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لتقديم تجربة مصرفية فريدة يستحقها شركاء اإلنماء.

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

ً
وما ذلك إال استمرارا

تفاصيل الخدمة المقدمة لشركائنا األعزاء لتحقيق 
رؤية المصرف ليكون الشريك المالي المفضل، وكذلك 
الريادة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية 
المتميزة المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

الجهود مستمرة لتقديم األفضل لشركائنا مع جزيل 
الشكر لهم على منحنا الفرصة لخدمتهم بالشكل 
لتحقيق  البذل  بإستمرار  يرضيهم مع وعدنا  الذي 
مصرفية  تقديم  في  وتطلعاتهم  طموحاتهم 

بمفهوم جديد من مصرفهم مصرف اإلنماء.
 

مصرف اإلنماء.. نحن نهتم

الـســالم عــلــيكـم

في مصرف اإلنماء، مسيرة النماء والبناء تتواصل، 
وخطط التطوير واإلرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية 
 ثم بجهود 

ً
الحديثة تستمر، بتوفيق الله عز وجل اوال

منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء وعملهم الدؤوب 
لتطلعات  ترقى  معاصرة  مصرفية  خدمات  لتقديم 

شركاء اإلنماء.

الخدمة  درجات  أرقى  وتقديم  بالشريك  االهتمام 
هي محور اهتمام المصرف، فنسعى من خالل »نحن 
نهتم« إلى اإلبداع والتميز، تحقيق الريادة والتفوق 
من خالل االحترام والشفافية والتعامل الراقي مع 
الشريك، نحن نهتم بشركائنا على اختالفهم، ونسعى 
بأن نثبت اهتمامنا من خالل تقديم العناية الشخصية 
بهم، وتقديم أحدث المنتجات والخدمات التي تلبي 
احتياجاتهم من خالل خدمتهم عبر شبكة واسعة من 
 للرجال والنساء تعد اليوم 

ً
الفروع بلغت اليوم 161 فرعا

 لإلبداع المصرفي 
ً
 لإلبداع الهندسي و أنموذجا

ً
أنموذجا

من خالل فريق محترف من الكوادر الوطنية المؤهلة 



10

رؤية
المصرف

لنكون شريكك المالي المفضل.

رسالة
المصرف

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

رؤيـتـنــا
رسالتنا
قيمنــــا
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قيم
المصرف

تأتي أهمية قيم مصرف اإلنماء من كونها مبادئ أساسية ُ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 
1427/2/2٨هـ الموافق 2006/٣/2٨م، والسجل التجاري رقم )10102٥0٨0٨( وتاريخ 21 جمادى األولى 1429هـ 
الموافق 26 مايو 200٨م، 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 200٨م.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي

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

الدكتور/سعد بن عطية الغامدي 

نائب رئيس 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 
201٨م والذي يلقي الضوء على أنشطة المصرف 
الرئيسية والنتائج التشغيلية والقوائم المالية للعام 

المالي  201٨م.

وأود في البداية أن أعبر عن كامل اعتزازي وسعادتي 
 
ً
باإلنجازات والنتائج المحققة خالل عام 201٨م، مشيدا

بالجهود المبذولة والنجاحات المحققة التي من خاللها 
استطعنا تعزيز قوة المركز المالي لمصرف اإلنماء 
رغم المنافسة والتحديات التي يواجهها االقتصاد 

المحلي واإلقليمي والعالمي، مؤكدين العزم على 
استمرار العمل بإذن الله في طريق النجاح لتقديم 
أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المعاصرة التي 

تتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية.

حقق مصرف اإلنماء في العام المالي 201٨م نتائج 
مالية وتشغيلية إيجابية وقياسية على مستوى تاريخ 
المصرف ولله الحمد حيث بلغ صافي األرباح 2,٥17 مليون 
ريال مقابل صافي ربح للعام الماضي 2017م بلغ 2,011 
موجودات  وارتفعت   ،٪2٥ نسبته  بنمو  ريال  مليون 
المصرف خالل عام 201٨م بأكثر من 6 اآلف مليون ريال 
لتصل إلى 121 مليار ريال، ونما إجمالي ربح العمليات 
خالل عام 201٨م بنسبة 11٪ حيث بلغ 4,٨4٥ مليون ريال، 
كما بلغت كل من محفظة التمويل ومحفظة الودائع 
في المصرف على التوالي في نهاية عام 201٨م 
٨٣.7 مليار ريال و 90 مليار ريال وهي أرقام قياسية 

جديدة في تاريخ المصرف ولله الحمد.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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بالشكر 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 واالقتصاد الوطني بشكل عام وال يفوتني أن 
أشكر شركاء اإلنماء على ثقتهم في مصرفهم مصرف 
اإلنماء ونعدهم بإذن الله بالمزيد من العطاء والنماء 
 الله عز وجل أن يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه 

ً
سائال

وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

للسادة  والتقدير  بالشكر  أتوجه  المناسبة  وبهذه 
العضو  وسعادة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  الزمالء 
المنتدب/الرئيس التنفيذي، ومنسوبي ومنسوبات 
مصرف اإلنماء على ما بذلوه من جهود مثمرة وعمل 
دؤوب خالل العام المالي الماضي  201٨م والفترات 
السابقة، حيث أن هذه النتائج المحققة جاءت بتوفيق 
 ثم بعد تخطيط وجهد متواصل 

ً
من الله عز وجل أوال

وتعاون 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 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز حفظه الله على رعايتهما المتواصلة إلنماء 
هذا الوطن المعطاء وبناء اقتصاد المملكة العربية 
السعودية بما في ذلك دعم وتعزيز القطاع المصرفي 
الذي يعد ركيزة أساسية القتصادنا الوطني، كما أتقدم 
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كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

جديدة خالل عام 201٨م منها خدمة فتح الحساب 
الجاري عبر األنترنت دون زيارة الفرع كأول المصارف 
السعودية في تقديم هذه الخدمة بشكل متكامل 
االلكترونية  الخدمات  تقديم  في  لريادته   

ً
وتأكيدا

تحديث  من  شركائه  المصرف  مكن  كذلك  الحديثة، 
الهوية وتحديث العنوان الوطني عبر إنترنت اإلنماء 
إضافة إلى القنوات األخرى، كما كان المصرف األول 
في المملكة في تقديم خدمة السحب النقدي من 
الصراف اآللي عن طريق مالمسة البطاقة باستخدام 

.NFC تقنية االتصال قريب المدى - أثير

بجائزة  اإلنماء  مصرف  ّوج 
ُ
ت التقني  الصعيد  وعلى 

»المصرف األفضل في الخدمات المصرفية االلكترونية« 
 لمكانة المصرف في استحواذه على أحدث 

ً
تعزيزا

التقنيات لتقديم أفضل تجربة مصرفية لشركائنا، كما 
نموذج  من  االنتقال  إجراءات  بنجاح  المصرف  أكمل 
مراكز المعلومات التقليدي »Active-Passive« إلى 
نماذج  األحدث في  الجيل   ”Active-Active“ نموذج
مراكز المعلومات كأول منشأة مالية في المملكة 
العربية السعودية تقوم بتشغيل وإدارة الخدمات 
االلكترونية من خالل مركز المعلومات األساسي ومركز 
المعلومات االحتياطي بشكل متزامن وبنفس الوقت 
لتحقيق مستوى عالي من توافرية الخدمات وضمان 
استمرارية األعمال على مدار الساعة وفي مختلف 
الظروف، كما أسهم المصرف في حمالت التوعية 
التقنية حيث نظم مصرف اإلنماء لقاء »فنتك اإلنماء« 
لإلسهام في إثراء السوق المحلي بمنتجات وخدمات 

بسم   الله   الرحمن   الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

 
ً
مستمرا الحمد،  ولله  باالنجازات  مليء  جديد  عام 

بذلك مصرف اإلنماء في السعي لتحقيق الطموحات 
لتطلعات  ترقى  متميزة  مصرفية  خدمات  وتقديم 

شركاء اإلنماء وتخدم اقتصادنا الوطني.

كان العام المالي 201٨م عام التحديات وبفضل من 
الله ثم بجهود منسوبي ومنسوبات المصرف استطعنا 
القوائم  حملتها  التي  اإليجابية  األرقام  تحقيق 
المالية للمصرف هذا العام، من ذلك نمو وانتشار 
شبكة الفروع والصرافات اآللية والقنوات االلكترونية 
والخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف لشركاءه 
وأسهم ذلك في زيادة عدد شركاء اإلنماء والنمو 
حقق  حيث  المالي  المركز  عناصر  في  الملموس 
ذلك  العام، وأسهم  أرقام قياسية هذا  المصرف 
 
ً
في تتويج مصرف اإلنماء بجائزة أسرع المصارف نموا

في المملكة العربية السعودية للمرة السادسة، 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 أطلق مصرف اإلنماء عدة خدمات 



19التقرير السنوي 201٨

مصرفية رقمية جديدة لتتواكب مع أفضل التوجهات 
العالمية بما يسهم في دعم تنفيذ اإلصالحات في 
مجاالت الشمول المالي وتنمية ودعم التعامالت 
المالية الرقمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات 

والمنتجات المالية المقدمة لشركاء اإلنماء.
 

كما قام مصرف اإلنماء في عام 201٨م بإطالق أول 
فرع رقمي للمصرف يقدم خدمات متكاملة لشركاء 
اإلنماء على مدار الساعة وخالل جميع أيام األسبوع 

والعطالت الرسمية.

وفي إطار أنشطة المسؤولية االجتماعية التي يحرص 
 
ً
 حيويا

ً
مصرف اإلنماء على تعزيزها واعتبارها عنصرا

 ضمن مسئولياته تجاه المجتمع قام المصرف 
ً
وهاما

بالعديد من األنشطة في هذا المجال كتنظيم حمالت 
تبرع للدم يقوم بها منسوبي المصرف بشكل دوري 
خالل العام كذلك اإلستمرار في دعم برامج التمويل 
الحرمين  خادم  حكومة  لمبادرات   

ً
دعما السكني 

الشريفين حفظه الله تجاه المواطنين لتوفير السكن 
المالئم، وفي المجال التعليمي قام مصرف اإلنماء 
بتوقيع العديد من اتفاقيات تقسيط التعليم لتمكين 
أفضل  على  الحصول  من  والطالبات  الطلبة  ابنائنا 
الفرص التعليمية مع أفضل الجامعات ومراكز التدريب 
من خالل تمويل على أقساط شهرية بدون تكاليف 
إضافية لإلسهام في تخفيف األعباء المالية التي 
تصاحب التعليم األهلي. كما قّدم مصرف اإلنماء أول 
تطبيق إلكتروني من نوعه لإلصدارات الشرعية، وكذلك 
طباعتها في ثالث مجلدات، لتمكين الباحثين وطالب 
العلم في مجال الصيرفة اإلسالمية من االطالع على 
قرارات الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء واستعراضها 
واالستفادة منها، كما يسهم مصرف اإلنماء في 
مشاريع التنمية في المملكة ولعل من أبرزها مشروع 
الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض الذي 
حظي فيه مصرف اإلنماء بحقوق تسمية أحد محطات 
األمير  تقاطع شارعي  الواقعة في  الرياض  قطار 

 
ً
محمد بن عبدالعزيز )التحلية( وموسى بن نصير سعيا

من المصرف للتواجد في المراكز الحيوية والمشاريع 
التنموية خدمة لشركائه لتقديم تجربة مصرفية فريدة.

الوطنية  الكوادر  تدريب  اإلنماء  مصرف  يولي  كما 
 من خالل برامج تدريبية متطورة وشاملة 

ً
 خاصا

ً
اهتماما

لتأهيلهم لسوق العمل بالمملكة حيث يعد ذلك أحد 
المال  رأس  وتنمية  لتطوير  المصرف  التزامات  أبزر 
 عن 

ً
البشري واإلسهام في خدمة المجتمع، فضال
التزامه بتقديم الخدمة المتميزة لشركاء اإلنماء.

اهتمامنا بشركائنا هو محور التزامنا، ونسعى بكل ما 
يمكن لإلرتقاء بما يرضيهم ويحقق تطلعاتهم، وال 
 أن أتقدم بأسمى آيات الشكر 

ّ
يسعني في الختام إال

والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
السمو  صاحب  األمين  عهده  وولي  عبدالعزيز  بن 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على 
كل ما يقدمونه لهذا الوطن المعطاء وتوفير كافة 
السبل وتذليل جميع العقبات لنهضته واستقراره، كما 
أتقدم لمعالي رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء 
المجلس وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية 
ومنسوبات  منسوبي  واألخوات  اإلخوة  وجميع 
المصرف بالشكر والعرفان لجهودهم المباركة في 
المصرف،  اإلنماء ومساهمي  سبيل خدمة شركاء 
واليفوتني أن أشكر شركاء اإلنماء الذين هم شركاء 
النجاح على ثقتهم في مصرفهم مصرف اإلنماء، 

وفق الله الجميع.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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أهم
اإلنجازات

        للعام 201٨م
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مصرف   اإلنماء. .. تنمية وبناء   

 في عدد   شركاء   المصرف   خالل   هذا  
ً
 مميزا

ً
   خالل عام 201٨   م   حيث   كان هناك نموا

َ
   متسارعا

َ
حقق   مصرف   اإلنماء ولله الحمد   نموا

 العام،  كما نمت شبكة فروع المصرف وأجهزة اإلنماء للصرف اآللي لتصل إلى 1,4٨5 جهاز في نهاية عام 201٨م، كما نما حجم وعدد 
العمليات في المصرف وعلى وجه الخصوص العمليات عبر القنوات اإللكترونية والخدمات الذاتية التي تعمل على مدار الساعة.

 لجهود برنامج تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتوجه إلى مجتمع غير نقدي، قام المصرف 
ً
ودعما

بإطالق عدد من المنتجات والخدمات المصرفية منها: خدمات »مدى Pay« و«مدى للتجارة اإللكترونية« لحاملي بطاقات اإلنماء، 
كما توسع المصرف في عدد أجهزة الخدمة الذاتية لتجديد وإصدار البطاقات، إضافة إلى ذلك، أطلق المصرف بطاقة المسافر 
اإلئتمانية ذات العمالت المتعددة لتقديم أفضل حلول الدفع أثناء السفر، كما أطلق مصرف اإلنماء خالل عام 201٨م أول فرع رقمي 

متكامل يعمل على مدار الساعة.
 بدور المصرف ومسؤوليته في تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحفيز على 

ً
وإيمانا

االدخار، أطلق المصرف بالشراكة مع بنك التنمية االجتماعية المنتج االدخاري »زود« لمستفيدي القروض االجتماعية من بنك التنمية 
االجتماعية، كما قام المصرف بتطوير الحساب االدخاري واستحداث باقات ادخار جديدة تلبي احتياجات شرائح الشركاء المختلفة.

 من مصرف اإلنماء 
ً
وفي مجال تمكين األسر السعودية من تملك المنازل المناسبة وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وإسهاما

 من الحلول التمويلية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة 
ً
في تحقيق مستهدفات برنامج اإلسكان، أطلق المصرف عددا

اإلسكان، كتمويل البيع على الخارطة، وتمويل األسهم بضمان رهن العقار، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل المرن ومبادرة القروض 
السكنية للعسكريين لمن هم على رأس الخدمة.

في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لدعم نمو القطاع الخاص وتحديًدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصل المصرف 
مساهمته في دعم هذه المنشآت عبر برنامج كفالة ومبادرة مراس حيث ارتفع عدد الشركاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بنسبة 144% في عام 201٨م، وأطلق المصرف عدًدا من المنتجات لتلبية احتياجات القطاع، مثل منتج تمويل المؤسسات التعليمية 
للتحول إلى المناهج الذكية، اضافة إلى عدد من المنتجات والخدمات المصرفية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونمو محفظة 

التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة الشركات بنهاية عام 201٨م إلى أكثر من 2.5 مليار ريال.
كما تم إطالق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة كالتحويل الدولي الفوري »اإلنماء إكسبريس« والذي يقدم 
خدمة التحويل الدولي الفوري لشركاء المصرف من خالل الفروع والقنوات االلكترونية على مدار الساعة، والتحويل الدولي عبر 
ويسترن يونيون، وكذلك التمويل التضامني وتمويل العقار االستثماري لرجال األعمال، وخدمات شراء المديونية وإعادة التمويل.

رأس  المال  البشري...   استثمار مستمر في العنصر البشري                                                                                                                                                                    

في إطار استراتيجية مصرف اإلنماء المتمثلة في السعي الدائم والحثيث الستقطاب وتأهيل الكفاءات السعودية الواعدة، تم 
إطالق برنامج القوي األمين في دفعته الثالثة في الربع الثالث من عام 201٨م حيث يهدف هذا البرنامج في إطاره العام إلى 
إعداد وتأهيل »موظف مصرفي« قادر على بدء مساره الوظيفي في أي من مجموعات العمل )المخاطر، الخزينة، المالية، مصرفية 
الشركات والتجزئة المصرفية( وذلك من خالل تقديم برامج فنية وأساسية داخل القاعات التدريبية باإلضافة الى خطة التدريب 

العملي ومسار التعليم االلكتروني بواقع 1,٨20 يوم تدريبي نظري، 1,700 يوم تدريبي عملي، و 400 ساعة تعليم الكترونية. 
أما فيما يخص أنشطة التعليم والتطوير المستمرة بالمصرف فقد تم إنجاز ما يلي:

تنفيذ )9,090( يوم تدريبي لمنسوبي ومنسوبات المصرف، وبلغ إجمالي المشاركين فيها )2,066( مشارك ومشاركة حيث  ■
اشتملت على دورات معرفية ومهارية وسلوكية في المجاالت المصرفية والمالية، والقانونية واإلدارية، قام بتقديمها عدد 
من بيوت الخبرة المتخصصة في مجاالت التدريب باإلضافة إلى دورات األنظمة اآللية والمنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، 
وبذلك يبلغ إجمالي عدد األيام التدريبية المنفذة منذ نشأة المصرف وحتى نهاية العام 201٨م  )74,075( يوم تدريبي وإجمالي 

)16,2٨4( مشارك ومشاركة.
تنفيذ برنامج القيادات اإلدارية Alinma iLead لعدد 1٨ من الزميالت والذي يهدف إلى تزويد القيادات الوسطى بالمصرف بالمهارات  ■

اإلدارية الالزمة للقيام بأدوار القيادة.
عنى بتقديم خدمات تعليمية الكترونية لمنسوبي المصرف بالتعاون  ■

ُ
إطالق أكاديمية مصرف اإلنماء للتعليم اإللكتروني والتي ت

مع »شركة نوليدج سيتي« األمريكية في مجاالت اإلدارة، وااللتزام، والمالية، والتسويق والمبيعات، والموارد البشرية، وإدارة 
 على 370 دورة تعليمية بما مجموعه 5,000 ساعة. 

ً
المشاريع، وتحتوي المكتبة حاليا

إطالق المرحلة الثالثة من برنامج القياس والتطوير الخاص بالتنفيذيين والمدراء والذي تم تنفيذه لعدد 70 مشارك ومشاركة حيث  ■
 يهدف  إلى تطوير   وتنمية   القدرات   والمهارات القيادية واإلدارية و المصرفية   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 2015م 275 مشاركا

 من قيادات المصرف يهدف الى تنمية القدرات  ■
ً
تنفيذ برنامج تطوير الجدارات القيادية، وقد شارك في هذا البرنامج 15 مشاركا
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القيادية وتزويد المشاركين بأفضل الممارسات العالمية في مجال القيادة بالتعاون مع أحد مراكز التطوير القيادي المعتمد 
في عالم األعمال.  

استكمال   برنامج   التوجيه   الشخصي   Coaching Program   لـ   100   من مديري  ومديرات المصرف وذلك   بهدف   تزويدهم   بأهم   المهارات   ■
   إلى   تعزيز   التواصل   بين   الموظفين.

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

 مميزة في سعودة 
ً
أسهم مصرف اإلنماء في خلق اآلف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمواطنات وحقق أرقاما

 على 
ً
 متقدما

ً
 بذلك رقما

ً
 ألهداف رؤية المملكة في توطين الوظائف حيث حقق نسبة سعودة بلغت 91% محققا

ً
الوظائف تحقيقا

مستوى المنشآت السعودية.

مجموعة التجزئة  المصرفية...  منتجات  وخدمات  عصرية
                                                                                            

أسهمت مجموعة التجزئة المصرفية في تحقيق العديد من اإلنجازات خالل عام 201٨م، منها نمو شبكة فروع المصرف وأجهزة 
الصرف اآللي، باإلضافة إلى نمو مميز في أجهزة نقاط البيع خالل عام 201٨م، كما أطلق المصرف الفرع الرقمي األول ضمن 
خططه للتحول الرقمي حيث يقدم من خالله عدد من الخدمات االلكترونية على مدار الساعة دون مساعدة أو تدخل بشري مثل 
فتح الحساب وإصدار بطاقة الصراف االلي وتحديث المعلومات والتسجيل في إنترنت اإلنماء والهاتف المصرفي، وكذلك طباعة 
دفاتر الشيكات والشيكات المصدقة وإثبات اإليداع وشهادة رصيد وكشف الحساب وغيرها من الخدمات والعمليات النقدية. كذلك 
قدم المصرف ضمن سعيه لتطوير القنوات المصرفية االلكترونية خدمة فتح الحساب الجاري عبر اإلنترنت دون زيارة الفرع وتمكين 
شركاء المصرف من التسجيل في إنترنت اإلنماء، وكان من أوائل  المصارف السعودية حيث أسهمت هذه الخدمة في نمو عدد 
« ويسرت على المواطنين والمقيمين اجراءات فتح الحساب، كما يمكن طلب بطاقة الصراف 

ً
الحسابات المفتوحة عبر األنترنت »رقميا

اآللي والحصول عليها بالبريد أو طباعتها من جهاز الخدمات الذاتية دون زيارة الفرع، إضافة إلى ذلك أطلق المصرف خدمات تحديث 
الهوية وتحديث العنوان الوطني عبر اإلنترنت. ومن منطلق االبتكار في الخدمات المصرفية أطلق المصرف وألول مرة خدمة السحب 

.)NFC من الصراف اآللي بمالمسة البطاقة )باستخدام تقنية االتصال قريب المدى - أثير
كما أطلق مصرف اإلنماء عدد من المنتجات والخدمات المصرفية منها: خدمات »مدى Pay« و«مدى للتجارة اإللكترونية« لحاملي 
بطاقات اإلنماء، كما توسع المصرف في عدد أجهزة الخدمة الذاتية لتجديد وإصدار البطاقات. إضافة إلى ذلك، أطلق المصرف 

بطاقة المسافر ذات العمالت المتعددة لتقديم أفضل حلول الدفع أثناء السفر.
كما تم تطوير وإطالق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية األخرى، منها: التحويل الدولي الفوري »اإلنماء إكسبريس«، 
التحويل الدولي عبر ويسترن يونيون، التمويل التضامني، تمويل العقار االستثماري لرجال األعمال، وخدمات شراء المديونية 

وإعادة التمويل ومنتج خدماتي.
كما أسهمت مجموعة التجزئة المصرفية في تحقيق العديد من انجازات المصرف كإسهامها في تعزيز دور المصرف للمشاركة 
الفاعلة في مشاريع اإلسكان التي تحظى باهتمام والة األمر من خالل عدد من الحلول التمويلية بالتعاون مع صندوق التنمية 
العقارية ووزارة اإلسكان كتمويل البيع على الخارطة، وتمويل األسهم بضمان رهن العقار، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل المرن 
ومبادرة القروض السكنية للعسكريين لمن هم على رأس الخدمة. كما عملت على تطوير أحدث المنتجات االدخارية للشركاء كالتعاون 
مع بنك التنمية االجتماعية من خالل إطالق المنتج االدخاري »زود« وغيرها باالضافة إلى دعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة 

من خالل عدة منتجات وبرامج مثل برنامج كفالة ومبادرة مراس وغيرها.

مجموعة الخدمات المشتركة

١- قطاع تقنية المعلومات:
 من 

ً
 لشركاء المصرف انطالقا

ً
 وأمانا

ً
واصل مصرف اإلنماء في عام 201٨م تطوير العديد من األنظمة المصرفية التقنية األكثر تطورا

رؤية المصرف: لنكون شريك المالي المفضل. كما قام بتحسين أداء وتوافرية 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 201٨م، ومنها:

: األنظمة والخدمات الجديدة
ً
أوال

تم العمل على تطوير العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، كما واصل المصرف دعمه لرؤية المملكة 2030 في القطاع الحكومي 
 بعدة مشاريع مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة اإلسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومن أهمها:

ً
متمثال

إطالق التطبيق الجديد لشركة اإلنماء لالستثمار على الهواتف الذكية: إعادة تصميم تطبيق شركة اإلنماء لالستثمار وإطالقه . ١
بحلة جديدة وفق أحدث التقنيات والتصاميم.
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أتمتة عمليات تمويل الشركات: إعادة هندسة إجراءات العمليات الداخلية لتمويل الشركات وأتممتها، وذلك لرفع الكفاءة . 2
والفعالية من خالل تقليل وقت التنفيذ وخفض التكاليف وتحسين مراقبة األداء والحد من التدخل اليدوي.

نظام إدارة الحفظ: نظام ُيعنى بحفظ سجالت أصول الصناديق االستثمارية وبياناتها ومتابعة استحقاقاتها المالية وحفظ . 3
أصول الملكيات والصكوك وعقود الخدمات واألوراق المالية وإدارة سجالت المشتركين في الصناديق.

خدماتي: منتج تمويلي يتيح لشركاء المصرف الحصول على تمويل لخدمات مختلفة بتكلفتها األصلية )دون رسوم إضافية(، . 4
ومن ضمنها: التعليم، والخدمات الطبية، وخدمات السفر.

التكامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق نظام »تنفيذ«: يهدف المشروع في مرحلته األولى للتكامل مع . 5
مؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق نظام »تنفيذ« والذي يعنى بتلبية االستفسارات الواردة من المؤسسة عن الحسابات 

واإليداعات وصناديق األمانات والتزامات الشركاء، وذلك بشكل آلي ودون تدخل بشري.
صندوق اإلنماء وريف الوقفي: طرح صندوق اإلنماء وريف الوقفي بالتعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي . 6

الخيرية )وريف الخيرية(.

كما أسهمت مجموعة الخدمات المشتركة في دعم وتطوير العديد من الخدمات والمنتجات الخاصة بمجموعة التجزئة المصرفية 
مثل بطاقة المسافر االئتمانية وخدمة »اإلنماء اكسبريس« لتحويل األموال كذلك خدمة التحويل من خالل شبكة ويسترن يونيون، 
كما تم تقديم الدعم لتعزيز التكامل مع صندوق التنمية العقارية لخدمة شركاء المصرف من خالل االستفادة من برامج البيع على 
الخارطة وذلك بتطوير تقديم طلبات التمويل لمستفيدي هذه البرامج عبر فروع المصرف، وكذلك التكامل مع بنك التنمية االجتماعية 
في تقديم البرنامج االدخاري »زود« الذي يستهدف مستفيدي القروض االجتماعية من بنك التنمية االجتماعية، باإلضافة إلى 

أتمتة العديد من إجراءات األعمال لضمان تنفيذها بشكل آلي وميسر مما يزيد من كفاءتها ويقلل من تكاليفها.

: تحديثات وتحسينات البنية التحتية والدعم الفني:
ً
ثانيا

ضمن مبادرات المصرف لتطوير البنية التحتية للخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية مع تقديم خدمات متميزة لشركاء المصرف، 
تم العمل على استثمار البنية التحتية للمركز االحتياطي وذلك بتوفير الخدمات اإللكترونية للشركاء من مركزي البيانات الرئيسي 
واالحتياطي في آن واحد وبشكل متزامن )Active-Active Data Centers(. وهو ما يعد طفرة في عالم تقديم الخدمات اإللكترونية 
المصرفية، مما يتيح للمصرف تقديم خدمة مستدامة للشركاء بأداء أفضل وكفاءة أعلى، إضافة الى تقليل اآلثار الجانبية لما قد 

يواجه أي من مركزي بيانات المصرف من أعطال أو كوارث. 
 )IT Service Transformation( « كما أسهمت هذه المبادرة في حصول مصرف اإلنماء على جائزة »التحول النوعي للخدمات التقنية
من شركة )IDC( ، حيث تم منح مصرف اإلنماء هذه الجائزة نظير نجاح المصرف في إكمال التحول النوعي لالنتقال من نموذج مراكز 

المعلومات التقليدي »Active-Passive« إلى نموذج “Active-Active” الجيل األحدث في نماذج مراكز المعلومات.
كما تواصل العمل على مواكبة أحدث التقنيات في مجاالت البنية التحتية. حيث تم ترقية وحدات التخزين المركزية وخوادم األنظمة 
الرئيسية وقواعد البيانات، وكذلك ترقية أنظمة الشبكة الرئيسية واألنظمة األمنية، مما يسهم في رفع كفاءة األنظمة وتقليل 

التكاليف التشغيلية وكذلك تحسين أداء االتصاالت البينية بين األنظمة ورفع معايير الحماية األمنية. 
باإلضافة إلى ذلك، تم العمل على مجموعة من المبادرات المتعلقة بخفض التكاليف على مستوى األنظمة والبرمجيات الوسيطة.

: الدعم الفني:
ً
ثالثا

تم تجاوز مستوى الخدمة المتفق عليه ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( الموقعة مع مجموعات المصرف المختلفة وشركة 
اإلنماء لالستثمار، حيث تم تنفيذ المشاكل المرفوعة خالل الوقت المحدد.

كما تم تدشين نظام مراقبة أداء الخدمات اإللكترونية )End User Monitoring for Internet Services(  والذي يهدف الى مراقبة 
أداء الخدمات اإللكترونية من منظور الشركاء وتحديد المشاكل التقنية التي يواجهونها وحلها بشكل فوري، مما يرفع مستويات 

رضا الشركاء عن خدمات المصرف وزيادة الثقة فيها.

2- قطاع العمليات المصرفية
في إطار السعي المتواصل نحو تطوير اجراءات تنفيذ العمليات بهدف رفع كفاءتها، وتقليل تكاليفها، والحد من المخاطر المترتبة 

على تنفيذها بشكل يدوي تم تبني عدد من المبادرات، باإلضافة الى أتمتة العديد من إجراءات العمل، ومنها:
تطوير عمليات الصكوك. ■
أتمتة عمليات تقييم األصول. ■
أتمتة عمليات تسجيل األرباح الدورية )ربع سنوية أو نصف سنوية(. ■
أتمتة عمليات منتج وكالة. ■
أتمتة عمليات منتج وعد )تبادل العمالت األجنبية بتاريخ استحقاق الحق(.  ■
أتمتة عمليات مرابحة المنتجات البديلة. ■
تهيئة أنظمة منتجي »االستثمار المباشر« و »نماء« الستالم طلبات الشركاء المتعلقة بالسداد الجزئي لعمليات المرابحة. ■
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 على مستويات رضا الشركاء خالل توزيع أرباح السنة الحالية.    ■
ً
تطوير اجراءات توزيع أرباح أسهم اإلنماء والذي انعكس ايجابا

 ضمن مشروع تنظيم  ■
ً
تجهيز األنظمة ذات العالقة ومنح الصالحيات الالزمة للقطاعات الحكومية لتحويل االستحقاقات المالية آليا

إيرادات الدولة حسب متطلبات وزارة المالية.
تطوير اعتمادات المشاركة المؤجلة )LC Musharaka Acceptant( في أنظمة المصرف ذات العالقة. ■
تطوير عمليات البيع اآلجل )المرحلة األولى( بالكامل وأتمتة العقود والسندات المتعلقة بها. ■
 لوحدات العمل المختلفة. ■

ً
تطوير تقرير مؤشرات األداء )Dashboard( لعرض جميع العمليات المنفذة بشكل يومي وفقا

أتمتة عملية سداد المتعثرات على الشركاء بحيث يتم سداد المتعثرات األقدم فاألقدم. ■
تطوير إجراءات مطابقة عمليات الدفع للمستفيدين بما يقابلها من تمويل. ■
■ .

ً
تطوير إجراءات إصدار شهادات األرصدة للمنشآت آليا

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

ً
انطالقا

أكبر قاعدة من الشركاء، تواصل العمل في بناء وتجهيز الفروع والصرافات اآللية وتنفيذ عمليات الصيانة المتعلقة بها كما يلي: 
إكمال جميع أعمال البناء لثمانية فروع ، تم تدشين أربعة فروع منها وبدأ فيها تقديم خدمات المصرف للشركاء. ■
االنتهاء من تنفيذ أول فرع إلكتروني. ■
 آليا في مناطق مختلفة. ■

ً
تركيب ٨6 صرافا

تنفيذ 6,733 طلب صيانة للفروع والصرافات اآللية.  ■

4- إدارة استمرارية األعمال 
 من رؤية المصرف ليكون الشريك المالي المفضل، استمر العمل في المصرف على تطوير القدرات اإلدارية والفنية لمعالجة 

ً
انطالقا

المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر على توفر الخدمات لشركاء المصرف. كما تم العمل على تطبيق منظومة عمل متكاملة لرفع 
مستوى الوعي بأهمية برنامج استمرارية األعمال وبناء الخطط والتجهيزات االستباقية لرفع مستوى الجاهزية واالستجابة الفعالة 

 ألحدث المعايير العالمية والتشريعية في مجال إدارة استمرارية األعمال.
ً
لألزمات في المصرف وفقا

5- إدارة صالحيات األنظمة
من منطلق حماية اصول 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:
، وذلك لتسهيل اإلجراء وتقليص  ■

ً
تفعيل نظام إعادة تنشيط اسم المستخدم والرمز السري لنظام المصرف األساسي )T24( آليا

مدة تنفيذه، ورفع كفاءة األداء وزيادة مستوى األمان.
تطبيق المرحلة الثانية لنظام ادارة الهوية )IDAM( والذي يتحكم بمنح الموظفين صالحيات الدخول على األنظمة. ■
■ .

