,074 36,233 171,922 191,913 517 552 مخاقر

موظفو  يقومو   حدهار 

 12,919 10,226 4,446 470 8,473 9,756 52,299 58,249 145 149 رقا ة 

 55,863 48,658 14,346 1,028 41,517 47,630 304,755 326,043 1,478 1,542 موظفو  آسره 

موظفو   رقود سارجة  

 - - - - - - - - - - )يقومو   حدهار المخاقر(

 2,258 2,156 607,265 560,089 104,695 92,517 4,031 42,106 108,726 134,623 

الترويض المت ةر 

       103,657 134,854   المستحق 

       91,601 133,890   مزايا موظفة  اسرى

 134,623 108,726 42,106 4,031 92,517 104,695 755,347 876,009 2,156 2,258 اإلجمالي

 

 

 السمات األساسية لسياسة التعويضات  – 1.19

ناسر  تتفق م  الترلةما  الصادرة    كجزء مكمل لسةاس  التروي ا  الخا    المصرف، يتم اتراع سةاسا  تروي ا  م

 المرايةر المرتمدة م  قرل مجلس االستقرار المال .همؤسس  النقد الرر   السرودي هالمرادئ 

ي هذ  لجن   ر ة  منرثق  م  مجلس اإلدارة تقوم  دراس  سةاسا   لقد قام المصرف  تكوي  يلجن  الترشةحا  هالمكا   

 تقديم التو ةا  للمجلس  شحنةا.المكا     المصرف ههالتروي ا  

يقوم المصرف أثناء إ داد هت رةق السةاسا  أ اله  التحكد م  مرا اتةا للمخاقر المترلق   السةول  هالتوقة  الزمن  

 لايرادا .

 م ها داء الكل  للمصرف  لقد قام المصرف  اتراع نرام ثا   همت ةر  خصو  التروي ا ، إ  النرام المت ةر يتماشى م 

 ا داء المترلق  كل هظةف  حس  تقةةم االداء.

 .المكا    الخا    ل  صورة دهري  هيقوم  إجراء الترديال   ند ال رهرةهيقوم المصرف  مراجر  سةاسا  التروي ا  

 

 ربح السهم   - 20

لقاامع  )ا ساسع  يتم احتساب الر ح ا ساس  هالمخفض للسةم  تقسةم  ا   الدسل  لعى المتوسعع المعرجح لرعدد ا سعةم ا

 .ملةو ( كما    نةاي  السن   رد حسم أسةم الخزين  1,490هالمخفض 

 

 األرباح المقترح توزيعها والزكاة - 21

     2017 2016  2017 2016  

 ريال للسهم )بآالف الرياالت السعودية(

 0.50 0.80 744,978 1,191,964 مقترح توزيرةاالر اح ا 
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م للةةئ  الرام  للزكاة هالدسل، هاستلم 2016الزكوي  لجمة  السنوا  السا ق  حتى نةاي  الرام  قدم المصرف إقراراتل

م هال ي قالر   ةل مصلح  الزكاة هالدسل  فرهقا  زكوي  2015م حتى 2009المصرف تقرير الر ع الزكوي للسنوا  المالة  م  

  ح  تل  الفرهقا  ملةو  رياا. 1,656 ل   نحو  إ ا ة 
ً
ناتج      دم سماح الةةئ   خصم  رض  نود الموجودا    لما

المملوك  للمصرف م  الو اء الزكوي. قدم المصرف ا ترا ل  موج  النرام  لى  التمويلة  قويل  ا جل هموجودا  اإلجارة

المترقة  م  كما ينوي التقدم  ا ترا  مماثل  لى الر ع الزكوي لغ وام  ،م2011م هحتى 2009الر ع الزكوي لغ وام م  

 م.2015م هحتى 2012

إال أنل    حاا  دم إجازة الةةئ  سصم موجودا  اإلجارة  ،م2016لم يرد للمصرف رد م  الةةئ   خصو  الر ع الزكوي للرام 

  ثره  لى المصرف.
ً
  قد ينتج    الر ع م الرا   فرهقا  زكوي  ا ا ة  مما يت ل  اإل صاح  نل    القواام المالة  نسر 

ملةععو  ريععاا( هتععم حسععم مرععالغ  42 م: 2016ملةععو  ريععاا) 62م نحععو 2017ديسععمرر  31  الزكععاة المقععدرة للسععن  المنتةةعع   عع   ل عع

 .الزكاة المستحق  م  إجمال  ا ر اح المرقاة

 

 النقد وما يماثله - 22

 يتكو  النقد هما يماثلل المدرث    قاام  التد قا  النقدي  الموحدة مما يل  :

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 1,933,052 1,902,511 نقد    الصندهق

 أر دة لدى مؤسس  النقد الرر   السرودي

 749,622 451,093 النرامة    ةما  دا الودير   

 أر دة لدى الرنوك هالمؤسسا  المالة  ا سرى 

 12,685,389 8,348,596 اري  االقتناءتستحق سالا ثالث  أشةر م  ت  

 15,368,063 10,702,200 اإلجمالي
 

 

 التزامات منافع الموظفين – 23

 :عاموصف   1.23

 لنرام الرمل    المملك  الرر ة  
ً
 لمردأ االستحقاق   رق حساب اكتواري  قرقا

ً
تحتس  مكا حة نةاي  الخدم  ه قا

 .   الخدم   ند استحقاقةايقوم المصرف  د   مكا    نةاي السرودي .

 

 سالا الرام  القةم  الحالة : الموحدة المسجل     قاام  المركز المال  االلتزاما  ةما يل   ةا   حر دة هحرك    2.23

 2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 90,257 129,977 االلتزاما  مقا ل منا   محددة  داي  الرام

 40,671 81,766 تكلف  الخدم  الحالة 

 5,415 7,148 تكلف  الرموال  

 (6,366) (8,719) المنا   المد و  

 - 9,381 سساار اكتواري   ةر مستحق  

 129,977 219,553 االلتزاما  مقا ل منا   محددة نةاي  الرام

 ملةو  رياا(. 46.1 م:2016ملةو  رياا ) 50.9 ل   تكلف  الخدم  الحالة  سالا الرام 

 

 االفتراضات األساسية لالحتسابات االكتوارية )فيما يتعلق ببرامج منافع الموظفين(:  3.23

 2017 2016 

للسنة  مردا الخصم     %5.50 للسن    5.00% 

   %5.00 للسن    %5.00 للسنة نسر  زيادة الرهات  المتوقر  

سنة  س  التقا د المرتاد سن        60 60   

ه ر  اال ترا ا  المستقرلة  المترلق  لمردا الو ةا   ناًء  لى استشارا  اكتواري  متوا ق  م  المرلوما  االحصااة  

   المرتمدة هالتجارب االقلةمة .

 



 
 

95             2017التقرير السنوي  

 

 حساسية االفتراضات االكتوارية:  4.23

%( 5م لمردا الخصم )2017مرر ديس 31يو ح الرةا  التال  حساسة  تقةةم التزاما  منا   الموظفة  المحددة كما    

 :%(5همردا زيادة رهات  الموظفة  )

 

2017 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 الزيادة/)النقص( –األثر على منافع الموظفين المحددة 

 سيناريو أساسي
التغير في 

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 31,114 (25,749) %1 مردا الخصم

 (25,974) 30,791 %1 سر  زيادة الرهات  المتوقر ن

 

2016 
 )  الف الرياال  السرودي (

 الزيادة/)النقص( –ا ثر  لى منا   الموظفة  المحددة 

 سةناريو أساس 
الت ةر    

 اال ترا ا 

الزيادة    

 اال ترا ا 

النقص    

 اال ترا ا 

 17,226 (14,338) %1 مردا الخصم

 14,526 17,137 %1 هات  المتوقر نسر  زيادة الر 

 

تحلةل مقدار الحساسة     الرةا  أ اله  لى أساس الت ةر    اال ترا ا  الواردة    الرةا  م  ا ترا  ثرا  جمة  الروامل 

 .ا سرى

 

 تاريخ االستحقاق المتوقع 5.23

 .وم  كما  نةاي  س   الخدم  ةما يل  تحلةل لموا ةد استحقاق التزاما  منا   الموظفة  المحددة  ةر المخص
 

 2017ديسمبر  31كما في 

 أقل من سنة من سنة إلى سنتين سنوات 5من سنتين إلى  سنوات 5أكثر من  اإلجمالي

1,395,680 1,299,419 61,183 16,576 18,502 
 

 2016ديسمبر  31كما في

 من سنةأقل  من سنة إلى سنتين سنوات 5من سنتين إلى  سنوات 5أكثر من  اإلجمالي

1,365,364 1,281,795 58,000 13,410 12,159 

 

 سن  15.6إ  المتوسع المرجح مدة التزاما  منا   الموظفة  المحددة ذو 
 

 القطاعات التشغيلية -24

يتم تحديد الق ا ا  التش ةلة   لى أساس التقارير الداسلة  المترلق   ق ا عا  المصعرف التع  يعتم مراجرتةعا  انترعام مع  قرعل 

المكو  م  العراةس التنفةع ي هكع ل  لجنع  الموجعودا  هالم لو عا   المصعرف هذلع  لتوزيع  المعوارد هخ ي القرار التنفة ية  مت

 تقويم أدااةا.ه لى الق ا ا  

 
ً
لغحكعام  يمارس المصعرف نشعاقل  شعكل راعةس  ع  المملكع  الرر ةع  السعرودي . تعتم المرعامال   عة  الق ا عا  التشع ةلة  ه قعا

مرتمععدة معع  اإلدارة. تتمثععل  الرةعع  موجععودا  هم لو ععا  الق ا ععا  معع  موجععودا  هم لو ععا  تشعع ةلة . ه  ععرا  هالشععرهط ال

 :   إداري ، يتكو  المصرف م  الق ا ا  أدناه

 قطاع األفراد:  (أ

 .  الوداا  هالمنتجا  هالخدما  ا سرى المقدم  لغ راده يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب

المنتجععا  هالخععدما  ا سععرى هالخععدما  المقدمعع  للشععركا  هكرععار الرمععالء هالمؤسسععا  الصعع ةرة هالودااعع  ه يشععمل التمويععل

 .  هالمتوس  

 قطاع الخزينة:  ج(   

 .  سدما  الخزين هاستثمارا  هيشمل المرا حا  م  الرنوك 
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 والوساطة: قطاع االستثمار  د(   

 .هسدما  الوساق  يشمل إدارة ا  وا هحفظ ا هراق المالة  هالمشورة هالترتة 

  عع  المصععرف هذععو مقععارب لسععرر تكلفعع  
ً
يثرعع  الععر ح للق ا ععا  التشعع ةلة   اسععتخدام نرععام تسععرةر تحويععل االمععواا م ععور داسلةععا

 .ا مواا
 

 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد

قطاع االستثمار 

 اإلجمالي والوساطة

 115,005,067 727,276 30,638,468 65,936,266 17,703,057 إجمالي الموجودات   

 94,407,914 71,190 25,688,531 9,165,695 59,482,498 إجمالي المطلوبات 

 4,254,739 6,703 995,373 1,696,162 1,556,501 الدسل م  االستثمارا  هالتمويل

 (761,715) - (433,044) (126,505) (202,166)  مالء  جل  اادا   لى استثمارا 
 الدسل م  االستثمارا  هالتمويل،

 3,493,024 6,703 562,329 1,569,657 1,354,335  ا   
هإيرادا    أتراب سدما  مصر ة 

 879,932 327,567 154,480 130,340 267,545 اسرى،  ا  

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 إجمالي دخل العمليات

 558,482 - - 521,485 36,997 مخصص االنخفا     قةم  التمويل
مخصص انخفا  قةم  الموجودا  

 52,918 - 28,498 24,420 - المالة  ا سرى

 199,601 2,762 34,304 73,680 88,855 استةالك هإقفاء 

 1,545,132 79,359 182,266 408,847 874,660 الرملةا  االسرى  مصاريإل

 2,356,133 82,121 245,068 1,028,432 1,000,512 إجمال  مصاريإل الرملةا 

 2,016,823 252,149 471,741 671,565 621,368 العمليات     دخل صافي
الحص     سسارة الشرك  الزمةل  

(5,466) - - هالمشرهع المشترك  - (5,466)  

 2,011,357 252,149 466,275 671,565 621,368 صافي الدخل
 

 

2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد

قطاع االستثمار 

 اإلجمالي والوساطة

 104,729,860 448,622 29,124,646 57,566,502 17,590,090 إجمالي الموجودات   

 85,551,400 47,773 26,365,168 8,181,961 50,956,498 وبات إجمالي المطل

 3,485,894 5,482 1,014,004 1,331,657 1,134,751 الدسل م  االستثمارا  هالتمويل

 (833,797) - (578,243) (33,090) (222,464)  مالء  جل  اادا   لى استثمارا 
الدسل م  االستثمارا  هالتمويل، 

 2,652,097 5,482 435,761 1,298,567 912,287  ا   
هإيرادا   أتراب سدما  مصر ة 

 675,704 180,256 130,045 142,018 223,385 اسرى،  ا  

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 إجمالي دخل العمليات

 195,154 - - 128,974 66,180 مخصص االنخفا     قةم  التمويل
موجودا  مخصص انخفا  قةم  ال

 117,657 - 117,657 - - المالة  ا سرى

 163,920 906 27,841 54,825 80,348 استةالك هإقفاء 

 1,335,878 76,964 173,974 356,547 728,393 مصاريإل الرملةا  االسرى 

 1,812,609 77,870 319,472 540,346 874,921 إجمال  مصاريإل الرملةا 

 1,515,192 107,868 246,334 900,239 260,751 العمليات     دخل صافي
الحص     سسارة الشرك  الزمةل  

(12,921) - - هالمشرهع المشترك  - (12,921)  

 1,502,271 107,868 233,413 900,239 260,751 صافي الدخل
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2017 

 معلومات أخرى

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد

الستثمار قطاع ا

 اإلجمالي والوساطة

      االيرادات من:

 4,372,956 334,270 122,024 3,047,191 869,471 نشاط سارج 

 - - 594,785 (1,347,194) 752,409 نشاط الق ا ا   

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 اجمالي دخل العمليات

 

2016 

 مرلوما  أسرى

لسرودي ()  الف الرياال  ا  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد

قطاع االستثمار 

 اإلجمالي والوساطة

      االيرادات من:

 3,327,801 185,738 (82,697) 2,466,825 757,935 نشاط سارج 

 - - 648,503 (1,026,240) 377,737 نشاط الق ا ا   

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 اجمالي دخل العمليات

 

 

 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودا  المدرج     قاام  

 109,650,373 717,673 29,934,216 64,417,318 14,581,166 المركز المال 

 11,233,231 - - 11,233,231 - المحتمل   االلتزما هالترةدا  

 120,883,604 717,673 29,934,216 75,650,549 14,581,166 االجمالي

 

2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 ق اع الخزين  ق اع الشركا  ق اع اال راد
ق اع االستثمار 

 الوساق ه
 اإلجمال 

الموجودا  المدرج     قاام  

 100,960,083 448,621 28,893,691 57,074,314 14,543,457 المركز المال 

 10,779,619 - - 10,779,619 - المحتمل   االلتزما هالترةدا  

 111,739,702 448,621 28,893,691 67,853,933 14,543,457 االجمالي

 

الت  يترر  لةا المصرف م  القةم  الد تري  للموجودا  المدرج     قاام  المركز المال ،  استثناء النقد،  تتكو  مخاقر االاتما 

هالممتلكا  هالمردا  هاستثمارا  ا سةم هالموجودا  ا سرى. تشمل مخاقر االاتما  الت  يترر  لةا المصرف قةم  المرادا االاتمان  

 .للترةدا  هااللتزاما  المحتمل 

 

 مخاطر االئتمان - 25

 للمصرف، هتررف  لى أنةا المخعاقر الناتجع   ع  إسفعاق ا قعراف ا سعرى
ً
 ع  الو عاء  ترد مخاقر االاتما  م  أكثر المخاقر أذمة 

 تجاه المصرف  ند استحقاقةا مما قد يؤدي الى تكرد المصرف لخساار مالة .  التزاماتةم

 ترر عا  للمخعاقر  ع   االسعتثمار، يوجعدهح  صعورة أساسعة  مع  التمويعل    حة  أ  مررعم الترر عا  لمخعاقر االاتمعا  تنشع
ً
أي عا

  رض الترامال   ا دها  المالة  سارث قاام  المركز المال  مثل ال مانا ، هاال تمادا  المستندي ، هاالرتراقا ، هالقروال . 

التععع  ت ععع   عععوا ع لغسعععواق هاالاتمعععا   يقعععوم المصعععرف  عععإدارة مخعععاقر االاتمعععا   فرالةععع  مععع  سعععالا سةاسعععا  هإجعععراءا  مخعععاقر

 ،حعدهد التركةعزهمرايةر الرناي  المةنةع  ذا  الرالقع ، هاال صاحا  الم لو   م  الرمالء، همرايةر قروا المخاقر، ه ،المستةد  

رععارا  إجععراءا  المرالجعع  المناسععر  لةععا. هي رععق المصععرف إجععرءا   ا لعع  الستهاكتشععاف المشععاكل هاإلدارة الةومةعع  للحسععا ا ، ه
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ل المترلق   مخاقر االاتما ، هتستخدم تل  اإلجراءا     تقةةم اآلثار المتوقر  للروامعل السعلرة   ع  جعودة الموجعودا  
ا
التحم

 هتقةةم المخاقر هالر حة  هحصص رأس الماا.

رة المخعاقر تعدار مع  أس  مخاقر االاتما   اال ترار، يوجد لدى المصعرف مجمو ع  مسعتقل  إلداه ،ل ما  سالم  الفحص االاتمان ه

معا يترلعق  ةعا ه ملةعا  االاتمعا  هقرل مدير  عام إدارة المخعاقر، هذع  تتعولى مةعام ت رةعق همتا رع  سةاسع  مخعاقر االاتمعا ، 

 م  مستندا   رد ا تمادذا، كما تتولى مسؤهلة  متا ر  أي مشاكل ااتمانة  قد ت رأ    تمويال  الرمالء.

(، ه النسععر  7(، ه النسععر  لتفا ععةل مكونععا  التمويععل يمكعع  الرجععوع إلععى اإلي ععاح رقععم )6رقععم ) تععم تحلةععل االسععتثمارا   عع  اإلي ععاح

 .(16للترةدا  هااللتزاما  المحتمل  يمك  الرجوع إلى اإلي اح رقم )
 

 التركز الجغرافي للموجودات المالية، ومخاطر االئتمان، والمطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملة  1.25

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعاون 

الخليجي االخرى 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا ومنطقة الشرق األوسط

      الموجودات المالية
 نقد هأر دة لدى مؤسس 

 7,299,371 - - - 7,299,371 النقد الرر   السرودي   

 سات المالية االخرىأرصدة لدى البنوك والمؤس

 288,368 97,286 179,165 11,917 - حسا ا  جاري 

 9,500,489 - 696,247 1,788,115 7,016,127 مرا حا  ههكاال  م   نوك 

 استثمارات، صافي

 13,243,386 715,837 14 94,076 12,433,459 استثمارا  متاح  للرة 

استثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 - - - 77,045 سلالرادل     قاام  الد

 1,999,158 - - - 1,999,158 أسرى

 صافي  ،تمويل

 14,633,909 - - - 14,633,909 ا  راد

 64,428,688 2,451,062 - - 61,977,626 الشركا 

 1,556,674 - - - 1,556,674 موجودا  أسرى

 113,027,088 3,264,185 875,426 1,894,108 106,993,369 إجمالي الموجودات المالية

 المطلوبات المالية 

 المالية االخرى المؤسساتوأرصدة للبنوك 

 83,153 3,241 - 2,568 77,344 تح  ال ل 

 1,269,734 267,295 - 25,110 977,329 استثمارا   جل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - 46,077,366 هداا  تح  ال ل 

 42,987,385 - - - 42,987,385 استثمارا   مالء  جل 

 3,108,240 - - - 3,108,240 م لو ا  أسرى

 93,525,878 270,536 - 27,678 93,227,664 إجمالي المطلوبات المالية

 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,023,080 - - - 3,023,080 ا تمادا  مستندي  

 7,547,852 - - - 7,547,852 س ا ا   ما  

 173,672 - - - 173,672 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 488,627 - - - 488,627 للنقض

 الحد األقصى لمخاطر االئتمان

)ظاهرة بمبالغ المعادل 

االلتزمات االئتماني( للتعهدات و

 6,562,400 - - - 6,562,400 المحتملة
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2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

المملكة العربية 

 السعودية

س التعاون دول مجل

الخليجي االخرى 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا ومنطقة الشرق األوسط

      الموجودات المالية
 نقد هأر دة لدى مؤسس 

 7,105,665 - - - 7,105,665 النقد الرر   السرودي   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 372,459 272,282 81,256 18,870 51 حسا ا  جاري 