ً
أتمتة عملية طلب الصالحيات لجميع األنظمة المصرفية، مما يسهل إجراءات تقديم الطلبات وحفظها الكترونيا

السعي للريادة في خدمة شركاء قطاع الشركات

 ذلك جميع الخدمات ومنها خدمات 
ً
تميز مصرف اإلنماء بتقديم الحلول المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شامال

التجارة وخدمات ادارة النقد وخدمات التمويل واالستثمار وغيرها من الخدمات المصرفية المعاصرة التي يحتاجها قطاع الشركات 
كإدارة الرواتب وخدمة نقاط البيع وبوابة الدفع االلكتروني وخدمة إنترنت الشركات.

كما أسهم قطاع الشركات في مصرف اإلنماء في دراسة جميع الحلول المالية المتاحة لشركاءه من قطاع الشركات وذلك بمراجعة 
التدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية واإلسهام في تعزيز اختيار أفضل الحلول المناسبة لشركاء اإلنماء 

بما يسهم في تحقيق أهدافهم وتقليل المخاطر المستقبلية حيث أن نجاح شركاء اإلنماء هو نجاح لمصرف اإلنماء.

مجموعة الخزينة

استمرت مجموعة الخزينة بتبني استراتيجية مرنة تعتمد على النموذج المحافظ والمرن بحسب ظروف السوق والتقلبات المصاحبة له 
والتكيف معها مع التركيز على استغالل الفرص االستثمارية المتاحة خالل العام. كما استمرت المجموعة بإدارة الميزانية العمومية 
للمصرف بكفاءة عالية وتأمين جميع االحتياجات المتعلقة بتمويل األنشطة الرئيسية للمصرف واالستفادة من جميع فرص السوق 
والتي انعكست بشكل مباشر في تحقيق نتائج متميزة خالل العام 201٨م، حيث استمرت إدارة االستثمار بالخزينة في بناء محافظ 
استثمارية متنوعة وبشكل خاص االستثمار في صكوك الحكومة السعودية مما ساهم في تحقيق عائدات منافسة وثابتة، حيث 
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تقوم سياسة واستراتيجية بناء محفظة الصكوك في العموم بشكل محافظ وتدريجي على اقتناص الفرص السوقية التي تتميز 
 في وضع متنامي حيث تتم االستفادة من الفرص االستثمارية المميزة على 

ً
بمخاطر منخفضة. وتعتبر المحفظة االستثمارية حاليا

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
 مع الخطة االستراتيجية لخدمة الشركاء واصل قسم مبيعات الخزينة التوسع في قاعدة الشركاء والتفاعل المباشر مع 

ً
وتماشيا

الشركاء الحاليين وإقامة عالقات جديدة بالتعاون مع مجموعات العمل األخرى في المصرف. حيث أجريت زيارات دورية شاملة 
 لدور المصرف كشريك رئيس للشركات الكبرى والمتوسطة 

ً
للشركاء في المناطق الرئيسة في المملكة العربية السعودية تجسيدا

والصغيرة، وقد نتج عن هذه الشراكة عالقات متينة واستراتيجية انعكست بشكل إيجابي على تلبية احتياجات المصرف من الودائع 
 من إدارة الخزينة لتعزيز تواجد الخزينة بالقرب من الشركاء، تم بحمد الله 

ً
 لما تم تخطيطه سلفا

ً
والتدفق الجيد للعمالت. وتنفيذا

افتتاح مكتب مبيعات بمدينة جدة لخدمة شركاء المنطقة الغربية.
وقد واصلت إدارة النقد األجنبي جهودها المتعلقة بالمحافظة على تفوقها وتميزها في توفير أفضل األسعار للعمالت األجنبية 
لشركاء المصرف، كما تمت إضافة عدد من العمالت األجنبية الجديدة إلى قائمة العمالت الموجودة لتلبية احتياجات الشركاء. عالوة 

على ذلك، زادت إدارة النقد األجنبي حصتها السوقية في مجال بيع األوراق النقدية للبنوك واألفراد على حد سواء.
استمرت إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة مجموعة الخزينة في تعزيز العالقات التجارية مع المؤسسات المالية المحلية 
واإلقليمية والعالمية والجهات الحكومية وشبه الحكومية، مما انعكس بشكل مباشر في تنويع وتأمين مصادر السيولة مع تلك 
 
ً
الجهات. كما يعمل الفريق على تلبية متطلبات شركاء المصرف من خالل عالقاته الوثيقة مع شبكة المراسلين عبر العالم. وايضا
بمواصلة استكشاف أسواق جديدة سواًء في البلدان المتقدمة أو الناشئة وتسويق منتجات المصرف المالية والتجارية وفق 

األحكام والضوابط الشرعية.
من أهم اإلنجازات التي تحققت خالل عام 201٨م هي تعيين مصرف اإلنماء من قبل مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية كمتداول 

أول لإلصدارات المحلية للصكوك الحكومية من بين خمسة بنوك في المملكة العربية السعودية. 

شركة  اإلنماء  لالستثمار...  شراكة  مثمرة
                                                                                                                            

واصلت شركة اإلنماء لالستثمار »الذراع االستثماري لمصرف اإلنماء« تقديم خدماتها االستثمارية المميزة للشركاء حيث بلغت قيمة 
األصول المدارة 39.1 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو يتجاوز 11% عن العام الماضي في حجم األصول تحت اإلدارة. 

 في المملكة العربية السعودية لصالح 
ً
 عاما

ً
كما أطلقت الشركة وبنجاح خالل هذا العام أول صندوق وقفي مفتوح ومطروح طرحا

مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية )وريف الخيرية( حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف.
واستمرت اإلنماء لالستثمار بتقديم خدمات المحافظ االستثمارية الخاصة حيث وصل مجمل أصول المحافظ الخاصة التي تديرها 
اإلنماء لالستثمار الى حوالي 7.2 مليار ريال خالل عام 201٨م بمعدل ارتفاع 24.13%  االمر الذي نتج عنه زيادة في  عدد المحافظ 
الخاصة بمعدل 100% مقارنة بنهاية العام الماضي، وتنوعت األصول المستثمرة في المحافظ الخاصة في أسواق المال المحلية 
والخليجية من خالل األسهم المحلية المدرجة والصكوك المحلية واستثمارات السيولة المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية. 
وفي عام 201٨م قامت المصرفية االستثمارية بالعمل كمدير للطرح ومتعهد بالتغطية الكتتاب »الشركة الوطنية للتربية والتعليم« 
 في السوق الرئيسية، وعملت كمستشار مالي مشارك ومدير اكتتاب مشارك ومتعهد بالتغطية لزيادة رأس 

ً
 عاما

ً
المطروحة طرحا

مال »بنك الجزيرة« عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة ثالث مليارات ريال. 
وبلغت إيرادات خدمات الوساطة حتى نهاية نوفمبر 201٨م 29 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 16.09 مليون بزيادة ٨0% وارتفعت 
التداوالت في السوق المالية بمقدار 7% كما ارتفعت الحصة السوقية من 1.6٨ % إلى 2.1%. وارتفعت قيم التمويل بالهامش 

باألسهم من 66 مليون ريال إلى 415 مليون ريال.
وعلى صعيد رأس المال البشري استمرت الشركة في تعزيز الكادر البشري من ذوي الخبرة والكفاءة لإلسهام في تحقيق أهداف 
الشركاء االستثمارية وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في توطين الوظائف بنسبة سعودة بلغت 95 %.  محققة 

بذلك المركز األول في مؤشرات السعودة حسب آخر تقرير لهيئة السوق المالية.

المسئولية االجتماعية

 وأحد المبادئ األساسية التي يسترشد بها 
ً
 كبيرا

ً
خدمة المجتمع أحد ركائز العمل الرئيسية في مصرف اإلنماء ويوليها اهتماما

في رسم أهدافه وإعداد خططه وبناء استراتيجياته التي تسهم بإذن الله بالوصول إلى أفضل مستويات اإلتقان والفعالية في 
العمل وإظهار الصورة المميزة للمصرف لعكس روح منسوبيه، وألن مصرف اإلنماء جزء من المجتمع فإن مصرف اإلنماء يضطلع 

بمسئولياته تجاهه ويوليه كل رعاية واهتمام.
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البرامج واالنشطة والرعايات االجتماعية لمصرف اإلنماء في عام 20١8م
 يؤدي دور فعال في خدمة المجتمع، وفيما يلي ملخص 

ً
 اجتماعيا وتنمويا

ً
حرص مصرف اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

 من اسهامات مصرف اإلنماء في برامج وأنشطة خدمة المجتمع لعام 201٨م:
ً
يستعرض بعضا

اطالق أول تطبيق إلكتروني من نوعه لإلصدارات الشرعية ■
اإلنماء  اإلنماء »تطبيق إصدارات  المصرفية اإلسالمية، أطلق مصرف  الصناعة  اإلنماء في نشر وتأصيل   إلسهامات مصرف 

ً
تعزيزا

 على األجهزة الذكية لجميع المستخدمين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والذي ُيعد 
ً
الشرعية« والمتاح مجانا

أول تطبيق إلكتروني من نوعه  على مستوى الصناعة المالية اإلسالمية لتمكين الباحث من االطالع على قرارات الهيئة الشرعية 
لمصرف اإلنماء واستعراضها ومشاركتها أو مشاركة جزء منها، مع وجود خاصية البحث والفرز بحسب الموضوعات وجهات األعمال، 

كما يمكن إنشاء قائمة مفضلة للقرارات التي يختارها ويفضلها مستخدم التطبيق للرجوع إليها.
كما أطلق أول اصدار في ثالث مجلدات يحتوي على جميع قرارات الهيئة الشرعية لألعوام اإلحدى عشرة الماضية لكي تكون 

متاحة لطالب العلم والباحثين في مجال المصرفية اإلسالمية.

االستمرار في دعم رؤية المملكة 2030 لحل مشكلة اإلسكان ■
 مع توجهات والة األمر حفظهم الله ورؤية المملكة 2030 في توفير سبل تملك المواطنين للمسكن المالئم ، استمرت 

ً
تماشيا

جميع فروع مصرف اإلنماء باستقبال طلبات التمويل العقاري ببرامجه المتنوعة سواًء للمستفيدين ضمن قوائم وزارة اإلسكان 
وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، وكذلك من خالل المشاركات المتوالية للمصرف في معارض اإلسكان في مختلف مناطق 
تلبي  تنافسية وخيارات متعددة  المتعددة بمميزات  العقاري  التمويل  المملكة والتي يقدم من خاللها مصرف اإلنماء منتجات 

احتياجات شركاء اإلنماء وتيسر لهم تملك المسكن المناسب.

توفير الفرص التدريبية والتعليمية المتميزة بأقساط ميسرة من خالل »تقسيط التعليم« ■
يقدم مصرف اإلنماء خدمة تقسيط رسوم التعليم بأقساط ميسرة وبدون أي مبالغ اضافية منذ عام 2009م، حيث يحرص مصرف 
اإلنماء على دعم مسيرة التعليم في وطننا الغالي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، كما يعمل مصرف اإلنماء على 
دعم التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات، هذا وقد قدم مصرف اإلنماء خالل عام 201٨م خدمة تقسيط التعليم 
من  كبير  عدد  خدمات  استمرار  إلى  اضافة  بالدمام،  فهد«  بن  محمد  األمير  »جامعة  و  للطيران«  اكسفورد  »أكاديمية  من  لكل 
المستفيد  نيابة عن  المصرف  االتفاقيات  يقوم  تلك  أعوام سابقة، وبناًء على  االتفاق معها في  التي تم  التعليم  مؤسسات 
سدد 

ُ
بسداد رسوم الخدمة التعليمية أو التدريبية المقررة على الطالب أو المتدرب شاملة التعليم والنقل والسكن، ومن ثم ت

من قبل المستفيد على أقساط شهرية ميسرة دون أي رسوم أو مبالغ اضافية، األمر الذي يوفر ألبنائنا الطلبة والطالبات من 
 دفعة واحدة، كما تزيد خيارات الشريك من 

ً
 عن دفع المبلغ كامال

ً
السعوديين والمقيمين خيار تقسيط الرسوم الدراسية عوضا

إمكانية تقديم هذه الخدمة ألي مستفيد آخر يحدده الشريك داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع المراحل الدراسية.

استضافة طلبة من مختلف المراحل التعليمية في زيارات تعريفية ■
يسعد مصرف اإلنماء بالتواصل مع المؤسسات والمدارس التعليمية في هذا الوطن المعطاء وأبناءنا الطلبة في مختلف المراحل 
الخدمات  التعليمية، وألن  المراحل  الطلبة في مختلف  ألبناءه  التوعية  وبرامج  الزيارات  تنظيم  المصرف على  التعليمية ويحرص 
 على مستوى العالم وتحتاج إلى مختلف العلوم والمهارات الالزمة لتقديم تجربة 

ً
 وتعقيدا

ً
المصرفية تعد أحد أكثر الخدمات تنوعا

اإلسهام  المجتمع وحرصه على  تجاه  بمسئوليته   منه 
ً
إيمانا الزيارات  تنظيم هذه  المصرف في  ثرية ومتميزة أسهم  مصرفية 

في نقل الخبرات للجيل القادم وتنمية مهارات األعمال والقيادة اإلدارية واإلسهام في مساعدتهم على فهم واختيار أفضل 
.
ً
المسارات التعليمية التي تناسبهم مستقبال

مصرف اإلنماء يعقد ورشة عمل لشركائه 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.

التدريب التعاوني للطالب ■
شارك مصرف اإلنماء خالل عام 201٨م في تطبيق برنامج التدريب التعاوني مع العديد من الجامعات السعودية حيث يستضيف 
المصرف كل عام عدد من الطالب والطالبات إلكمال أحد متطلبات التخرج وهو التدريب على رأس العمل وذلك إلكسابهم الخبرة 
العملية الالزمة النطالقتهم في مستقبل حياتهم العملية وتقديم الدعم للمتدرب والمتدربة في مختلف مجاالت األعمال حيث 

 وطالبة.
ً
بلغ عدد الطلبة والطالبات المستفيدين من البرنامج خالل عام 201٨م 1٨9 طالبا
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تنظيم ملتقى »فنتك اإلنماء« ■
عن   

ً
توعويا  

ً
وبرنامجا  

ً
تعريفا خالله  من  قدم  اإلنماء«  »فنتك  لقاء  لالستثمار  اإلنماء  شركة  مع  بالتعاون  اإلنماء  مصرف  أقام 

 من المصرف بأهميتها في 
ً
االستخدامات التقنية في الخدمات المالية »Fintech« ودورها في تطوير الخدمات المصرفية ايمانا

 
ً
 لرؤية المملكة 2030 في مجال تطوير القطاع المالي وزيادة كفاءته ليكون قطاعا

ً
تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ودعما

المتوقعة  التأثيرات  نبذة عامة استعرضوا فيها  الخبراء والمتحدثون  الوطني، وقدم فيها  االقتصاد  لدعم   
ً
 وفاعال

ً
 متنوعا

ً
ماليا

»للفنتك« على مجال الصناعة المصرفية، ومدى استجابة المصارف والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية مع هذه 
الموجة الجديدة من االبتكارات والحلول. كما تم خالل اللقاء استعراض ومناقشة الفرص والتحديات في لقاء »فنتك اإلنماء« من 
خالل منصات متخصصة في مجاالت المدفوعات والحواالت،  و التقييم االئتماني والتمويل، واالستثمار في الفنتك،  والبلوك-تشين 

والعمالت الرقمية.

الفوز بحقوق تسمية أحد محطات قطار الرياض ■
تأسيسه  المصرف منذ  بادر  الغالي كما  االقتصادية لوطننا  التنمية  تأسيسه على اإلسهام في عجلة  اإلنماء منذ  حرص مصرف 
بالمشاركة في العديد من المشاريع النوعية ذات األثر االيجابي في مسيرة مملكتنا في مجاالت حيوية عديدة كاإلسكان والصحة 
والتعليم والصناعة والتجارة والخدمات االجتماعية، لذلك سعى مصرف اإلنماء إلى المنافسة على حقوق تسمية أحد محطات 
قطار الرياض ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض رغبة من المصرف في المشاركة بدعم هذا المشروع 
الرائد الذي يعد نقلة نوعية في مشاريع النقل العام على مستوى الشرق األوسط  باإلضافة إلى أهمية التواجد التسويقي  
وتقديم الخدمة المتميزة لشركائه بمختلف شرائحهم وأماكن تواجدهم، وقد فار المصرف بحقوق تسمية محطة قطار الرياض 

الواقعة في تقاطع شارعي موسى بن نصير مع شارع العليا العام في مدينة الرياض.

حمالت التبرع بالدم ■
نفذ مصرف االنماء في عام 201٨ عدد من حمالت التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 
 للثقافة الصحية 

ً
 منه على رفع مستوى الوعي لدى منسوبيه بأهمية التبرع بالدم، ونشرا

ً
ومدينة الملك عبد العزيز الطبية حرصا

 من 
ً
 كبيرا

ً
إنقاذ حياة االخرين، حيث تلقى هذه الحمالت اقباال نبيلة تساهم في   

ً
المبادرة أغراضا بين منسوبيه حيث تخدم هذه 

منسوبي المصرف حيث استمرت كل حملة لعدة أيام تلبية لهذا االقبال المتزايد.

اإلسهام في تأسيس صناديق األوقاف: ■
المؤسسي  العمل  تعزيز  في  اإلنماء  لمصرف  بالكامل  المملوكة  لالستثمار  اإلنماء  شركة  طريق  عن  اإلنماء  مصرف  أسهم 
المالية والهيئة  السوق  انشاء صناديق وقفية استثمارية تخضع إلشراف ورقابة هيئة  واالستثماري لألوقاف وذلك عن طريق 
العامة لألوقاف، وقد أثمرت هذه الجهود في إطالق »صندوق اإلنماء وريف الوقفي« وهو أول صندوق وقفي استثماري مدرج 
في السوق المالية السعودية خالل العام المالي 201٨م ويخصص ريعه للقطاع الصحي من المستفيدين من خدمات مؤسسة 
مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية )وريف الخيرية( إضافة إلى صناديق أخرى في مجاالت الصحة والتعليم وغيرها سيتم 

 بإذن الله.
ً
اطالقها قريبا

دعم إنشاء مركز التميز للتوحد: ■
اعتمد مصرف اإلنماء خالل عام 201٨م دعم إنشاء مركز التميز للتوحد بمبلغ 14.2 مليون ريال كأحد مبادرات القطاع المصرفي 
المملكة، واإلسهام في  الخاصة في  التوحد   لجميع مراكز 

ً
 متخصصا

ً
 ومرجعا

ً
 رئيسيا

ً
المجتمعية حيث سيعتبر مركزا للمساهمة 

تعميم تجربته والمساعدة في نقل المعرفة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في تلك المراكز، إضافة إلى دعم األبحاث االجتماعية، 
وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، ونمذجة الخدمات المقدمة لحاالت التوحد في المملكة. كما سيهدف المركز إلى استقطاب الخبرات 
ونقل التجارب العالمية، إلى جانب رعاية ومساندة حاالت التوحد وتوفير الدعم الالزم ألسر التوحد للمشاركة في تأهيل ودعم 
 
ً
اجتماعيا وتأهيلهم  العمل  سوق  في  ودمجهم  للمتوحدين  المهني  التأهيل  إلى  باإلضافة  معهم،  والتعامل  التوحد  حاالت 

وتوفير الحلول السكنية لتغيير مفهوم اإليواء وتحقيق مفهوم الدمج.

توطين الوظائف واإلسهام في سعودة القطاع المصرفي: ■
للتأمين  اإلنماء  وكالة  وشركة  العقارية  التنوير  ،شركة  لالستثمار  اإلنماء  شركة  من  كل  التابعة  وشركاته  اإلنماء  مصرف  أسهم 
التعاوني وشركة إرسال للحواالت المالية وشركة اإلنماء طوكيو مارين في خلق اآلف فرص العمل للمواطنين والمواطنات في 
تخصصات مختلفة بشكل مباشر، كما أسهم في توطين اآلف الوظائف األخرى غير المباشرة عن طريق شركات اإلسناد والخدمات 

التي أبرم معها مصرف اإلنماء اتفاقيات تقديم خدمات المساندة في أنشطة متعددة.
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جوائز وانجازات مصرف اإلنماء في عام 20١8م

 في المملكة العربية السعودية ■
ً
جائزة األسرع نموا

»ذا  مجلة  من  تاريخه  في  السادسة  للمرة  المملكة  في   
ً
نموا البنوك  أسرع  جائزة  على  201٨م  عام  في  اإلنماء  مصرف  حصل 

بانكر الشرق األوسط«، حيث تم إختيار المصرف استنادا على األداء المالي، والنمو المتسارع المتحقق في أعماله وقدرته على 
 بالمصارف والبنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية. 

ً
المنافسة وتنامي اإليرادات مقارنة

جائزة »المصرف األفضل في الخدمات المصرفية االلكترونية«  ■
تّوج االتحاد الدولي للمصرفيين العرب مصرف اإلنماء عام 201٨م بحصوله على جائزة »المصرف األفضل في الخدمات المصرفية 
وريادته  المتميزة  اإلنماء  مصرف  مكانة  على   

ً
تأكيدا 201٨م  لعام  العربي  المصرفي  واإلنجاز  التميز  جوائز  ضمن  االلكترونية« 

المستمرة في القطاع المصرفي وذلك بتقديمه ألجود الخدمات المالية العالية المستوى والمتوافقة مع أحدث ما توصلت له 
التقنية المصرفية المعاصرة على مستوى العالم، والتي حازت على رضى وتوقعات شركاء المصرف.

جائزة »التحول النوعي للخدمات التقنية«  ■
نجاح  نظير   )IDC( )IT Service Transformation( من شركة   « التقنية  للخدمات  النوعي  »التحول  جائزة  اإلنماء على  حصل مصرف 
Active-“ نموذج  إلى   »Active-Passive« التقليدي  المعلومات  مراكز  نموذج  من  لالنتقال  النوعي  التحول  إكمال  في  المصرف 

 لريادة مصرف اإلنماء في تطبيق أعلى المعاير للخدمات التقنية كأول 
ً
Active” الجيل األحدث في نماذج مراكز المعلومات وتأكيدا

مصرف في المملكة يحقق هذا االنجاز.

 لعام 20١8« ■
ً
جائزة »أكثر المصارف اإلسالمية ابتكارا

المصارف  »أكثر  جائزة  اإلنماء  مصرف   - المالية  االستشارات  مجال  في  العالمية  الخبرة  بيوت  أبرز  -أحد   CAMBRIDGE IFA منحت 
 لعام 201٨« ضمن جوائزها للتجزئة المصرفية اإلسالمية IRBA ، حيث يعد ترشيح IRBA لمصرف اإلنماء لهذه الجائزة 

ً
اإلسالمية ابتكارا

يأتي لشمولية الخدمات المصرفية المقدمة لشركاء المصرف، وتركيز مصرف اإلنماء على مجالي االبتكار والريادة.

جائزة »أكثر العالمات التجارية موثوقية في المصرفية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية لعام 20١7م«  ■
حصل مصرف اإلنماء في عام 201٨م على جائزة »أكثر العالمات التجارية موثوقية في المصرفية اإلسالمية في المملكة العربية 
مجلة  قبل  من  االسالمية،  الشريعة  وضوابط  ألحكام  المطابقة  المصرف  أعمال  ومتانة  لجودة   

ً
تقديرا 2017م«  لعام  السعودية 

Global Brands وهي مجلة تهتم برصد وتقييم العالمات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم وتقدم اآلراء واألخبار المتعلقة 
 للمعلومات من مختلف القطاعات.

ً
بها، كما تعد المجلة مصدًرا بارزا

جائزة »الرئيس التنفيذي للعام 20١8« ■
التنفيذي للعام  التنفيذي لمصرف اإلنماء على جائزة »الرئيس  حصل سعادة األستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس 
201٨« من قبل Global Islamic Finance Awards كأحد أبرز المصرفيين في المملكة العربية السعودية و لدوره الرئيسي في 

.
ً
تأسيس مصرف اإلنماء و إسهاماته في نموه ونجاحه ليصبح أحد أكبر المصارف في المملكة وأكثرها حداثة وتطورا
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تقرير
مجلس اإلدارة
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يسنتعر  ذن ا   ،م2018ديسنمرر  31للسنن  المالةن  المنتةةن   ن   العاشرتقديم التقرير السنوي  اإلنماءيسر مجلس إدارة مصرف 

أنشنن   المصننرف، هنتااجننل المالةنن ، هس  ننل المسننتقرلة   اإل ننا   رأس منناا المصننرف ها اننةم المصنندرة، التقريننر معلومننا   نن  

 مختلف  همعلوما  أسرى مكمل  تةدف إلى تلرة  احتةاجا  مستخدم  ذ ا التقرير.إلى معلوما     مجلس اإلدارة هلجانل ال

 

  رأس مال المصرف واألسهم المصدرة

( ملةنار هسمسنماا  ملةنو  1,500,000,000( سمس   شنر ملةنار ريناا مقسنم  إلنى )15,000,000,000) اإلنماء لغ رأس ماا مصرف 

 متساهي  القةم ، قةم  كل منةا 
ً
 إامةا

ً
 (  شرة رياال  هجمةعةا أاةم  ادي .10)اةما

 

 أنشطة المصرف الرئيسية 

 ،يتمثل النشاط الراةس للمصرف    تقديم مجمو   شامل  م  الخندما  المصنر ة  المتوا قن  منح ا حكنام هال نوا ع الشنر ة 

من  منشن   هأ نراد من    لى تفةم احتةاجا  الشنركاء هالسنع  لتقنديم أرقنى الخندما  المتاحن  لشنركاال اإلنماءهيعمل مصرف 

 )161سالا )
ً
  90( موقعا

ً
م مد من   ححندا التقنةنا  هالكفناءا  2018 نةاي   نام هذلك ( مراكز مرةعا  4، ه للنساء 67للرجاا ه  ر ا

 اإلنمننناء، هذنننات   www.alinma.com اإلنمننناءالرشنننري  المدر ننن  إ نننا   إلنننى أحننندا القننننوا  اإللكترهنةننن  المعا نننرة مثنننل إنترنننن  

للةواتنن  ال كةنن ، هشننرك  الصننرا ا  انلةنن  المنتشننرة  نن  منننا   المملكنن  التنن   اإلنمنناء، هت رةنن  اإلنمنناء، هجننواا 8001208000

. 1,487م )2018ه ل  ددذا  نةاي   ام 
ً
 (  را ا

 

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

 النسر %
 إيرادا  النشاط

 الرياال () مالية  
 

 ،  ا  الدسل م  االاتثمار هالتمويل 3,798 %78

 الدسل م  الراوم هالخدما  المصر ة   731 %15

 اإليرادا  ا سرى 316 %7

 اإلجمال  4,845 %100

 

 الشركات التابعة 

 ا ع  للمصرف:الشركا  التمعلوما     يمتلك المصرف ثالا شركا  تا ع  تمارس نشا ا  مختلف  هيو ح الجدها انت  

المحل 

الراةس 

 للعملةا 

الدهل  محل 

 التحاةس 

نسر  

ملكة  

 المصرف 

 اام الشرك  التا ع  نشا ةا الراةس  رأس مالةا

المملك  

 العر ة 

 السعودي 

المملك  

 العر ة 

 السعودي 

100% 

المصنرح  الماارأس 

ملةو  رياا،  1,000 ل 

هرأس الماا المد وع 

 ملةو  رياا 250

صنف  أ نةل ههكةنل هالتعةند التعامل  

هتقننديم  ، التغ ةنن  هاإلدارة، هالترتةنن 

المشورة هالحفن   ن  أ مناا ا هرا  

 المالة 

 لالاتثمار اإلنماءشرك  

 )شرك  مساذم (

المملك  

 العر ة 

 السعودي 

المملك  

 العر ة 

 السعودي 

 أل  رياا 100 100%

مسننننننننننك هإدارة ا  ننننننننننوا المفر نننننننننن  

للمصننننننرف منننننن  الغةننننننر  لننننننى اننننننرةل 

ال نننمانا  كمنننا يحننن  لةنننا  ةنننح هشنننراء 

هإ نننرال العقنننارا  لا نننرا  التمويلةننن  

 الت  أنشئ  م  أجلةا الشرك 

  التنوير العقاري شرك  

)شرك  ذا  مسئولة  

 محدهدة(

المملك  

 العر ة 

 السعودي 

المملك  

 العر ة 

 ملةو  رياا 3 %100 السعودي 

 ننوا ع مساسنن   الشننرك  ه نن  تعمننل

دي هتمننننارس النقنننند العر نننن  السننننعو

 وكةو  اإلنماءنشا ةا كوكةل لشرك  

 ماري  )شرك  زمةل (

للتحمة   اإلنماءشرك  هكال  

 التعاهن 

)شرك  ذا  مسئولة  

 محدهدة(
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  ةما يل  ملخص  تحثةر ا نش   الراةسة  للشركا  التا ع     حجم أ ماا المصرف هإاةامةا  النتااج:

 النسر %
 إيرادا  النشاط

 اال () مالية  الري
 

 إدارة  نادي  االاتثمارا  255 %72

 االاتثمارا  الرنكة  هالواا    24 %7

 إيرادا  أسرى 73 %21

 إيرادا  العملةا إجمال   352 100%

 

 تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم

 ا اةم أدها  الدي 
 اام الشرك  التا ع 

  دد ا اةم  صرفملكة  الم  دد أدها  الدي   ملكة  المصرف

 لالاتثمار اإلنماءشرك   25,000,000 100% - -

 التنوير العقاري شرك   10,000 100% - -

 للتحمة  التعاهن  اإلنماءشرك  هكال   300,000 100% - -

 

 االئتماني للمصرفالتصنيف 

( مح نظرة مستقرلة  BBB+) ند  اإلنماءرف هكال  التقةةم االاتمان  " ةتش" تصنةفةا االاتمان  لمص أكد  م،2018سالا العام 

 مستقرة.  

 

 النتائج المالية 

 لفترة الخمس انوا  الما ة :المالة  نتااج لاملخص   ةما يل 

 ) مالية  الرياال (

 2014 2015 2016 2017 2018 المركز المال 

 53,637 57,006 70,312 79,063 83,685 التمويل،  ا   

 8,036 6,468 6,157 15,066 18,399 االاتثمارا  

 80,862 88,725 104,730 114,752 121,333 إجمال  الموجودا 

 59,428 65,695 80,612 89,065 90,128 هدااح العمالء 

 62,923 70,372 85,551 94,408 100,036 إجمال  الم لو ا 

 17,939 18,352 19,178 20,344 21,298 حقو  المساذمة 

 

 ) مالية  لرياال (                                                                        

 2014 2015 2016 2017 2018 النتااج التشغةلة 

 2,075 2,279 2,652 3,493 3,798 الدسل م  االاتثمار هالتمويل،  ا  

هاإليرادا   ، هتحويل العمال الدسل م  الراوم هالخدما  المصر ة 

 ا سرى

1,047 880 676 784 545 

 2,620 3,063 3,328 4,373 4,845 إجمال  دسل العملةا 

 (1,194) (1,285) (1,513) (1,751) (1,861) إجمال  مصاري  العملةا 

 1,426 1,778 1,815 2,622 2,984  ا   الدسل قرل حسم المخصصا 

 (162) (308) (313) (611) (467) مخصصا  انخفا  قةم  التمويل هالموجودا  ا سرى

 1,264 1,470 1,502 2,011 2,517  ا   الدسل 
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 النتائج التشغيلية

  لغ 
ً
  ا ةا

ً
ملةنو   2,011م مقارن   صنا   دسنل 2018ديسمرر  31ملةو  رياا للعام المال  المنتة      2,517حق  المصرف دسال

 %.  25م  نمو نسرتل 2017رياا للعام المال  

 
 

قارنن   نالفترا  السنا ق  إلنى نمنو محنا   التموينل هاالانتثمار هزينادة  ملةنا  هأنشن   المصنرف نمو  ا   الدسل م يعود ار 

 الراةسة . 