 17,269,321 - 660,600 8,589,854 8,018,867 مرا حا  ههكاال  م   نوك 

 استثمارات، صافي

  3,084,561   25,571   13,258     -   3,045,732  استثمارا  متاح  للرة 

استثمارا  مدرج   القةم  

  68,246     -     -     -   68,246  الرادل     قاام  الدسل

 3,004,534    -     -     -  3,004,534 أسرى

 صافي  ،تمويل

  14,258,680    -     -     -   14,258,680 ا  راد

  56,053,268     -     -     -   56,053,268  الشركا 

  1,676,792     -     -     -   1,676,792  موجودا  أسرى

  102,893,526  297,853  755,114   8,608,724 93,231,835 إجمالي الموجودات المالية

 المطلوبات المالية 

 المؤسسات  المالية االخرىوأرصدة للبنوك 

  67,725   836     -   36,947   29,942  تح  ال ل 

  2,364,079     -     -   210,302   2,153,777  استثمارا   جل

 ودائع العمالء 

  44,178,002      44,178,002  هداا  تح  ال ل 

  36,434,224     -     -     -   36,434,224  استثمارا   مالء  جل 

   1,694,026     -     -     -   1,694,026  م لو ا  أسرى

  84,738,056   836     -   247,249   84,489,971  إجمالي المطلوبات المالية

 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 2,130,282    -     -     -  2,130,282 ا تمادا  مستندي  

 7,686,186    -     -     -  7,686,186 س ا ا   ما  

 217,114    -     -     -  217,114 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 746,037    -     -     -  746,037 للنقض

 الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 غ المعادل)ظاهرة بمبال

االلتزمات اني( للتعهدات واالئتم

 6,788,482    -     -     -  6,788,482 المحتملة
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 :انخفاض قيمة التمويل التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصصفيما يلي بيان ب – 2.25

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعاون 

رى الخليجي االخ

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا ومنطقة الشرق األوسط

 814,007 - - - 814,007 التمويل  ةر الرامل،  ا  

 1,503,330 - - - 1,503,330 مخصص انخفا  سساار التمويل

 

2016 

  )  الف الرياال  السرودي (

المملك  الرر ة  

 السرودي 

دها مجلس التراه  

 الخلةج  االسرى

 اإلجمال  دها أسرى أهره ا  هسعهمن ق  الشرق ا

 545,635 - - - 545,635 التمويل  ةر الرامل،  ا  

 945,565 - - - 945,565 مخصص انخفا  سساار التمويل

 

 مخاطر السوق - 26

  تمثععل مخععاقر السععوق مخععاقر ت  عع ب القةمعع  الرادلعع  للتععد قا  النقديعع  المسععتقرلة  لععغدها  المالةعع  نتةجعع  للت ةععر  عع  محععددا

يصعنإل المصعرف ترر عاتل لمخعاقر السعوق إلعى همردا الرااد، أسرار الصرف ا جنر ، أسرار الر اا .  ،السوق مثل أسرار ا سةم

 .يمخاقر سوق متاجرةي أه يمخاقر سوق  ةر مترلق   المتاجرةي

 

 مخاطر سوق المتاجرة 1.26

م  شعكل يترر  المصرف لمخاقر سوق المتاجرة  نسر  قفةف   لى محفر  ا سةم 
ا
المملوك  لل  الرملع  المحلةع  هالتع  تقعو

 .مستمر حس  أسرار السوق هيؤس  أثر تقةةم تل  ا سةم كر ح أه سسارة    قاام  الدسل الموحدة

 

 مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة 2.26 

  ،تنشح  ادة م  الت ةر    مردال  الروااد
ً
ار الرمال  ا جنرة . هقعد يترعر  لك   حدهد  سة   نتةج  لتقل  أسرههقد تنشح أي ا

 المصرف لتل  المخاقر نتةج  الت ةر    أسرار ا سةم المحتفظ  ةا يكحدها  مالة  متاح  للرة ي

 

 مخاطر معدل العائد  

  للت ةر    مردال  الروااد 
ً
الت  تؤثر إما    القةم الرادل  أه    التد قا  النقدي  المستقرلة  هتنشح تل  المخاقر تررا

هقد أسس المجلس حدهد  جوة ذامت الر ح هالت  يتم مراقرتةا م  قرل لجن  الموجودا  هالم لو ا   ،غدها  المالة ل

 ل وا مدد مرامال  التمويل ه انترام هتقوم مجمو   الخزين   حس  تلكف  ا مواا    اإل ترار 
ً
ترديل ذوامت ا ر اح تررا

 هه   السةول     السوق.

 للت ةععرا  المرقولعع   يو ععح الجععدها اآلتعع 
ً
حساسععة  مرععدا الرااععد لرنا ععر قاامعع  الععدسل الموحععدة أه حقععوق المسععاذمة  تررععا

عر المفتعر   ع  مرعدا الرااعد  ،م  ثرا   عاق  الروامعل المعؤثرة ا سعرى ده  ت ةعر ،هالممكن     مردال  الرااد
ا
هيمثعل أثعر الت ة

لرااععد  لععى قا ععدة الموجععودا  هالم لو ععا  المالةعع  المرتر عع   لععى  ععا   الععدسل أه حقععوق الملكةعع  مقععدار الحساسععة  لمرععدا ا

 مرععدال  الرااععد هالمقتنععاة ل ةععر أ ععرا  المتععاجرة كمععا  عع  تععاري  نشععر القععواام المالةعع  للمصععرف  رععد احتسععاب مععا يترلععق  ةععا معع  

 لردم هجود ترر ا  جوذري 
ً
تقلرعا  أسعرار الرمعال   لمخعاقر ،   سجال  المصرف ،استحقاقا  همراجرا  لةةكل  ا سرار.  نررا

ا جنرةعع  المترلقعع   ععالموجودا  هالم لو ععا  المالةعع  المرتر عع   مرععدال  الرااععد  ععإ  جمةعع  الترر ععا   عع  سععجال  المصععرف تععتم 

 .مراقرتةا  لى أساس  مل  النشر  قع
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 )بآالف الرياالت السعودية( حساسية حقوق الملكية  2017

النقص بنقاط /الزيادة

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  ة صافي الدخلحساسي األساس

+10 9,857 (195) (14,154) (72,549) (42,310) (129,208) 

-10 (9,857) 195 14,154 72,549 42,310 129,208 

 

 )  الف الرياال  السرودي ( حساسة  حقوق الملكة   2016

النقص بنقاط /الزيادة

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  حساسية صافي الدخل األساس

+10 16,165 (855) (16,723) (56,265) (7,731) (81,574) 

-10 (16,165) 855 16,723 56,265 7,731 81,574 

 

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

يقوم المصرف  إدارة آثار مختلإل المخاقر المصاحر  للتقلرا     مستويا  مردال  الر ح الساادة    السوق  لى مركزه 

المال  هتد قاتل النقدي . يستخدم المصرف مردال  الر ح الساادة  ة  الرنوك    المملك  الرر ة  السرودي   النسر  

مردال  الر ح الساادة  ة  الرنوك    لند   النسر  لرملةا  التمويل  الدهالر ا مريك  هاا السرودي، لرملةا  التمويل  الري

   حاا  دم تو ر مردال  الرااد المرةاري      ملةا  ترادا  رلة  ه ،ذل  كمردا مرةاري لتواري  االستحقاق المختلف ه

مجمو   الخزين . يقوم المصرف  احتساب مردال  الر ح  لى    ا سواق، يتم أس  مردال  تكلف  ا مواا المقدم  م  

  لى أساس استحقاق التمويل )يت ل  التمويل قويل ا جل  ادة مردا ر ح أ لى(.هأساس االسرار الساادة  ة  الرنوك 

للمصعرف مصعنف   يت عم  الجعدها القةمع  الد تريع  لعغدها  المالةع  هيلخص الجدها أدناه ترر  المصرف لمخاقر مردال  الر حة  

 
ً
 .حس   تواري  تجديد ا سرار أه تواري  االستحقاق، أيةما يحدا أهال
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2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 اشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5اكثر  من  

 اإلجمالي غير مرتبط بأرباح سنوات

       الموجودات  

 نقد  هأر دة لدى  مؤسس 

 7,299,371 7,299,371 - - - - السروديالنقد الرر        

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 288,368 288,368 - - - - حسا ا  جاري 

 9,500,489 - - 1,048,372 391,888 8,060,229 مرا حا  ههكاال  م   نوك 

 استثمارات، صافي

 13,243,386 2,009,167 5,528,888 3,633,126 1,425,140 647,065 استثمارا  متاح  للرة 

استثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 77,045 - - - - الرادل     قاام  الدسل

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أسرى

 تمويل، صافي

 14,633,909 - 1,468,138 8,603,838 3,670,787 891,146 ا  راد

 64,428,688 - 1,464,888 9,977,669 30,782,632 22,203,499 الشركا 

 1,876,423 1,876,423 - - - -  ا    ،مردا هممتلكا  

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودا  أسرى

 115,005,067 13,300,945 8,461,914 24,268,172 36,270,447 32,703,589 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 مالية االخرىالمؤسسات الوأرصدة للبنوك 

 83,153 83,153 - - - - تح  ال ل 

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارا   جل

 ودائع العمالء

 46,077,366 45,481,544 - - - 595,822 هداا  تح  ال ل 

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارا   مالء  جل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - م لو ا  أسرى

 20,597,153 20,597,153 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات  وحقوق 

 115,005,067 70,152,126 - 85,183 13,623,541 31,144,217 المساهمين 

 حساسة  الرااد للرنود 

  (56,892,181) 8,461,914 24,182,989 22,646,906 1,559,372 داسل قاام  المركز المال  

حساسة  الرااد للرنود المدرج  

 11,233,231 - 69,209 3,035,405 3,456,883 4,671,734 سارث قاام  المركز المال 

 إجمال  الفجوة الخا ر  

   8,631,123 27,218,394 26,103,789 6,272,106 لمخاقر مردال  الرااد 

الخا ر   الفجوة التراكمة  

   68,225,412 59,594,289 32,375,895 6,272,106 الرااد لمخاقر مردال 
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2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 اشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5اكثر  من  

 اإلجمالي غير مرتبط بأرباح سنوات

       الموجودات  

 نقد  هأر دة لدى  مؤسس 

  7,105,665   7,105,665     -     -     -     -  النقد الرر   السرودي     

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  372,459   372,459     -     -     -     -  حسا ا  جاري 

  17,269,321     -     -   1,424,249   1,383,855   14,461,217 مرا حا  ههكاال  م   نوك 

 استثمارات، صافي

  3,084,561   880,086     -     -   2,204,475     -  استثمارا  متاح  للرة 

استثمارا  مدرج   القةم  

  68,246   68,246     -     -     -     -  الرادل     قاام  الدسل

  3,004,534   97,808     -   1,005,223     -   1,901,503  أسرى

 تمويل، صافي

 14,258,680 - 1,269,455 8,258,436 3,204,431 1,526,358 ا  راد

    56,053,268     -  276,760 12,019,098 26,416,049 17,341,361 الشركا 

  1,737,818   1,737,818     -     -     -     -   ا    ،مردا هممتلكا  

  1,775,308   1,775,308     -     -     -     -  موجودا  أسرى

 104,729,860 12,037,390 1,546,215 22,707,006 33,208,810 35,230,439 إجمالي الموجودات  

 المطلوبات  وحقوق المساهمين

 المالية االخرى المؤسساتوأرصدة للبنوك 

  67,725   67,725     -     -     -     -  تح  ال ل 

  2,364,079     -     -     -   985,919   1,378,160  استثمارا   جل

 ودائع العمالء

  44,178,002   44,178,002     -     -     -     -  ال ل هداا  تح  

  36,434,224     -     -   3,951,914   5,466,032   27,016,278 استثمارا   مالء  جل 

 2,507,370  2,507,370     -     -     -     -  م لو ا  أسرى

 19,178,460   19,178,460     -     -     -     -  حقوق المساذمة  

إجمالي المطلوبات  وحقوق 

  65,931,557     -   3,951,914   6,451,951   28,394,438 المساهمين 

 

104,729,860  

 حساسة  الرااد للرنود 

  (53,894,167) 1,546,215 18,755,092 26,756,859 6,836,001 داسل قاام  المركز المال  

حساسة  الرااد للرنود المدرج  

 10,779,619  53,257 5,499,495 3,597,045 1,629,822 اام  المركز المال سارث ق

 إجمال  الفجوة الخا ر  

   1,599,472 24,254,587 30,353,904 8,465,823 لمخاقر مردال  الرااد 

الخاضعة  الفجوة التراكمية 

   64,673,786 63,074,314 38,819,727 8,465,823 لمخاطر معدالت العائد
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 اطر العمالت:مخ (أ

إ  إقعار  معل هسةاسع  تقرعل المخعاقر  ع   .تنشح تلع  المخعاقر  نعد ت ةعر قعةم ا دها  المالةع  نتةجع  لت ةعر أسعرار  عرف الرمعال 

   ر دة كل  مل  أجنرة 
ً
 لى الر م م  ذل   قعد يترعر  المصعرف لمخعاقر الرمعال   حعدهد قفةفع  ه ،المصرف قد ه ر  حدهدا

 لكععو  موجععود
ً
 نرععرا

ً
م لو اتععل مقومعع   الريععاا السععرودي أه   الععدهالر ا مريكعع  ) مسععتوى أقععل( أه  رمععال  ها  المصععرف نسععرةا

 .  أسرى يرترع سرر  ر ةا  الدهالر ا مريك 

 

 لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية كما في 
ً
 ديسمبر: 31يبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

   الف الرياال  السرودي () 

   الموجودات

 166,532 106,703 نقد  هأر دة لدى  مؤسس  النقد الرر   السرودي 

 3,936,618 3,026,013 أر دة لدى الرنوك هالمؤسسا  المالة  االسرى 

 263,947 809,606 استثمارا  

 164,268 2,604,553  ا    ،تمويل

 45,990 38,581 موجودا  أسرى

 4,577,355 6,585,456 الي مخاطر العمالت على الموجوداتإجم

   المطلوبات 

 227,239 288,610 أر دة للرنوك هالمؤسسا  المالة  االسرى

 3,290,309 5,297,949 هداا  الرمالء 

 602,160 367,106 م لو ا  أسرى

 4,119,708 5,953,665 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

  

 ديسمبر : 31دناه تحليال للعمالت التي يتعرض المصرف بشأنها لمخاطر هامة كما في أول يبين الجد

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 424,835 622,712 دهالر امريك 

 (503) (4,530) يوره

 14,485 9,645 درذم امارات  

 1,629 (14) دينار  حرين  

 1,377 692 رياا ق ري 

 15,824 3,286 أسرى

 457,647 631,791 اإلجمالي 

 

 

 ج(  مخاطر أسعار األسهم

ععر  عع  المؤشععر الرععام لسععوق التععداها 
ا
مخععاقر أسععرار ا سععةم يقصععد  ةععا مخععاقر انخفععا  القةمعع  الرادلعع  لغسععةم نتةجعع  للت ة

 هاسرار ا سةم.

 

  ،حفرعع  اسععتثمارا  المصععرف  عع  ا سععةم المصععنف  كاسععتثمارا  متاحعع  للرةعع ه ةمععا يلعع  تو ععةح للثععار المتوقرعع   لععى م
ً
تررععا

 م  ثرا   اق  الروامل المؤثرة ا سرى ده  ت ةر: ،المرقول     المؤشر الرام لسوق التداهاهللت ةرا  الممكن  

 

 المؤشر العام لسوق تداول األسهم 

2017 

 السعودية( باآلف الرياالت)

2016 

 (السرودي    اآلف الرياال)

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %
 األثر على األسهم 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %
 األثر على األسهم 

 16,834 ± %10± 10,359 ± %10± أثر الت ةر    سرر السوق 
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 مخاطر السيولة  - 27

لتزاماتل المترلق   م لو اتل المالة  الت  تسدد    تمثل مخاقر السةول  الصرو ا  الت  قد يواجةةا المصرف    الو اء  ا

قريق النقد أه    قريق موجودا  مالة  اسرى.  إ  مخاقر السةول  قد تنشح    حاال   دم استقرار ا سواق أه    حاال  

ام تخفةض مستوى التصنةإل االاتمان  مما قد يؤدي إلى إنخفا   رض مصادر التمويل. هللتقلةل م  ذ ه المخاقر، ق

المصرف  تنوي  مصادر التمويل، كما تقوم إدارة المصرف  إدارة موجوداتل آس ة    اإل ترار مدى تو ر السةول ،  اإل ا   إلى 

يتولى  ريق إدارة مخاقر السوق التا   لمجمو   إدارة المخاقر مةام المتا ر   اإلحتفاظ  ر ةد مالام م  النقد هما يماثلل.

 السةول     المصرف. هالرقا   الدهري  لمخاقر 

 لنرام مراقر  الرنوك 
ً
الترلةما  الصادرة    مؤسس  النقد الرر   السرودي، يحتفظ المصرف لدى المؤسس  ههقرقا

 % م  إجمال  استثمارا  الرمالء  جل. 4% م  إجمال  الوداا  تح  ال ل  ه 7 ودير  نرامة  ترادا 

% مع  التزامععا  هداارععل، هيكعو  ذعع ا اإلحتةععاق  معع  20ق  سعةول  ال يقععل  عع  إ عا   للوديرعع  النرامةعع ، يحعتفظ المصععرف  احتةععا

 هالنقد 
ً
 .الموجودا  الت  يمك  تحويلةا إلى نقد سالا  ترة ال تزيد    ثالثة  يوما

 

 أ( تحليل المطلوبات المالية  حسب الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية   

م   لى 2016م  ه 2017ديسمرر  31 الم لو ا  المالة  الخا    المصرف كما     يلخص الجدها أدناه اإلستحقاقا  المترلق 

اساس إلتزاما  السداد التراقدي   قةم  ةر مخصوم     حة  يقوم المصرف  إدارة مخاقر السةول  المالزم  لةا  لى أساس 

 التد قا  النقدي  المستقرلة  ه قةم  ةر مخصوم . 

ى تاري  االستحقاق    الجدها، ه لةل  إ  إجمال  تل  المرالغ ال يت ا ق م  المرالغ الراذرة تم إدراث ا ر اح المد و   حت

 .    قاام  المركز المال  الموحد

 

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تح  ال ل 

 1,280,000 - - - 510,290 769,710 استثمارا   جل

 ودائع العمالء

 46,077,366 - - - - 46,077,366 هداا  تح  ال ل 

 43,196,940 - - 88,848 13,272,277 29,835,815 استثمارا   مالء  جل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - م لو ا  أسرى 

 94,627,735 3,990,276 - 88,848 13,782,567 76,766,044 إجمالي المطلوبات 

 

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

  67,725  - - - -  67,725  تح  ال ل 

  2,386,795     -     -     -   1,005,481   1,381,314  استثمارا   جل

 ودائع العمالء

  44,178,002  - - - -  44,178,002 هداا  تح  ال ل 

  36,755,221     -     -   4,131,994   5,551,656   27,071,571  استثمارا   مالء  جل 

 2,507,370  2,507,370    -     -     -     -  م لو ا  أسرى 

  85,895,113  2,507,370    -   4,131,994   6,557,137   72,698,612  إجمالي المطلوبات 

 

 ب( يوضح  الجدول ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات:

الم لو ععا   لععى أسععاس الفتععرة المترقةعع   عع  تععاري  إ ععداد القععواام المالةعع  حتععى تععاري  هتععم تحديععد االسععتحقاقا  للموجععودا  

 االستحقاق التراقدي هال يركس الجدها أدناه التد قا  النقدي  المتوقر .
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2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  هأر دة لدى مؤسس  

 7,299,371 - - - - 7,299,371 النقد الرر   السرودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 288,368 - - - - 288,368 حسا ا  جاري 

 9,500,489 - - 1,048,373 391,888 8,060,228 مرا حا  ههكاال  م   نوك 

صافي ،استثمارات  

 13,243,386 8,407 5,528,888 3,855,000 3,204,026 647,065 استثمارا  متاح  للرة 

استثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 - - - 77,045 - قاام  الدسل م  سالاالرادل  

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أسرى

صافي  ،لتموي  

 14,633,909 - 4,630,204 7,409,626 1,937,431 656,648 ا  راد

 64,428,688 - 11,539,928 21,565,090 18,323,191 13,000,479 الشركا 

 1,876,423 1,876,423 - - - -  ا    ،مردا هممتلكا  

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودا  أسرى 

 115,005,067 3,635,401 21,699,020 34,883,256 23,933,581 30,853,809 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تح  ال ل 

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارا   جل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 هداا  تح  ال ل 

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارا   مالء  جل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - م لو ا  أسرى

 20,597,153 20,597,153 - - - - حقوق المساذمة 

 115,005,067 24,587,429 - 85,183 13,623,541 76,708,914 اإلجمالي 

االلتزامات المحتملةوالتعهدات   

 3,023,080 - 223 490,385 802,337 1,730,135 ا تمادا  مستندي  

 7,547,852 - 68,986 2,545,021 2,152,009 2,781,836 س ا ا   ما  

 173,672 - - - 13,910 159,762 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 488,627 - - - 488,627 - للنقض
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2016 

()بآالف الرياالت السعودية  

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  هأر دة لدى مؤسس  

  7,105,665     -     -     -     -   7,105,665  النقد الرر   السرودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

  372,459     -     -     -     -   372,459  حسا ا  جاري 

  17,269,321     -     -   1,424,249   1,383,855   14,461,217  مرا حا  ههكاال  م   نوك 