ملةننو   4,373مقارننن  مننح  رينناا ملةننو  4,845  مرلننغم 2018ديسننمرر  31 لننغ إجمننال  دسننل العملةننا  للعننام المننال  المنتةنن   نن  

 م 2017رياا للعام المال  
ً
  مسجال

ً
  نسنر ملةنو  ريناا  3,798إلنى  هالتموينل انتثمارا اال دسنل  نا   رتفنحا كمنا ،% 11  نسنر  نموا

كمننا اننجل مجمننوع دسننل ا تعننا   ملةننو  رينناا،  3,493   مرلننغم 2017مقارننن   مننا تننم تحقةقننل  نن  العننام المننال  % 9 نمننو  لغنن 

  نسننر  
ً
 880ملةننو  مقارننن  مننح  1,047% حةننب  لننغ 19المصننر ة  هدسننل تحويننل العمننال  هالعاانند  لننى ااننتثمارا  ا اننةم ارتفا ننا

  العملةنا ه   المقا نل ارتفعن  مصناري  م. 2017ملةو  رياا للعام الما   
ً
م لترلنغ 2018% للعنام 6  مرلنغ معندال  أقنل نسنرةا

 ملةنو  ريناا 722 لغن   قةمن النخفنا  المخصصا    إ ا  قام المصرف . م2017ملةو  رياا للعام  1,746ملةو  رياا مقا ل  1,856

 لمت لرا  المعةار الدهل  للتقارير المالة  رقم  لى ا ر اح المرقاة  القةد
ً
م. كمنا قنام المصنرف 2018   ا ها من  ينناير  9-ه قا

ملةنو   1,503م مقارنن  منح 2018ملةو  رياا  ن  نةاين   نام  2,505لترلغ ملةو  رياا  467 مرلغ  تعزيز مخصصا  انخفا  القةم  

 4مواقنح جديندة للرجناا ه  5  إ نا  ا ل المصرف تنفة  س  ل    التواح االانتراتةج  لفره نل هم. كما 2017رياا نةاي  العام 

 م. 2018 نةاي  العام  1,485للصرف انل   اإلنماءجةاز  راف آل  لةرلغ إجمال   دد أجةزة  49مواقح للنساء ه دد 
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 ربح السهم

% مقارنن  25م  نمنو نسنرتل 2017ريناا للعنام المنال   1.35، مقارنن  منح م2018العام المال   رياا سالا 1.69 ر ح السةم الواحد  لغ

  العام المال  السا  . 

 

 المركز المالي

ملةنو  ريناا،  ن  حنة   83,685% لترلنغ 6ملةو  رياا، كما نمن  محنا   التموينل  نسنر   18,399% لترلغ 22االاتثمارا   نسر    نم

ملةننو  رينناا  114,752م مقارننن  مننح 2018ملةننو  رينناا  نةاينن  العننام المننال   121,333لترلننغ % 6 معنندا موجننودا  المصننرف نمنن  

 م. 2017 نةاي  العام المال  
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ذ ا هقد أانةم  انلةن  الجديندة الحتسنا  معندا التموينل  لنى الوداانح المعتمندة من  قرنل مساسن  النقند العر ن  السنعودي 

 منن  شننةر أ ريننل 
ً
ملةننو  رينناا  90,128لودااننح حةننب قننام المصننرف  زيننادة اجمننال  الودااننح لترلننغ م  نن  تخفننةل تكلفنن  ا2018ا ترننارا

 م.2017ملةو  رياا للعام  89,065مقارن  مح 

 

 
 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

و  ريناا ملةن 20,344ملةو  ريناا  المقارنن  منح  21,298م لترلغ 2018حقو  الملكة  للمساذمة     نةاي  العام المال   ارتفع 

 قنند حننا   المصننرف  لننى هاالاننتثمار محننا   التمويننل المتوا ننل لنمننو الم.  ه لننى الننر م منن  2017 نن  نةاينن  العننام المننال  

الحند ا دننى  %، هيتجناهز21 نسنر   كححند أ لنى المعندال   نة  المصنارف  ن  المملكن  العر ةن  السنعودي معدا كفاين  رأس المناا 

 %.  8همت لرا   ازا هذو  ،قد العر   السعوديالم لو  للمصارف م  قرل مساس  الن

 

 
 
 رات في الحصص الرئيسةالتغي

 
 
 % هذم:5را     حصص المساذمة  ال ي  تتجاهز ملكةتةم يو ح الجدها انت  التغة

 اام م  تعود لل المصلح  م
   نةاي  العام  داي  العام

 النسر  ا اةم النسر  ا اةم

 10.71% 160,701,000 %10.89 163,337,438 المساس  العام  للتقا د 1

 10.00% 150,000,000 %0010. 150,000,000  نده  االاتثمارا  العام  2

 5.10% 76,500,000 %5.10 76,500,000 المساس  العام  للتحمةنا  االجتما ة  3
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 المركز المالي للقطاعات

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

  مالية  الرياال  -  م2018

 اإلجمال 
االاتثمار 

 هالواا  
 الرنود اال راد الشركا  الخزين 

 إجمال  الموجودا  18,548 69,716 31,790 1,279 121,333

 إجمال  الم لو ا  70,893 6,873 21,882 388 100,036

 إجمال  دسل العملةا  1,752 1,770 968 355 4,845

 

  مالية  الرياال  - م 2017

 اإلجمال 
االاتثمار 

 هالواا  
 الرنود اال راد الشركا  الخزين 

 إجمال  الموجودا  17,703 65,936 30,385 728 114,752

 إجمال  الم لو ا  59,482 9,166 25,689 71 94,408

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

 

 يراداتجغرافي إلجمالي اإلالتحليل ال

السنعودي ، هينتم تقسنةم مننا   العمنل  العر ةن  المملكن  داسنل نشنا اتل من  أااان   شنكل المصنرف إينرادا  معظنم تتحقن 

 :اإليرادا  حس  المنا   توزيح التال  الجدها هيرة  منا   سمس المصرف إلى 

 مالية  الرياال     

 اإلجمال 
المن ق  

 الوا ى

المن ق  

 الجنو ة 

المن ق  

  الشمالة

المن ق  

 الشرقة 

المن ق  

 الغر ة 
 إجمال  اإليرادا  للفترة

 م2018/ 31/12العام المال  المنتة      718 440 57 48 3,582 4,845

 م2017/ 31/12العام المال  المنتة      641 427 41 36 3,228 4,373

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

مواقننح للنسنناء ه نن لك يكننو  إجمننال   نندد مواقننح  4مواقننح جدينندة للرجنناا ه  5 ا تتنناح م 2018قننام المصننرف سننالا العننام المننال  

 منةا  161 المصرف
ً
م ه ن لك 2018جةناز  نراف آلن  إ نا   سنالا  نام  49للنسناء إ نا   إلنى تشنغةل  ندد  67للرجاا ه  94موقعا

  راف. 1,485م، 2018   ام انلة  الت  تم تجةةزذا هتشغةلةا  نةاي اإلنماء لغ إجمال   دد أجةزة  را ا  

 

 أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى

ا القاام  لى المصرف  أر دة  لغ إجمال 
 
ملةنو  ريناا  6,318  مرلنغم 2018ديسنمرر  31 تناري  م  مساسا  الق اع المنال  التمو

ا سننالا  تننرة أقصنناذا 
 
ا  لننى هم، 2019 ديسننمررهتسننتح  مرننالغ التمننو

 
 مرلننغم 2018المصننرف سننالا العننام  لننغ أ لننى إجمننال  تمننو

ا الودااننح قصننةرة ا جننل  ننة  الرنننو،  غننر  إدارة السننةول ،  ال يوجنند  لننى المصننرف أه   8,871
 
ملةننو  رينناا،  هتمثننل مرننالغ التمننو

 أدها  دي  هاجر  السداد  ند ال ل .   أي قره  أه للمصرف الشركا  التا ع 

 

 سياسة توزيع أرباح األسهم

 (نصنن  انننوي أه ر ننح انننويأه المرحلةنن  ) تننوزع أر نناح المصننرف السنننوي أ    النظننام ا انناس للمصننرف  لننى ( منن43نصنن  المننادة )

الصنننا ة  التننن  يحنننددذا  عننند سصنننم كنننل المصنننره ا  العامننن  هالتكنننالة  ا سنننرى، هتكنننوي  االحتةا نننا  الالزمننن  لمواجةننن  النننديو  

 مننا يتفنن  هأحكننام نظننام مراقرنن  تةا رى مجلننس اإلدارة  ننرهر ينن هااللتزامننا  ال ارانن  التنن المشننكو،  ةةننا هسسنناار االاننتثمارا  

 :انت الرنو، هتوجةةا  مساس  النقد العر   السعودي  لى النحو 

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

 المختص .
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م  المترق  م  ا ر اح الصا ة   عد سصم الزكاة لالحتةا   النظام  إلى  ره   المئ سمس  ه ش%( 25يرحل ما ال يقل    ) .2

  لى ا قل لرأس الماا المد وع.
ً
 أ  يصرح االحتةا   الم كور مساهيا

%( سمس   الماا  م  رأس الماا 5يخصص م  الراق  م  ا ر اح  عد سصم االحتةا   النظام  هالزكاة مرلغ ال يقل    ) .3

 لما يقترحل مجلس اإلدارة هتقرره الجمعة  العام المد وع 
ً
هإذا كان  النسر  المترقة  م   ،للتوزيح  لى المساذمة   رقا

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

 نسر  م  ا ر اح تزيد  لى ما اقترحل مجلس اإلدارة.التالة ، هال يجوز للجمعة  العام  أ  تقرر توزيح 

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

 العام .

ما ة  لعامل  يح  للجمعة  العام   تو ة  م  مجلس اإلدارة أ  تخصص م   ا   ا ر اح مرالغ إلنشاء مساسا  اجت .5

 م  ذ ه المساسا 
ً
  .الشرك  أه لمعاهن  ما يكو  قااما

 أر ناح مقتنرح توزيعةنا للعنام المنال   المصرف أه ى مجلس إدارة 
ً
 مرلنغم 2018تخصةص  ا   الدسل  لنى النحنو انتن  مت نمنا

 :% م  قةم  السةم اإلامة 10نسر  تمثل ملةو  رياا  1,490

 التفا ةل 
 م2017 م2018

 ة  الرياال  مالي

 2,011 2,517  ا   الدسل للسن 

 1,666 1,897 المرحل  م  السن  السا ق  –ا ر اح المرقاة 

ا ي اف لل/)يخصم منل( انت  
ً
 (70) (259) رة المحااللمت لرا  النظامة  هه ق

 3,607 4,155 الر ةد المتاح للتخصةص

 (503) (629) % م   ا   الدسل(25إلى االحتةا   النظام  ) المحوا

 (1,192) (1,490) م 2018   العام  أر اح مقترح توزيعةا

 (15) (45) هأسرى لخدما  االجتما ة  احوا إلى احتةا   مال

 1,897 1,991 المرحل  إلى السن  القادم  –ا ر اح المرقاة 
 

 

 االطار المحاسبي:

هإرشنادا  مساسن  النقند العر ن  السنعودي ، (IFRS) ارير المالةن    إ داد القنواام المالةن  المعنايةر الدهلةن  للتقن يترح المصرف

 مراقر  الرنو، هنظام الشركا     المملك  العر ة  السعودي . هنظامللمحاار     الزكاة، 

 

 التقارير المالية

 يسكد مجلس اإلدارة  لى انت :

تااج أ مالل، هالتد قا  المالةن  هالتغةنرا   ن  القواام المالة  المعدة م  قرل إدارة المصرف تعكس  عدا مركزه المال ، هن .1

 الملكة .  حقو 

 ةمنا  ندا منا ذكنر  ن  يتم ت رةن  السةاانا  المحاانرة  المالامن  لظنرهف المصنرف  شنكل ثا ن   ن  إ نداد القنواام المالةن ،  .2

كمنا ذنو اام المالةن  إ نداد القنوهأحكنام أااانة   نند  كمنا ينتم اانتخدام تقنديرا المالةن ، المصنرف قواام م   3رقم ي اح اإل

 .  )د( م  القواام المالة  الموحدة للمصرف2مرة     اإلي اح رقم 

  الشكل الصحةح.أ د  أ  اجال  الحسا ا   .3

  فعالة .  هنف أ  نظام الرقا   الداسلة  أ د  لى أاس الةم   .4

 قدرة المصرف  لى موا ل  نشا ل.    أنل ال يوجد أي شك ي كر  .5

سنالا العنام (    القواام المالةن  الموحندة، لنم ينتم الندسوا من  قرنل المصنرف 33   إي اح رقم )  خالف المعلوما  الواردة .6

 ذامن   ي من  أ  ناء مجلنس اإلدارة، أه النراةس التنفةن ي أه مندير  نام المالةن     أي  قنود  ةةنا مصنلح  م2018المال  

 .ه ي شخص ذه  الق 
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 مجلس اإلدارة

( ثنالا 3( تسع  أ  اء يعةنةم المساذمو     الجمعة  العام  العادين  لمندة )9سل  م  )يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة م

 .انوا 

 

 مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

ماجسننتةر ذندانن   نننا ة  جامعنن  

الواليا  المتحدة ، جنو  كالةفورنةا

 ا مريكة 

الع ننننو المنتنننند  ا   هالكةر نننناء، هزيننننر الصننننن

للشننننننرك  السننننننعودي  للصنننننننا ا  ا اااننننننة  

 المرترنن  الرا عننن  ناانن  المننندير العننام )اننا ك( 

  مركز ا  حاا هالتنمة  االجتما ة  شرة 

إدارة  مجلننس راننةس

 الزامل مجمو  

 /المةندس معال 

 الزامل  رداللل     ردالعزيز

 (اإلدارة مجلس راةس)

 –محاانر  - دكتوراه    الفلسنف 

الوالينا   ،جامع  هالين  أهكالذومنا

 المتحدة ا مريكة 

مننننننندير  نننننننام الشنننننننرك  السنننننننعودي  للنقنننننننل 

الجمننا  ، منندير  ننام الشننرك  الو نةنن  للنقننل 

 الرحري

لننراةس الناانن  ا ها 

شننننرك   رنننندالل ة  

  جمةل المحدهدة

 /الدكتور

 الغامدي   ةل    اعد 

 ) اإلدارة مجلس راةس ناا )

جامعننن   نننر   –ر  ماجسنننتةر محااننن

أمريكننننا، زمالنننن  المعةنننند -الةنننننوي 

ا مريكننن  للمحاانننرة  القنننانونةة  

(CPA) –  الوالينننننننننننننننا  المتحنننننننننننننننندة

 ا مريكة 

-المننندير العنننام التنفةننن ي للخننندما  المالةننن  

شنننرك   رننندالل ة  جمةنننل المحننندهدة، مننندير 

 نننننام مصنننننلح  الزكننننناة هالننننندسل، مننننندير إدارة 

 مساسنن  النقنند العر نن  / المحااننر  العامنن 

، مسننننننا د مننننندير إدارة التنننننندقة  السنننننعودي

 مساس  النقد العر   السعودي./ الداسل 

النننننراةس التنفةننننن ي 

 اإلنماءمصرف 

 /ا اتاذ

  ردالعزيز    المحس   رد

 التنفة ي الراةس) الفارس

 (المنتد  هالع و

 –دكتننوراه الفلسننف   نن  االقتصنناد 

الواليننا   -جامعنن  هالينن  كولننوراده 

 المتحدة ا مريكة 

ةنننننل هزارة المالةننننن  للشنننننئو  االقتصنننننادي ، هك

المنسن  العننام للمفاه نا  لمجلننس التعنناه  

 .لدها الخلةج العر ة 

 ناا  هزير المالة 

 

 /الدكتور معال 

 الراز   الةما     حمد

-جامعن  دنندي -محاانر  ماجستةر

  ري انةا

المساسننن  العامننن  للتقا ننند، -مراقننن  داسلننن  

 مكتنننننن  هكةننننننل هزارة –مستشننننننار اقتصننننننادي 

المالةنننن  للشننننئو  المالةنننن  الدهلةنننن ، مشننننرف 

المساسننن  العامننن   –ق نناع للشنننئو  المالةننن  

 للتقا د، مراق  مال   وزارة المالة 

-مستشننننننار مننننننال  

المساسننن  العامننن  

 للتقا د

 /ا اتاذ

 الكثةري  ل     اعد

جامعننننننن   - كنننننننالوريوس محاانننننننر 

 الملك اعود

كرةننننر محللننننة  المننننالةة   ننننإدارة االاننننتثمارا  

   المساسنننننننن  العامنننننننن  للتحمةنننننننننا  المالةنننننننن

 .االجتما ة 

 تننننننننننننننداهامنننننننننننننندير 

-االانننةم المحلةننن  

 شرك  حصان 

 /ا اتاذ

  ردالعزيز     ردالمحس 

 الحسة 

جامعننننن   –ماجسنننننتةر إدارة أ مننننناا 

 -ماجسنننننننتةر ذنداننننننن انننننننتانفورد، 

 المتحندة الوالينا جامع   رنستو  

 االمريكة 

 - المالةننننننااننننن  النننننراةس التنفةننننن ي للشنننننئو  

، ناانن  الننراةس لشننئو  الخنندما   كشننرك  اننا

 شرك  اا ك -المشترك 

 

النننننراةس التنفةننننن ي 

 لشرك  التصنةح

 /المةندس

 المريشد حمد    م ل 

نننننورا  ،جامعنننن  ماجسننننتةر اقتصنننناد

 واننننننننن   الوالينننننننننا   –يسنننننننننتر  إ

 المتحدة االمريكة  

الننننننراةس التنفةنننننن ي للمساسنننننن  اإلاننننننالمة  

لتنمةننننن  الق ننننناع الخننننناك،  مجمو ننننن  الرننننننك 

ناانننننن  المنننننندير العننننننام ،  م  للتنمةنننننن اإلاننننننال

للمساسنن  اإلاننالمة  لتنمةنن  الق نناع الخنناك، 

كرةننننر أسصننننااةة  اقتصننننادية   ننننوزارة المالةنننن ، 

الرننننك –المننندير التنفةننن ي المنننناه  للمملكننن  

 الدهل   

 –  ننننننننننو منتنننننننننند  

الشننرك  السننعودي  

لالانننتثمار الزرا ننن  

هاالنتنننناح الحةننننوان  

 )االك(

 

 /ا اتاذ

 وديالعر محمد    سالد

جامعن   – كالوريوس إدارة أ مناا  

الواليننا  المتحنندة  - إلةنننويجنننو  

 ا مريكة 

 /ا اتاذ رجل أ ماا مدير  ام مساس  أ انم  الصنا ة 

 أ انم  الةما     محمد
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 مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلدارة )لجنة المراجعة(:

 االسم   لوظائف الحاليةا الوظائف السابقة المؤهالت

 – العامننننن  اإلدارة دكتنننننوراه  ننننن 

 أمريكا-جامع  هالي   لوريدا 

 مةد كلة  العلوم اإلداري ، راةس قسم اإلدارة 

 العام 

أاننننننننننتاذ جننننننننننامع  

 متقا د

 /الدكتور

  النمر محمد    اعود 

 المحاانر   ن الفلسنف   دكتوراه

-جامعننننننننن  دنننننننننندي  – هالمالةننننننننن 

  ري انةا

 الملننننك جامعنننن  – ااننننر المح محا ننننر  قسننننم

  ن  المسا د المال  الحسا ا  اعود، مراجح

 السعودي الصنا ة  التنمة   نده 

 التدريس ذةئ    و

 – المحااننر   قسننم

الملنننننننننننك  جامعننننننننننن 

 اعود

 / الدكتور

 المنة   رداللل    أحمد

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 

 ما ذو مو ح    الجدها انت :، كم2018اجتما ا  سالا العام المال   (5) سمس قام المجلس  عقد

 الاما
حال  

 الع وي 
   وي     مجالس شركا  أسرى

 تاري  االجتماع

2
0
18

/
0
2

/
0
6

 

2
0
18

/
0
4

/
10

 

2
0
18

/
0
5

/
15

 

2
0
18

/
0
9

/
2
7

 

2
0
18

/
12/

0
9

 

وع
م
ج
م
ال

 

معننال  المةندس/  ردالعزيز     رداللل 

 الزامل )راةس مجلس اإلدارة(
 4 - √ √ √ √ و   الزامل شرك  الصحراء، شرك  اركةم، مجم مستقل

 4 √ √ - √ √ - مستقل )ناا  الراةس( د.  اعد      ةل الغامدي

أ.  ردالمحس      ردالعزيز الفارس )الراةس 

 التنفة ي هالع و المنتد (
 تنفة ي

لالاتثمار،   اإلنماء،  وكةو ماري  اإلنماءشرك  

 شرك  إرااا للحواال  المالة  المحدهدة
√ √ √ √ √ 5 

 الراز  الةما  حمد     /ل  الدكتورمعا
 ةر 

 تنفة ي
 5 √ √ √ √ √ المران اامن  الجنو ة ، شرك  ت وير شرك  

 أ. اعد     ل  الكثةري 
 ةر 

 تنفة ي
 5 √ √ √ √ √ لالاتثمار الصنا    المجمو   السعودي 

 أ.   رد المحس      ردالعزيز الحسة 
 ةر 

 تنفة ي
- √ √ √ √ √ 5 

 د المريشدم ل     حم. م
 ةر 

 تنفة ي

شرك  اةت  ،  وكةو ماري  اإلنماءشرك  

 ، شرك  معدنة جره  العر ة  السعودي 
√ √ √ √ √ 5 

 مستقل سالد    محمد العرودي. أ
الشرك  السعودي  أنفاا كا ةتاا، شرك  

 لالاتثمار الزرا   هاالنتاح الحةوان  )االك(
√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ - لمستق  انم أأ. محمد    الةما  

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 :هلةاتل، هتشمل تلك اللجا  ما يل همسسلجا  تسا ده  لى أداء مةامل  قام مجلس اإلدارة  تكوي 

 اللجن  التنفة ي  -

 لجن  الترشةحا  هالمكا    -

 لجن  المراجع  -

 المخا رإدارة لجن   -
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 اللجنة التنفيذية

 الت  السل ا  جمةح تمارس للمصرف، ا ااس النظام م ( 20) المادة  لةل نص  ما ه   ي تنفة  لجن  اإلدارة مجلس شكل

 اللجن  اجتماع هيكو  اإلدارة مجلس راةس معال  راااتةا هيتولى أ  اء سمس  م  اللجن  هتتكو  اإلدارة مجلس لةا يخولةا

  التنفة ي 
ً
 المال  العام سالا اجتما ا ( 8) ما ث  عقد نفة ي الت اللجن  قام  هقد ا قل،  لى أ  اء ثالث   ح ور  حةحا

 :انت  الجدها    مو ح ذو كما م،2018

 االام 

  تاري  االجتماع

2
0
18

/
0

1
/

30
 

2
0
18

/
0
3

/
13

 

2
0
18

/
0
4

/
0

3
 

2
0
18

/
0
5

/
15

 

2
0
18

/
0

9
/

11
 

2
0
18

/
0
9

/
2

7
 

2
0
18

/
11/

13
 

2
0
18

/
12/

0
9

 

وع
م
ج
م
ال

 

 7 - √ √ √ √ √ √ √ س اللجن ( معننال  المةندس/ رد العزيز     رد اللل الزامل )راة

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ.  رد المحس      رد العزيز الفارس

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ.  ردالمحس      ردالعزيز الحسة 

 7 √ √ √ - √ √ √ √ أ. سالد    محمد العرودي

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ. محمد    الةما  أ انم 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 اإلدارة لمجلس التو ة  اللجن  مةام هتشمل اإلدارة، مجلس يعةنةم أ  اء أر ع  م  هالمكا    الترشةحا  جن ل تتكو 

 اةااا  هه ح للمصالح تعار  أي هجود ه دم المستقلة  المجلس أ  اء ااتقاللة  م  هالتحكد المجلس لع وي   الترشةح

 ذو كما م2018 المال  العام سالا (2) اجتما ة  اللجن   قد  هقد ة ،التنفة ي هكرار اإلدارة مجلس أ  اء هتعوي ا  لمكا   

 :انت  الجدها    مو ح

 االام 
 تاري  االجتماع

 المجموع
29/01/2018 27/09/2018 

 2 √ √ د.  اعد      ةل الغامدي )راةس اللجن (

 2 √ √ أ. اعد     ل  الكثةري

 2 √ √ م. م ل     حمد المريشد 

 2 √ √   الةما  أ انم أ. محمد  

 

 لجنة المراجعة

 المراجع  لجن  هتتولى المجلس، سارح م  مستقلة  اثنا  منةما التنفة ية   ةر م  أ  اء ثالث  م  المراجع  لجن  تتكو 

 هقد  ،الخارجةة هالمراجعة  الداسلة  المراجع  أ ماا  لى هاإلشراف هالرقا ة  المحاارة  هالسةااا  المالة  القواام دراا 

 :انت  الجدها    مو ح ذو كما م2018 المال  العام سالا اجتما ا ( 5) سمس  اللجن   قد 

 االام 
 تاري  االجتماع

 المجموع
24/01/2018 27/03/2018 15/04/2018 16/07/2018 15/10/2018 

 5 √ √ √ √ √ ( اللجن  راةس) الغامدي   ةل    اعد د.

 5 √ √ √ √ √ *د. اعود    محمد النمر

 5 √ √ √ √ √ *د. أحمد     رداللل المنة 

 * م   ةر أ  اء مجلس االدارة 
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 لجنة المخاطر:

ل
 
 ا سرى  المسسهلةا  هالو اء المخا ر إدارة  ملة   لى اإلشراف    المجلس لمسا دة للمخا ر لجن  اإلدارة مجلس شك

 مو ح ذو كما م،2018 المال  العام سالا( 2) اجتما ة  اللجن  د  ق هقد أ  اء أر ع  م  المخا ر لجن  هتتكو  العالق ، ذا 

 :انت  الجدها   

 االام 
 تاري  االجتماع

 المجموع
05/02/2018 17/10/2018 

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

 2 √ √ أ.  رد المحس      رد العزيز الفارس

 2 √ √ أ. اعد     ل  الكثةري

 2 √ √ دالمحس      ردالعزيز الحسة أ.  ر

 

  وملحوظاتهم المساهمين إحاطة مجلس اإلدارة بمقترحات

 يتم إحا   مجلس اإلدارة  ما يرد م  مالحظا  همقترحا  م  المساذمة .

 

 الهيئة الشرعية

للمصرف    المادة     جمةح معامالتل  ححكام ه وا ع الشريع  اإلاالمة ، حةب نص النظام ا ااس اإلنماءيلتزم مصرف 

 ةا  تتولى ذةئ  شر ة   هقد  ة  المصرف"تخ ح جمةح أ ماا الشرك   حكام ه وا ع الشريع  اإلاالمة "،  (  لى أ 50)

ا حكام هال وا ع الشر ة     جمةح معامال  المصرف، هالتحق  م  االلتزام الشر      جمةح معامال  المصرف، هت م 

 م 
ً
 أ حا  الف ةل  العلماء المختصة      قل المعامال  المالة  هاالقتصاد هذم: الةةئ       ويتةا  ددا

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

 للراةس   –     ةل  الشةن  الدكتور/  رداللل    هكةل الشة  -
ً
 ناارا

   –     ةل  الشة  الدكتور/ الةما     ترك  الترك  -
ً
   وا

   –  يوا      رداللل الشرةل  /الدكتورلشة    ةل  ا -
ً
   وا

هيساند الةةئ  الشر ة     تحقة  أذدا ةا هأداء أ مالةا أمان  الةةئ  الشر ة  هذ  مجمو   إداري   م  الةةكل 

 التنظةم  للمصرف.

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرأاةم الراةس التنفة ي. ه تتكو  اإلدارة التنفة ي  م  مجمو   م  المدراء تتولى إدارة أ ماا المصرف
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 مؤهالت ووظائف وخبرات كبار اإلدارة التنفيذية:

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

جامعننن    -ماجسنننتةر محاانننر 

أمريكننا، زمالننن   - ننر  الةنننوي 

المعةننننننننننننننننننند ا مريكننننننننننننننننننن  

 (CPA)للمحااننرة  القننانونةة  

 الواليا  المتحدة االمريكة  -

شنننرك   رننند -التنفةننن ي للخننندما  المالةننن  المننندير العنننام 

جمةننننل المحنننندهدة، منننندير  ننننام مصننننلح  الزكنننناة   الل ةنننن

هالننندسل، مننندير إدارة المحاانننر  العامننن   مساسننن  النقننند 

، مسنا د مندير إدارة التندقة  النداسل  العر   السنعودي

  مساس  النقد العر   السعودي.

الراةس التنفة ي 

 المنتد  هالع و

 اإلنماءلمصرف 

حس      ردالم

 ردالعزيز 

 الفارس

1 

-الحااننن   لنننوم  كنننالوريوس

الوالينننننا  –جامعننننن   واننننن   

 المتحدة ا مريكة  

منننندير  ،اإلنمنننناء  مصننننرف منننندير  ننننام التقنةنننن  هالعملةننننا 

السنعودي، رانةس  العر ن  النقد التقنة  الرنكة   مساس 

أمنننن  الرةانننننا  همحلننننل أنظمنننن  مساسنننن  النقنننند العر نننن  

 السعودي

ناا  الراةس 

ة ي التنف

لمجمو   التجزا  

 المصر ة 

    ا راذةم

 السةاري الةما 

2 

-ا منننننننننننناا  ادارة ماجسننننننننننننتةر

جامعنن  الملنننك  ةنند للرتنننرها 

 هالمعاد 

 الخندما  النرالد، رانةس  ننك -الشنركا   مصنر ة   نام مدير

ا ذل ، راةس   نك - الشرقة  للمن ق  التجاري  المصر ة 

ري  نننننك السننننعودي التجننننا -سنننندما  مصننننر ة  الشننننركا  

 المتحد

ناا  الراةس 

التنفة ي 

 مصر ة  لمجمو  

 الشركا 

     ماد

  ردالرحم 

 الرتةري

3 

- ننننننا ة   إدارة  كنننننالوريوس

جامعنن  الملنننك  ةنند للرتنننرها 

 هالمعاد 

-الخزينن   أها الخلنةج، ناان   ننك-هالخزينن   االاتثمار راةس

  نك العر  -الريا ، مسا د مدير  ام المحا     نك

ناا  الراةس 

تنفة ي ال

 الخزين  لمجمو  

     رداللل

 الزذران   جمعا 

4 

 كننننننالوريوس العلننننننوم  نننننن  

 –ذندانننننن  الحاانننننن  انلنننننن  

 جامع  الملك اعود

، ناان  اإلنمناءمصنرف  –مدير  ام ق ناع تقنةن  المعلومنا  

، مندير اإلنمناءمصنرف  –مدير  ام ق اع تقنة  المعلومنا  

شنننننننرك  االتصننننننناال   –إدارة تخ نننننننةع أمننننننن  المعلومنننننننا  

مساسنن  النقنند العر نن   –السننعودي ، منندير قسننم النننظم 

 السعودي

 الراةس ناا 

 التنفة ي

الخدما   لمجمو  

 المشترك 

مشاري    

  ردالعزيز الجرةر

5 

جامعن  -ا ماا ادارة ماجستةر

الواليننا  المتحنندة  –هاشننن   

 ا مريكة 

 ، مننديراإلنمنناء مصننرف-المصننر ة   التجزانن  مجمو نن  راننةس

  نننام مننندير الرننننك العر ننن ، نااننن -ر ة  المصننن التجزاننن   نننام

 العر    الرنك-الرنكة   ا نظم  ت وير

ناا  الراةس 

التنفة ي 

 لمجمو  

 هتمةز االاتراتةجة 

 اال ماا

  رداللل     ةد

 السماري

6 

-ا منننننننننننناا  ادارة ماجسننننننننننننتةر

 الفلرة -جامع  مانةال 

 مندير  نك انامرا، ناان -الوا ى  للمن ق  المخا ر مدير

 مخننا ر  نننك اننامرا، راننةس-الوانن ى  من قنن المخننا ر لل

 ننننك -هاالاتشنننارا   الشنننركا  تموينننل همتعةننند الشنننركا 

 اامرا 

 الراةس ناا 

 التنفة ي

 المخا ر لمجمو  

   مونتالرا   ةلة 

 كورتةجوس

7 

جامعننننن   -تجنننننارة  كننننالوريوس

 كراتش ، همحاا  قانون 

  ةصننل االاننالم   نننك- ناانن  راننةس همنندير ق نناع المالةنن 

 Prudential ، رانننةس حسنننا ا  هأمنننة  الشنننرك  )راكسنننتا 

Group )-   اكسننننننتا  ، رانننننننةس حسنننننننا ا  هأمنننننننة  الشنننننننرك 

(Dawood Group )–  اكستا  

 مدير  ام ق اع

المالة   مصرف 

 اإلنماء

محمد إقراا 

 إ راذةم

8 

جامع   -ا ماا  ادارة دكتوراه

 -اليسننننننننم نننننننننورا هيسننننننننتر  

 الفلرة 

النخرنن  للتوفةنن  التنفةنن ي هشننريك لشننرك   ننالم  الننراةس

 المننوارد مجمو نن  راننةس هسنندما  المننوارد الرشننري ، ناانن 

 هالت نوير الرشنري  المنوارد رانةس انمام ، شرك  الرشري 

 الراجح  مصرف

 ق اع  ام مدير

 الرشري الماا راس

    الةما د/

 الح ة   ل 

9 

جامعننننن   -محاانننننر   دكتنننننوراه

 أاترالةا -ملرور  

، الجريند كنو رز هسهترذنا  نرايس شنرك   -تنفةن ي  مندير

 الملك جامع  -المحاار   كلة  إدارة ا  ماا  قسم راةس

 -الرقا ةن   ا جةنزة ت نوير مشنرهع  رين  انعود، رانةس

 جامع  الملك اعود

 ق اع  ام مدير

 الداسلة  المراجع 

   محمد د/ 

 ال ا  السةل 

10 

 مصننننرف-المصننننر ة   الشننننركا   ملةننننا   ننننام منننندير ناانننن   ام  ثانوي 

انننامرا، -هالتقنةننن   العملةنننا   نننام مننندير ، مسنننا داإلنمننناء

  نك اامرا-مدير أها العملةا  هالتقنة  

 ق اع  ام مدير

 العملةا 

    س ر اللل  رم

   الزذران 

11 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 
 

 