 صافي ،استثمارات

  3,084,561   7,514     -   2,417,210   659,837     -  استثمارا  متاح  للرة 

 القةم   استثمارا  مدرج 

  68,246     -     -     -   68,246     -  قاام  الدسل م  سالاالرادل  

  3,004,534   97,808     -   1,005,223     -   1,901,503  أسرى

 صافي  ،تمويل

 14,258,680 - 4,962,694 6,536,933 1,821,062 937,991 ا  راد

 56,053,268 - 5,972,538 21,863,839 16,079,343 12,137,548 الشركا 

  1,737,818   1,737,818     -     -     -     -   ا    ،مردا هممتلكا  

  1,775,308   1,775,308     -     -     -     -  موجودا  أسرى 

 104,729,860 3,618,448 10,935,232 33,247,454 20,012,343 36,916,383 اإلجمالي

 اهمينالمطلوبات وحقوق المس

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

  67,725     -     -     -     -   67,725  تح  ال ل 

  2,364,079     -     -     -   985,919   1,378,160  استثمارا   جل

 ودائع العمالء 

  44,178,002     -     -     -     -   44,178,002  هداا  تح  ال ل 

  36,434,224     -     -   3,951,914   5,466,032   27,016,278  ارا   مالء  جل استثم

  2,507,370  2,507,370    -     -     -     -  م لو ا  أسرى

  19,178,460   19,178,460     -     -     -     -  حقوق المساذمة 

  104,729,860  21,685,830    -   3,951,914   6,451,951   72,640,165  اإلجمالي 

االلتزامات المحتملةوالتعهدات   

 2,130,282 - - 218,547 1,044,056 867,679 ا تمادا  مستندي  

 7,686,186 - 53,257 5,280,948 1,783,492 568,489 س ا ا   ما  

 217,114 - - - 23,460 193,654 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 746,037 - - - 746,037 - للنقض

 

 المخاطر التشغيلية - 28

المخعععاقر التشععع ةلة  ذععع  مخعععاقر الخسعععاار التععع  قعععد تنعععتج  ععع  قصعععور أه  شعععل  ععع  ا جعععراءا  الداسلةععع ، أه ا نرمععع  اآللةععع ، أه 

 هقد تق   حي جزء م  المصرف أه سالا أي نشاط  ةل.  ،الموظفة ، أه  فرل  وامل سارجة  أسرى

رقا عع  حععاال  المخععاقر هالتعع  تتععولى متا رعع  هإلدارة مخععاقر التشعع ةل كجععزء معع  مجمو عع  إدارة المخععاقر  هلععدى المصععرف  ريععق

إقععار الرمععل  الخععا   ةععا.  ه  ععر  تنرععةم قةععاس هالتشعع ةلة   عع  المصععرف. هتسترشععد  ذعع ه الوحععدة  سةاسعع  مخععاقر التشعع ةل 

للرقا ع  الداسلةع  ه ةئع  ا  معاا مع  سعالا القةعاس الع ات  مخاقر التش ةل هالتخفةإل م  آثارذا، قام المصرف  تحسةس اقار  معل 

( لجمةعع  هحععدا  ا  مععاا هد ععم ا  مععاا،  KRIs(  اال ععا   إلععى اسععتحداا مؤشععرا  المخععاقر الةامعع  )  RCSAالععتحكم  المخععاقر ) ه
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مصعرف   نجعاح توثةعق ال هيتم مراقر  مقايةس المخعاقر مع  قرعل إدارة مخعاقر التشع ةل  شعكل مسعتمر،  اإل عا   إلعى ذلع ، أكمعل

 .مرالج  حاال  الكوارا موق ها  ماا  استمراري هاسترار  رنامج 

 

 مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية - 29

المصرف لمخاقر  دم اإللتزام  ال عوا ع الشعر ة ، هللتقلةعل مع   كو  المصرف أحد المصارف المتوا ق  م  الشرير ،  قد يترر 

 هإدارة رقا عع   ف  و عع  سةاسععا  هإجععراءا  شععامل  لالتععزام  عع ل ، إ ععا   إلععى تشععكةلذعع ه المخععاقر،  قععام المصععر 
ً
 شععر ة 

ً
ذةئعع 

 .شر ة 

 

 مخاطر السمعة - 30

 .أه سالم  أ مالل ،أه كفاءتل ،تشمل أي  آثار سةئ  قد تق   لى المصرف نتةج  سمر  سلرة     منتجا  المصرف أه سدماتل

 يلتزم  ال وا ع ه
ً
ها حكام الشر ة   ع  جمةع  ا مالعل  ةرعد  عدم اإللتعزام  ع ل  أحعد أذعم مسعررا  مخعاقر كو  المصرف مصر ا

قععدرة هاإلن را ععا  السععلرة   عع  موقععإل هالرقو ععا  النرامةعع ، هشععكاهى الرمععالء، هكمععا أ  حععاال  اإلستالسععا  الكرةععرة،  ،السععمر 

 كرهالمصرف المالةع  ترعد مصعادر أسعرى لمخعاقر السعمر . 
ً
 لتلع  المخعاقر يعول  المصعرف إذتمامعا

ً
يحعر   لعى ه ع  ال عوا ع هةعرا

   اقععا  قةععاس ا دء المتععواز  ) الكفةلعع   الحععد منةععا همنرةععا.
ً
( لتقةععةم مخععاقر السععمر ، Scorecardsهيسععتخدم المصععرف حالةععا

هتقععوم مجمو عع  المخععاقر  عع  المصععرف معع  سععالا تلعع  ا دها   تجمةعع  هتحلةععل نتععااج قةععاس المخععاقر معع  مجمو ععا  ا  مععاا 

 .تنتاث المؤشرا  الرام  لمخاقر السمر   لى المصرفالس

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 31

م لو ا     الحاال  اال تةادي   ة   لسداد المد وع أه موجودا  مقا ل  ة  استالمل سةتم ال ي السرر الرادل  القةم  تمثل

 اس القةم  الرادل   لى ا ترا  تحقق أي م :القةاس،  هيتم قة السوق    تاري  المتراملة    

  هجود سوق أساس  متاح للموجودا  هالم لو ا ، أه 

  . حاا  دم هجود سوق اساس  متاح،  ينرر    أ  ل ا سواق ا سرى المتاح  للموجودا  هالم لو ا    

كرةر    قةمتةا الحالة  الم من      إ  القةم الرادل  لغدها  المالة  المثرت     قاام  المركز المال  ال تختلإل  شكل

 القواام المالة  الموحدة.

 : نةا هاإل صاح المالة  لغدها  الرادل  القةم  تحديد  ند التالة  المستويا  المصرف يستخدم

 .)ترديل ا داة ) ده  لنفس النش   المالة  ا سواق    المتداهل  ا سرار : األول المستوى

 أسعرى يعتم تقةعةم أه قعرق مماثلع  هم لو عا  لموجعودا  النشع   المالةع  ا سعواق  ع  المتداهلع  ارا سر : الثاني المستوى

 .السوق    للمالحر  قا ل   ةانا  ه ق الةام  مدسالتةا كا   تحديد

 .السوق    للمالحر  قا ل   ةانا  ه ق الةام  مدسالتةا م  أي تحديد يتم لم تقويم قرق :المستوى الثالث

 

 ة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلةأ ( القيم

 يشتمل الجدها اآلت   لى تحلةل ا دها  المالة  المثرت  حس  مستويا  قةمتةا الرادل :

2017 

 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

  مة العادلة في قائمة الدخلموجودات مالية مدرجة بالقي

 71,691 - - 71,691 أسةم

 5,354 - - 5,354  ناديق استثماري 

 موجودات مالية متاحة للبيع

 112,095 - - 112,095 أسةم

 1,897,072 206,283 - 1,690,789  ناديق استثماري 

 11,234,219 - 2,311,330 8,922,889  كوك

 13,320,431 206,283 2,311,330 10,802,818 اإلجمالي
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2016 

 )  الف الرياال  السرودي (

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 
 61,091 - - 61,091 أسهم

 7,155 - - 7,155 صناديق استثمارية

 موجودات مالية متاحة للبيع

 168,337 - - 168,337 أسهم

 711,749 208,570 - 503,179 صناديق استثمارية

 2,204,475 -  2,166,644 37,831 صكوك

 3,152,807 208,570 2,166,644 777,593 اإلجمالي

 

 

 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

لتقدير القةم  الرادل   الحال  قا  النقدي   مردال  سصم  لى أساس مردا الراادترن  إدارة المصرف قرق احتساب للتد 

 :الم فحةلغدها  المالة . يو ح الرةا  اآلت  القةم الرادل  لغدها  المالة  المسجل   التكلف  

 

 الموجودات

 بآالف الرياالت السعودية

2017 2016 

 القيمة

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

القةم  

 تري الد 

 القةم 

 الرادل 

 17,567,378 17,641,780 9,755,746 9,788,857 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 مرابحات مع مؤسسة النقد  –استثمارات 

 2,891,454 2,906,726 1,896,071 1,906,817 العربي السعودي

 69,987,810 70,311,948 79,054,001 79,062,597 التمويل، صافي

 المطلوبات

 2,437,961 2,431,804 1,352,251 1,352,887 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 80,649,644 80,612,226 89,093,574 89,064,751 ودائع العمالء 

 

 برامج اسهم الموظفين - 32

  ةما يل  أذم سصااص  رامج أسةم الموظفة  كما    نةاي  السن :

 

 (ESGS)مج منح األسهم للموظفينبرنا طبيعة البرنامج

 هاحد  دد الررامج القاام 

 م 2013ا ريل  01 تاري  المنح

 م2018مارس  31 تاري  االستحقاق

 2,171,200  دد ا سةم الممنوح 

 2,342,650  دد ا سةم المكتسر 

 سنوا -5 3  ترة االستحقاق

 35,731,181 قةم  ا سةم الممنوح  ) الرياا السرودي(

 30,805,848 ةم  ا سةم المكتسر ق

 13.15 القةم  الرادل  للسةم  تاري  المنح ) الرياا السرودي(

  قاء الموظإل    الخدم ، هاستةفاء مرايةر محددة لغداء  شرهط االستحقاق

 أسةم  قرق السداد

 سرر السوق قريق  التقةةم المستخدم 

 سن  0.25  المتوسع المرجح للفترة التراقدي  المترقة  
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تمنح ذ ه الخةارا   قع  ند استةفاء شرهط محعددة لعغداء هالخدمع   ع  المصعرف ه عده  مرا عاة  ي  وامعل مرتر ع   السعوق. 

ملةعو   3.7 م:2016ملةعو  ريعاا سعرودي ) 1.4هيرلغ إجمال  تكالةإل الررنامج سالا السن  هالمدرج     القواام المالة  الموحدة 

 .رياا سرودي(
 

 رصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقةاأل - 33

يترامعععل المصعععرف سعععالا دهرة أ مالعععل الراديععع  مععع  أقعععراف ذهي  القععع . تخ ععع  المرعععامال  مععع  ا قعععراف ذهي الرالقععع  للنسععع  

 .الترلةما  الصادرة    مؤسس  النقد الرر   السروديهالمنصو   لةةا    نرام مراقر  الرنوك 

 

 باألرصدة ال (أ
ً
 ديسمبر: 31ناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في فيما يلي بيانا

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

دارة والصناديق االستثمارية للمصرف دارة وكبار موظفي اإلأعضاء مجلس اإل

   موكبار المساهمين والشركات المنتسبة له

 20,362 41,480 تمويل

 17,152,299 11,490,257 هداا  الرمالء

 97,808 92,341    شركا  زمةل  استثمارا 

 1,846,999 2,794,093 هاستثمارا      ناديق مشترك  تمويل

 196,495 687,550 هداا   ناديق استثمار مشترك 

 

 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالم (ب
ً
 العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة: ذويعامالت مع األطراف فيما يلي تحليال

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 83,191 98,185 الدسل م  التمويل  

 261,837 320,937 الرااد  لى استثمارا   مالء  جل

 176,656 193,726 أتراب سدما  مصر ة ،  ا  

 2,871 4,257 مكا    ا  اء مجلس اإلدارة 
 

 تتفق السلإل هالمصاريإل الخا     المدراء التنفة ية  م  شرهط التوظةإل اال تةادي .

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: (ج
ً
 فيما يلي تحليال

       

     

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 ف الرياال  السرودي ()  ال 

 45,239 53,259 جل  رهات  همزايا موظفة  قصةرة ا 

 1,302 2,216 مكا اة نةاي  الخدم 

 8,817 1,662 ا سةم الممنوح  م  سالا  رنامج منح ا سةم للموظفة 

 

 كفاية رأس المال - 34 

لماا المو و   م  قرل مؤسس  النقد الرر   تتمثل أذداف المصرف  ند إدارة رأس الماا    االلتزام  مت لرا  رأس ا

هالحفاظ  لى هجود رأس  ماا  ،السرودي، هالحفاظ  لى مقدرة المصرف    االستمرار    الرمل ه قا لمردأ االستمراري 

 قوي.

ؤسس  استخدام رأس الماا النرام  م  قرل إدارة  المصرف، هتت ل  الترلةما  الصادرة    مهيتم مراقر  كفاي  رأس الماا 

النقد الرر   السرودي اإلحتفاظ  حد أدنى م  رأس الماا النرام ، هأ  تكو  نسر  اجمال  رأس الماا النرام  الى 

 %.  8الموجودا  المرجح  المخاقر  ند أه تزيد    الحد االدنى المتفق  لةل هذو 

قرل مؤسس  النقد الرر   السرودي،  يقوم المصرف  مراقر  مدى كفاي  رأسمالل هذل   إستخدام المردال  المحددة م  

ه موجرةا يتم قةاس مدى كفاي  رأس الماا المؤذل م  الموجودا  هااللتزاما  الراذرة    قاام  المركز المال   إستخدام 

 االر دة المرجح  إلظةار مخاقرذا النسرة . 

، 3س الماا حس  مت لرا  لجن   ازا أ در  مؤسس  النقد الرر   السرودي إرشادا  هإقار  مل لت رةق إ ادة تشكةل رأ

 م  
ً
ه لةل  قد تم احتساب الموجودا  المرجح  للمخاقر، إجمال  رأس الماا هالمردال  ذا   م.2013يناير  01هالم رق  إ ترارا

 .3 ازا  الرالق   استخدام مت لرا 
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 بيان

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(

2016 

 )  الف الرياال  السرودي ( 

 89,919,894 95,890,718 ر االاتما  للموجودا  المرجح  المخاقر   مخاق

 5,631,488 6,727,186 مخاقر الرملةا  للموجودا  المرجح  المخاقر   

 663,137 870,356 مخاقر السوق للموجودا  المرجح  المخاقر 

 96,214,519 103,488,260 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 19,178,460 20,597,153 رأس الماا ا ساس   

 573,800 884,207 رأس الماا المساند  

 19,752,260 21,481,360 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسر  كفاي  رأس الماا %

 %20 %20 رأس المال األساسي 

 %21 %21 رأس الماا ا ساس  هالمساند
 

 

 وخدمات الوساطةإدارة االستثمار  - 35

يرلععغ إجمععال  موجععودا  تلعع  هيقععدم المصععرف سععدما  إدارة االسععتثمار لرمالاععل معع  سععالا شععركتل التا رعع   رععر  ععناديق اسععتثمار 

 .ملةو  رياا( 24,470: 2016ملةو  رياا )    31,510الصناديق

 

 التغييرات المستقبلية في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  - 36

 معع  الفتععرا  لقععد 
ً
ارتععحى المصععرف  ععدم اإلترععاع المركععر للمرععايةر هالترععديال  التعع  تععم نشععرذا هيترععة   لععى المصععرف اترا ةععا ا ترععارا

   :م2018يناير  1المحاسرة  الت  تردأ    أه  رد 

 وصف مختصر عن التعديل تاريخ السريان  المعيار والتعديل 

المرةار الدهل  إل داد التقارير المالة  

 ي قود اإليجاري 16رقم 

یل عع  المررععار الجدیععد اسععتخدام النمععوذث المحاسععر  المععزدهث للمسععتحجری   م 2019يناير  1

هالععع ي یمةعععز  عععر   قعععود التعععحجرر  17 موجععع  مررعععار المحاسعععر  العععدهل  رقعععم 

سعارث قاامع    كعز المعال  ه قعود التعحجةر التشع رلالتمويل   م  قاام  المر

 معع  ذلع  
ً
يقتععرح المرةعار الععدهل  إل عداد التقععارير المالةعع  المركعز المععال .   عدال

 نموذجا  ديال للمحاسر   م  المركز المال . 16رقم 

الترديال   لى المرةار الدهل  إل داد 

  لى الد  "  2التقارير المالة  رقم 

 "ا سةم أساس

  م 2018يناير  1
ً
 هتشععمل ذعع ه الترععديال  تصععنةإل هقةععاس ثالثعع  مجععاال  محاسععرة  هذعع  أهال

 تصععنةإل المععد و ا  
ً
قةعاس المععد و ا  النقديعع   لععى أسعاس ا سععةم، هثانةععا

 لى أساس ا سةم هالت  يتم تسويتةا  رد سصم ال رير ، هثالثا المحاسر  

   ترديل الد را   لى أساس ا سةم مع  التسعوي  النقديع  إلعى التسعوي  

  حقوق ملكة .

إل داد التقارير المالة   الدهل  المرةار

 "الرمالء م  الرقود م  اإليراد"  15رقم 

( IASBيقعععارب ذععع ا المرةعععار  عععة  مرعععايةر مجلعععس مرعععايةر المحاسعععر  الدهلةععع  ) م 2018يناير  1

(  شح  اال تراف  عاإليرادا .  FASBهمجلس مرايةر المحاسر  المالة  ا مريك  )

سةحسع  ذعع ا المرةععار التقععارير المالةعع   عع  اإليععرادا  هيحسعع  قا لةعع  المقارنعع  

 ة  االيرادا     القواام المالة   لى الصرةد الرالم . 

الدهل   المحاسر  الترديال   لى مرةار

 "االستثماري  لرقارا ا"  40رقم 

تو ععح ذعع ه الترععديال  أ  التحويععل إلععى أه معع  الرقععارا  االسععتثماري  تسععتلزم  م2018يناير  1

الرقععار،  هجععود ت ةععرا   عع  االسععتخدام.   عع  حععاا هجععود ت ةععر  عع  اسععتخدام

يتوج  إجراء تقةةم للتحكد    معا إذا كعا  الرقعار يلرع  مت لرعا  الترريعإل، كمعا 

 يج  أ  يكو  ذ ا الت ةةر مد وما  ا دل .

الدهل   المحاسر  الترديال   لى مرةار

ي االستثمار    المنش    28 رقم

 الزمةل  هالمشاري  المشترك ي

ركا  التععع  ترعععالج حصصعععةا  ععع  االسعععتثمارا  تو عععح ذععع ه الترعععديال  أ  الشععع م 2018يناير  1

قويلعع  ا جععل  عع  الشععركا  الزمةلعع  أه المشععاري  المشععترك  هال تترعع  قريقعع  

 .9حقوق الملكة  تستخدم المرةار الدهل  ال داد التقارير المالة  رقم 
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الت ويرا  السنوي     المرايةر 

 م 2016-م 2014الدهلة  

  لى المرةاري  التالةة : تؤثر ذ ه الترديال  م 2018يناير  1
 

يت رةععق المرععايةر الدهلةعع   1المرةععار الععدهل  إل ععداد التقععارير المالةعع  رقععم • 

إل داد التقارير المالة   ها معرةي  ةمعا يترلعق  حع ف اإل فعاءا  قصعةرة ا جعل 

للمرة ا هلى    الت رةعق هالتع  نعص  لةةعا المرةعار العدهل  إل عداد لتقعارير 

هالمرةعععار  19رةعععار العععدهل  إل عععداد التقعععارير المالةععع  رقعععم هالم 7المالةعع  رقعععم 

 معععععععععع   10الععععععععععدهل  للتقععععععععععارير المالةعععععععععع  رقععععععععععم 
ً
 م.2018ينععععععععععاير  1ا ترععععععععععارا

ياالسععععتثمارا   عععع  الشععععركا  الزمةلعععع   28مرةععععار المحاسععععر  الععععدهل  رقععععم • 

هالمشعععاري  المشعععترك ي  ةمعععا يترلعععق  قةعععاس الشعععرك  الزمةلععع  أه المشعععرهع 

 م  المشترك  القةم  الرا
ً
 .2018يناير  1دل  ا ترارا

الترديال   لى تفسةر لجن  التفسةرا  

  رمل  يالمرامال  22الدهلة  رقم 

 المد وع أه المستلم هالرو  أجنرة 

ي
ً
 مقدما

يتناها ذ ا التفسةر المرامال   الرملع  ا جنرةع  أه أجعزاء مع  الترعامال  التع   م2018يناير  1

 أه م
ً
  رملعع  أجنرةعع .  هيععو ر ذعع ا التفسععةر يكععو   ةةععا المقا ععل  مقومععا

ً
سععررا

  ع  الحعاال  
ً
توجةةا   شعح  توقةع  إجعراء العد  / القعرض لمعرة هاحعدة هأي عا

التعع  توجععد  ةةععا مععد و ا / مقرو ععا  مترععددة.  هتةععدف ذعع ه التوجةةععا  

 إلى الحد م  االستالف    الممارس  الرملة .