 اإلدارة التنفيذية:أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة مكافآت 

 المصننر    نن هالتعلةمننا  الصننادرة منن  الجةننا  اإلشننرا ة  هالرقا ةنن   لننى الق نناع يتقةنند المصننرف  مننا ت ننمنل نظننام الشننركا  

   العنام المنال  من  مكا نن   همزايناالمملكن  العر ةن  السنعودي  حةننب ال يتجناهز مجمنوع منا يحصننل  لةنل   نو مجلنس اإلدارة  نن

 أل  رياا. 500مالة  أه  ةنة  مرلغ 

العقود هه   ما يعتمده مجلس اإلدارة م  اةااا  هقرارا   ة ا الخصوك هتحدد مكا    الموففة  هكرار التنفة ية  ه   

    وء ا نظم  هاللوااح ذا  العالق  الت  تصدرذا الجةا  اإلشرا ة  هالرقا ة   لى الق اع المصر      المملك  العر ة  

 السعودي .
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 اللجان أعضاء مكافآت

 جلسا  ح ور  دا المجموع
 الثا ت  المكا   

 ا ح ور الجلسا () دا  د
 

 المراجع  لجن  أ  اء

15,000 15,000 
 الغامدي   ةل    اعد. د -

 النمر حمد    اعود. د 100,000 15,000 115,000

 المنة   رداللل    أحمد. د 100,000 15,000 115,000

 المجموع 200,000 45,000 245,000

 لجن  الترشةحا  هالمكا    أ  اء

6,000 6,000 
 الغامدي   ةل    عدا. د -

6,000 6,000 
 ا انم  الةما     محمد. أ -

6,000 6,000 
 المريشد حمد    م ل م.  -

6,000 6,000 
 الكثةري  ل     اعد. أ -

24,000 24,000 
 المجموع -

 المخا ر لجن  أ  اء

6,000 6,000 
 الراز   الةما     حمد. د -

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

6,000 6,000 
 الكثةري  ل     اعد. أ -

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

24,000 24,000 
 المجموع -

 اللجن  التنفة ي  أ  اء

30,000 30,000 
 الزامل  رداللل     ردالعزيز .معال  م -

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

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

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

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

185,000 185,000 
 المجموع -
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 مكافآت كبار التنفيذيين

 ةةم الراةس التنفة ي  مكا    أ لى ات  م  كرار التنفة ية  مم  تلقوا أ لى المكا    هالتعوي ا   م 

 هالمدير المال 
    الرياا  المجموع

المكا    

 الثا ت 

 14,595,029 رهات  

 3,447,252  دال  

 - مزايا  ةنة 

 18,042,281 المجموع

المكا    

 المتغةرة

 8,415,173 مكا    دهري 

 - أر اح

 - س ع تحفةزي  قصةرة ا جل

 - س ع تحفةزي   ويل  ا جل

 1,349,833 ا اةم الممنوح  ) القةم  السوقة     تاري  االاتحقا ( 

 9,765,006 المجموع

 5,407,035 مكا حة نةاي  الخدم 

 439,000 مجموع مكا حة التنفة ية     المجلس

 33,653,322 المجموع الكلي

 

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

 ه    ي مصلح  تعود    اء مجلس اإلدارة هأزهاجةم هأهالدذم القصر    أاةم أه أدها  دي  الشرك  أه أي م  شركاتةا التا ع 

 اام م  تعود لل المصلح  م
 ا    العدد    نةاي  العام العدد     داي  العام

 التغةر

نسر  

 الصكو، ا اةم الصكو، ا اةم التغةر

 - - - 990,572 - 990,572 معال  م/ رد العزيز     رداللل الزامل 1

 - - - 10,143 - 10,143 د/ اعد      ةل الغامدي 2

 10.76% 69,000 - 710,000 - 641,000 أ/ رد المحس      رد العزيز الفارس 3

 - - - 1,290 - 1,290 أ/ اعد     ل  الكثةري 4

 - - - 46,000 - 46,000 الراز  حمد    الةما  /دمعال   5

 - - - 21,000 - 21,000 م ل     حمد المريشد/ م 6

 - - - 120,859 - 120,859 أ / محمد    الةما  أ انم  7

 - - - 1,000 - 1,000 سالد    محمد العروديأ /  8

 

   دي  الشرك  أه أي م  شركاتةا التا ع ه    ي مصلح  تعود لكرار التنفة ية  هأزهاجةم هأهالدذم القصر    أاةم أه أدها

 اام م  تعود لل المصلح  م
 ا    العدد    نةاي  العام العدد     داي  العام

 التغةر

نسر  

 الصكو، ا اةم الصكو، ا اةم التغةر

 %100 18,300 - 36,600 - 18,300 ا راذةم الةما  السةاري/ أ 1

 %17.51 20,100 - 134,859 - 114,759  ماد  ردالرحم  الرتةري/ أ 2

 %(47.18) (3,000) - 3,359 - 6,359  رداللل جمعا  الزذران  /أ 3

 %100 86,086 - 86,086 - - أ/ مشاري  ردالعزيز الجرةر  4

 %(100) (90,950) - - - 90,950  ةد    محمد السماري/ أ 5

 %100 7,500 - 15,000 - 7,500 أ / محمد اقراا محمد ا راذةم 6

 - - - 1,200 - 1,200 محمد    ال ا  السةل / د 7
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 الجزاءات والعقوبات  

 م:2018ال توجد  راما  ذا  أثر جوذري، ه ةما يل   ةا   الغراما  الت   ر    لى المصرف سالا العام المال  
 

/
ً
 :مؤسسة النقد العربي السعودي أوال

 المخالف  السن  المالة  الحالة 

لغراما  المالة  إجمال  مرلغ ا

  الرياا السعودي
   دد القرارا  الجزااة 

 تعلةما  المساس  اإلشرا ة  3 275,000

145,000 1 
   مكا ح   سل   تعلةما  المساس  الخا    ر ا العناي  الواجر

 ا مواا هتمويل اإلرذا 
  

 

/ وزارة الشؤون البلدية والقروية:
ً
 ثانيا

 مرلغ العقو    الرياا السعودي المخالف أارا   الجة  الموقع  للمخالف 

 10,600 الم لو   التراسةص أحد  دارإ  دم أمان  مدين  الريا 

 668,000 الد ااة  هالملصقا  انل  الصراف  رف مساحا   وا ع أمان  مدين  الريا 
 

 همعظم ما  ر   لى المصرف يشمل جزاءا    ماا تشغةلة  تم معالجتةا.
 

 مة الشركاتتطبيق أحكام حوك

  حكام هإرشادا  الاح  حوكم  الشركا  الصادرة م  ذةئ  السو  المالة  هتعلةما  مساس  
ً
 صف   ام ، يعمل المصرف ه قا

 .النقد العر   السعودي
 

 اإلسهامات االجتماعية للمصرف 

% م   ا   أر اح كل  ام 1هز  لى تخصةص نسر  ال تتجام 2017أ ريل  6 تاري  ها ق  الجمعة  العام   ةر العادي  للمصرف 

 له ق، هاةكو  الصرف م  االحتةا   حسا  احتةا   سدم  المجتمحل
ً
امج هالمرالغ هالصالحةا  الت  يعتمدذا مجلس ر لرا

  رف انت : م2018عام التم سالا . اإلدارة
 

  الرياا المرلغ االجتما ة  اإلاةاما  م

   1,289,497  رنامج كفالل - ة  المصر ة   الم هالتو   لجن  اإل اإلنماءمشارك  مصرف  1

 3,000,000 المدين  المنورة -تررع لمجمح الملك  ردالعزيز للمكترا  الوقفة   2

 1,000,000 مستشفى الملك  ةصل التخصص  –هري  الوقف   اإلنماءتررع لصنده   3

 5,289,497 اإلجمال  

 

 اجتماعات الجمعية العامة خالل العام 

 الجتماع الحا ري  اإلدارة مجلس أ  اء  حاماء  ةا  يل  ه ةما ،م2018أ ريل  10  تاري  للمصرف العادي  العام  عة الجم  قد 

 :العادي  العام  الجمعة 

 اجل الح ور االام

 √ الزامل  رداللل    العزيز  رد /معال  المةندس 1

 √ الغامدي أحمد   ةل    اعد/ الدكتور 2

 √ الفارس  ردالعزيز    س المح  رد /ا اتاذ 3

 √ الراز   الةما     حمد /الدكتور معال  4

 √ الكثةري  ل     اعد/ ا اتاذ 5

 √ الحسة   ردالعزيز     ردالمحس  /ا اتاذ 6

 √ المريشد حمد    م ل  /المةندس 7

 √ العرودي محمد    سالد /ا اتاذ 8

 √ أ انم  الةما     محمد /ا اتاذ 9
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 النظامية  اماتااللتز 

ه رير    رير  االاتق اع  كما  لغ، ملةو  رياا 217 مرلغم 2018ديسمرر  31 لغ  الزكاة المقدرة للسن  المالة  المنتةة     

 ملةو  رياا  لى التوال . 3، همرلغ رياا ملةو  مرلغم 2018المال      نةاي  العامالمستحق   القةم  الم ا  

يتم  موجرةا ، م2018كححد أذم ا حداا سالا العام المال   لزكاة هالدسللمح الةةئ  العام  اتفاقة  تسوي  المصرف  هقح

م.  هيترت   لى تلك 2017حتى السن  المالة  المنتةة      ام  ا  وام السا ق  المعلق  الزكوي  جمةح الم الرا  تسوي  

اةتم تسويتةا م  التزاما  الزكاة حةب ، ريااةو  مل 263التسوي  مرالغ مستحق  للمصرف تسترد م  الةةئ  ترلغ مرلغ 

اةقوم كل م  المصرف هالةةئ  العام  للزكاة هالدسل  موج  تلك االتفاقة   التنازا    جمةح الق ايا كما . المستقرلة 

ا لحسا  ا ر اح ملةو  ريا 556هاال ترا ا     السنوا  المالة  محل ذ ا االتفا ، قام المصرف نتةج  لة ا االتفا   قةد مرلغ 

لتسوي  السنوا  المعتمد  ااتخدام نفس ا ااس م تم االتفا   لى احتسا ةا 2018المرقاة.  لما  ح  زكاة العام المال  

 .الما ة 

 

 الموظفين مزايا

 لنظام العمل هالعماا    المملك  العر ة  السعودي ، هقد  لغ ر ةد مكا حة
ً
نةاي   يتم د ح مزايا هتعوي ا  الموففة  ه قا

ملةو  رياا، كما يقوم المصرف همنسو وه  إيداع مساذما  شةري  لدى المساس   287 مرلغم 2018ديسمرر  31الخدم     

 العام  للتحمةنا  االجتما ة  لصالح منسو   المصرف حس  نظام العمل هالعماا    المملك .

 

 الخزينة أسهم

 لمصرفا قرل م   ةا المحتف  الخزين  أاةم تفا ةل إلدارة  ةما يل حس  مت لرا  الدلةل اإلرشادي إل داد تقرير مجلس ا

 ه   ااتخداماتةا    المستقرل:

 قةمتةا  ةا االحتفاظ تاري  ااتخدامةا تفا ةل
قرل  م   ةا الخزين  المحتف  أاةم  دد

 م2018ديسمرر  31المصرف كما    

 التحفةزي  المستقرلة  هالمحسو  ررامج ال

 ااس ا اةمأ لى 
 10,036,372 103,475,000 م 2012

 

 المساهمين سجل طلبات

 المساذمة : لسجل المصرف  لرا  هتواري  عدد ةا     ةما يل 

 دد  لرا  المصرف لسجل 

 المساذمة 
 أارا  ال ل  تاري  ال ل 

 م 2017للرد  لى ااتفسارا  المساذمة   ما يخص االاةم هاالر اح لعام  م 12/04/2018 1

 م2018تقرير مجلس اإلدارة لعام  مت لرا  إ داد م 18/12/2018 2
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 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 الفارس  ردالعزيز     ردالمحس / ا اتاذ ةما يل   ةا   المعامال  مح ا  راف ذهي العالق  هالت  لع و مجلس اإلدارة 

،  ا ترارذم أ  اء    مجلس إدارة شرك  اشرة  ةةامر  ةر مصلح  المريشد حمد    م ل / المةندس اإلدارة مجلس ه  و

كما ذو مو ح  ماري   وكةو اإلنماء شرك     ا اةم م % 28.75 نسر يملك  اإلنماء مصرف وكةو ماري ،  لما  ح   اإلنماء

    الجدها أدناه:

 عالقةالالطرف ذو 
نوع 

 العالقة 
 قيمتها مدتها نوع الصفقة

 وكةو  اإلنماءشرك  

 ماري 

 

ق   ال

 تعاقدي 

 ننننة  الشننننرك   اتفاقةنننن  مسننننتوى سدمنننن 

ه ننننة  أماننننن  الةةئنننن  الشننننر ة   مصننننرف 

 اإلنماء

 ان 
م 2018التعنننامال  التننن  تمننن   ننن   نننام 

   رياا اعودي أل  75تمثل   مرلغ 

 الق  

 تعاقدي 

اات ننا   الرنةنن  التحتةنن  لانظمنن  انلةنن  

 وكةننننو منننناري  هالنننن ي  اإلنمنننناءلشننننرك  

 ةاننا   اإلنمناء مقت اه يست ة  مصنرف 

 الشرك 

  831,321 انوا  5
ً
 رياا انويا

 الق  

 تعاقدي 

ااننننننتئجار موقننننننح منننننن  شننننننرك  التنننننننوير 

( الاننتغاللل اإلنمنناء)هالمملوكنن  لمصننرف 

    أ ماا ا رشف 

  65,500 انوا  5
ً
 رياا انويا

 الق  

 تعاقدي 
 ان  تحمة 

م 2018التعنننامال  التننن  تمننن   ننن   نننام 

ثناا  التنحمة  ههتجديند تمثل     إ ندار 

ألننن   28,934للمصنننرف  حجمنننال  أقسننناط 

رينننننناا اننننننعودي هم الرننننننا  مد و نننننن  

 أل  رياا اعودي 16,822 قةم  

 وكةو  اإلنماءشرك  

 اإلنماءماري  ههكال  

 للتحمة  التعاهن 

 الق  

 تعاقدي 
 ان  هكال  التحمة  اتفاقة  مول  

 م2018التعنننامال  التننن  تمننن   ننن   نننام 

هكال  التحمة   ة اتفاقتمثل      مول  

ألنننننننن  رينننننننناا  1,807 إجمننننننننال  أقسنننننننناط 

 اعودي

 وكةو  اإلنماءشرك  

 اإلنماءماري  ه

 لالاتثمار

 الق  

 تعاقدي 
 ان  ااتثمار اتفاقة 

م 2018 التعنننامال  التننن  تمننن   ننن   نننام

 قةمننننن   اانننننتثمار اتفاقةننننن تمثلننننن   ننننن  

 أل  رياا اعودي 34,085

 

 إلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمينالتنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس ا

ال يوجد لدى المصرف معلوما     أي ترتةرا  أه اتفاقةا  قام  موجرةا أي م  أ  اء مجلس اإلدارة أه كرار التنفة ية  أه 

 ف  التنازا    أي مصلح  أه حقو .مساذم  المصر 

 

 نظام الرقابة الداخلية

نظام شامل ه عاا للرقا   الداسلة  لتحقة  ا ذداف المعتمدة للمصرف،  قد  هلة  إدارة المصرف    إ دادسم  من ل  مس

تم  ناء نظام للرقا   الداسلة  يناا  أنش   المصرف هي ح    اال ترار ا ذمة  النسرة  للمخا ر المالة  هالمخا ر ا سرى 

هالسة رة  لةةا    الوق  المناا  مما يو ر  لقد تم تصمةم نظام الرقا   الداسلة  إلدارة المخا ر ،المالزم  لة ه ا نش  

 م  الرقا   المستمرة هالكش  المركر    المخا ر المحتمل  هالتعامل معةا.
ً
 معقوال

ً
 قدرا

تقدير إدارة المصرف لو ح نظام رقا   يتناا  مح ا ذمة  النسرة  للمخا ر المالة  ظام الرقا   الداسلة   لى رؤي  ههيستند ن

هتم ، المنفع  لتفعةل  وا ع رقا ة  محددة قدر معقوا م  التكلف  ه ر الكامن     أنش   المصرف، هه ةرذا م  المخا
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نظام الرقا   الداسلة   ه التال   إ  ، دم تحقة  ا ذداف هلةس لتفاديةا تصمةم نظام الرقا   الداسلة   غر  إدارة مخا ر

 الخساار المتعلق   ةا.تفادي ا س اء الجوذري  هل  اء تحكةدا  معقول  مصمم إل

لجن  مراجع  تراجح  شكل دهري التقارير الت  تعد م  المراجعة  الداسلةة    شكل الجمعة  العام إ ا   لما ذكر  إ   

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

ة  الةم ه عاا  درج  معقول  م  حةب التصمةم هالت رة ، هسالا  ناًء  لى ما ذكر نعتقد  ح  المصرف لديل نظام رقا   داسل

 الرقا   الداسلة     المصرف.  هإجراءا العام لم يك  ذنا، مالحظا  جوذري  تتعل   فعالة  نظام 

 

 أخالقيات العمل

حكام هال وا ع الشر ة  من  تحاةسل  لى  ناء  ةئ   مل ملتزم   ح لى المعايةر ا سالقة  النا ع  م  ا  اإلنماءدأ  مصرف 

ها نظم  هالتعلةما  الصادرة م  الجةا  الرقا ة  هاإلشرا ة ، هيعمل المصرف  ااتمرار  لى تعري  منسو ةل  حسالقةا  

العمل لالرتقاء  خدم  الشركاء.  كما يشجح المصرف منسو ةل م  سالا  رامج التدري  هالتو ة   لى االلتزام  الشفا ة  

ة  هاال داع    العمل هحس  التعامل مح الشركاء هالزمالء    العمل هتجن  كل ما ينا   القةم هااتشعار المسسهل

 االمة  أه يتعار  مح قةم المصرف أه ا نظم  هال وا ع اإلشرا ة ، هالعمل  لى تح ةل تلك القةم لدى كل منسو ةل. اإل

  

 المخاطر ومراقبة تحديد

 ا نظم  ه ح تمه ،مختلف  مخا ر المصرف كغةره م  المصارف إلى تعر يتةادي      إ ار ممارا  ا  ماا المصر ة  اال

  المخا ر الراةسة  الت  يمك  أ  الراةسة  المخا ر كا      هاإل الل همراقر  تحديد أجل م  المصرف    هاإلجراءا 
 
.  هتت م

 يواجةةا المصرف انت :

 

 مخاطر االئتمان:

 م  أكثر الم االاتما مخا ر  تعد
ً
   الو اء  ا سرىف ا ر لمصرف، هتعرف  لى أنةا المخا ر الناتج     إسفا  ا ل خا ر أذمة 

 مخا ريقوم المصرف  إدارة ، هر مالة اتكرد المصرف لخسا إلىيسدي قد مما  ند ااتحقاقةا  تجاه المصرف ملتزاماتةا 

 المخا ر، قروا همعايةر  ،ااوا  المستةد ل  وا ع ت ح هالت  اتما اال لمخا ر ا اةاام  سالا االاتما   فعالة  

 .للحسا ا  الةومة  اإلدارةإ ا   إلى  التركةز هحدهد العمالء، م  الم لو    صاحا هاال

 

   اتمان اال الفحص االم  هل ما 
 
 اةاا  متا ع ه ت رة  ةامةام هأحد المخا ر إلدارة مستقل  مجمو   المصرفكو

  هما يتعل   ةا م  مستندا   عد ا تمادذا، كما تتولى مسسهلة  متا ع  أي مشاكل االاتما ، ه ملةا  االاتما مخا ر

 ااتمانة  قد ت رأ    تمويال  العمالء.

 

 مخاطر السوق:

 محددا مالة  نتةج  للتغةر    الدها  لاتد قا  النقدي  المستقرلة  للالقةم  العادل   ت    تمثل مخا ر السو  مخا ر 

هيتولى  ري  إدارة مخا ر السو      السلح،أاعار همعدا العااد، أاعار الصرف ا جنر  اةم، السو  مثل أاعار ا 

 .مجمو   إدارة المخا ر مةام متا ع  هرقا   مخا ر السو  هالسةول  الت  قد يتعر  لةا المصرف

 

  :مخاطر السيولة

ماتل المتعلق   م لو اتل المالة  الت  تسدد    ا المصرف    الو اء  التزاةيواجةقد تمثل مخا ر السةول  الصعو ا  الت  

   حاال  تخفةل   أه ااو دم ااتقرار ا     حاال مخا ر السةول  هتنشح  ،موجودا  مالة  اسرى     ري ه أ النقد ري  

المصرف هللتقلةل م  ذ ه المخا ر، قام  إدارة  ا مواا، عل مصادر انخفا  مستوى التصنة  االاتمان  مما قد يسدي إلى 

 ،  اإل ا   إلى االحتفاظالسةول  احتةاجا  اال ترار آس ة    الموجودا إدارة ، كما تقوم إدارة المصرف   تنويح مصادر التمويل

 .ر ةد مالام م  النقد هما يماثلل 

 خا ر هلجا  اإلدارة ا سرى، هلتعزيز مراقر  الم مجلس اإلدارة قرل م  المخا ر  لى كا   االنكشاف مراقر  هتتم
 
ل مجلس شك

، مخا ر هالو اء  المسسهلةا  ا سرى ذا  العالق الاإلشراف  لى  ملة  إدارة  لمسا دة المجلس    اإلدارة لجن  للمخا ر

 شرح  لىم 2018للعام المال   اإلنماءالمدقق  لمصرف  الموحدة القواام المالة   م  31إلى  26 م  اإلي احا  هتشتمل

 .إدارتةا هااتراتةجة  لةا المصرف يتعر  الت  للمخا ر الراةسة  تفصةل 
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 ت الصغيرة والمتوسطةآالمنش

 كما يل : اإلنماءتعرف المنش   الصغةرة هالمتوا      مصرف 

  دد الموففة  اإليرادا  ) مالية  الرياال ( نوع المنشحة

 5إلى  1م   ملةو  3م   فر إلى  متناذة  الصغر

 49إلى  6  م ملةو  40إلى  3أكرر م    غةرة

 249إلى  50م   ملةو  200إلى  40أكرر م   متوا  

 تتجاهز أي م  المعايةر أ اله كرةرة

 

 كما    نةاي  العام المال   34 لغ  دد موفف  ق اع المنش   الصغةرة هالمتوا      المصرف 
ً
 م. 2018موففا

 المنش   الصغةرة هالمتوا   م  سالا انت :  لى تنمة  هت وير أ ماا ق اع اإلنماءم، ركز مصرف 2018سالا العام 

 

 االنتشار هتواةح سدما  المنش   الصغةرة هالمتوا      كا   منا   المملك . -

 التواح م  سالا  رنامج كفال  لتمويل المنش   الصغةرة هالمتوا  . -

 متوا  .العمل  لى تصمةم هت وير منتجا  هسدما  تتناا  مح احتةاجا  ق اع المنش   الصغةرة هال -

تصننمةم هتنفةنن   ننرامج تدريرةنن   رينندة هموجةنن  للشننركاء هللمننوففة  هالخننريجة  الجنندد إل نندادذم هتننحذةلةم لخدمنن  ق نناع  -

 المنش   الصغةرة هالمتوا  ، حةب  لغ  أيام التدري  الموجة  لخدم  الق اع كما يل :

  دد ا يام التدريرة  

 للمنش   الصغةرة هالمتوا   174يوم تدرير  منةا  9,090  دد أيام العمل التدريرة  المقدم  للموففة  

 أيام تدريرة  ، جمةعةا للمنش   الصغةرة هالمتوا   3  دد أيام العمل التدريرة  المقدم  للشركاء 

 

 م:2017م مقارن  مح العام 2018 ةما يل  أذم مسشرا  أداء ق اع المساسا  الصغةرة هالمتوا   سالا العام 

 

 لرياال (ا   الف)    م2018عام                                                                                                                                   

 
 إجمال  كرةرة متوا    غةرة متناذة  الصغر

 2,555,941  864,105 1,566,859 124,977 - داسل المركز المال  –تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   

 272,403 121,631 133,424 17,348 - سارح المركز المال  –تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   

تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   كنسر  مئوي  م  

  إجمال  التمويل    المركز المال 
- 0.15% 1.87% 1.03% 3.05% 

سر  مئوي  م  تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   كن

  إجمال  التمويل سارح المركز المال 
- 0.14% 1.06% 10% 2.17% 

  دد معامال  التمويل 

 )داسل هسارح المركز المال (
- 65 759 420 1244 

  دد العمالء الممولة  

 )داسل هسارح المركز المال (
- 12 113 39 164 

 38 - 1 35 2  دد معامال  التمويل   ما   رنامج كفال 

 2,3745 - 2,000 49,113 1,261 إجمال  مرالغ التمويل   ما   رنامج كفال 
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 )  الف الرياال ( م   2017 ام                                                                                                                                 

 
 إجمال  كرةرة   متوا  غةرة متناذة  الصغر

 2,417,574 912,000 1,320,004 185,570 - داسل المركز المال  –تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   

 209,626 95,450 106,586 7,590 - سارح المركز المال  –تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   

تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   كنسر  مئوي  م  

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

تمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   كنسر  مئوي  م  

  إجمال  التمويل سارح المركز المال 
- 0.07% 0.95% 0.85% 1.87% 

  دد معامال  التمويل 

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

  دد العمالء الممولة  

 ارح المركز المال ()داسل هس
- 9 118 41 168 

 16 - - 14 2  دد معامال  التمويل   ما   رنامج كفال 

 16,612 - - 15,110 1,502 إجمال  مرالغ التمويل   ما   رنامج كفال 

 

 برنامج كفالة:

هذلك  تاري   اتفاقة  التعاه  المحدث  مح  رنامج كفال  لتمويل المنش   الصغةرة هالمتوا   اإلنماءهقح مصرف 

هت من  االتفاقة  المحدث  ا ا   المنش   المتوا   همتناذة  الصغر لررنامج كفال ، كما  لغ  حص  مصرف  م،25/07/2018

.3.3م  نسر  2018م  اجمال  قةم  التمويل الممنوح   ما   رنامج كفال   نةاي  العام  اإلنماء
ً
 % تقريرا

 

 م:2018لعام  اءاإلنمنجازات برنامج كفالة بمصرف إهم أ

 م.2017%  المقارن   عام 275نمو محفظ  تمويل الررنامج  حوال   -

 م.2017%  المقارن   عام 144نمو  دد  مالء الررنامج  واقح  -

 إ ال   رنامج تمويل شركا  همساسا  حجاح الداسل. -

 إ ال   رنامج تمويل نقاط الرةح. -

 

 الخطط المستقبلية

  لزيادة أنش تل ه ملةاتل م  سالا تقديم العديد م  المنتجا  هالخدما  المالة   موحال لس  تنفة  المصرف اةوا ل 

المتوا ق  مح ا حكام هال وا ع الشر ة  مح االاتمرار    ااتكماا شرك  الفرهع هالصرا ا  انلة ، هزيادة أ داد الشركاء 

 ه ناء محفظ  التمويل ههدااح الشركاء. م  ا  راد هالشركا 

اتثماري للمصرف )شرك  م  سالا ال راع االإلدارة ا  وا االاتثماري  صنادي  الالمزيد م  إ ال   اإلنماءف كما ينوي مصر 

 سدما  التحويلالتواح    هسدما  المساسا  الصغةرة هالمتوا    التواح    تقديم  اإل ا   إلىاتثمار(، لال اإلنماء

 الرريد السعودي.مساس  مح الت  يملكةا منا ف  إرااا( سدما  شرك  م  سالا )

 

 خاتمة

 
 
م هالت  اشتمل   لى زيادة شرك  2018تقديره لإلنجازا  الت  حققةا المصرف سالا العام المال      اإلدارة مجلس عرري

الفرهع هالصرا ا  انلة  إ ا   للقنوا  االلكترهنة  المختلف  هالتواح    الخدما  هالمنتجا  الت  يقدمةا المصرف 

  لى  ،ال  أها  رع رقم  للمصرف، إ لعمالال
ً
هقد أاةم ذلك    نمو  دد العمالء ه ملةا  المصرف هأنعكس ذلك ايجا ا

 نتااج المصرف المالة . 

هالجةا  الحكومة  هاإلشرا ة     المملك   الكرام لمساذمة لشركاء المصرف ها هتقديره شكره   هيعرر مجلس اإلدارة 

 كما للمصرف، هاالزدذار التقدم م  مزيد تحقة     أثره لل كا  ال ي هتعاهنةم مد مةم هثقتة  لىالعر ة  السعودي  

  ملةم. همةام هاجرةم تحدي     هتفانةةم المخلص  جةودذم  لى المصرف، العاملة     لجمةح هتقديرهيقدم شكره 

الشريفة  الملك الما      ه ة ه المناار  ير ح مجلس اإلدارة هجمةح منسو   المصرف الشكر هالتقدير لخادم الحرمة 

 ناا  راةس مجلس الوزراء ههزير الد اعا مةر محمد    الما  آا اعود  ردالعزيز آا اعود هامو هل   ةده ا مة  

حفظةم اللل  لى الخدما  الجلةل  هالجةود الكرةرة الت  يقدمونةا للو   هالموا   ه قةم اللل هادد  لى الخةر 

 ال  م  كل اوء همكرهه.س اذم هحف  اللل ه ننا الغ

 هاللل هل  التو ة 

 

 مجلس اإلدارة



 نظام الرقابة
الداخلية
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  نظنام الرقا ن  الداسلةن  السةاانا  
 
عد إدارة المصرف مسسهل     إيجاد هااتمرار نظام مالام ه عاا للرقا ن  الداسلةن ، هيت نم

 
ت

 هاإلجراءا ، الت   مم  تح  إشراف مجلس اإلدارة لتحقة  ا ذداف االاتراتةجة  للمصرف.

 

تقننويم منندى كفنناءة ه عالةنن  نظننام الرقا نن  الداسلةنن   -المسننتقل   نن  اإلدارة التنفة ينن   -هيشننمل ن ننا  إدارة المراجعنن  الداسلةنن  

    المصرف هتقويم االمتثاا للسةااا  هاإلجراءا  المعتمدة، هر ح نتااج التقويم الةام  هالجوذري  إلى لجن  المراجع . 

 

لداسلة   المصرف  لى إ داء الرأي حوا مدى كفاءة ه عالة   ملةنا  الرقا ن  هر نح رأيةنا إلنى تشتمل مةام مجمو   المراجع  ا

، مرة هاحدة  لنى ا قنل، هيسنتند ذن ا النرأي  لنى إثراتنا  كا ةن  تنم الحصنوا  لةةنا من  سنالا 
ً
لجن  المراجع  هاإلدارة العلةا انويا

.  ملةا  المراجع ، أه م  سالا اال تماد  لى أ ماا مقدم  س
ً
 دما  التوكةد انسري  متى كا  ذلك مناارا

 

هتر ا جمةح إدارا  المصرف جةود منسق  همتكامل  لتحسة   ةئ  الرقا   م  سالا المراجع  المسنتمرة هتسنةةل اإلجنراءا  لمننح 

ة ين  العلةنا هتصحةح أي قصنور  ن  أنظمن  الرقا ن . هتقنوم كنل إدارة ه ن  المسنسهلةا  المسنندة لةنا هتحن  إشنراف اإلدارة التنف

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

 

تتنولى مجمو نن  االلتننزام رقا نن  التننزام المصننرف  المت لرننا  النظامةن  هالسةااننا  هاإلجننراءا  الداسلةنن  منن  سننالا ت رةقننا  الرقا نن  

 استرارا  االلتزام.انلة  المركزي  هم  سالا التقويم ال ات  ه

 

لقد تنم تصنمةم نظنام الرقا ن  الداسلةن  لتقنديم تحكةندا  معقولن  لمجلنس اإلدارة  ن  قندرة المصنرف  لنى إدارة المخنا ر لتحقةن  

ا ذداف االاتراتةجة . ه الر م م  ذلك  إ  أنظم  الرقا ن  الداسلةن ، مةمنا  لغن  جنودة تصنمةمةا، تخ نح لقةنود متح نل ، هقند ال 

ش  جمةح أهجل القصور    أنظم  الرقا  ، ه الهة  لى ذلك،  إ  اانتخدام التقنويم الحنال  لفعالةن  أنظمن  الرقا ن  تمنح أه تك

 للفترا  المستقرلة     حاا تغةر  الظرهف أه    حاا  دم االلتزام  السةااا  هاإلجراءا .
ً
 قد ال يكو  مالاما

 

 للرقا   الداسلة 
ً
 متكامال

ً
 ه قا إلرشادا  مساس  النقد العر   السعودي المتعلق   الرقا   الداسلة . لقد  رق  اإلدارة إ ارا

كمنننا تتنننولى لجنننن  المراجعننن  مراجعننن  تقنننويم  عالةننن  نظنننام الرقا ننن  الداسلةننن   لنننى النحنننو الننن ي أ دتنننل إدارة المراجعننن  الداسلةننن  

 للمصرف. 

م يتلن  العناين  الالزمن   شنكل كناف من  قرنل اإلدارة إ  تقرير تقويم الرقا   الداسلة  للمصرف ال يحتوي  لنى أي  نع  جنوذري لن

    إ ار أ ماا الرقا   الداسلة .