 

 :9لية رقم تحليل آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير الما

 

 استراتيجية التطبيق

هال ي   ،يا دها  المالة ي 9-المالة  رقم الدهل  للتقارير المرةار الدهلة  المحاسر  مرايةر مجلس ا در ،م2014 يولةو   

    مرةار المحاسر  الدهل  
ً
 م   39سةكو   ديال

ً
للمرةار.  م م  السماح  الت رةق المركر 2018يناير  1يا دها  المالة ي ا ترارا

ل المصرف  ريق  مل متكامل يشمل كا   
ا
هيرترر المصرف أ  ت رةق ذ ا المرةار أحد المشاري  ذا  ا ذمة ، ه لةل  قد شك

التخصصا  ه ح  اء م  مجمو   مخاقر االاتما ، المالة ، تقنة  المرلوما  هالرملةا  إ ا   إلى مجمو ا  ا  ماا ل ما  

 م  مدير  ام المجمو   المالة  همدير  ام مجمو   إدارة المخاقرنجاح هسالم  الت رةق. يشرف  
ً
 .لى الت رةق كال

 

 التصنيف والقياس

يرتمد تصنةإل هقةاس الموجودا  المالة  ) دا أدها  حقوق الملكة (  لى كةفة  إدارة ذ ه الموجودا  )نموذث أ ماا 

حدد ذ ه الروامل ما إذا كان  الموجودا  المالة  يتم قةاسةا المصرف(  اإل ا   إلى سصااص التد قا  النقدي  التراقدي .  هت

  التكلف  الم فحة أه  القةم  الرادل  م  سالا الدسل الشامل اآلسر أه  القةم  الرادل  م  سالا االر اح هالخساار.

ةر قا ل  للترديل( تصنةفةا  النسر   دها  حقوق الملكة  المحتفظ  ةا ل ةر أ را  المتاجرة،  ةجوز للمصرف أ  يختار ) صورة  

كموجودا  مدرج   القةم  الرادل  م  سالا الدسل الشامل اآلسر، م   دم امكانة  إ ادة تصنةإل مكاسرةا هسساارذا    قاام  

. هيتم استةار تصنةإل أدها  حقوق الملكة  لكل استثمار  لى حدة.
ً
 الدسل الحقا

ةا يكاستثمارا  متاح  للرة ي تف   شرهط التصنةإل يكاستثمارا  إ  مررم استثمارا  المصرف    الصكوك المصنف  حال

 القةم  الرادل  م  سالا الدسل الشامل اآلسر ه التال  ل  يكو  ذناك أي ت ةةر محاسر     ذ ه الموجودا   استثناء 

سالا ا ر اح هالخساار المحاسر     مت لرا  انخفا  القةم  الجديدة. سةستمر قةاس استثمارا  ا سةم  القةم  الرادل  م  

 .9 لى نفس ا ساس  موج  المرةار الدهل  للتقارير المالة  رقم 

إ  مررم الموجودا  المالة  المصنف   م  موجودا  يالتمويلي يتم قةاسةا  التكلف  الم فحة  موج  مرةار المحاسر  

. ه قا للمرةار 9  إل داد التقارير المالة  رقم هيتوق  أ  يستمر قةاسةا  التكلف  الم فحة  موج  المرةار الدهل 39الدهل  

يمك  قةاس الصكوك المصنف  كاستثمارا  متاح  للرة  ه قا للمرةار المحاسر  الدهل  رقم  ،9-الدهل  للتقارير المالة  رقم

اح هالخساار ه قا  التكلف  الم فحة أه  القةم  الرادل  م  سالا الدسل الشامل اآلسر أه  القةم  الرادل  م  سالا ا ر  39

 لخصااص االستثمار.

،  إ  محاسر  الم لو ا  المالة  سترقى إلى حد كرةر مماثل  لمرةار المحاسر  9ه قا للمرةار الدهل  للتقارير المالة  رقم 

ال  ده  ت ةةر، ه لةل  إ  المصرف  39-حةث تم نقل قوا د إل اء اال تراف م  مرةار المحاسر  الدهل  رقم 39-الدهل  رقم

 يتوق  أي تحثةر جوذري  لى م لو اتل  المالة  هالسةاس  المحاسرة  إلل اء اال تراف.

 

 انخفاض القيمة

المتوقر ي، للموجودا  المالة  الت  ال تسجل  االاتمانة  سةثر  المصرف مخصصا  سساار انخفا  القةم   لى أساس يالخساار

ذ ه  شكل  ام مرامال  التمويل هاالستثمار الت  تقاس  التكلف  الم فحة الخسارة، هتشمل  أه الر ح سالا م  الرادل   القةم 

هال مانا  المالة ، همستحقا   ،هالوداا   ة  الرنوك ،الشامل ) ةما  دا استثمارا  ا سةم( الدسل سالا م  الرادل  أه  القةم 

تثمارا  ا سةم. إ  المدسال  الراةسة  لقةاس اإلجارة،  هارتراقا  االاتما .  ل  يتم اثرا  مخصصا  سساار انخفا  لقةم اس

 المتوقر  ترتمد  لى ذةكل المت ةرا  التالة : االاتمانة  الخساار
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 (PDاحتماا الترثر    السداد ) •

 (LGDالخسارة  ند الترثر    السداد ) •

 ا  المترثرة  ) •
ا
 (EADالترر

ت ويرذا داسلةا، ه ةانا  تاريخة  أسرى يتم ترديلةا ه قا  شكل  ام، تستمد المرلوما  الم كورة أ اله م  نماذث إحصااة  تم 

لمرلوما  النررة المستقرلة . سةقوم المصرف  تصنةإل موجوداتل المالة  إلى ثالا مراحل ه قا للمنةج المرتمد    المرةار 

 ،  كما يل :9-الدهل  إل داد التقارير المالة  رقم

ا  المالة  الت  لم تنخفض جودتةا االاتمانة   شكل ملحوظ من  نشحتةا، (: الموجودا  الرامل : هذ  الموجود1المرحل  ) •

 المتوقر . االاتمانة  شةرا للخساار 12هيتم تسجةل مخصص انخفا  قةمتةا  لى أساس 

 

(: الموجودا   رةف  ا داء: هذ  الموجودا  المالة  الت  انخف   جودتةا االاتمانة   شكل كرةر من  نشحتةا. 2المرحل  ) •

تم تقةةم جودتةا االاتمانة     قريق مقارن  احتماال  الترثر الفرلة  للفترة المترقة  كما    تاري  إ داد القواام هي

 ا  )مردل  لت مة  الت ةر    توقرا  
ا
المالة  م  احتماال  الترثر الت  تم تقديرذا  ند اال تراف المردا   تل  الترر

 المتوقر   لى مدى  مر ا  ل.  االاتمانة  فا  القةم   لى أساس الخساارالد را  المركرة(. سةتم تسجةل مخصص انخ

 

(: الموجودا  منخف   القةم : هذ  الموجودا  المالة  الت  انخف   قةمتةا، هيقوم المصرف  إدراث مخصص 3المرحل  ) •

 المتوقر   لى مدى  مر ا  ل. االاتمانة  انخفا  القةم   لى أساس الخساار

 مرا اة مرلوما  النررة المستقرلة   ند تقةةم التحوا المؤثر    مخاقر االاتما  من  االنشاء ا ا   إلى  سةقوم المصرف

 قةاس الخساار االاتمانة  المتوقر .

ستشتمل مرلوما  النررة المستقرلة   لى  دد م   وامل االقتصاد الكل  )مثل الر ال ، نمو إجمال  الناتج المحل ، الت خم، 

 إ ا   إلى التوقرا  االقتصادي  م  مختلإل المصادر الداسلة  هالخارجة . ،ااد، أسرار المساك (مردال  الر

هل ر  تقةةم المخرجا  المتوقر ، يرتزم المصرف  ةا   سةناريوذا  مختلف  هاستنتاث الخساار االاتمانة  المتوقر  لكل 

 روط القةم  ه ق ما تت لرل المرايةر المحاسرة . سةناريو هت رةق احتماا المنةج المتواز  لتحديد مخصصا  سساار ذ

 رد أ  تحقق م   ح  هسالم  مخرجاتل  االستران   9-إ  مصرف اإلنماء جاذز لت رةق المرةار الدهل  للتقارير المالة  رقم

  مستشار سارج . 

 

 اآلثار المتوقعة

م  ت رةق المرةار الدهل  إل داد التقارير  اآلت  قام المصرف  مراجر  موجوداتل هم لو اتل المالة  هيتوق  أ  ينتج ا ثر

 :2018يناير  1 تاري   9-المالة  رقم

 إنل يسمح للمصرف  ،(9ه قا لغحكام االنتقالة  المترلق   الت رةق المردا  للمرةار الدهل  إل داد التقارير المالة  رقم ) •

( هالقةم  الد تري     39المحاسر  الدهل  رقم ) مرالج   حي  رهقا   ة  القةم  الد تري  السا ق   موج  مرةار 

 داي   ترة التقارير السنوي  الت  تت م  تاري  الت رةق المردا     الر ةد اال تتاح  لغر اح المرقاة.  ه ناء  لةل،  م  

% ه 3ق   حدهد المتوق  أ  يكو  التحثةر  لى حقوق الملكة  ه لى إجمال  القةم  الد تري  للموجودا  المالة  ذا  الرال

 %  لى التوال ، ناتج     ت رةق نموذث الخساار االاتمانة  المتوقر   دال م  نموذث الخساار المتكردة. 1

 للزيادة المحتمل     مخصصا  انخفا   •
ً
إ ا   إلى ما سرق، سةتحثر مردا الشريح  ا هلى لرأس ماا المصرف نسر 

 إلى ا ر دة كما    
ً
م،  إ  التحثةر    الةوم ا ها م  ت رةق للمرةار الدهل  2017ديسمرر  31قةم  االاتما . استنادا

٪ تقريرا م  مردا كفاي  رأس الماا هسةتم نقل ا ثر 1م( سةخفض 2018يناير  1)يسري ا ترارا م   9-للتقارير المالة  رقم

  لى مدى سمس سنوا  ه قا إلرشادا  مؤسس  النقد الرر   السرودي.

كاس  أه سساار محقق  م   ة  أدها  حقوق الملكة  المصنف   القةم  الرادل  م  سالا الدسل ل  يتم تحويل أي م •

. سالا السن  المن
ً
ملةو   8.3م، تم اال تراف  نحو 2017ديسمرر  31ةة     تالشامل اآلسر إلى قاام  الدسل الموحدة الحقا

 رياا  قع م  ذ ه المكاس .