 

ه ننناء  لننى نتننااج التقننويم المسننتمر  نظمنن  الرقا نن  الداسلةنن  التنن  قامنن   ةننا اإلدارة سننالا العننام، تننرى اإلدارة أ  أنظمنن  الرقا نن  

اقرتةننا  ااننتمرار، كمننا أ  اإلدارة تسننعى  ااننتمرار إلننى تعزيننز الداسلةنن  الحالةنن   ننمم   لننى نحننو كنناف، هتعمننل  فعالةنن ، هيننتم مر 

 هتقوي  نظام الرقا   الداسلة  للمصرف.

 

ه ننناًء  لننى مننا اننر ،  ننإ  مجلننس اإلدارة يصنناد   لننى تقننويم اإلدارة لنظننام الرقا نن  الداسلةنن ، ه قننا لتعلةمننا  مساسنن  النقنند 

 العر   السعودي.
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 تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

 م2018ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

تتولى لجن  المراجع  دراا  القواام المالة  هالسةااا  المحاارة  هاإلشراف  لى أ ماا المراجع  الداسلة  هالمراجعة  

 تدسل  ح ماا م2018 العام سالا المراجع  لجن  ، هقد قام 2018الخارجةة ، ه قد  اللجن  أر ع  اجتما ا  سالا العام المال  

 :هأ رزذا استصا ةا ن ا    

   م.2018مراجع  ها تماد س   المراجع  الداسلة  للعام المال 

 م.2018إدارة المراجع  الداسلة ، همتا ع  تنفة  س   المراجع  سالا العام المال    لى اإلشراف 

  م.2018العام  سالا الداسلة  المراجع  تقارير دراا 

  للنظر    ا تمادذا إلى مجلس  التو ة  هالقواام الر عة  هر ح م31/12/2018    كما السنوي  لة الما القواام دراا

 اإلدارة.

  الحسا ا  الخارجةة  مراجع  م  الصادر" دارةاإل س ا " دراا. 

  م.31/12/2018  تعةة  مراجع  الحسا ا  للعام المنتة     هالتو ة  الحسا ا  مراجع   ره  دراا 

 الداسلة . هاإلجراءا  هالسةااا  النظامة   المت لرا  المصرف االلتزام الر عة  الت  تعكس التزام دراا  تقارير 

  مراجع  هتحديب الاح  لجن  المراجع  لتشمل آسر ما  در م  الجةا  الرقا ة  هاإلشرا ة  هر ح التو ة   ا تمادذا إلى

 مجلس االدارة. 

 

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

ام شامل ه عاا للرقا   الداسلة  لتحقة  ا ذداف المعتمدة للمصرف  قد تم ظدارة المصرف    إ داد نإل  مسئولة  م  من 

 ناء نظام للرقا   الداسلة  يناا  أنش   المصرف هي ح    اال ترار ا ذمة  النسرة  للمخا ر المالة  هالمخا ر ا سرى 

للرقا   الداسلة  إلدارة المخا ر هالسة رة  لةةا    الوق  المناا  مما يو ر لقد تم تصمةم نظام  ،المالزم  لة ه ا نش  

 قدرا معقوال م  الرقا   المستمرة هالكش  المركر    المخا ر المحتمل  هالتعامل معةا. 

لمخا ر المالة  هيستند نظام الرقا   الداسلة   لى رؤي  هتقدير إدارة المصرف لو ح نظام رقا   يتناا  مح ا ذمة  النسرة  ل

هتم  .ه قدر معقوا م  التكلف  هالمنفع  لتفعةل  وا ع رقا ة  محددة ،ه ةرذا م  المخا ر الكامن     أنش   المصرف

ه التال   ا  نظام الرقا   الداسلة  ، تصمةم نظام الرقا   الداسلة   غر  إدارة مخا ر  دم تحقة  ا ذداف هلةس لتفاديةا 

 عقول  لتفادي ا س اء الجوذري  هالخساار المتعلق   ةا.مصمم إل  اء تحكةدا  م

لكفاي   تقويممراجع   شكل دهري التقارير الت  تعد م  المراجعة  الداسلةة  هالخارجةة  هتت م  ذ ه التقارير اللجن   هتراجح

 ه عالة  الرقا   الداسلة . 

هسالا ، ه عاا  درج  معقول  م  حةب التصمةم هالت رة    ناء  لى ما ذكر نعتقد  ا  المصرف لديل نظام رقا   داسلة  الةم

 ذنا، مالحظا  جوذري  تتعل   فعالة  نظام هإجراءا  الرقا   الداسلة     المصرف.   ام لم يكعال

 

 

 

 رئيس اللجنة    د. سعد عطية الغامدي 

 عضو   د. أحمد بن عبدالله المنيف  

 عضو    د. سعود بن محمد النمر
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 ئمة المركز المالي الموحدة قا

 ديسمبر  31كما في 
 إيضاح

2018 2017 

   الف الرياال  السعودي  السعودية بآالف الرياالت

    الموجودات

 7,299,371 7,359,684 5 السعودي نقد هأر دة لدى مساس  النقد العر  

 9,788,857 8,292,547 6 أر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 15,066,199 18,399,178 7  ا   ااتثمارا ،

 79,062,597 83,685,166 8  ا    تمويل،

 1,876,423 1,896,679 9 ممتلكا  همعدا ،  ا  

 1,658,229 1,700,073 10 موجودا  أسرى    

 114,751,676 121,333,327  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين

    

    تطلوبامال

 1,352,887 6,318,336 11 أر دة للرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 89,064,751 90,128,138 12 هدااح العمالء

 3,990,276 3,589,145 13 م لو ا  أسرى

 94,407,914 100,035,619  إجمالي المطلوبات

    

    المساهمين حقوق

 15,000,000 15,000,000 14 رأس الماا

 2,259,457 2,888,815 15 ظام احتةا   ن

احتةا   القةم  العادل  لالاتثمارا   القةم  العادل  م  سالا 

 86,764 (22,377)  الدسل الشامل انسر/المتاح  للرةح

 16,484 54,084  احتةا ةا  أسرى

 1,896,529 1,990,693  أر اح مرقاة

 1,191,964 1,489,967 22 أر اح مقترح توزيعةا

 (107,436) (103,475) 16 ن أاةم سزي

 20,343,762 21,297,708  إجمالي حقوق المساهمين

 114,751,676 121,333,327  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 39 إلى 1تعد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا
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 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 39 إلى 1  م  تعد اإلي احا  المر ق
ً
 جزءا

 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 إيضاح

2018 2017 

   الف الرياال  السعودي  السعودية بآالف الرياالت

    

 4,254,739 4,893,617 18 هالتمويل اتثمارا اال م  الدسل

 (761,715) (1,095,785) 18  جل  مالء ااتثمارا   لى  اادا 

 3,493,024 3,797,832 18 صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

 875,627 986,755   19  ا   مصر ة ، سدما  أتعا سل د

 (199,191) (255,701) 19 مصاري  أتعا  سدما  مصر ة   

 676,436 731,054  أتعا  سدما  مصر ة ،  ا  

 152,857 176,616      ا    مال ، تحويل أر اح

مكاا  ااتثمارا  مدرج   القةم  العادل     قاام  الدسل، 

 4,553 131,338   ا  

مكاا  ااتثمارا   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل 

 20,241 -  انسر/ااتثمارا  متاح  للرةح،  ا  

 22,426 4,204  ر احأ توزيعا دسل 

 3,419 3,878  ا سرى العملةا  دسل

 4,372,956 4,844,922  دخل العملياتإجمالي 

 876,009 939,583 20    حكمةا رهات  موففة  هما

 148,563 159,209  يجارا  همصاري  مران إ

 199,601 178,192 9 هإ فاء ااتةال،

 520,560 578,719  مصاري   مومة  هإداري  أسرى

 558,482 392,796 1.8  انخفا  قةم  التمويل مخصص

 52,918 73,756  مخصص انخفا  قةم  الموجودا  المالة  ا سرى

  العملياتإجمالي مصاريف 
2,322,255 2,356,133 

 2,016,823 2,522,667  دخل العمليات     صافي 

 (5,466) (5,234) 5.7,4.7   رهع المشتر،المشالحص     سسارة الشرك  الزمةل  ه

 2,011,357 2,517,433  صافي دخل السنة

 1.35 1.69 21 ()بالريال السعودي األساسي والمخفض للسهمربح ال
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

2018 2017 

 السعودي    الف الرياال  السعودية بآالف الرياالت

 دخل السنة صافي
 

2,517,433 2,011,357 

 الدخل الشامل اآلخر: 

ة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة إعاد ال يمكنبنود 

 في الفترات الالحقة

 

  

حقو  ملكة   القةم      أدها التغةر    قةم  االاتثمارا  

 العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر

 

(23,820) - 

مكاا   ةح ااتثمارا     أدها  حقو  ملكة   القةم  العادل  م  

 سالا الدسل الشامل انسر

 

1,941 - 

اكتواري  ناتج     إ ادة قةاس أر دة مكا    نةاي   اح/)سساار(أر 

 سدما  الموففة 

 

8,851 (9,381) 

بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة 

 في الفترات الالحقة

 

  

 ا   التغةر    القةم  العادل  للصكو،  القةم  العادل  م  سالا 

 الدسل الشامل انسر

 
28,581 - 

التغةر    القةم  العادل  الاتثمارا  أدها  حقو  الملكة    ا  

 المتاح  للرةح

 

- 10,367 

مكاا   ةح ااتثمارا   كو، مدرج   القةم  العادل  م  سالا الدسل 

 الشامل انسر/ متاح  للرةح

 
- 8,256 

 للسنةالشامل الدخل  إجمالي
 

2,532,986 2,020,599 

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة 39 ىإل 1تعد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 .جزءا
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   الف الرياال  السعودي  ديسمرر   31    للسن  المنتةة  قاام  التغةرا     حقو  المساذمة  الموحدة

 المــال رأس إيضاح 2018
 ياالحتياط

 لنظاميا

 احتياطي
القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات
بالقيمة 
 العادلة

 احتياطيات
 أخرى

 
 األرباح
 المبقاة

أرباح مقترح 
 توزيعها

سهم أ
 جمالياإل خزينة

 20,343,762 (107,436) 1,191,964 1,896,529 16,484 86,764 2,259,457 15,000,000 36 الرصيد في بداية السنة )معدل(

تنحثةر ت رةن  المعةنار النندهل  

ينناير  1    9-للتقرير المال  

 (722,868) - - (608,966) - (113,902) - - ج 4   2018

 1الر نننةد المعننندا كمنننل  ننن  

 19,620,894 (107,436) 1,191,964 1,287,563 16,484 (27,138) 2,259,457 15,000,000  م 2018يناير 

 2,517,433 - - 2,517,433 - - - -  السن  دسل  ا  

 ننننا   التغةننننر  نننن  القةمنننن  

العادلنننننن  لالاننننننتثمارا   نننننن  

أدها  حقنننننننننننننو  الملكةننننننننننننن  

مدرج   القةم  العادل  من  ال

 (23,820) - - - - (23,820) - -  سالا الدسل الشامل انسر

 ننننا   التغةننننر  نننن  القةمنننن  

العادلنن  الاننتثمارا  الصننكو، 

المدرج   القةم  العادل  من  

 28,581 - - - - 28,581 - -  انسر سالا الدسل الشامل

مكاا   ةح ااتثمارا  أدها  

حقنننننننو  الملكةننننننن  المدرجننننننن  

القةمنننن  العادلنننن  منننن  سننننالا  

 1,941 - - 1,941 - - - -   انسر الدسل الشامل

سسنننناار اكتوارينننن  ناتجنننن   نننن  

إ ننادة قةنناس مكا نن   نةاينن  

 8,851 - - 8,851 - - - - 2.24 سدما  الموففة 

 2,532,986 - - 2,528,225 - 4,761 - -  اجمال  الدسل الشامل 

 االحتةننننا   محننننوا إلننننى

 - - - (629,358) - - 629,358 - 15 النظام 

 (217,061) - - (217,061) - - - - 22 زكاة للسن  الحالة  

 556,579 - - 556,579 - - - - 22 زكاة للسنوا  السا ق  

توزيعنننا  ار ننناح مد و ننن   ننن  

 (1,191,964) - (1,191,964) - - - - - 22 م 2017م العا

توزيعننننننننننا  ار نننننننننناح مقتننننننننننرح 

 - - 1,489,967 (1,489,967) - - - - 22 م2018توزيعةا للعام 

احتةننننننننا    ننننننننرامج أاننننننننةم 

 (7,687) - - (45,288) 37,601 - - - 16 الموففة  

  ننا   التغةننر  نن  أاننةم

 3,961 3,961 - - - - - -  الخزين 

 21,297,708 (103,475) 1,489,967 1,990,693 54,085 (22,377) 2,888,815 15,000,000  لسن  ا    نةاي  الر ةد

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 39 إلى 1تعد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا



67             2018التقرير السنوي  

 

 

 

   الف الرياال  السعودي  ديسمرر   31للسن  المنتةة       قاام  التغةرا     حقو  المساذمة  الموحدة

 رأس المنناا إي اح 2017
االحتةا   
 النظام 

 احتةا  
القةم  
العادل  

 مارا لالاتث
متاح  ال

 للرةح
احتةا ةا  
 أسرى

 
 ا ر اح
 المرقاة

أر اح 
مقترح 
 توزيعةا

أاةم 
 اإلجمال  سزين 

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

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

 القةم     التغةر ا   

 متاح ال اتثمارا لال العادل 

 10,367 - - - - 10,367 - - 36 للرةح

المحقق  م   مرالغال  ا  

 8,256 - - - - 8,256 - -    للرةح متاح ال اتثمارا اال

سساار اكتواري  ناتج     

إ ادة قةاس مكا    نةاي  

 (9,381) - - (9,381) - - - - 2.24 سدما  الموففة 

 2,020,599 - - 2,001,976 - 18,623 - -  سل الشامل اجمال  الد

 االحتةا   محوا إلى

 - - - (502,839) - - 502,839 - 15 النظام 

 (62,090) - - (62,090) - - - - 22 زكاة للسن  الحالة 

 (42,070) - (42,070) - - - - -  زكاة للسن  السا ق 

 - - 1,191,964 (1,191,964) - - - - 22 أر اح مقترح توزيعةا

توزيعا  ار اح مد و      

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

احتةا    رامج أاةم 

 (10,131) - - (15,023) 4,892 - - - 16 هأسرى الموففة 

  ا   التغةر    أاةم

 3,972 3,972 - - - - - -  الخزين 

 20,343,762 (107,436) 1,191,964 1,896,529 16,484 86,764 2,259,457 15,000,000  لسن  ا    نةاي  الر ةد

 

 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 39 إلى 1تعد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا
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 ال يتجزأ م  ذ ه القواام المالة  الموحدة. 39 إلى 1تعد اإلي احا  المر ق  م  
ً
 جزءا

 قاام  التد قا  النقدي  الموحدة

 ديسمرر  31للسن  المنتةة      

 إي اح

2018 2017 

 الرياال    الف

 السعودي 

 ياال الر    الف

 السعودي 

    األنشطة التشغيلية:

 2,011,357 2,517,433  السن  ا   دسل 

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة

    :التشغيلية

 199,601 178,192 9 هإ فاء ااتةال،

 228 (274)  )مكاا (/سساار  ةح ممتلكا  همعدا ،  ا   

 الدسل، قاام     العادل  القةم   مدرج ال اتثمارا اال محقق  م  ةر  )مكاا (/سساار

 6,223 (32,370)   ا  

 (22,426) (4,203)  ر احأ توزيعا دسل 

 558,482 392,796 1.8  انخفا  قةم  التمويل مخصص

 52,918 73,756  مخصص انخفا  قةم  الموجودا  ا سرى

 1,444 282  احتةا    رامج أاةم الموففة 

 5,466 5,234 4.7 , 5.7 هالمشرهع المشتر، الزمةل  الشرك  سسارة    الحص 

  3,130,846 2,813,293 

    صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية

 (522,776) (110,964)  هديع  نظامة  لدى مساس  النقد العر   السعودي

 3,516,130 389,960  ترة ااتحقاقةا ا  لة     ثالث  أشةرأر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى تزيد  

 (8,930,422) (3,327,430)  ااتثمارا 

 (9,309,133) (5,624,310)  تمويل 

 91,133 (66,831)  موجودا  أسرى

    صافي الزيادة /)النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 (1,078,917) 4,965,449  أر دة للرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 8,452,525 1,063,387  هدااح العمالء

 1,403,833 (195,694)  م لو ا  أسرى

 (3,564,334) 224,413   صافي النقد الناتج من/)المستخدم في(/ األنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثمارية:

 (338,434) (198,456) 9 شراء ممتلكا  همعدا 

 - 282   متحصال  م   ةح ممتلكا  همعدا

 23,953 4,204  مستلم  ر احأ توزيعا 

 (314,481) (193,970)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    :األنشطة التمويلية

 (787,048) (1,191,964)  توزيعا  االر اح هالزكاة المد و  

 (787,048) (1,191,964)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (4,665,863) (1,161,521)  صافي )النقص( في النقد وما يماثله

 15,368,063 10,702,200  النقد هما يماثلل     داي  السن 

 10,702,200 9,540,679 23 النقد وما يماثله في نهاية السنة 

 3,995,808 4,558,755  هالتمويلة  اتثماري اال ا نش   م  المحصل الدسل

 905,022 1,065,492   جل  مالء ااتثمارا  وع  لىالعااد المد 

 االاتثمارا   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر/المتاح  قةم     التغةر  ا   

 10,367 4,761  للرةح
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 لمالية الموحدة إيضاحات حول القوائم ا

 م2017م و 2018ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين  في 

  

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

ذن 1427 فر  28هتارينن   15المراوم الملك  رقم م/ شرك  مساذم  اعودي   موج  )المصرف(، اإلنماءمصرف  تحاس

يعمل  (.م2006مارس  27ذن )الموا   1427 فر 27 ( هتاري 42ء رقم )امجلس الوزر  ه موج  قرارم( 2006مارس  28)الموا   

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

  90م(، هيقوم  تقديم الخدما  المصر ة  م  سالا 2008 مايو
ً
     ام  85)  ر ا

ً
 م(    المملك  العر ة  السعودي .2017 ر ا

 :ذو للمصرف نوا  المركز الراةس إ  

 اإلنماءمصرف 

 المركز الراةس

  ري  الملك  ةد

  66674ك    

 11586الريا  

 المملك  العر ة  السعودي 

 تشمل القواام المالة  الموحدة القواام المالة  للمصرف هشركاتل التا ع  )المصرف( المسجل     المملك  هالم كورة أدناه:

 

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف بعةاسم الشركة التا

 نذ 1430جمادى انسرة  7 % 100 لالاتثمار اإلنماءشرك  

 )م2009مايو  31الموا   (

سنننندما  إدارة الموجننننودا  هالوانننننا   

هتقنننديم المشنننورة هالتعةننند  التغ ةننن  

 هالحف     أ ماا ا هرا  المالة 

 15الموا   (ذن  1430شعرا   24 % 100 شرك  التنوير العقاري 

 )م2009أ س س 

أنشنننئ  الشنننرك   غنننر   مسنننك هإ نننرال 

 العقارا  لا را  التمويلة 

 اإلنماءشرك  هكال  

 للتحمة  التعاهن 

 30ذن)الموا    1435ر ةح ا ها  29 100%

 م( 2014يناير 

 وكةننننو  اإلنمنننناءهكةننننل تننننحمة  لشننننرك  

 ماري  )شرك  زمةل (

 

م  سالا منتجا  متنو   هأدها  متوا ق  مح أحكام الشريع  هالنظام االاتثماري  ه مصر ة جمةح الخدما  ال المصرف يقدم

 .ها نظم  االسرى ذا  العالق     المملك  العر ة  السعودي  مصرفلل ا ااس

 

 ب( الهيئة الشرعية

 م  المصرف  توا   أ مالل مح أحكام الشريع ،  قد قام  إنشاء ذةئ  شر ة  لتخ ح ج
ً
مةح أ ماا همنتجا  المصرف التزاما

 لمراجعتةا هموا قتةا.

 

 أسس اإلعداد –2

 أ( بيان االلتزام

 :تم إ داد القواام المالة  الموحدة للمصرف

 

i)  للمعايةر الدهلة  للتقرير المال  المعدل  م  قرل مساس  النقد العر   السعودي  شح  المحاار     الزكاة" 
ً
ه قا

ة  جمةح المعايةر الدهلة  للتقرير المال  الصادرة    مجلس معايةر المحاار  الدهلة  ه رير  الدسل"، هالت  تت ل  ت ر

 –( 21" راا  الدسل" هتفسةر لجن  تفسةرا  المعايةر الدهلة  للتقرير المال  ) –( 12ما  دا ت رة  معةار المحاار  الدهل  )

 "الراوم"  قدر تعلقةا  الزكاة ه رير  الدسل.

ii) حكام نظام  
ً
مراقر  الرنو، هنظام الشركا  المعموا  ل    المملك  العر ة  السعودي  هالنظام ا ااس  ه رقا

 للمصرف.
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             ب( أسس العرض والقياس

، تم إ داد القواام المالة  الموحدة ه قا لمردأ التكلف  التاريخة   ةما  دا االاتثمارا   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر

 اتثمارا  المدرج   القةم  العادل  م  سالا قاام  الدسل، همكا    نةاي  الخدم   ةتم قةااةا  ااتخدام القةم  العادل .هاال

 يتم  ر  قاام  المركز المال  الموحدة  لى أااس السةول .

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

الوفةفة  للمصرف، هيتم تقري  المرالغ  قر  أل ، ما لم يرد تعر  القواام المالة  الموحدة  الرياا السعودي هذو العمل  

 سالف ذلك.

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يت ل  إ داد القواام المالة  الموحدة ه قا للمعايةر الدهلة  للتقرير المال ، ااتخدام  عل ا حكام هالتقديرا  هاال ترا ا  

  يمك  أ  تسثر  لى مرالغ الموجودا  هالم لو ا  المفصح  نةا. كما يت ل  ذلك م  اإلدارة ااتخدام المحاارة  الةام  الت

ا حكام  ند ت رة  السةااا  المحاارة  للمصرف. يتم تقةةم ذ ه التقديرا  هاال ترا ا  ها حكام  صورة مستمرة هذلك  لى 

مشورة المةنة  هتوقعا  لاحداا المستقرلة  الت  يعتقد أااس سررة المصرف ه وامل أسرى تشتمل  لى الحصوا  لى ال

 حنةا معقول  ه قا للظرهف. هقد تمثل  المجاال  الةام  الت  ااتخدم   ةةا اإلدارة التقديرا  أه اال ترا ا  أه مارا   ةةا 

الموجودا  المالة   ه(، هتقةةم انخفا  قةم 3ا حكام    تقةةم الموجودا  المالة  هالم لو ا  المالة  )إي اح رقم 

تقةةم مكا    نةاي   (، ه  ح3 التكلف  المستنف ة هالموجودا  المالة   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر)

 ف(.  3 (، هالزكاة ) 3ع (، ه   قةاس السة رة  لى الشركا  المستثمر  ةةا ) 3الخدم  )

 

 هـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمردأ االاتمراري  هتعتقد  ح  لدى قام  إدارة المصر 
ً
ف  تقةةم قدرة المصرف  لى االاتمرار    العمل ه قا

المنظور. كما أنل لةس لدى إدارة المصرف أي  لم  لالمصرف الموارد الكا ة  هالنة  لموا ل  أ مالل    المستقر

 ذام  حوا قدرة المصرف  لى االاتمرار ه
ً
 لمردأ االاتمراري . حي  أمور ذام  يمك  أ  تثةر شكوكا

ً
  قا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 
تتماشى السةااا  المحاارة  المترع     إ داد ذ ه القواام المالة  الموحدة مح تلك المستخدم     إ داد القواام 

  كما ذو مو ح    م  ةما  دا التعديال   لى السةااا  المحاارة2017ديسمرر  31المالة  الموحدة للسن  المنتةة     

 انت :

 

 اعتماد المعايير الجديدة

 ا تمد المصرف ت رة  المعايةر الجديدة انتة  هالت  أ رح  ااري  سالا السن :

 

 تالتعديال عن مختصر وصف تاريخ السريان  والتعديالت المعيار

المعةننار النندهل  للتقريننر المننال  

 "ا دها  المالة " 9 -

ا من   9-رنا  المعةنار الندهل  للتقرينر المنال  رقنمتشكل مت ل م2018يناير  1
ً
ا كرةنر

ً
تغةةنر

"ا دها  المالةن : اال تنراف هالقةناس".  39-معةار المحاار  الندهل  رقنم

ي رنننن  المعةننننار الجدينننند تغةةننننرا  جوذرينننن   لننننى محااننننر  الموجننننودا  

 المالة  ه لى  عل جوان  المحاار     الم لو ا  المالة .

نمننناذح قةننناس  9-مقدهل  للتقرينننر المنننال  ريحنننتف  هيرسنننع المعةنننار الننن

الموجننودا  المالةنن ، حةننب يصننن  قةنناس الموجننودا  المالةنن  إلننى  ئتننة  

راةسننةتة  هذمننا: التكلفنن  المسننتنف ة هالقةمنن  العادلنن ، هيعتمنند أانناس 

التصنننننة   لننننى نمننننوذح أ منننناا المنشننننحة هسصننننااص التنننند قا  النقدينننن  

ةنار اانتردا نمنوذح "الخسنارة التعاقدي  للموجودا  المالة . كمنا أ  المع

المتكرنندة"  نمننوذح "الخسننارة المتوقعنن "  ننند قةنناس مخصصننا  انخفننا  

 قةم  الموجودا  المالة .
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المعةننار النندهل  للتقريننر المننال  

"اإلينننرادا  منننن  العقنننود مننننح  15-

 العمالء"

  15-يحننندد المعةنننار الننندهل  للتقرينننر المنننال  رقنننم م2018يناير  1
ً
ا شنننامال

ً
نننا هاحننند

ً
 نموذج

للمحااننر   ننن  اإلينننرادا  الناشنننئ   ننن  العقنننود منننح العمنننالء هيحنننل محنننل 

ننا  نن  
ً
التوجةةننا  الحالةنن  للمحااننر   نن  تلننك االيننرادا ، هالموجننودة حالة

العديد م  المعايةر هالتفسةرا   م  المعنايةر الدهلةن  للتقرينر المنال . 

ا يتكنننو  مننن  سمنننس س نننوا  ت رننن   لنننى 
ً
نننا جديننند

ً
ه نننح المعةنننار نموذج

ا  الناشنننئ   ننن  العقنننود المررمننن  منننح العمنننالء.  موجننن  المعةنننار اإلينننراد

، يننتم إثرننا  اإليننرادا  منن  العقننود مننح  15-النندهل  للتقريننر المننال  رقننم

العمالء  العو  ال ي يتوقح أ  تستحقل المنشحة مقا ل تحويل الر نااح 

 أه الخدما  إلى العمةل.

 

 

لى المعايةر الدهلة  للتقرير المال  الت  تم نشرذا هالت  يتعة   لى لقد ارتحى المصرف  دم االتراع المركر للتعديال   

 م  السنوا  المحاارة  الت  تردأ م  أها يناير 
ً
 (.37م )إي اح رقم 2019المصرف اترا ةا ا ترارا

 .ح( 3ه( هرقم ) 3   ت رة  ذ ه المعايةر    االي احا  رقم ) الناتج تم  ر  التغةرا     السةااا  المحاارة  

 

 للسةااا  المحاارة  الةام  المترع     إ داد القواام المالة  الموحدة
ً
 : ةما يل  ملخصا

  

 أ( أسس توحيد القوائم المالية

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

 رف.لنفس السن  المالة  للمص

 

الشركا  التا ع  ذ  الشركا  الت  يكو  للمصرف القدرة  لى التحكم  ةةا. تعترر المنشحة قادرة  لى التحكم  منشحة أسرى 

     وااد متغةرة م   القتل  المنشحة ، لالاتثمار    تلك المنشحة هيكو  لةا قدرة 
ً
 أه تمتلك حقوقا

ً
 ندما تكو  معر  

   سالا اة رتةا  لى المنشحة. لى التحثةر  لى تلك العوااد م

أما    الحاال  الت  تمثل  ةةا حقو  المصرف أقل م  أ لرة  التصوي  أه ما يماثلةا م  حقو     الشرك  المستثمر  ةةا، 

  ةتم مرا اة العوامل هالظرهف ذا  الصل  لتقدير مدى هجود اة رة  لى المنشحة، هيشمل ذلك:

   التصوي   لى قرارا  انسري     المنشحة المستثمر  ةا.الترتةرا  التعاقدي  مح ذهي أحقة 

 .الحقو  الناشئ  جراء ترتةرا  تعاقدي  أسرى 

 .حقو  تصوي  المصرف الحالة  هالمتوقع  الت  تنشح    أدها  حقو  ملكة  مثل ا اةم 

ا  للتغةر     نصر أه أكثر هيقوم المصرف  تحديد ما إذا كان  لل اة رة  لى المنشحة المستثمر  ةا هذلك  ند هجود مسشر 

 م   نا ر السة رة.

 م  تاري  انتقاا السة رة 
ً
 م  تاري  انتقاا السة رة إلى المصرف هيتم التوق     ذلك ا ترارا

ً
يتم توحةد الشركا  التا ع  ا ترارا

   قاام  الدسل الموحدة م  المصرف.  هتعر  نتااج الشركا  التا ع  المستحوذ  لةةا أه المسترعدة سالا الفترة )إ  هجد ( 

 م  التاري  الفعل  لالاتحواذ أه التاري  الفعل  لالاترعاد، حس  ما ذو مالام.
ً
  ا ترارا

المشا ة  ها حداا للمعامال   تقويمالمالة  الموحدة  ااتخدام اةااا  محاارة  موحدة هأاالة   القواامتم إ داد 

المترع  م  الشركتة  التا عتة  تتماشى مح السةااا  المحاارة   إ  السةااا  المحاارة     فرهف مماثل .ا سرى 

المترع  م  قرل المصرف. هيتم إجراء تعديال ، إ  هجد ،  لى القواام المالة  للشركتة  التا عتة  لتتماشى مح القواام 

 المالة  للمصرف. 

 

 ةر مسة رة لةتم اإل صاح  نةا. إ  العمل  حةب أ  الشركا  التا ع  مملوك   الكامل للمصرف، ال يوجد أي حقو  ملكة  

 الوفةفة  لجمةح الشركا  التا ع  للمصرف ذ   مل  الرياا السعودي.

 

يتم ح ف ا ر دة المتداسل  هك لك االيرادا  هالمصاري  الناتج     المعامال  المتداسل   ة  شركا  المجمو    ند إ داد 

 القواام المالة  الموحدة. 
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 داولالت ب( تاريخ 

يتم،    ا  ل إثرا  هإلغاء اثرا  كا   المعامال  اال تةادي  المتعلق   شراء ه ةح الموجودا  المالة   تاري  التداها، هذو 

    النصوك التعاقدي  لاداة. تت ل  المعامال  اال تةادي  المتعلق   شراء ه ةح 
ً
التاري  ال ي يصرح  ةل المصرف  ر ا

 تسلةم تلك الموجودا  سالا  ترة زمنة  تنص  لةةا ا نظم  أه متعارف  لةةا    السو . الموجودا  المالة  أ  يتم

 
ً
يتم،    اال ل، إثرا  كا   الموجودا  هالم لو ا  المالة  ا سرى  تاري  التداها أي التاري  ال ي يصرح  ةل المصرف  ر ا

    ا حكام التعاقدي  لاداة المالة .

 

 ج( العمالت األجنبية

وا المعامال  الت  تتم  العمال  ا جنرة  إلى الرياا السعودي  حاعار الصرف الفوري  الساادة    تاري  المعامال . كما تح

تحوا أر دة الموجودا  هالم لو ا  المالة  المسجل   العمال  ا جنرة  إلى الرياا السعودي    نةاي  السن   حاعار الصرف 

 الترجم     قاام  الدسل الموحدة.ه اح أه سساار تحويل العمال  الناتج  م   ملةا  التسوي  الساادة    ذلك التاري . تثر  أر 

 

 د( مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

قاام هنظام   ح  هجود  ندهتدرح  الصا      قاام  المركز المال  الموحدة  المالة  تتم مقا   الموجودا  هالم لو ا 

تحقة  الموجودا  هتسديد أه   صا ال لى أااس  الموجودا  مح الم لو ا  لتسوي  مصرف النة يكو  لدى ال ندماملزم ه 

 .هاحد آ     الم لو ا 

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

 المحاار  إجراء تلك المقا  .

 

 يرادات/المصاريفهـ( إثبات اإل

 

 والتمويل االستثمارات من الدخل

يتم إثرا  اإليرادا  هالمصاري  المتعلق   ا دها  المالة  المرتر    الر ح    قاام  الدسل الموحدة  ااتخدام العااد الفعل . 

دا  هالم لو ا  العااد الفعل  ذو معدا سصم التد قا  النقدي  المستقرلة  المقدرة  لى مدى العمر المتوقح للموجو

،  ترة قصةرة( للو وا إلى قةمتةا الد تري .  ند حسا  العااد الفعل ، يقوم المصرف 
ً
المالة  )أه    حاا كا  ذلك مناارا

 تقدير التد قا  النقدي  المستقرلة   عد ا س   عة  اال ترار كا   الشرهط التعاقدي  هيشمل ذلك جمةح ا تعا  هتكالة  

 ال يتجزأ م  العااد الفعل  هال يشمل ذلك سساار االاتما  المستقرلة . المعامال ، هالخصو
ً
 ما  الت  تعترر جزءا

هتعرف تكالة  المعامال   حنةا التكالة  اإل ا ة  المتعلق  مراشرة  شراء، أه إ دار أه ااترعاد الموجودا  أه الم لو ا  

 المالة .  

و ا  المالة  إذا قام المصرف  تغةةر تقديراتل للمد و ا  أه المقرو ا ، يتم تعديل القةم  الد تري  للموجودا  أه الم ل

 هيتم اثرا  التغةةر    القةم  الد تري  كدسل أه مصرهف.

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

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

 

 أتعاب الخدمات المصرفية، صافي

 الحتسا  العااد الفعل   ي أداة مالة   ند تقديم الخدم  يتم إثر
ً
 مكمال

ً
ا  أتعا  الخدما  المصر ة  الت  ال تعترر جزءا

هالو اء  التزاما  ا داء، ه   جمةح الحاال  ا سرى يتم اثرا  اتعا  الخدما   م  العااد الفعل  لا ل المال . هيتم توزيح 

 . االرتراط راوم أتعا  االرتراط  لى مدى  ترة

أما مصاري  العموال  ها تعا  الت  تتعل   شكل أااا   حتعا  المعامال  هالخدما   ةتم أثراتةا كمصرهف  ند اكتماا 

 التعامال  أه ااتالم الخدم .

 

  توزيعات االرباح

 يتم إثرا  توزيعا  ا ر اح    قاام  الدسل الموحدة  ند اإلقرار  ححقة  ااتالمةا.    

 

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

 الموجودا  المالة  المدرج   المدرج   القةم  العادل     قاام  الدسل االاتثمارا م   /)الخسارة(الدسل  ا  يتعل  

هتوزيعا  ادل ، ها ر اح، القةم  الع المحقق  ه ةر المحقق    جمةح التغةرا  يشمل ه القةم  العادل     قاام  الدسل 

 .ا جنرة  العمال ا ر اح، ه ره  ترادا 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية و(

 

I. تصنيف وقياس الموجودات المالية 

 لى  ملةا  تقويم أاااة  هذ :  9-يعتمد تصنة  هقةاس ا دها  المالة   موج  المعةار الدهل  للتقرير المال  رقم

 (. SPPIل هتحلةل التد قا  النقدي  التعاقدي  )تقةةم نموذح العم

 ناًء  لى  ملةا  التقةةم الم كورة أ اله، يتم تصنة  الموجودا  المالة   ند اإلثرا  ا هل   لى أنةا موجودا  مالة  

 ا الر ح هالخسارة.تقاس إما  التكلف  المستنف ة، أه  القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر أه  القةم  العادل  م  سال

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة:

تقاس الموجودا  المالة   التكلف  المستنف ة إذا ااتو   كال الشر ة  التالةة  هلم يتم تصنةفةا  م  الموجودا   القةم  

 العادل  م  سالا الر ح أه الخسارة:

 اظ  الموجودا  لتحصةل التد قا  النقدي  التعاقدي ، تم االحتفاظ  ا  ل م   م  نموذح أ ماا يةدف إلى االحتف 

 عد  نقدي  تد قا  محددة، تواري     المال ، لا ل التعاقدي  الشرهط    ينشح
 
 ا ااس المرلغ د عا  م  – قع –ت

 القاام. ا ااس المرلغ  لى هالعااد

 سرى، هالمرا حا  مح مساس  النقد العر    وجل  ام،  إ  تمويل العمالء، ها ر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا

 السعودي، ه عل االاتثمارا     الصكو، مسذل  لقةااةا  التكلف  المستنف ة.

 

 الموجودات المالية بالتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ل انسر  قع  ند ااتةفاء كال لةا  م  الموجودا   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشام تقاس الصكوك واألدوات المشابهة

 الشر ة  التالةة  هلم يتم إدراجةما  م  الموجودا  المالة   القةم  العادل  م  سالا الر ح أه الخسارة:

  الةدف م  االحتفاظ  تلك الموجودا  المالة   م  نموذح ا  ماا ذو تحصةل التد قا  النقدي  التعاقدي  ه ةح

 الموجودا  المالة .

 عد  نقدي  تد قا  محددة، تواري     المال ، لا ل التعاقدي  رهطالش    ينشح
 
 ا ااس المرلغ د عا  م  – قع –ت

 القاام. ا ااس المرلغ  لى هالعااد

 

 أدوات حقوق الملكية:

تغةرا  ثرا  ا هل ، لالاتثمارا     أدها  حقو  الملكة   ةر المقتناه   را  المتاجرة، يح  للمصرف استةار  ر  ال ند اإل

رجع   ةل،  م  التغةرا     القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر. يتم استةار ال الالحق     القةم  العادل ،  شكل 

  ر  التغةرا  الالحق  لكل ااتثمار  لى حدة. 

  قةمتةا
ً
العادل ، هيتم إثرا   يتم قةاس الموجودا  المالة  المدرج   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر الحقا

 التغةرا     القةم  العادل   م  الدسل الشامل انسر. 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 ند االثرا  ا هل  يتم تصنة  الموجودا  المالة  إما أنةا ااتثمارا  مقتناه   را  المتاجرة أه موجودا   القةم  العادل  م  

 لغر  الرةح  لى سال
ً
ا الر ح أه الخسارة. االاتثمارا  المصنف  كااتثمارا  مقتناه   را  المتاجرة ذ  الت  تم شرااةا أاااا

 المدى القصةر.

إ ا   إلى ذلك يمك  للمصرف،  ند االثرا  ا هل ، ه شكل ال رجع   ةل تصنة  الموجودا  المالة   القةم  العادل  م  سالا 

 مت لرا  اإلدراح  م  الموجودا   التكلف  المستنف ة أه المدرج   القةم  العادل  الر ح أه الخسار 
ً
ة، هالت  تن ر   لةةا أي ا

 م  سالا الدسل الشامل انسر،  خالف ذلك إذا كا  القةام   لك اةقلص م  التفاه  المحاار  أه اةخف ل  شكل جوذري.

أه الخسارة"    قاام  المركز المال  الموحدة  القةم  العادل ، هيتم إثرا   تعر  "االاتثمارا   القةم  العادل  م  سالا الر ح

يتم إ ا   تكالة  المعامال ، ال التغةرا     قةمتةا العادل     قاام  الدسل الموحدة للسن  الت  تنشح  ةةا تلك التغةرا . 

عادل  م  سالا قاام  الدسل  ل يتم إدراجةا كمصاري  إ  هجد ، إلى القةم  العادل   ند اإلثرا  ا هل  لالاتثمارا   القةم  ال

   قاام  الدسل الموحدة. يعر  دسل توزيعا  ا ر اح الناتج م  الموجودا  المالة   القةم  العادل  م  سالا قاام  الدسل، 

 قاام  الدسل الموحدة. م  "المكاا /)الخساار( م  ا دها  المالة   القةم  العادل  م  سالا الر ح أه الخسارة،  ا  "    

يتم إ ادة تصنة  الموجودا  المالة   ااتثناء    الفترة الت  يقوم  ةةا المصرف  تغةةر نموذح أ مالل ال  عد اإلثرا  ا هل ، 

 الت  يدير  موجرةا تلك الموجودا  المالة .
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II. تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

ل مانا  المالة  هالتعةدا  االاتمانة ، كم لو ا  تقاس  التكلف  يقوم المصرف  تصنة  م لو اتل المالة ،  خالف ا

 المستنف ة.

 قةاس 
ً
ا تكالة  المعامال . هيتم الحقا

ً
يتم    ا  ل إثرا  جمةح الودااح  ة  الرنو، ههدااح العمالء  القةم  العادل  ناقص

كلف  المستنف ة أه  ما يعادا مخصص سساار الم لو ا  المالة   التكلف  المستنف ة. يتم قةاس ال مانا  المالة   الت

 انخفا  القةم  أيةما أ لى. 

 

III. إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 :الموجودات المالية

 يقوم المصرف  إلغاء إثرا  الموجودا  المالة   ند:

  ، انتةاء الحقو  التعاقدي  للتد قا  النقدي  م  الموجودا  المالة 

 حقو  ااتالم التد قا  النقدي  التعاقدي     معامل  يتم  ةةا نقل جمةح مخا ر همنا ح الملكة   شكل   ند تحويل

 جوذري، أه

  الحاال  الت  ال يتم  ةةا تحويل أه االحتفاظ  كا   مخا ر همنا ح الملكة   شكل جوذري، مح  دم إمكانة  االحتفاظ   

  السة رة  لى تلك الموجودا  المالة .

اء إثرا    ل مال ، يثر     ا ر اح هالخساار الفر   ة  القةم  الد تري  لا ل )أه القةم  الد تري  المحددة  ند إلغ

( المرلغ المقا ل المستلم ) ما    ذلك قةم  أي أ ل جديد تم الحصوا 1كل م : ) (، همجموعلمجمو   ا  وا المسترعدة

 أي التزاما  جديدة تم التعةد  ةا(
ً
( أي أر اح هسساار متراكم  ار  إثراتةا    الدسل الشامل انسر 2، إ ا   إلى ) لةل ناقصا

 يتم إثراتةا    قاام  الدسل الموحدة.

    الدسل الشامل انسر هتتعل   ااتثمارا     أدها  
ً
همح ذلك،  إ  ا ر اح/الخساار المتراكم  الت  تم اال تراف  ةا مسرقا

ل  م  سالا الدسل الشامل انسر ل  يعاد ترويرةا إلى قاام  الدسل الموحدة  ند إلغاء اإلثرا  حقو  ملكة  مدرج   القةم  العاد

 لة ه االاتثمارا .

 

 المطلوبات المالية:

 يقوم المصرف  إلغاء إثرا  الم لو ا  المالة   ندما ااتنفاذ التزاماتةا التعاقدي  أه  ند إلغااةا، أه  ند انتةاء مدتةا.

 قةا
ً
التكلف  المستنف ة.   ند احتسا  التكلف  المستنف ة يتم ا س   س جمةح الم لو ا  المالة  المرتر    عواادهيتم الحقا

يتم ااتنفاذ العالها  هالخصوما  المتراكم   لى أااس العااد الفعل  حتى  أه  الها  ذا   الق .  سصوما  عة  اال ترار أي 

  ل الموحدة.تاري  االاتحقا  هيتم تحمةلةا    قاام  الدس

 

 ز ( التمويل

كما   ندما يتم تحويل المد و ا   علةا، إثراتةا ممك  تحديدذا، هيتم  أه ثا ت  مرالغتنشح الموجودا  المالة  أه يتم شراؤذا  

 كة .جمةح المخا ر هالمنا ح المصاحر  للمل انتقاا  ند أه تسترعد، أه تراع  ندما أه السداد،    حال  يتم الغاءذا م  السجال 

،  القةم  العادل  شامل  تكالة  الشراء، ه عد ذلك، تقاس  التكلف  الم فحة ناقصا االنخفا  
ً
تثر  كا    ملةا  التمويل، مرداةا

    القةم  )إ  هجد(.

  ةما يل  تعري   ة ه المنتجا :ه، هاإلجارة، هالمشارك  هالرةح  انجل، المرا ح   منتجاشمل التمويل  شكل أااا  ي

 حةازتل، هيتكو  اعر الرةح  أه ل تم شراؤه أ أهلى العمةل   ا   إذ   رارة    اتفاقة  يرةح  موجرةا المصرف  :بحةالمرا

 ذامش الر ح المتف   لةل  ة  المصرف هالعمةل.
ً
 م  التكلف  زاادا

 ل يملكل حةب يقوم  شراء  :اإلجارة   
ً
ل المسجر  رقا ل ل  إنشاء ا   أهذ   رارة    اتفا  يكو   ةل المصرف مسجرا

هموا فا   العمةل )المستحجر(  ناًء  لى ه د منل  ااتئجار ا  ل  إيجار متف   لةل هلمدة معةن ، يمك  أ  تنتة  

 المستحجر  قةم  متف   لةةا أه الغاء  قد اإلجارة هااتعادة حةازة ا  ل.  إلىجارة إما  نقل ملكة  ا  ل اإل

 تملك  قار محدد ينتة   نقل ملكة   أههالعمةل  للمشارك     مشرهع ااتثماري  ذ  اتفا   ة  المصرف :المشاركة

 لشرهط االتفا . أهلى العمةل، هيتم تقاام ا ر اح إالعقار  أهكامل االاتثمار 
ً
 الخساار  رقا

 سعر متف   ذو اتفا   ة  المصرف هالعمةل  يرةح  موجرل المصرف  ا جل إلى العمةل   ا   أه أ ل محدد :جلاآل البيع 

  لةل.
 

 المالية ح( انخفاض قيمة الموجودات

( للموجودا  المالة  الت  ال يتم ECLيقوم المصرف  إثرا  مخصصا  انخفا  القةم   لى أااس سساار االاتما  المتوقع  )

ت  يتم قةااةا قةااةا  القةم  العادل  م  سالا قاام  الدسل. هيشمل ذ ا  شكل أااا  معامال  التمويل، االاتثمارا  ال

 التكلف  المستنف ة أه  القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل انسر ) خالف االاتثمارا     أدها  حقو  الملكة (، اإليدا ا  
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 ة  الرنو،، هال مانا  المالة ، ه    قود االيجار، التعةدا  االاتمانة . ال يتم إثرا  سساار انخفا  قةم  االاتثمارا   حدها  

 الملكة .   ةما يل  أذم المدسال  الراةسة  لقةاس الخساار االاتمانة  المتوقع : حقو 

 ( احتماال  التعثرPD) 

 ( الخسارة  ند التعثرLGD) 

 ( التعر ا  للتعثرEAD) 

ديلةا  وجل  ام، تستمد المسشرا  الم كورة أ اله م  نماذح إحصااة  يتم إ دادذا داسلةا، هم  سالا  ةانا  تاريخة  أسرى تم تع

ا لمنةجة  المعةار 
ً
للحصوا  لى توقعا  مستقرلة . يقوم المصرف  تصنة  موجوداتل المالة  إلى المراحل الثالا انتة  ه ق

 :9-الدهل  للتقرير المال  رقم

  الموجودا  العامل : هذ  الموجودا  المالة  الت  لم تتدذور جودتةا االاتمانة   شكل ملحوظ من  نشحتةا.  :1المرحلة

. 12تم تسجةل مخصص االنخفا     القةم  لتلك الموجودا   لى أااس الخساار االاتمانة  المتوقع  لفترة ي
ً
 شةرا

  الموجودا  ذا  ا داء ال عة : هذ  الموجودا  المالة  الت  تدذور  جودتةا االاتمانة   شكل كرةر    من   :2المرحلة

سالا مقارن  المدة المترقة  الحتماال  التعثر كما    تاري  التقرير مح نشحتةا. يتم إجراء تقةةم لجودتةا االاتمانة  م  

 لعر  التغةرا  
ً
المدة المترقة  الحتماال  التعثر الت  تم تقديرذا  ند اإلثرا  ا هل  للتعر  المال  )تعدا حةثما كا  مناارا

ك الموجودا   لى أااس سساار االاتما  ذا  العالق   ند السداد المركر(. يتم تسجةل مخصص االنخفا     القةم  لتل

 المتوقع   لى مدى  مر ا  ل.

  يثر  المصرف مخصص  :3المرحلة ،
ً
الموجودا  منخف   القةم :  النسر  للموجودا  المالة  الت  انخف   قةمتةا  علةا

 االنخفا     القةم   لى أااس سساار االاتما  المتوقع   لى مدى  مر ا  ل.

   اال ترار معلوما  التوقعا  المستقرلة   ند تقةةمل للتدذور الكرةر    مخا ر االاتما  من  نشحتةا  كما يحس  المصرف

  اإل ا   إلى قةاس سساار االاتما  المتوقع .

تت م  معلوما  التوقعا  المستقرلة   نا ر مثل  وامل االقتصاد الكل  هالتوقعا  االقتصادي  ا سرى الت  يتم 

 سالا المصادر الداسلة  هالخارجة . الحصوا  لةةا م 

لتقةةم مجمو   م  النتااج المحتمل ، اةقوم المصرف  إ داد  دة اةناريوذا  مختلف . لكل اةناريو اةقوم المصرف 

ا 
ً
 تحديد سساار االاتما  المتوقع  هه ح أهزا  مرجح  لالحتماال   غر  تحديد مخصص االنخفا     القةم  ه ق

 لمحاارة .لمت لرا  المعايةر ا

يرى المصرف أ  تعر اتل االاتمانة  مح الرنو، هالمساسا  المالة  هااتثماراتل    الصكو، ذا  مخا ر ااتمانة  

  مستوى "ااتثمارا  م  الدرج  ا هلى" م  حةب جودة 
ً
منخف   حةب أنةا تقح  م  ن ا  التصنة  المقروا  المةا

 االاتما .

 

 والمعدات تط( الممتلكا

هاإل فاء هسساار انخفا  القةم  )إ  هجد (. ال يتم  المتراكمهالمعدا   التكلف   عد سصم االاتةال، لكا  الممتتقاس 

 ريق  القسع الثا    لى مدى ا سرى  ااتخدام  الممتلكا  هالمعدا هإ فاء تكلف   ،اتةال، هيتم اا را   ااتةال،

 انت : لى النحو  نتاجة  المتوقع  للموجودا ر االا ما 

 ان  33 المران 

 انوا  10 - 5 ا ثاا هالمعدا  

 انوا  أه  ترة اإليجار، أيةما أقصر 10 تحسةنا  المران  المستحجرة

 

هيتم  تاري  إ داد القواام المالة ، مراجع  القةم المترقة  ه ر  االاتةال، ها  مار اإلنتاجة  للموجودا  هم  ثم تعديلةا 

 لالاتخدام ( هحتى تاري   إ  لزم ا مر. هيثر  ااتةال،
ً
 م  تاري  إ ا   ا  ل ) ندما يكو  ا  ل جاذزا

ً
الموجودا  ا ترارا

 ااترعاده.

القةم  الد تري . تدرح  حالناتج     ااترعاد الممتلكا  هالمعدا   مقارن  متحصال  االاترعاد م المكاا  هالخسااريتم تحديد 

 وحدة.ذ ه المكاا  أه الخساار    قاام  الدسل الم

 إلىللتحكد م  هجود انخفا     قةمتةا هذلك  ندما تشةر ا حداا أه التغةرا     الظرهف جمةح الموجودا   مراجع يتم 

هذلك    حال   ،اتردادلال قا لالمرلغ ال إلى لى الفور  القةم  الد تري يتم تخفةل .  دم امكانة  ااترداد القةم  الد تري 

 .المقدرة القا ل  لالاترداد تةاقةم    ودا للموجالقةم  الد تري   زيادة

 

 ي( العقارات األخرى

 للتمويل المستح . تعترر ذ ه العقارا  موجودا  متاح  
ً
يسها للمصرف، سالا دهرة أ مالل العادي ،  عل العقارا  هذلك ادادا

  العادل  الحالة  للعقارا  المعنة  للرةح، هتظةر  ند االثرا  ا هل ،  صا   القةم  الد تري  للتمويل المستح  أه  القةم

 تكالة  الرةح. ال يتم احتسا  أي ااتةال، لة ه العقارا .
ً
  أيةما أقل، ناقصا
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ه عد االثرا  ا هل  لةا، يتم تحمةل أي انخفا     القةم  العادل   عد سصم تكالة  الرةح  لى قاام  الدسل الموحدة.  يتم 

م  القةم  العادل   عد سصم تكالة   ةح ذ ه الموجودا   حةب ال تتجاهز االنخفا  إثرا  أي مكاا  الحق  إل ادة التقةة

 المتراكم لةا    قاام  الدسل الموحدة. يتم إدراح ا ر اح هالخساار الناتج     االاترعاد    قاام  الدسل الموحدة.

 

 ( الضمانات الماليةك

ا تمناد هقرنوال . ينتم  ه نمانا  هس ا نا ة  تتمثل  ا تمادا  مسنتندي  يقدم المصرف، م  سالا نشا اتل اال تةادي ،  مانا  مال

 إثرننا  ال ننمانا  المالةنن   نن  القننواام المالةنن  الموحنندة  القةمنن  العادلنن  التنن  تمثننل العننالهة المسننتلم . ه عنند اإلثرننا  
ً
مرننداةا

لمصنناري  الالزمنن  لسننداد أي التزامننا  ا هلنن ، يننتم قةنناس التزامننا  المصننرف تجنناه كننل  ننما   ننالعالهة الم فننحة أه أ  ننل تقنندير ل

مالةنن  ناجمنن   نن  ال ننمانا ، أيةمننا أ لننى. يننتم إثرننا  أي زيننادة  نن  االلتزامننا  المتعلقنن   ال ننمانا  المالةنن   نن  قاامنن  النندسل 

 الموحدة  م  "سساار انخفا  قةم  التمويل".

صننر ة ،  ننا   "   ريقنن  القسننع الثا نن   لننى يننتم إثرننا  العننالهة المسننتلم   نن  قاامنن  النندسل الموحنندة  ننم  " اتعننا  سنندما  م

 مدى  ترة ال ما .

 منن  االرترا ننا  
ً
يننتم قةنناس االرترا ننا  االاتمانةنن   لننى أانناس الخسنناار االاتمانةنن  المتوقفنن . ه النسننر  للفقننرة التنن  تشننمل كننال

 .مح مخصص الخسارة للتمويلالتمويلة  ه ةر المسحو   هالت  ال يمك  تحديدذا  و وح، يتم إثرا  سساار االاتما  المتوقع  

 

 مخصصاتال (ل

 يتمم  المرجح أ   يكو هما يكو  لدى المصرف التزام قانون  حال  أه متوقح نتةج  أحداا اا ق ،  ند يتم إثرا  المخصصا 

ن  لمنا ح اقتصادي  لتسوي  ذ ا االلتزام ااتخدام موارد المصرف
 
 .المت م

 

 اإلجارة )االيجارات( محاسبة عقود (م

 ما يكون المصرف هو المؤجرعند

 ك مم مدين  هيفصح  نةا  م   ند اإليجار د عا القةم  الحالة  ليتم إثرا   )إجارة(، قد الموجودا   موج  تحجةر  ند 

هالت  ،  ريق  العااد الفعل  ااتخدام  لى أااس  ا   االاتثمار،   لى مدى  ترة اإليجارااليجار  يتم إثرا  دسلتمويل". ال"

 .عدا  ااد ثا  كم تظةر

 

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

يتم تصنة   قود اإليجار الت  ال تنقل إلى المصرف  شكل جوذري جمةح مخا ر همنا ح ملكة  ا  ل كعقود إيجار تشغةل . 

 ه التال ،  إ  جمةح  قود اإليجار الت  أ رمةا المصرف ذ   قود إيجار تشغةلة .

 ارة التشغةلة   لى قاام  الدسل الموحدة   ريق  القسع الثا    لى مدى  ترة اإليجار.تحمل الد عا   موج   قود اإلج

ه   حال  إنةاء  قد اإليجار التشغةل  قرل انتةاء مدتل، تدرح أي  راما  يج  د عةا للمسجر كمصرهف سالا الفترة الت  يتم 

  ةةا إنةاء االيجار.

 

 النقد وما يماثله (ن

د قا  النقدي  الموحدة، يعرف "النقد هما يماثلل"  حنل تلك المرالغ المدرج     النقد ها ر دة لدى   را  إ داد قاام  الت

مساس  النقد العر   السعودي  ااتثناء الوديع  النظامة . كما يشتمل  لى ا ر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  

 .ءا سرى الت  تستح  سالا ثالث  أشةر أه أقل م  تاري  االقتنا

 

 ( منافع الموظفين قصيرة األجل:س

تقاس منا ح الموففة  قصةرة ا جل  قةم  ةر مخف   هتستنفد  لى مدى  ترة تقديم الخدم . هيتم االثرا   االلتزاما  لقاء 

 المرالغ المتوقح د عةا مقا ل الحوا ز النقدي  قصةرة ا جل أه  رامج الد عا   لى أااس ا اةم    حاا هجود التزاما 

قانونة  حالة  أه متوقع   لى المصرف لد ح تلك المرالغ مقا ل سدما  ار  تقديمةا للمصرف مح هجود إمكانة  لتقدير تلك 

  المرالغ  لى نحو موثو .
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  (ع

  حكام نظام الع
ً
مل هالعماا يتم احتسا  مخصص مكا حة نةاي  الخدم  لموفف  المصرف ه   ااس إكتواري   رقا

 السعودي. يتم ادراح ذ ه المرالغ  م  الم لو ا  االسرى    قاام  المركز المال  الموحدة.
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يمثل االلتزام المثر     قاام  المركنز المنال  الموحندة  ةمنا يتعلن   مكا ن   نةاين  الخدمن  القةمن  الحالةن  لاللتنزام المكا نحة 

 م  قرل سرراء اكتوارية  مستقلة   اانتخدام  ريقن  هحندة المحدد    نةاي  السن . يتم احتسا  التزام الم
ً
كا حة المحدد انويا

 االاتما  المتوقع .

يتم تحديد القةم  الحالة  لاللتزام المكا حة المحدد  خصم التد قا  النقدي  المستقرلة  المقندرة  اانتخدام العااند من  السنندا  

 الحكومة  لةا شرهط تقار  االلتزام ذا  الصل .

كاا  هسساار إ ادة القةاس الناتج  م  تعديال  اا ق  هنفقا     اال ترا نا  االكتوارين  ينتم إثراتةنا مراشنرة  ن  الندسل إ  م

 الشامل انسر.

 ( الزكاةف

 لقوا نند هأنظمنن  الزكنناة الم رقنن   نن  المملكنن  العر ةنن  السننعودي  هتسننجل مرننالغ الزكنناة المسننتحق   لننى 
ً
تحتسنن  الزكنناة ه قننا

 هيتم تحمةلةا  لى ا ر اح المرقاة. يخ ح المصرف  قع للزكاة كونل شرك  اعودي .أااس ر ح انوي 

 

 ( أسهم الخزينةص

ثر  أاةم الخزين   التكلفن  هتعنر  كرنند مخصنوم من  حقنو  الملكةن   عند تعنديلةا لتشنمل جمةنح تكنالة  تملنك تلنك ا انةم، ت

  عد شرااةا.هتوزيعا  االر اح، هأر اح أه سساار  ةح ا اةم. يتم إثرا  ذ
ً
  ه ا اةم  مرلغ يعادا المرلغ المد وع الحقا

 

 االستثمار ادارة خدمات (ق

يقدم المصرف سدما  ادارة االاتثمار لعمالال م  سالا الشرك  التا ع  لل هيشمل ذلك إدارة  عل  نادي  االاتثمار.  يعتمد 

 
ً
 لى احتسا  إجمال  الحقو  االقتصادي  للمصرف    قةاس مدى اة رة المصرف  لى مثل تلك الصنادي  االاتثماري   ادة

ذلك ااتثمار المصرف، هأي أر اح مستحق  هأتعا  إدارة متوقع (، هك لك قدرة المستثمر  لى ااترعاد  )هيشملتلك الصنادي  

 مدير الصنده .

    جمةح المستثمري 
ً
   جمةح الحاال  ه ناًء  لى  ه لى  وء نتااج القةاس الم كور أ اله،  إ  المصرف يتصرف  صفتل هكةال

 ذلك ال يتم توحةد القواام المالة  لتلك الصنادي . 

 هيتم اال صاح    االتعا  المكتسر   م  قاام  الدسل الموحدة، هتدرح حص  المصرف    ذ ه الصنادي   م  "االاتثمارا ،

  ا  "    قاام  المركز المال  الموحدة.

 

ل  ر(
 
 التحو

ا  حثر رجع  للمعةار الدهل  للتقرير المال  رقمانتةج المصرف الت رة
 
ا  حثر رجع  اال تراف 9-  المعد

 
، هيت ل  الت رة  المعد

  ا ثر المتراكم للت رة   م  حقو  المساذمة  كما يل :

    9-رقم يتم إثرا   ر  القةم  الد تري  للموجودا  هالم لو ا  المالة  الناتج     ت رة  المعةار الدهل  للتقرير المال 

 م. ه ناء2018يناير  1ا ر اح المرقاة كما    
ً
 لى ذلك،  إ  معلوما  المقارن  المعره   ال تعكس مت لرا  المعةار الدهل   ا

، ه التال   إنةا  ةر قا ل  للمقارن  مح المعلوما  المعره   للسن  الحالة   موج  المعةار الدهل   9-للتقرير المال  رقم

 4 لى القواام المالة     اإلي اح رقم  9-  رقم. تم تو ةح أثر ت رة  المعةار الدهل  للتقارير المالة9-للتقرير المال  رقم

 أدناه.

"االيرادا  م   15-ال يوجد تحثةر جوذري  لى القواام المالة  الموحدة نتةج  لت رة  المعةار الدهل  للتقرير المال  رقم

 العقود مح العمالء".