وسر  هت ةةرا     الرر ، هم  المتوق  أ  ت ةر  قرةر  ه مق ا صاحا  يقدم المرةار الجديد مت لرا  إ صاح م •

    السن  ا هلى م  الت رةق. 
ً
 المصرف    أدهاتل المالة  سصو ا

 الرقابة والحوكمة

رير يتم حالةا ت رةق ذةكل الحوكم  هالرقا    ما يتماشى م  الوثةق  التوجةةة   المترلق   ت رةق المرةار الدهل  إل داد التقا

(    الرنوك السرودي . هتد و ذ ه الوثةق  التوجةةة  إلى ه   إقار حوكم  مرتمد م  مجلس اإلدارة 9المالة  رقم )

 يت م  سةاسا  ه وا ع مفصل  مشتمل   لى ا دهار هالمسؤهلةا .

 



114 

 

 إيضاح إضافي

   هالت ةرا     القةاس  اإل ا   إلى يت م  االنخفا  المقدر    حقوق المساذمة  تحثةر كل م   تصنةإل  نود المركز المال

م   موج  مت لرا  مرةار المحاسر  2017ديسمرر  31زيادة مخصصا  انخفا  القةم  االاتمانة  مقارن  م  ما ذو م رق    

ى . يمثل التقةةم المشار إلةل أ اله تقديرا     هق  محدد هال يمثل توقرا  مستقرلة . إ  التحثةر الفرل   ل39-الدهل  رقم

    ذ ه التقديرا . سةوا ل المصرف ت وير  9-المصرف الناتج    ت رةق المرةار الدهل  للتقارير المالة  رقم
ً
قد يختلإل كثةرا

،  اإل ا   إلى مراقر  الت ورا  9-النماذث هالمنةجةا  هال وا ع المترلق   ت رةق المرةار الدهل  للتقارير المالة  رقم

 م.2018يناير  1ة  ذا  الرالق  قرل الت رةق    هالمستجدا   القوا د التنرةم

 

ي  إنل اليتوق   ح  يكو  للترديل أي أثر جوذري  لى القواام 9ه ةما  دا المرةار الدهل  الخا   التقارير المالة  رقم ي

 .المالة  الموحدة للمصرف  ةما  دا القةام  ررض اإل صاحا  اإل ا ة 

 

 أرقام المقارنة  - 37

هلكع  لعم يعتم إجعراء أي إ عادة ترويع   ،إ ادة تروي  أه تصنةإل  رض أرقام المقارن     الحاال  الت  تت لع  ذلع  لرر  أ  ل تم

 .أه تصنةإل ذام    ذ ه القواام المالة  الموحدة

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة - 38

 م.2018 رراير  06ذجري  الموا ق  1439جمادى االهلى  20ا تمد مجلس اإلدارة ذ ه القواام المالة  الموحدة  تاري  
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 3فصاحات ضمن إطار بازل اإل

  ا ة  اآلتة  :  صاح    الرةانا  اإل، يتوج   لى المصرف اإل3قار  مل  ازا إ  موج 

 

 فصاحفترة اإل فصاحاإل

 سنوي الركةزة الثالث ، اإل صاحا  النو ة  

 نصإل سنوي الركةزة الثالث ، اإل صاحا  الكمة 

 ر   سنوي الماا ذةكل رأس

 ر   سنوي نسر  ت  ة  السةول 

 ر   سنوي  نسر  الرا ر  المالة 

 

  المحددة الفترة سالا( www.alinma.comمتاح   لى موق  المصرف اإللكترهن  ) اإل صاحا ذ ه  ستكو 
ً
 لمت لرا  قرقا

 .السرودي الرر   النقد مؤسس 
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فروع المصرف
فيما يلي بيان يوضح فروع المصرف التي تم تشغيلها عند طباعة التقرير:

الرياض
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالعليااإلدارة العامة

طريق المدينة المنورةظهرة البديعةفرع ظهرة البديعة )رجال ونساء(

شارع التخصصيالعليافرع التخصصي )رجال ونساء(

طريق صالح الدين األيوبي )الستين(الملزفرع الملز

شارع السويدي العامالسويديفرع السويدي )رجال ونساء(

طريق عمر بن عبدالعزيزالربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع األمير بندر بن عبدالعزيزالنهضةفرع النهضة )رجال ونساء(

شارع النصرالعزيزيةفرع العزيزية )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالغديرفرع الغدير )رجال ونساء(

شارع حسان بن ثابتالنسيمفرع النسيم

شارع اإلمام الشافعيالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق األمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيزالمربعفرع المربع

شارع أسد بن الفراتالعملفرع حي العمل )البطحاء(

طريق الملك عبداللهالملك فيصلفرع الملك فيصل )رجال ونساء(

طريق األمير سعد بن عبدالرحمن االولالروابيفرع الروابي )رجال ونساء(

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمدالنزهةفرع النزهة )رجال ونساء(

طريق ديرابالشفاءفرع الشفاء - طريق ديراب

شارع ابن تيميةالشفاءفرع الشفاء )رجال ونساء(

شارع أنس بن مالكالياسمينفرع الياسمين )رجال ونساء(

تقاطع شارع الحسن بن علي مع عبادة بن الصامتالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الدمام السريع مخرج شارع خالد بن الوليدقرطبةفرع قرطبة )رجال ونساء(

الدائري الغربي مخرج 28السويدي الغربيفرع السويدي الغربي )رجال ونساء(

شارع اإلمام محمد بن سعود بن مقرنالديرةفرع الديرة

داخل مطار الملك خالد الدوليالمطارفرع مطار الملك خالد

 طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد المروج فرع المروج )رجال ونساء(

طريق اإلمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزاليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

داخل مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيزالروابيفرع مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز )رجال ونساء(

شارع 108المدينة الصناعيةفرع المدينة الصناعية الثانية

الدائري الشرقيالفاروقفرع الفاروق

شارع التخصصيالمحمديةمركز مبيعات شارع التخصصي

 طريق الملك عبدالعزيزالملك فهدمركز مبيعات حي الملك فهد

 طريق الثمامهالربيعمركز مبيعات حي الربيع

طريق العزيزية العامالدار البيضاءمركز مبيعات حي الدار البيضاء

سعد بن ابي وقاصالنسيممركز مبيعات حي النسيم

 صالة المغادرة للرحالت الدوليةالمطارمركز تبديل العمالت صالة رقم ) 1 - 2 (

الدرعية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز الخالديةفرع  الدرعية 
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فروع المصرف

الخـرج
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنهضةفرع الخرج )رجال ونساء(
 

المجمعة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهدالملك فهدفرع المجمعة )رجال ونساء(

 

الزلفي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخالديةفرع الزلفي )رجال ونساء(

الدوادمي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالحرمينفرع الدوادمي )رجال ونساء(

شقراء
الشارعالحيالفرع

طريق الملك سعودحي الروضةفرع شقراء )رجال ونساء(

مكة المكرمة
الشارعالحيالفرع

شارع العزيزية العام - برج العقلالعزيزيةفرع العزيزية )رجال ونساء(

شارع إبراهيم الخليلالشوقيةفرع الشوقية )رجال ونساء(

جـــدة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهد »الستين«الربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع صاريالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالبلدفرع البلد

شارع األمير متعبالصفافرع حي الصفا )رجال ونساء(

شارع حراءالمروةفرع المروة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق المدينة المنورهالعزيزيةفرع العزيزية 

شارع فلسطينالرحابفرع الرحاب

شارع االجوادالمنارفرع المنار )رجال ونساء(

الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشمعشيفرع الطائف )رجال ونساء(
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المدينة المنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الدائري بجوار وكالة الناغي للسياراتالخالديةفرع الخالدية )رجال ونساء(

اإلمام البخاريالدفاعفرع الدفاع )رجال ونساء(

صالة القدوم والمغادرةداخل المطارفرع مطار األمير محمد بن عبدالعزيز

ينبع
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنخيلفرع ينبع الصناعية )رجال ونساء(

الدمام
الشارعالحيالفرع

شارع األمير محمد بن فهد )الشارع االول(الطبيشيفرع الطبيشي )رجال ونساء(

شارع علي بن أبي طالبالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق الملك فهدأحدفرع أحد )رجال ونساء(

طريق الدائري الجنوبيطيبةفرع طيبة )رجال ونساء(

طريق الملك سعودغرناطةفرع غرناطة )رجال ونساء(

الخبر
الشارعالحيالفرع

طريق الدمام - الخبر الساحليالراكةفرع الراكة

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع الملك سلماناليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

شارع مكة المكرمةالثقبةفرع الثقبة

طريق الملك خالدالتحليةفرع التحلية )رجال ونساء(

الظهران
الشارعالحيالفرع

شارع األمير سلطانالدوحةفرع الدوحة )رجال ونساء(

شارع االمير محمد بن فهدالقصورفرع القصور

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع الخميسالفناتيرفرع الجبيل الصناعية )رجال ونساء(

حفر الباطن
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فيصلالبلديةفرع حفر الباطن )رجال ونساء(

مدينة الملك خالد العسكريةمدينة الملك خالد العسكريةفرع مدينة الملك خالد العسكرية

المبرز
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخرسفرع المبرز )رجال ونساء(

الهفوف
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالسوقفرع السوق

طريق الخليجالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(
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بريدة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالصفراءفرع الصفراء )رجال ونساء(

شارع عمر بن الخطابالريانفرع الريان )رجال ونساء(

عنيزة
الشارعالحيالفرع

طريق الزلفياألشرفيةفرع عنيزة )رجال ونساء(

الرس
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالملك عبدالعزيزفرع الرس )رجال ونساء(

البكيرية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزحي الخالديةفرع الخالدية )رجال ونساء(

أبها
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز )الحزام الدائري(السدفرع أبها )رجال ونساء(

خميس مشيط
الشارعالحيالفرع

طريق الملك خالد بالقرب من جامع الملك فهدالروضةفرع خميس مشيط )رجال ونساء(

بيشة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك سعودالمطارفرع بيشة )رجال ونساء(

الباحة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهدالباحةفرع الباحة )رجال ونساء(

نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

جيزان
الشارعالحيالفرع

طريق األمير محمد بن ناصرالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالمحمديةفرع صبيا )رجال ونساء(

حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع المطار )رجال ونساء(
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تبوك
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالمروجفرع المروج )رجال ونساء(

سكاكا
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالشلهوبفرع سكاكا )رجال ونساء(

عرعر
الشارعالحيالفرع

تقاطع طريق الملك سعود مع األمير عبدالعزيز بن مساعدالروضة          فرع  عرعر )رجال ونساء(

صرافات اإلنماء
 منتشرة في مناطق المملكة 

ً
 آليا

ً
يملك مصرف اإلنماء شبكة حديثة ومتطورة من الصرافات اآللية تتجاوز 1.4٣6 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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