، يرجى الرجوع إلى اإلي اح 9-ير المال  رقمهلمزيد م  التو ةح حوا السةااا  المحاارة  قرل ا تماد المعةار الدهل  للتقر 

 .م2017ديسمرر  31( م  القواام المالة  السنوي  الموحدة للسن  المنتةة     3رقم )
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية - 4

 9-الي رقمتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير الم (أ

 
ً
ه ئا  القةاس الجديدة  موج  المعةار  39-لمعةار المحاار  الدهل  رقم يو ح الجدها التال   ئا  القةاس ا  لة  ه قا

 م:2018يناير  1للموجودا  هالم لو ا  المالة  لدى المصرف كما     9-الدهل  للتقرير المال  رقم

 

 )  الف الرياال  السعودي (

التصنيف 

ب االصلي حس

معيار المحاسبة 

 39الدولي 

التصنيف الجديد 

حسب المعيار 

الدولي للتقرير 

 9-رقم المالي

القيمة الدفترية 

األصلية بموجب 

معيار المحاسبة 

 39الدولي 

القيمة الدفترية 

الجديدة بموجب 

المعيار الدولي 

 9-للتقرير المالي رقم

     الموجودات المالية

 عر   السعودينقد هأر دة لدى مساس  النقد ال

تمويل هذمم 

 مدين 

 التكلف  

 7,299,371 7,299,371 المستنف ة

 أر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

تمويل هذمم 

 مدين 

 التكلف  

 9,782,582 9,788,857 المستنف ة

االاتثمارا   حدها  حقو  ملكة  ه نادي  االاتثمار 

 ارة القةم  العادل  م  سالا الر ح أه الخس –

 القةم  العادل  

م  سالا قاام  

 الدسل

 القةم  العادل  

م  سالا قاام  

 56,775 77,045 الدسل

 متاح  للرةح ااتثمارا     أدها  حقو  ملكة 

 القةم  العادل  

م  سالا الدسل 

 132,365 112,095 الشامل انسر

 متاح  للرةح ااتثمارا      نادي  ااتثماري 

 القةم  العادل  

ا قاام  م  سال

 1,643,681 1,643,681 الدسل

 متاح  للرةح ااتثمارا     الصكو،

 القةم  العادل  

م  سالا الدسل 

الشامل انسر/ 

 التكلف  

 11,223,337 11,234,219 المستنف ة

 مرا حا  مح مساس  النقد العر   السعودي

تمويل هذمم 

 مدين 

 التكلف  

 1,906,817 1,906,817 المستنف ة

     

 14,962,975 14,973,857   الستثمارات، صافيا

 تمويل،  ا  

تمويل هذمم 

 مدين 

 التكلف  

 78,356,886 79,062,597 المستنف ة

 موجودا  أسرى

تمويل هذمم 

 مدين 

 التكلف  

 1,556,674 1,556,674 المستنف ة

   112,681,356 111,958,488 

     المطلوبات المالية

 المالة  ا سرى أر دة للرنو، هالمساسا 

 التكلف  

 المستنف ة

 التكلف  

 1,352,887 1,352,887 المستنف ة

 هدااح العمالء

 التكلف  

 المستنف ة

 التكلف  

 89,064,751 89,064,751 المستنف ة

 م لو ا  أسرى  

 التكلف  

 المستنف ة

 التكلف  

 3,108,240 3,108,240 المستنف ة

 93,525,878 93,525,878   اإلجمالي
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إلى القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي للتقارير  39-تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (ب

 9-عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9-المالية رقم

الد تري   موج  المعةار  مح القةم 39-يو ح الجدها التال  تسوي  القةم الد تري   موج  معةار المحاار  الدهل  رقم

 م:2018يناير  1 تاري   9- ند التحوا إلى المعةار الدهل  للتقارير المالة  رقم 9-الدهل  للتقارير المالة  رقم

 

 

 )  الف الرياال  السعودي (

القيمة الدفترية 

بموجب معيار 

المحاسب الدولي 

 31كما في  39

 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر 

لقيمة الدفترية ا

بموجب المعيار 

الدولي للتقارير 

كما  9-المالية رقم

 م2018يناير  1في 

     المستنفذة بالتكلفة-الموجودات المالية 

 7,299,371 - - 7,299,371 نقد هأر دة لدى مساس  النقد العر   السعودي

 9,782,582 (6,275) - 9,788,857 أر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 10,027,234 (10,882) 8,131,299 1,906,817  التكلف  المستنف ة –ااتثمارا  

 78,356,886 (705,711) - 79,062,597 تمويل،  ا  

 1,556,674 - - 1,556,674 موجودا  أسرى

 107,022,747 (722,868) 8,131,299 99,614,316 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة

     بالقيمة العادلة –وجودات المالية الم

متاح  للرةح/  القةم  العادل   –أدها  حقو  الملكة  

 132,365 - 20,270 112,095 م  سالا الدسل الشامل انسر

متاح  للرةح/  القةم  العادل  م  سالا  – كو، 

 3,102,920 - (8,131,299) 11,234,219 الدسل الشامل انسر

للرةح/  القةم  العادل  م   تاح م-ااتثمار نادي  

 - - (1,643,681) 1,643,681 سالا الدسل الشامل انسر

ااتثمارا  أدها  حقو  ملكة  ه نادي  ااتثمار 

 1,700,456 - 1,623,411 77,045  القةم  العادل  م  سالا الر ح أه الخسارة

 4,935,741 - (8,131,299) 13,067,040 إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

     المستنفذة بالتكلفة-المطلوبات المالية 

 1,352,887 - - 1,352,887 أر دة للرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 89,064,751 - - 89,064,751 هدااح العمالء

 3,108,240 - - 3,108,240 م لو ا  أسرى

 93,525,878 - - 93,525,878 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المستنفذة

 

 التأثير على األرباح المبقاة  (ج

          

  

الف الرياالت آ)ب 

 السعودية(

 لمعةار المحاار  الدهل  رقم
ً
 1,896,529 م(2017ديسمرر  31) 39-الر ةد الختام   رقا

 113,902 9-إ ادة التصنة   موج  المعةار الدهل  للتقارير المالة  رقم

 (722,868) 9-لمتوقع   موج  المعةار الدهل  للتقارير المالة  رقمإثرا  سساار االاتما  ا

 1,287,563 م(2018يناير  1) 9-الرصيد االفتتاحي المعدل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
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بة ومعيار المحاس 39-يتضمن الجدول التالي تسوية المخصصات المسجلة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (د

 :9-يتعلق بها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقمما مع  37-الدولي رقم

 

 )  الف الرياال  السعودي (

م 2017ديسمبر  31

)معيار المحاسبة 

/  39الدولي رقم 

معيار المحاسبة 

 (37الدولي رقم 

إعادة 

 إعادة القياس التصنيف

م 2018يناير  1

)المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 (9-رقم

     

 6,275 6,275 - - أر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 10,882 10,882 - - ااتثمارا 

تمويل، هيت م  مخصص االنخفا     قةم  ارترا ا  

 2,209,041 705,711 - 1,503,330 االاتما  ه قود ال مانا  المالة 

 2,226,198 722,868 - 1,503,330 اإلجمالي

 

 قد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودين - 5

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 1,902,511 2,209,434 نقد    الصنده 

 4,945,767 5,056,731 هديع  نظامة 

 371,000 - إيدا ا  لدى مساس  النقد العر   السعودي

 249 585 حسا ا  جاري 

 79,844 92,934 أسرى

 7,299,371 7,359,684 اإلجمالي

 

 

 لنظام مراقر 
ً
 لندى  وديعن  نظامةن  االحتفناظ السنعودي، يتعنة   لنى المصنرف العر ن  النقند الصنادرة  ن  مساسن  هالتعلةمنا  الرنو، ه قا

متاح  لتمويل   ةر النظامة  الوديع إ   .شةر كل نةاي  تحس     العمالء هدااح م  محددة  نس  مئوي  السعودي العر   النقد مساس 

 م  النقد هما يماثلل
ً
 .العملةا  الةومة  للمصرف، ل ا  ة  ال تعد جزءا

 

 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة - 6

      

      
 إيضاح

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 288,368 162,707  حسا ا  جاري 

 9,500,489 8,134,362 1.6  مرا حا  ههكاال  مح الرنو،

 - (4,522) 2.6 ي رح منل: مخصص انخفا  القةم  

 9,788,857 8,292,547  اإلجمالي

 

جمةح ذ ه المعامال  مح أ راف حا ل   لى تقةةم م  هكاال  التصنة  االاتمانة   درج  تتراهح  ة  "إلى حد كرةر سال  م   1.6

 ا ر االاتما " إلى "جودة ااتمانة  جةدة جدا".  مخ
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يو ح الجدها التال  تسوي  الر ةد اال تتاح  إلى الر ةد الختام  لمخصص االنخفا     قةم  ا ر دة لدى الرنو،  2.6

 هالمساسا  المالة  ا سرى:

        

    

 م 2018ديسمبر  31

  12خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 
ً
 شهرا

 6,275 م2018يناير  1د    الر ة

 (1,753) المحمل  لى السن  

 - مرالغ مش و   

 4,522 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 االستثمارات ، صافي - 7

      

      
 إيضاح

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 1,906,817 1,907,707  تكلف  الم فحة(مرا حا  مح مساس  النقد العر   السعودي ) ال

 - 11,041,196 1.7  كو، ) التكلف  المستنف ة(

ااتثمارا   القةم  العادل  م  سالا الدسل الشامل 

 انسر/ااتثمارا  متاح  للرةح

2.7 
3,201,088 12,989,995 

 77,045 2,180,148 3.7 ااتثمارا   القةم  العادل  م  سالا قاام  الدسل

 78,429  72,776 4.7 ر    شرك  زمةل ااتثما

 13,913  14,332 5.7 ااتثمار    مشرهع مشتر،

 - (18,069) 9.7 ي رح منل: مخصص االنخفا     القةم 

 15,066,199 18,399,178  اإلجمالي

 

 ملةو  رياا اعودي. 10,840م 2018ديسمرر  31 لغ  القةم  العادل  للصكو، كما       1.7

 

 مارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ المتاحة للبيع االستث -2.7

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 11,234,219 3,088,529  كو،

 112,095 112,559 أاةم 

 1,643,681 -  نادي  ااتثماري  

 12,989,995 3,201,088  اإلجمالي

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -3.7

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 44,710 50,763 أاةم 

 32,335 2,129,385  نادي  ااتثماري 

 77,045 2,180,148 اإلجمالي
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ملةو  رياا اعودي     508أهرا  مالة  متداهل  هتشمل ااتثمارا   قةم   االاتثمارا  الم كورة أ اله تمثل ااتثمارا    

 ملةو  رياا اعودي(. 463: 2017 نادي  ااتثمار مشترك  تدار    سارح المملك  العر ة  السعودي  )

 

 4.7 االستثمار في شركة زميلة.

 وكةو ماري  )شرك   اإلنماء   شرك   )% 28.75م: 2017% ) 28.75يمثل االاتثمار    الشرك  الزمةل  حص  المصرف هالرالغ  

ملةو  رياا اعودي(، هقد تحاس  الشرك   300م: 2017ملةو  رياا اعودي ) 300تحمة  تعاهن (  رأس ماا مد وع قدره 

 م.2012 يونةو 18ذن الموا   1433رج   28( هتاري  (1010342537 موج  السجل التجاري رقم 

       

     

2018 

 االت السعودية(الف الريآ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 81,029 78,429 السن      داي  الر ةد

 (2,600) (5,653) سساار السن      حص ال

 78,429 72,776 اإلجمالي

 

ملةو   141م  مرلغ 2018ديسمرر  31تم تقدير القةم  العادل  لالاتثمارا     الرةا  أ اله  لى أااس القةم  المعلن  كما    

 ملةو  رياا اعودي(.  188م: 2017رياا اعودي )

  حدا قواام مالة  معلن . 
ً
 يمثل الرةا  التال  المعلوما  المالة  الملخص  للشرك  الزمةل  ه قا

 

 2018سبتمبر  30

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 2017ديسمرر  31

 الف الرياال  السعودي ( )  

 مدققة غير مدققة 

 618,345 598,592 المتداهل الموجودا  

 678,856 670,586 إجمال  الموجودا 

 384,050 388,131 الم لو ا  المتداهل 

 396,083 410,250 إجمال  الم لو ا 

 282,773 260,336 إجمال  حقو  المساذمة 

 164,887 164,759 إجمال  اإليرادا 

 168,423 183,146 إجمال  المصره ا 

 

 مشروع مشتركاستثمار في  5.7 

   رأس ماا شرك  إرااا للتحويال  المالة  )مشرهع مشتر،  ة   (%50) ملةو  رياا اعودي 25قام المصرف  ااتثمار مرلغ 

همساس  الرريد السعودي(، هالتزاا الشرك      ترة  داي  النشاط حةب تم تحاةس الشرك   موج  السجل  اإلنماءمصرف 

ملةو  رياا  50م هيرلغ رأامالةا المد وع 2015مارس  12ذن الموا   1436جمادى ا هلى  21 تاري   1010431244التجاري رقم 

ملةو  رياا  2.9 نحو  : سساار2017ملةو  رياا ) 0.4اعودي. ه لغ  حص  المصرف    دسل شرك  إرااا للتحويال  المالة  نحو 

  اعودي(.
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 االستثمارات حسب النوع تحليل 6.7

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 9,174,083 12,120,403 ااتثمارا  ذا   ااد ثا   

 3,966,953 3,898,960 ااتثمارا  ذا   ااد متغةر

 156,805 163,323 أاةم شركا 

 1,768,358 2,216,492 أسرى

 15,066,199 18,399,178 اإلجمالي

 

 ت حسب األطراف األخرىاالستثمارا تحليل 7.7

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( ) 

 10,038,117 13,929,455 حكومة  هشرل حكومة 

 531,315 1,624,336 ا سرى المالة  هالمساسا  الرنو،

 4,496,767 2,845,387 شركا  

 15,066,199 18,399,178 اإلجمالي

 

 ليل االستثمارات حسب جودة االئتمانتح 8.7

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 10,038,117 13,929,455 حكومة  هشرل حكومة 

 3,102,919 2,089,908 م  الدرج  ا هلى    ااتثمارا 

 1,925,163 2,379,815 أاةم شركا  هأسرى 

 15,066,199 18,399,178 اإلجمالي

 

" م  ااتما " هحتى "مخا ر ح    ن ا  " الخالة  م  مخا ر االقاالاتثمارا  م  الدرج  ا هلى ذ  الت  ت
ً
اتمانة  جةدة جدا

 .حةب تصنة  نو ة  مخا ر االاتما 

 

 راتيوضح الجدول التالي تسوية الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة االستثما 9.7

         

   

 م2018ديسمبر  31

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالخسائر 
ً
 شهرا

 10,882 م2018يناير  1الر ةد    

 7,187 المحمل  لى السن 

 - مرالغ مش و  

 18,069 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 ، صافي )بالتكلفة المطفأة(التمويل - 8

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافيالتمويل، 

 15,648,194 (627,933) 16,276,127 566,526 15,709,601 ا راد 

 68,036,972 (1,877,137) 69,914,109 710,125 69,203,984 شركا  

 83,685,166 (2,505,070) 86,190,236 1,276,651 84,913,585 اإلجمالي
 

 

 

 

2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 االجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافيالتمويل، 

 14,633,909 (365,209) 14,999,118 398,095 14,601,023 ا راد 

 64,428,688 (1,138,121) 65,566,809 415,912 65,150,897 شركا  

 79,062,597 (1,503,330) 80,565,927 814,007 79,751,920 اإلجمالي
 

 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل 1.8

 يو ح الجدها التال  تسوي  الر ةد اال تتاح  إلى الر ةد الختام  لمخصص انخفا  قةم  التمويل

 م2018ديسمبر  31

 )  الف الرياال  السعودي (

 االئتمانخسائر 

ة المتوقع

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     األفراد

 365,209 - - - الر ةد     داي  السن 

 148,327 - - - 9-قمر ا ادة القةاس  ند ت رة  المعةار الدهل  

 513,536 369,190 71,705 72,641 لر ةد     داي  السن  )معدا(ا

  12المتوقع  لفترة  االاتمانة المحوا للخساار 
ً
 - (4,473) (38,708) 43,181 شةرا

المتوقع   لى مدى  مر  االاتمانة المحوا للخساار 

 - (3,398) 3,903 (505) الموجودا   ةر منخف   القةم 

المتوقع   لى مدى  مر  نة االاتماالمحوا للخساار 

 - 13,296 (12,243) (1,053) الموجودا  منخف   القةم 

 116,467 (36,157) 17,651 134,973 المحمل  لى السن 

 (2,070) (2,070) - - مرالغ مش و  

 627,933 336,388 42,308 249,237 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,138,121 - - - الر ةد     داي  السن 

 557,384 - - - 9-قمر ا ادة القةاس  ند ت رة  المعةار الدهل  

 1,695,505 424,963 904,659 365,883 الر ةد     داي  السن  )معدا(

  12المتوقع  لفترة  االاتمانة المحوا للخساار 
ً
   )102,474( 102,474 شةرا

مر المحوا للخساار االاتمانة  المتوقع   لى مدى  

 - - 67,256 (67,256) الموجودا   ةر منخف   القةم 

المتوقع   لى مدى  مر  االاتمانة المحوا للخساار 

 - 240,827 (239,829) (998) الموجودا  منخف   القةم 

 276,329 49,382 99,207 127,740 المحمل  لى السن 

 (94,697) (94,697) - - مرالغ مش و  

 1,877,137 620,475 728,819 527,843 م2018ر ديسمب 31الرصيد كما في 
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 م2018ديسمبر  31

 )  الف الرياال  السعودي (

 االئتمانخسائر 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

  اإلجمالي منخفضة القيمة

     اإلجمالي

 1,503,330 - - - الر ةد     داي  السن 

 705,711 - - - 9-قمر ا ادة القةاس  ند ت رة  المعةار الدهل  

 2,209,041 794,153 976,364 438,524 الر ةد     داي  السن  

  12المتوقع  لفترة  االاتمانة المحوا للخساار 
ً
 - (4,473) (141,182) 145,655 شةرا

المتوقع   لى مدى  مر  االاتمانة وا للخساار المح

 - (3,398) 71,159 (67,761) الموجودا   ةر منخف   القةم 

المتوقع   لى مدى  مر  االاتمانة المحوا للخساار 

 - 254,123 (252,072) (2,051) الموجودا  منخف   القةم 

 392,796 13,225 116,858 262,713 المحمل  لى السن 

 (96,767) (96,767) - - و  مرالغ مش 

 2,505,070 956,863 771,127 777,080 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 

 

 

 

 

2017 
 )  الف الرياال  السعودي (

 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 371,767 94,698 277,067 الر ةد     داي  السن 

 286,929 214,216 72,713 مجن  سالا السن  

(717)   م  ديو  معده  - (717) 

   كس/
ً
 (38,854) - (38,854) مرالغ مستردة مجنر  اا 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  

 

 يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي: 2.8

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آب)

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 2,736,786 2,845,852  أقل م  ان  

 16,469,588 17,281,150 انوا   5م  ان  إلى 

 22,886,112 23,925,895 انوا   5أكثر م  

 42,092,486 44,052,897 عقود اإلجارة  مدينيإجمالي 

 (11,385,052) (11,289,272)  قود اإلجارة   ةر المكتس     المستقرل  العااد

 (33,784) (56,947) مخصص ساك

 30,673,650 32,706,678  عقود اإلجارة مدينيصافي 
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 الممتلكات والمعدات، صافي - 9

 التكلفة

 )  الف الرياال  السعودي (

 أراضي

 ومباني
 أثاث ومعدات  تحسينات المباني 

 االجمالي

2018 

 االجمالي

2017 

 2,779,575 3,103,548 1,481,575 387,481 1,234,492 الر ةد     داي  السن  

 338,434 198,456 110,470 20,305 67,681 اإل ا ا  

 (14,461) (70,806) (70,636) (170) - المرالغ المش و  

 3,103,548 3,231,198 1,521,409 407,616 1,302,173 الر ةد    نةاي  السن 

      ، المتراكم  االاتةال

 1,041,757 1,227,125 956,286 201,636 69,203 الر ةد     داي  السن  

 199,601 178,192 126,600 36,619 14,973 المحمل للسن  

 (14,233) (70,798) (70,731) (67) - المرالغ المش و  

 1,227,125 1,334,519 1,012,155 238,188 84,176 الر ةد    نةاي  السن  

 صافي القيمة الدفترية  

  1,896,679 509,254 169,428 1,217,997 2018ديسمبر،  31في 

  ا   القةم  الد تري  

 1,876,423  525,289 185,845 1,165,289  2017ديسمرر،  31   

 

 ملةو  رياا اعودي(. 216 م:2017) يملةو  رياا اعود 227م أ ماا تح  التنفة   مرلغ 2018ديسمرر  31تت م  الممتلكا  هالمعدا  كما    

 

 يت م   ند ا ثاا هالمعدا  موجودا  سا    تقنة  المعلوما  كما يل :

 موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 االجمالي غير ملموسة ملموسة

   الف الرياال  السعودي ()

 1,352,497 800,988 551,509 التكلف 

 (879,101) (545,993) (333,108) االاتةال،/اال فاء المتراكم  

 473,396 254,995 218,401 م2018 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 511,014 268,779 242,235 م2017 ديسمرر 31 ا   القةم  الد تري     

 

 خرىاأل الموجودات - 10
      

      
 إيضاح

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 (الف الرياال  السعودي  )  

 
ً
 40,196 40,125  إيجارا  مد و   مقدما

 617,236 581,290  مخزه  تمويل

 436,780 442,884 1.10  قارا  أسرى

 51,855 93,673  مد و ا  مقدم  أسرى

 153,210 255,164  أتعا  مستحق  مقا ل سدما  إدارة ا  وا

 2,118 46,432  زكاة مستردة

 356,834 240,505  أسرى 

 1,658,229 1,700,073  اإلجمالي
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 سنالا تمثل  قارا  مقتناة  غر  الرةح هحصنل  لةةنا المصنرف مقا نل تسنوي  معنامال  تموينل مسنتحق   لنى أحند العمنالء. – 1.10

 ملةو  رياا اعودي مقا ل تسوي  معامال  تمويل مستحق . 46.5حصل المصرف  قارا  تقدر قةمتةا  نحو  ،السن 

 

 ؤسسات المالية األخرىللبنوك والم األرصدة- 11

      

      
 إيضاح

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 1,269,734 6,100,926 1.11 ااتثمارا  الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى  جل

 83,153 217,410  أسرى

 1,352,887 6,318,336  اإلجمالي

 

  . حا  هكاال  مح الرنو،تمثل المرا حا ، مرا – 1.11

 

 العمالء ودائع - 12

 أ( تتكو  هدااح العمالء مما يل :

      

      
 إيضاح

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 45,316,467 53,510,669  هدااح تح  ال ل 

 42,987,385 35,690,291 1.12 ااتثمارا   مالء  جل 

 760,899 927,178 2.12 أسرى  

 89,064,751 90,128,138  اإلجمالي

 

 .العمالء ا م ار ه ا "ااتثمارا   مالء  جل" تمثل مرا ح 1.12

 " تمثل التحمةنا  النقدي  لخ ا ا  اال تماد هس ا ا  ال ما .أسرى" 2.12

 

 تشتمل هدااح العمالء أ اله  لى هدااح  العمال  ا جنرة  كما يل : ( 

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 1,057,621 912,193 هدااح تح  ال ل 

 4,222,959 5,383,686 ااتثمارا   مالء  جل 

 17,369 81,137 أسرى  

 5,297,949 6,377,016 اإلجمالي

 

 أخرى مطلوبات - 13

       

     

2018 

 دية(الف الرياالت السعوآ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 224,485 244,428 مصاري  مستحق  

 1,888,222 1,549,956 شةكا   ادرة 

 385,210 343,752 داان  حسا ا 

 مقا ل
ً
 882,038 849,976 معامال  التمويل إيجارا  مقرو   مقدما

 219,553 287,044 (2.24)اي اح رقم مستحقا  نةاي  الخدم  

 390,768 313,989 أسرى 

 3,990,276 3,589,145 اإلجمالي
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 المال رأس - 14

(،  قةمن  ملةنو  انةم 1,500م: 2017)ملةنو  انةم  1,500المند وع  الكامنل من  هالمصندر هيتكو  رأس ماا المصرف المصرح  ل، 

 رياا اعودي للسةم الواحد. 10اامة  

 

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

 نسر  الملكة  

2018 2017 

 10.89 10.71 المساس  العام  للتقا د

 10.00 10.00  نده  االاتثمارا  العام 

 5.10 5.10 المساس  العام  للتحمةنا  االجتما ة 

 74.01 74.19 هأسرىالعموم 

 100.00 100.00 اإلجمالي

 

 

   النظامي االحتياطي - 15

% م   ا   25لسعودي  هالنظام ا ااس للمصرف  تحويل ما ال يقل    يق   نظام مراقر  الرنو،    المملك  العر ة  ا

الدسل السنوي إلى االحتةا   النظام  إلى أ  يرلغ ر ةد االحتةا   ما يساهي رأس الماا المد وع للمصرف، ه لةل تم 

ملةو  رياا  502.9م: 2017ملةو  رياا اعودي م   ا   دسل السن  إلى االحتةا   النظام  ) 629تحويل مرلغ قدره 

 اعودي(. إ  ذ ا االحتةا   النظام   ةر قا ل للتوزيح.

 

 واالحتياطيات األخرى الخزينة أسهم - 16

 تم شراء أاةم الخزين   عد الحصوا  لنى الموا قنا  الالزمن ، هذلنك ه ناء
ً
لاللتزامنا  المتعلقن   نالررامج التحفةزين  هالمحسنو    ا

 . لى أااس د عا  ا اةم للموففة 

 م حةنب2018ه م 2017ملةو  رياا اعودي م  ا ر اح المرقناة إلنى االحتةا ةنا  ا سنرى لا نوام  45العام تم تخصةص مرلغ  سالا

 اةتم الصرف م  ذ ا المخصص ه اء
ً
 (.مةلو  رياا اعودي 15م: 2017المصرف االجتما ة  ) لمسسهلةا  ا

 

 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 17

 

 القضائية: الدعاوى (أ

 م.2017م ه 2018ديسمرر  31كما      د المصرف مر و   ذام  د اهى ق ااة تك  ذنا، أي  لم

 

  االرتباطات الرأسمالية: (ب

ريناا  ملةنو 145.1م: 2017ملةنو  ريناا انعودي ) 123م، يوجند لندى المصنرف ارترا نا  رأانمالة  قندرذا 2018ديسنمرر  31كما  ن  

 هتتعل   شراء ممتلكا  همعدا . (،اعودي
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ج(  

تتكو  التعةدا  هااللتزاما  المحتمل  المتعلق   االاتما   شكل أااا  م  س ا نا  ال نما  هاال تمنادا  المسنتندي ، هس ا نا  

سن  من  هراء ذن ه ا دها  ذنو القا لن  للننقل لمننح االاتمنا   ةنر المسنتخدم. إ  الغنر  الراة هااللتزاما   ةنرهالقروال ،  ا تماد،

، التنن  تعترننر  ننمانا   السننداد  ةننر قا لنن  هاال تمننادا  المسننتندي  ننما  تننو ةر ا مننواا للعمننالء  ننند  لرةننا. إ  س ا ننا  ال ننما  

للنقل م  قرنل المصنرف  ن  حالن   ندم تمكن  العمةنل من  الو ناء  التزاماتنل تجناه ا  نراف ا سنرى، تحمنل نفنس مخنا ر االاتمنا  

حملةا االاتثمارا  هالتمويل. تقنل المت لرنا  النقدين   موجن  ال نمانا  هاال تمنادا  المسنتندي  كثةنرا  ن  المرلنغ الملتنزم الت  ت

 . ل    المصرف ال يتوقح  شكل  ام أ  يقوم ال رف الثالب  سح  ا مواا  موج  االتفاقة 

 .ه التال   إنةا تحمل مخا ر أقل  شكل جوذريإ  اال تمادا  المستندي   شكل  ام م مون   الموجودا  الت  تخصةا 

تمثننل القرننوال  تعةنندا  المصننرف لسننداد الكمرةنناال  المسننحو   منن  قرننل العمننالء. يتوقننح المصننرف تقننديم معظننم القرننوال  قرننل 

 العمالء.ادادذا م  قرل 

تنن  تمثننل  نن  ا انناس موا قننا  تمثننل التعةنندا  لمنننح االاتمننا  الجننزء  ةننر المسننتخدم منن  التسننةةال  االاتمانةنن  المعتمنندة، هال

 لى  ملةا  تمويل، ه مانا ، هس ا نا  ا تمناد.  ه ةمنا يتعلن   ةن ه التعةندا   نإ  المصنرف يتعنر  إلنى القلةنل من  المخنا ر 
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    معظنننم ذنن ه التعةننندا  لمننننح االاتمنننا  تت لنن  التنننزام العمةنننل  معنننايةر ااتمانةنن  محنننددة. هال يمثنننل إجمنننال  
ً
المحتملنن  نظنننرا

لقاامنن  لمنننح االاتمننا   ال ننرهرة المت لرننا  المسننتقرلة  للتنند قا  النقدينن  حةننب أ  العدينند منن  تلننك التعةنندا  يننتم التعةنندا  ا

 تمويل.لانةاؤذا أه انتةاؤذا  ده  الحاج  ل

 

 الخا    المصرفهااللتزاما  المحتمل   مقا ل التعةدا  ةما يل  االاتحقاقا  التعاقدي   (1

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3أقل من 
 إلىأشهر  3من 

 شهر 12

 5 إلىمن سنة 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,882,717 267 14,887 1,480,661 1,386,902 ا تمادا  مستندي  

 8,837,299 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 س ا ا   ما  

 255,025 - - 96,390 158,635 قروال  

ما   ةر قا ل  التزاما  منح اات

 574,565 - - 574,565 - للنقل

 12,549,606 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 اإلجمالي 

 

2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 أشةر 3أقل م  
  إلىأشةر  3م  

 شةر 12

 5 إلىم  ان  

 انوا 
 اإلجمال  انوا  5أكثر م  

 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 - للنقل

 11,233,231 69,209 3,035,406 3,456,883 4,671,733 اإلجمال  

 

  التعةدا  هااللتزاما  المحتمل  حس  اال راف االسرى: ةما يل  تحلة (2
ً
 ال

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 720 376,871 حكومة  هشرل حكومة 

 9,590,562 11,376,046 شركا    

 1,641,949 796,689  نو، همساسا  مالة  أسرى  

 11,233,231 12,549,606 اإلجمالي

 

ديسنمرر  31(  لغ الجزء  ةر المستخدم م  االرترا نا  هالتن  يمكن  الغاؤذنا  ن  أي هقن  من  قرنل المصنرف هالقاامن  كمنا  ن  3

 ملةو  رياا اعودي(. 26,717م: 2017ملةو  رياا اعودي ) 30,326م مرلغ 2018

 المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية: د( االلتزامات

 
ً
 للحد ا دنى لد عا  اإليجار المستقرلة   موج   قود االيجار التشغةلة   ةر القا ل  لإللغاء الت  أ رمةا  ةما يل  تحلةال

 المصرف كمستحجر:

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 5,437 96,718 أقل م  ان  هاحدة  

 35,263 276,481 انوا    5م  ان  إلى 

 186,847 109,879 انوا   5أكثر م  

 227,547 483,078 اإلجمالي
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 من االستثمارات والتمويل، صافي الدخل - 18

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 41,099 41,295 ر   السعودي( ااتثمارا  )مرا حا  مح مساس  النقد الع

 177,011 416,970 ااتثمارا      كو،

 183,325 135,381 مرا حا  مح الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى    

 3,853,304 4,299,971 تمويل  

 4,254,739 4,893,617 اإلجمالي 

   ألجل  عائد على استثماراتال

 (729,791) (1,012,174)  جل ااتثمارا   مالء

 (31,924) (83,611) ااتثمارا  الرنو، هالمساسا  المالة  االسرى  جل

 (761,715) (1,095,785) إجمالي

 3,797,832 3,493,024 

 

 خدمات مصرفية، صافي أتعاب - 19

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

   -من:الدخل  

 94,517 91,750 تجاري  سدما      

 385,729 496,125 سدما  الر اقا     

 395,381 398,880 إدارة  نادي  االاتثمار هسدما   نكة  أسرى    

 986,755 875,627 

   -من:المصاريف 

 (192,891) (249,576) سدما  الر اقا     

 (6,300) (6,125) أتعا  أسرى    

 (255,701) (199,191) 

 731,054 676,436 
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  رواتب الموظفين وما في حكمها - 20

 المحددة ه قا لقوا د مساس  النقد العر   السعودي  ةما يتعل   تعوي ا  الموففة .هيلخص الجدها التال   ئا  موفف  المصرف 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 لمدفوعالمتغير االتعويض 

 االجمالي أسهم نقد

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

يج  -مدراء تنفة يو 

 دم الحصوا  لى 

مساس   م  ممانع 

السعودي العر    النقد

 12,738 13,091 1,662 3,961 11,076 9,130 31,060 44,221 15 17  شحنةم

موففو  يقومو  

 لى  نشا ا  تشتمل 

 37,104 43,385 871 - 36,233 43,385 191,913 240,511 552 678 مخا ر

موففو  يقومو   حدهار 

 10,226 11,244 470 - 9,756 11,244 58,249 72,136 149 172 رقا ة 

 48,658 55,603 1,028 - 47,630 55,603 326,043 368,584 1,542 1,550 موففو  آسره 

موففو   عقود سارجة  

 - - - - - - - - - -  ر( حدهار المخا)يقومو  

 2,417 2,258 725,452 607,265 119,362 104,695 3,961 4,031 123,323 108,726 

التعويل المتغةر 

 - - - - - - 134,854 127,804 - - المستح  

 - - - - - - 133,890 86,327 - - مزايا موففة  اسرى

 108,726 123,323 4,031 3,961 104,695 119,362 876,009 939,583 2,258 2,417 اإلجمال 

 

 األساسية لسياسة التعويضات السمات – 1.20

  نن  الصننادرة التعلةمننا  مننح تفنن ت تعوي ننا  منااننر  اةااننا  عاترننتم ايننكجننزء مكمننل لسةاانن  التعوي ننا  الخا نن   المصننرف، 

 .لمال ا االاتقرار مجلس قرل م  هالمعايةر المعتمدة هالمرادئ السعودي العر   النقد مساس 

لقد قنام المصنرف  تشنكةل "لجنن  الترشنةحا  هالمكا ن   " هذن  لجنن   ر ةن  منرثقن  من  مجلنس اإلدارة تقنوم  دراان  اةاانا  

 التعوي ا  هالمكا     المصرف هتقديم التو ةا  للمجلس  شحنةا.

 الزمنننن  هالتوقةننن  السنننةول  لمخنننا ر المتعلقننن  ل مرا اتةننناكننند مننن  ح ننناله  التأ نننداد هت رةننن  السةاانننا  إ ثنننناءيقنننوم المصنننرف أ

 .يرادا لإل

همننح   للمصننرفداء الكلنن  ا  مننح يتماشننىالنظننام المتغةننر   ، إالتعوي ننا   خصننوك همتغةننر ثا نن  نظننام  اترنناع المصننرف قننام لقنند

 .ا داء المتعل   كل هفةف  حس  تقةةم االداء

 .جراء التعديال   ند ال رهرةإهيقوم   دهري  صورة   ل هالمكا    الخا   التعوي ا  اةااا   مراجع  المصرف يقوم

 

 السهم   ربح - 21

 ا ااان ) لنى المتوانع المنرجح لعندد ا انةم القاامن   الدسل  تقسةم  ا   للسةم الر ح ا ااا  هالمخفل احتسا  يتم

 ملةو ( كما    نةاي  السن   عد حسم أاةم الخزين . 1,490هالمخفل 

 

 كاةالمقترح توزيعها والز األرباح - 22

     2018 2017 2018 2017 

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 0.80 1.00 1,191,964 1,489,967 مقترح توزيعةاالر اح ا 
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م ذنو تو نل المصنرف إلنى اتفاقةن  تسنوي  منح الةةئن  العامن  للزكناة هالندسل، ينتم 2018إ  م  أ نرز ا حنداا سنالا العنام المنال  

م.  هيترتن  2017ح الم الرنا  الزكوين  المتعلقن   نا  وام السنا ق  حتنى السنن  المالةن  المنتةةن   ن   نام  موجرةا تسوي  جمةن

ملةننو  رينناا اننعودي، حةننب اننةتم تسننويتةا منن   263 لننى تلننك التسننوي  مرننالغ مسننتحق  للمصننرف تسننترد منن  الةةئنن  ترلننغ نحننو 

تفاقةنن   التنننازا  نن  جمةننح الق ننايا هاال ترا ننا   نن  السنننوا  التزامننا  الزكنناة المسننتقرلة . كمننا اننةقوم المصننرف  موجنن  تلننك اال

 .ملةو  رياا اعودي لحسا  ا ر اح المرقاة 557المالة  محل ذ ا االتفا . قام المصرف نتةج  لة ا االتفا   قةد مرلغ 

ةنو  ريناا انعودي( مل62م:  2017ملةنو  ريناا انعودي ) 217م نحنو 2018ديسنمرر  31 لغ  الزكاة المقدرة للسنن  المنتةةن   ن  

 .هتم قةد مرالغ الزكاة المستحق   لى ا ر اح المرقاة

 

 النقد وما يماثله - 23

 يتكو  النقد هما يماثلل المدرح    قاام  التد قا  النقدي  الموحدة مما يل  :

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 1,902,511 2,209,434 نقد    الصنده 

 أر دة لدى مساس  النقد العر   السعودي

 451,093 93,519 النظامة    ةما  دا الوديع   

 أر دة لدى الرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى 

 8,348,596 7,237,726              تستح  سالا ثالث  أشةر م  تاري  االقتناء  

 10,702,200 9,540,679 اإلجمالي
 
 
 
 

 التزامات منافع الموظفين – 24

 وصف عام: 1.24

 لنظام العمل    المملك  العر ة  
ً
 لمردأ االاتحقا    ر  حسا  اكتواري   رقا

ً
تحتس  مكا حة نةاي  الخدم  ه قا

 السعودي .  يقوم المصرف  د ح مكا    نةاي  الخدم   ند ااتحقاقةا. 

 

 بالمبالغ المثبتة في قائ 2.24
ً
 مة المركز المالي الموحدة:فيما يلي تحيال

 2018 

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

2017 

الف الرياال   )  

 السعودي (

 129,977 219,553 االلتزاما  مقا ل منا ح محددة  داي  العام

 81,766 74,644 تكلف  الخدم  

 7,148 10,608 تكلف  العموال  

 (8,719) (8,910) المنا ح المد و  

 9,381 (8,851) اكتواري  ناتج     إ ادة القةاسسساار/)أر اح( 

 219,553 287,044 االلتزاما  مقا ل منا ح محددة نةاي  العام

 ملةو  رياا اعودي(. 50.9م: 2017ملةو  رياا اعودي ) 44.9 لغ  تكلف  الخدم  الحالة  سالا العام 
 

 خطط مكافأة نهاية الخدمة(:االفتراضات األساسية لالحتسابات االكتوارية )فيما يتعلق ب 3.24

 2018 2017 

للسنة  معدا الخصم     5.00% للسن    %5.20 

   5.00% للسن    5.00% للسنة الرهات  المتوقع   نسر  زيادة

سنة  ا  التقا د المعتاد ان      60 60 
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منننح المعلومنننا  االحصنننااة  تنننم تحديننند اال ترا نننا  المتعلقننن   معننندا الو ةنننا  المسنننتقرلة  ه ننن  مشنننورة إكتواريننن  متوا قننن  

  .المنشورة هالخررة    المن ق 

 

 أثر االفتراضات االكتوارية: 4.24

%( 5.20م  لى معدا الخصم )2018ديسمرر  31يو ح الرةا  التال  أثر تقةةم التزاما  منا ح الموففة  المحددة كما    

 %(:5همعدا زيادة رهات  الموففة  )

 

 (الف الرياالت السعوديةآ)ب 2018

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

التغير في  أساسي سيناريو

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 38,165 (31,763) %1 معدا الخصم

 (32,098) 37,850 %1 نسر  زيادة الرهات  المتوقع 

 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 2017

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

التغير في  أساسي سيناريو

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 31,114 (25,749) %1 معدا الخصم

 (25,974) 30,791 %1 نسر  زيادة الرهات  المتوقع 

 

 أااس التغةر    اال ترا ا  الواردة    الرةا  مح ا ترا  ثرا  جمةح العوامل ا سرى. تحلةل مقدار ا ثر    الرةا  أ اله  لى

 

 تاريخ االستحقاق المتوقع 5.24

  ةما يل  تحلةل لموا ةد ااتحقا  التزاما  منا ح الموففة  المحددة  ةر المخصوم  المتعلق   مكا حة نةاي  الخدم 

 

 السعودية ف الرياالتالآب – 2018ديسمبر  31كما في 

 أقل من سنة من سنة إلى سنتين سنوات 5من سنتين إلى  سنوات 5أكثر من  اإلجمالي

1,714,792 1,582,683 70,818 38,576 22,715 
 

 الرياالت السعوديةف الآب – 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 
 

 ان (. 15.6: 2017ان  ) 14.9إ  المتواع المرجح مدة التزاما  منا ح الموففة  المحددة ذو 

 

 القطاعات التشغيلية -25

ل يتم تحديد الق ا ا  التشغةلة   لى أااس التقارير الداسلة  المتعلق   ق ا نا  المصنرف التن  ينتم مراجعتةنا  انتظنام من  قرن

 انع  القرار التنفة ية   ما  ن  ذلنك النراةس التنفةن ي هكن لك لجنن  الموجنودا  هالم لو نا   المصنرف هذلنك لتوزينح المنوارد 

 . لى الق ا ا  هتقةةم أدااةا

 لاحكنام 
ً
يمارس المصنرف نشنا ل  شنكل رانةس  ن  المملكن  العر ةن  السنعودي . تنتم المعنامال   نة  الق ا نا  التشنغةلة  ه قنا

ط المعتمنندة منن  اإلدارة. تتمثننل  الرةنن  موجننودا  هم لو ننا  الق ا ننا  منن  موجننودا  هم لو ننا  تشننغةلة . ه  ننرا  هالشننره

 إداري ، يتكو  المصرف م  الق ا ا  أدناه:  
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 قطاع األفراد:  (أ

 .  هالودااح هالمنتجا  هالخدما  ا سرى المقدم  لا راد يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب

اننح هالمنتجننا  هالخنندما  ا سننرى هالخنندما  المقدمنن  للشننركا  هكرننار العمننالء هالمساسننا  الصننغةرة هالودا يشننمل التمويننل

 .  هالمتوا  

 قطاع الخزينة:     (ج

 .  يشمل المرا حا  مح الرنو، هااتثمارا  هسدما  الخزين 

 والوساطة: قطاع االستثمار    د( 

 .رتة  هسدما  الواا  هالت المالة  هالمشورة ا هرا  إدارة ا  وا هحف يشمل 

  نن  المصننرف هذننو مقننار  لسننعر تكلفنن  
ً
يثرنن  الننر ح للق ا ننا  التشننغةلة   ااننتخدام نظننام تسننعةر تحويننل االمننواا م ننور داسلةننا

 .ا مواا

 

 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 121,333,327 1,279,602 31,789,573 69,716,177 18,547,975 الموجودات    إجمالي

 100,035,619 387,970 21,882,246 6,872,293 70,893,110 المطلوبات  إجمالي

 4,893,617 18,849 1,285,509 1,806,705 1,782,554 هالتمويل االاتثمارا  م  الدسل

 (1,095,785) - (602,121) (127,826) (365,838)  جل  مالء ااتثمارا   لى  اادا 

 ،الدسل م  االاتثمارا  هالتمويل

 3,797,832 18,849 683,388 1,678,879 1,416,716   ا  

 ،اسرى هإيرادا  مصر ة  سدما  أتعا 

 1,047,090 335,832 285,015 91,254 334,989  ا   

 4,844,922 354,681 968,403 1,770,133 1,751,705 العمليات دخل إجمالي

 392,796 1,871 - 301,698 89,227 التمويل قةم     االنخفا  مخصص

مخصص انخفا  قةم  الموجودا  

 73,756 - 4,454 69,302 - ا سرى

 178,192 4,597 27,227 59,408 86,960 هإ فاء  ااتةال،

 1,677,511 113,158 191,070 423,804 949,479 العملةا  االسرى  مصاري 

 2,322,255 119,626 222,751 854,212 1,125,666 العملةا  مصاري  إجمال 

 2,522,667 235,055 745,652 915,921 626,039 العمليات     دخل صافي

الحص     سسارة الشرك  الزمةل  

 (5,234) - (5,234) - - مشتر،هالمشرهع ال

 2,517,433 235,055 740,418 915,921 626,039 صافي دخل السنة
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 2017ديسمرر  31

 )  الف الرياال  السعودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 114,751,676 727,276 30,385,077 65,936,266 17,703,057 الموجودات    إجمالي

 94,407,914 71,190 25,688,531 9,165,695 59,482,498 المطلوبات  إجمالي

 4,254,739 6,703 995,373 1,696,162 1,556,501 هالتمويل االاتثمارا  م  الدسل

 (761,715) - (433,044) (126,505) (202,166)  جل  مالء ااتثمارا   لى  اادا 

 ،اتثمارا  هالتمويلالدسل م  اال

 3,493,024 6,703 562,329 1,569,657 1,354,335   ا  

 879,932 327,567 154,480 130,340 267,545 ،اسرى هإيرادا  مصر ة  سدما  أتعا 

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 العمليات دخل إجمالي

 558,482 - - 521,485 36,997 التمويل قةم     االنخفا  مخصص

مخصص انخفا  قةم  الموجودا  

 52,918 - 28,498 24,420 - ا سرى

 199,601 2,762 34,304 73,680 88,855 هإ فاء  ااتةال،

 1,545,132 79,359 182,266 408,847 874,660 العملةا  االسرى  مصاري 

 2,356,133 82,121 245,068 1,028,432 1,000,512 العملةا  مصاري  إجمال 

 2,016,823 252,149 471,741 671,565 621,368 العمليات     دخل صافي

الحص     سسارة الشرك  الزمةل  

 (5,466) - (5,466) - - هالمشرهع المشتر،

 2,011,357 252,149 466,275 671,565 621,368 صافي دخل السنة

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2018ديسمبر  31

 معلوما  أسرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادطاع ق

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      م : الدسل

 4,844,922 354,681 275,394 3,398,662 816,185  مالء سارجةة 

 - - 693,009 (1,628,529) 935,520 الق ا ا  ما  ة   

 4,844,922 354,681 968,403 1,770,133 1,751,705 العمليات دخل اجمالي

 

 )  الف الرياال  السعودي ( 2017ديسمرر  31

 معلوما  أسرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      م : الدسل

 4,372,956 334,270 122,024 3,047,191 869,471  مالء سارجةة 

 - - 594,785 (1,347,194) 752,409 الق ا ا  ما  ة   

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 العمليات دخل اجمالي
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 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 اطةوالوس
 اإلجمالي

 قاام المدرج      الموجودا 

 115,363,819 983,984 31,129,973 67,994,110 15,255,752 المال  المركز

 7,014,316 - - 7,014,316 -  هااللتزاما  المحتمل  التعةدا 

 122,378,135 983,984 31,129,973 75,008,426 15,255,752 االجمالي

 

 2017ديسمرر  31

ياال  السعودي ()  الف الر   

 ق اع الخزين  ق اع الشركا  ق اع اال راد
ق اع االاتثمار 

 هالواا  
 اإلجمال 

 قاام المدرج      الموجودا 

 109,650,373 717,673 29,934,216 64,417,318 14,581,166 المال  المركز

 6,562,400 - - 6,562,400 -  هااللتزاما  المحتمل  التعةدا 

 116,212,773 717,673 29,934,216 70,979,718 14,581,166 االجمال 

 

تتكو  مخا ر االاتما  الت  يتعر  لةنا المصنرف من  القةمن  الد ترين  للموجنودا  المدرجن   ن  قاامن  المركنز المنال ،  اانتثناء 

عنر  لةنا المصنرف قةمن  النقد، هالممتلكا  هالمعدا  هااتثمارا  ا اةم هالموجودا  ا سرى. تشمل مخنا ر االاتمنا  التن  يت

 المعادا االاتمان  للتعةدا  هااللتزاما  المحتمل .

 

 االئتمان مخاطر - 26

تنشننح مخننا ر االاتمننا   ننند إسفننا  ال ننرف المقا ننل  نن  الو نناء  التزاماتننل التعاقدينن  تجنناه المصننرف. للتقلةننل منن  مخننا ر إسفننا  

جراءا  اانننتراقة   نننارم  للموا قنننا  االاتمانةننن  ل نننما  مالامننن  اال نننراف المقا لننن   ننن  الو ننناء  التزامننناتةم، يلتنننزم المصنننرف  نننإ

معامال  االاتما  الت  اةتم إنشاؤذا مح اةاا  المصرف لقروا المخا ر هل ما  أنةا مستو ة  للمعايةر التن  ينتم  موجرةنا 

جمةنح المخنا ر المصناحر  لمننح منح االاتما . تخ ح جمةح  لرا  االاتما  لدرج   الة  م  العناي  المةنةن  الواجرن   ةندف تحديند 

 االاتما .

هذنو مقةناس الحتمناال  التعثنر. إ نا   لن لك ينتم  (ORR) يستخدم المصرف نموذح تصنة  ااتمان  داسل  لتقةةم مخا ر العمنالء

  نن  التصننةفا  االاتمانةن  منن  قرنل هكناال  التصنننة  االاتمنان  الراةسنة ،  ننند تو رذنا. يعترنر السننو  المسنتةد
ً
ف منن  النظنر أي نا

  نننل يقننوم أهال  فننرز هتنقةنن  العمننالء الحننالةة  هالمسننتقرلةة  لتجننن  الرنندء  نن  أه 
ً
المكونننا  الراةسننة   نن  ذنن ه العملةنن  نظننرا

 (RAC) الحفاظ  العالقا  الت  ال تتناا  مح ااتراتةجة  المصرف هاةااناتل المتعلقن   قرنوا المخنا ر. إ  معنايةر قرنوا المخنا ر

ا  الت  تشةر إلى الشرهط التن   موجرةنا يكنو  المصنرف  لنى اانتعداد للرندء  ن  / أه الحفناظ  لنى تمثل مجمو   م  المتغةر 

 القننن  ااتمنننا  منننح  مةنننل تن رننن   لةنننل مت لرنننا  السنننو  المسنننتةدف. إ   ريننن  العمنننل  ننن  مجمو نننا  ا  مننناا يعترنننر الخنننع 

نا لجندها التسويق  ا ها المسسها    إنشناء ال لرنا  االاتمانةن  هتقةةمةنا هالتو نة   
ً
ةنا. ينتم مننح الموا قنا  االاتمانةن  ه ق

تفننويل الصننالحةا  المعتمنند منن  قرننل مجلننس اإلدارة منن  سننالا لجننن  االاتمننا  التنن  تتكننو  منن  رؤانناء مجمو ننا  ا  منناا هراننةس 

ننا لسةااننا  االاتمننا  لمجمو نن  الشننركا  المصننر ة  همجمو
ً
 نن  مجمو نن  المخننا ر هالننراةس التنفةنن ي. يننتم منننح االاتمننا  ه ق

 المصر ة .التجزا  

إ  مجمو نن  إدارة المخننا ر ذنن  المالننك هالمراقنن  لسةااننا  االاتمننا  المعتمنندة، هتشننمل مةننام المجمو نن  المراجعنن  الدهرينن  

لسةااننا  هإرشننادا  ه ملةننا  المصننرف االاتمانةنن  ل ننما  إدارة مخننا ر االاتمننا  ه نن  معننايةر قرننوا المخننا ر المعتمنندة  نن  

نا  لنى تحنديب اةاانا  االاتمنا   منا ينتالءم  المصرف هلتقلةل الخساار
ً
المتعلق   االاتما . كما تعمنل مجمو ن  إدارة المخنا ر أي 

 هالتشريعة .مح الت ورا  االقتصادي ، هالسوقة  

يقوم المصرف  إدارة المحا   االاتمانة  المختلف  لتحقة  التنوع المستةدف    المحفظن . كمنا يقنوم  نإدارة التركنز  ن  منزيج 

فظنن  منن  حةننب النشنناط االقتصننادي هالجغرا نن  هال ننمانا  هالمنتجننا  ا اااننة ، هيسننعى المصننرف إلننى تنويننح محا ظننل المح

االاتمانةنن  منن  سننالا جنن   العمننالء  رننر مختلنن  ا نشنن   الصنننا ة  هاالقتصننادي ، همنن  سننالا الح ننور الجغرا نن   نن  جمةننح أنحنناء 

هالمتوا   هالصنغةرة، همن  سنالا سندما  المصنرف المتنو ن  لا نراد. تنتم المملك ، هم  سالا ااتةداف  مالء الشركا  الكرةرة 

مراقرنن  مسننتوى التركننز  نن  العمننالء هالق ا ننا   ا ترارذننا تركننزا   نن  تمويننل ا مننواا )كرننار مننزهدي ا مننواا(. يقننوم المصننرف 
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ننل لمحا ظننل االاتمانةنن   غننر  تقةنةم التننحثةر المحتمننل النننا
 
تج منن  العوامننل السننلرة   لننى جننودة  شنكل منننتظم  ننإجراء استرننارا  تحم

 .الموجودا ، هالتقةةم االاتمان ، هالر حة  هتنويح المصادر

 

 خسائر االئتمان المتوقعة

 

 درجات مخاطر االئتمان

ي ر  المصرف إجراءا  تقةةم ااتمان  ها ح  ترتكز  لى معايةر محنددة للسنو  المسنتةد  ، هالمخنا ر المقرولن ، هالسةاانا  

فا لنن ، هالعناينن  المةنةنن  الالزمنن   ننند المراجعنن  االاتمانةنن  همنننح الموا قننا  إ ننا   إلننى اإلدارة هالرقا نن  االاتمانةنن  االاتمانةنن  ال

  .الصارم  هالتحكم  حدهد االاتما 

  ننرا  التقةننةم الننداسل   (Moody’s Risk Analyst) يقننوم المصننرف  ااننتخدام نظننام مننوديز انلنن  لتقةننةم هتحلةننل المخننا ر

هيننتم ااننتخدام ذنن ا النظننام منن  قرننل العدينند منن  المصننارف هالرنننو، الراانندة  لننى مسننتوى العننالم  ه نن  المملكنن   للمخننا ر،

ن  ذن ا النظنام من  إ  ناء تصننة  مخنا ر لكنل  مةنل، هيشنةر تصننة  المخنا ر إلنى احتمناال  التعثنر  ن  
 
العر ة  السعودي . هيمك

 
ً
 10الا ذ ا النظام يست ةح المصرف إ  اء درجن  تصننة  للعمنالء  لنى م  س .(PD) السداد    هق  محدد هلمدة إثنا  شر شةرا

-" ه "3" ه "3 ا ترارذنا ا انوأ، كمنا يسنتخدم التصننة  درجنا   ر ةن  )مثنل "  10 ا تراره ا   نل إلنى درجن   1مستويا  تردأ  درج  

يقننوم المصننرف  تمويننل العمننالء النن ي  "( إل  نناء تقةننةم أكثننر دقنن  الحتمنناال  التعثننر  نن  السننداد. كجننزء منن  اةااننا  المصننرف، 3

 ح لى، هيقنوم المصنرف  مراجعن  التقةنةم النداسل  للمخنا ر  شنكل  6حصلوا  لى درج   الة  م  التصنة  االاتمان  م  الدرج  

منتظم للتحقن  من  انالم  معنايرة ن اقنا  الندرجا  منح مسنتويا  التصننة  همنا ينرترع  ةنا من  تعثنرا   ن  السنداد، كمنا تخ نح 

المخننا ر االاتمانةن  للمراقرنن  المسنتمرة، ممننا قند يننسدي إلننى نقنل التعر ننا  إلنى درجنن  مخنا ر ااتمانةنن  مختلفن   ننناًء  لننى جمةنح 

 وامنننل نو ةننن  أه كمةننن  متنو ننن  مرتر ننن   عمةنننل محننندد مثنننل التغةةنننرا   ننن  القنننواام المالةننن  المدققننن ، هااللتنننزام  التعةننندا  

 .هاالقتصادي  هالتجاري  هالتغةرا  اإلداري  هك لك التغةرا  الرةئة 

يننتم تقنندير مخننا ر االاتمننا   نن  محفظنن  ا  ننراد  ننناًء  لننى درجننا  الجنندارة االاتمانةنن  للفننرد المسننتمدة منن  منصنن  تسننجةل نقنناط 

 االاتما  انلة  هال تخ ح للتقةةم  رر نظام موديز للتقةةم الداسل  للمخا ر.

 

 اإلطار المفاهمي النخفاض قيمة الموجودات

مصرف مخا ر التعثر    السداد كما    تاري  إ داد التقرينر منح مخنا ر التعثنر المتوقعن   ن  تناري  اإلنشناء، ه ن  حناا يقار  ال

 يننتم نقننل تصنننة  العمةننل منن  المرحلنن  ا هلننى إلننى المرحلنن  الثانةنن  أه الثالثنن ، ه لةننل يننتم  االاتمننان التغةننر  نن  التقةننةم 
ً
جوذريننا

ا  ن   تنرة زمنةن  محنددة إلنى قةناس تقندير التعثنر  ن  السنداد  لنى  12اد من  مندة تغةةر منةجة  تقندير التعثنر  ن  السند
ً
شنةر

منندى  مننر ا  ننل. يجمننح المصننرف تعر نناتل االاتمانةنن   لننى أانناس الخصننااص المشننترك  لمخننا ر االاتمننا   ةنندف تحدينند الزيننادة 

 : ر االاتما  المشترك الجوذري     مخا ر االاتما     الوق  المناا .  ةما يل  قاام   حذم سصااص مخا

 

 .نوع التعر ا   (أ

 .التقةةم االاتمان  للعمةل  ( 

 .نوع ال ما   ( 

 .قةم  ال ما   (ا

 .الدهرة االقتصادي  هاةناريو النظرة المستقرلة   (ح

 .تاري  نشحتةا  (ح

 .المدة حتى تاري  االاتحقا   (خ

 .الموقح الجغرا   للعمةل  (د

 .الصنا   (ذ

   
ا لمنةجة  المعةار الدهل  للتقرير المال  رقميوزع المصرف موجوداتل المالة   لى ثالا مراحل ه

ً
 ، كما يل :9- ق

 أه الجديدة هالت  زاد  مخا رذا االاتمانة  – 1المرحلة 
ً
 "الموجودا  العامل ": هذ  الموجودا  المالة  الموجودة مسرقا

ر ) رنر تقندير احتمناال  التعثنر شةر الحتماال  التعث 12هيقوم المصرف  اثرا  مخصصا  انخفا  القةم  المتعلق   ةا  لى أااس 

 القادم (. هيتم إثرا  ا ر اح المتعلق   تلك الموجودا   لى أااس القةم  الد تري  اإلجمالة  12سالا  ترة 
ً
 .شةرا

 

"الموجودا   عةف  ا داء": هذ  الموجودا  المالة  الت  تدذور  جودتةا االاتمانة   شنكل جنوذري منن  نشنحتةا.  – 2المرحلة 

حديد ما إذا كا  ذنا، مخا ر جوذري  قد حدا من  اإلنشاء، يقوم المصنرف  تقةنةم التغةنر، إ  هجند،  ن  مخنا ر التعثنر  ن   ند ت

 .السداد  لى مدى العمر المتوقح لا وا المالة 
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   لنى همنا يترتن   لنى ذلنك من  احتسنا  لخسناار االاتمنا  المتوقعن 2إ  العامل ا ااا  لتصننة  أي حسنا   ن  إ نار المرحلن  

  نند ا تنرا  ال يمكن  دح نل  ن  حالن  المتنحسر  ن  السنداد لمندة 
ً
نا(  30مدى  مر ا  ل تستند  لى تجاهز  ترة السداد ) الرنا

ً
يوم

ذنو قنرار لجنن  االاتمنا   نح  جنودة االاتمنا  قند تندذور  إلنى الدرجن  المحنددة ه ن   2همح ذلك،  إ  أذم  امل لتصنة  المرحلن  

نا  نادة  30.  النسر  للعمالء م  ا  راد،  إ  التعثر    السنداد لفتنرة تتجناهز 9-للتقرير المال  رقمتوجةةا  المعةار الدهل  
ً
يوم

ما تكو  المسشر لتصنة  العمةل    المرحل  الثانة . هينتم إثرنا  مخصنص االنخفنا   ن  القةمن   لنى أاناس مندى  منر اال نل 

 القادمن (. هينتم إثرنا  ا ر ناح  12تقندير احتمناال  التعثنر سنالا  تنرة  الرجوع إلى احتماال  التعثر  لنى مندى  منر ا  نل ) رنر 
ً
شنةرا

 .المتعلق   تلك الموجودا   لى أااس القةم  الد تري  اإلجمالة 

 

هذن  الموجنودا  المالةن  التن  توجند مسشنرا  ها نح   لنى انخفنا  قةمتةنا:  النسنر   -)الموجودا   ةر العامل (“ – 3المرحلة 

  القةم  يقوم المصرف  إثرا  مخصص االنخفا     القةم   قدر الخساار االاتمانة  المتوقعن   لنى  مندى للموجودا  منخف 

  لى احتماال  تعثر السداد  لى مدى  مر ا  ل كمنا ذنو الحناا  ن  المرحلن  
ً
.  هينتم إثرنا  ا ر ناح المتعلقن  2 مر ا  ل ااتنادا

 مالة . تلك الموجودا   لى أااس القةم  الد تري  اإلج

 

 "تعريف "تعثر السداد

يترح المصرف تعريفا   ازا المتعلق   تعثر السداد،  معنى أ  المتعثر    السداد "ذو العمةنل الن ي تنحسر  ن  انداد مسنتحقا  

ا م  تاري  االاتحقا . 90المرلغ ا ااس أه الر ح أه أي التزام مادي للمصرف  كثر م  
ً
 يوم

 

 المبالغ المشطوبة

 شنن   التعر ننا  للتمويننل  شننكل كلنن  أه جزانن ،  قننع  نن  الحنناال  التنن  يسننتنفد  ةةننا المصننرف جمةننح الجةننود يقننوم المصننرف 

العملة  للتحصةل هالمعالج ، هسلص إلى أنل ال يوجد أي احتماال  معقول  للتحصةل    المسنتقرل المنظنور. ينتم شن   المرنالغ 

غ إلننى إ ننعاف جةننود االاننترداد هالتحصننةل التنن  يقننوم  ةننا  عنند الحصننوا  لننى الموا قننا  الم لو نن  هال يننسدي شنن   المرننال

 .المصرف،  ما    ذلك المتا عا  النظامة  هالق ااة 

 

 تقييم المراحل وتقدير خسائر االئتمان المتوقع -انخفاض القيمة 

ل  تنرة إ نداد (  ن  كنECLيثر  المصرف مخصصا  انخفا  القةم   لى أااس ثا   م  سالا احتسنا  سسناار االاتمنا  المتوقعن  )

ا لمعةار المحاار  الدهلة  رقنم
ً
كانن  تسنتند  لنى  39-القواام المالة .    حة  أ  مت لرا  إثرا  مخصصا  انخفا  القةم  ه ق

نةج الخساار المتكردة حةنب ينتم اال تنراف  نح  ا  نل مننخفل القةمن   قنع  نند حندها الخسنارة الفعلةن ، إال أ  مت لرنا  المعةنار 

 مننن  الخسننناار  9-المالةننن  رقنننم الننندهل  للتقنننارير
ً
ا  ا سننن   ننن  اال ترنننار الخسننناار االاتمانةننن  المتوقعننن   ننندال

ً
نننا مسنننتقرلة

ً
اترعننن  منةج

 المتكردة.

ه موج  ذ ا النةج،  إ  جمةنح الحسنا ا   ن  محفظن  تموينل المصنرف تصنن   ن  "المرحلن  ا هلنى" منا لنم يوجند منا يسنتد   

مخصصنا  انخفنا  القةمن  إلنى أحند المنرحلتة  إمنا " نعة    ثرنا دئ التوجةةة  تحويل ذ ه الموجودا   موج  القوا د هالمرا

  ا داء" )المرحل  الثانة (، أه "منخفل القةم ")المرحل  الثالث (.  ةما يل  ه   مختصر لمستويا  مخا ر االاتما :

 

 خسائر االئتمان

ا  النقدينن  التعاقدينن  المسننتحق  للمصننرف هقةمنن   شننكل مرسننع تعننرف سسنناار االاتمننا   حنةننا الفننر   ننة  قةمنن  مجمننوع التنند ق

التنند قا  النقدينن  المنخف نن  التنن  يتوقننح أ  يننتم ااننتالمةا  الفعننل منن  المقتر ننة ، لوجننود فننرهف معةننن  تننسثر  لننى قنندرة 

تمانةنن  إلننى كامننل التنند قا  النقدينن  التعاقدينن  )سسننارة اا االاتمانةنن المقتننر  لسننداد التزاماتننل ا  ننلة . قنند يصننل حجننم الخسنناار 

 .٪( أه إلى جزء م  تلك التد قا  النقدي  التعاقدي 100 نسر  

 

 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل

الخساار االاتمانة  المتوقع  مدى  مر ا  ل ذ  القةم  الحالة  المتوقع  للخسناار التن  قند تنشنح  ن  حناا  جنز المقتنر   ن  

 نل المنال ، هتقناس تلنك الخسناار  منا يعنادا الننقص  ن  التند قا  النقدين  التعاقدين ، منح الو اء  التزاماتل سالا  تنرة هجنود ا 

  .مرا اة احتماال  تعثر العمةل    السداد    أي هق  سالا  ترة  مر ا  ل المال 

 

 شهرا 12المتوقعة لفترة  االئتمانخسائر 

 جننزء منن  الخسننا 12لفتننرة المتوقعنن   االاتمانةنن الخسنناار  تعترننر
ً
 لننى منندى  مننر ا  ننل هالتنن  يننتم ار االاتمانةنن  المتوقعنن  شننةرا

 التالةنن   نن  إجمننال  سسنناار  االثننناحسننا ةا   ننر  احتمنناا التعثننر المتوقننح  نن  السننداد  لننى ا داة المالةنن  سننالا  تننرة 
ً
 شننر شننةرا

نر ذلنك
 
 ن  العجنز النقندي المتوقنح  االاتما  ) لى مدى  مر ا  ل( المتوقع  هالت  قد تنتج    ذ ا التعثر    السنداد.  هال يعر

ا القادم  أه التوقعا     التعثنر  ن  السنداد سنالا 
ً
نر  ن  الخسنارة  االثننا لى مدار االثنا  شر شةر

 
 المقرلن ، هلكن  يعر

ً
 شنر شنةرا
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 المقرلنن . يننتم تحويننل ا  ننل منن   االثنننااالاتمانةنن  الكاملنن   لننى أ ننل مننرجح  احتمنناا حنندها الخسننارة  لةننل  نن   تننرة 
ً
 شننر شننةرا

( إلى "المرحلن   12" )الخساار االاتمانة  المتوقع  لفترة 1المرحل  "
ً
" )الخسناار االاتمانةن  المتوقعن   لنى مندى  منر ا  نل( 2شةرا

 ننند حنندها تنندذور كرةننر  نن  جودتننل االاتمانةنن  مننن  اال تننراف ا هلنن . يننتم ت رةنن  الخسنناار االاتمانةنن  المتوقعنن   لننى منندى  مننر 

  لى المدينة  
ً
 ".3ال ي  تم تصنةفةم    المرحل  "ا  ل أي ا

 

 احتماالت التعثر

يمثننل "احتمنناا التعثننر" أحنند أذننم العنا ننر  نن  تقةننةم مخننا ر االاتمننا ، هيسننتخدم  نن  احتسننا  الخسنناار االاتمانةنن  المتوقعنن .  

يننتم ر ننع كننل  للمقتننر (. ااتمننان "نمنناذح مخننا ر االاتمننا " لتحدينند تصنننة  مخننا ر المقتر ننة  )تصنننة   اإلنمنناءيسننتخدم مصننرف 

 12تصنة  ااتمان   ي م  المقتر ة  مح احتماال  التعثر    السداد    هق  محندد لتقندير احتمناال  حندها التعثنر سنالا  تنرة 

ا.  هيتم  عد ذلك ااتخدام العوامل االقتصادي  الحتسا  التوقعا  هاحتماال  للتعثنر  ن  السنداد لفتنرا  متعنددة، همن  ثنم 
ً
شةر

لفترا  المتعددة )ذةكل  احتماال  التعثر(  ن  احتسنا  الخسناار االاتمانةن  المتوقعن  مندى  منر ا  نل. قنام يتم ااتخدام ذ ه ا

المصرف  صةا   ثالث  اةناريوذا  مستقرلة  للدهرة االقتصادي  الانتنتاح تقنديرا  التعثنر  ن  السنداد )تمثنل التقنديرا  المرتقرن  

 
ً
، ااتنادا

ً
 أه ذرو ا

ً
 لى المراحل المختلف  للدهرة االقتصادي (  لى انرةل المثناا،  إننل من  المحتمنل  ن   لنتعثرا  السداد  عودا

حاا كان  الرةئ  االقتصادي  تمر  حال  ت    ، أ  يتدذور الو ح ال رةع  للعمةل المصن  تح  المرحل  الثانةن  منح هجنود  المنا  

رةئن  االقتصنادي  تمنر  حالن  انتعناد،  قند يتحسن  ه نح ها ح  لنقاط ال ع  االاتمان . ه لى العكس م  ذلك،    حناا كانن  ال

العمةننل. يحسنن  المصننرف  نن  اال ترننار  ننند احتسننا  احتمنناال  التعثننر  لننى منندى  مننر ا  ننل تعننديال  القنندرة  لننى االاننتمرار تسشننر 

 .ه تكو  أقلهالت  م  شحنةا الدالل   لى أنل    حاا قدرة العمةل  لى االاتمرار لفترة زمنة  أ وا،  إ  احتماا تعثر 

 

 الخسارة عند التعثر

(، ذ  تقندير للخسنارة الناتجن   ن  التعثنر  ن  السنداد، هينتم قةاانةا  رنر احتسنا  الفنر   نة  التند قا  LGDالخسارة  ند التعثر )

 النقدي  التعاقدي  المستحق  هالتد قا  الت  يتوقعةا المقر ،  ما    ذلك قةم  أي  مانا .

  د احتسا  الخساار  ند التعثر" انتة :يستخدم المصرف "مصفو   قوا

٪ كخسناار  نند التعثنر كحند أدننى الحتسنا  الخسناار االاتمانةن  50ترلنغ  نسنر  المصنرف  النسنر  للتعر نا   نده   نمانا ، يحتسن  -

 هيشمل جمةح المراحل الثالا. 9-المتوقع   موج  مت لرا  المعةار الدهل  للتقرير المال  رقم

نا ، يتم أس  ال مانا  المسذل     اال ترار  م  مصنفو   قوا ند احتسنا  الخسنارة  نند التعثنر لعمنالء  النسر  للتعر ا    ما -

 :٪ كحد أدنى  النظر إلى العوامل التالة 20التجزا  هالشركا   حةب يردأ احتسا  الخساار  ند التعثر  نسر  

 متوقع   ند الرةح.التوقعا  المستقرلة  لتقدير قةم  ال مانا ،  ما    ذلك الخصوما  ال 

 .) الوق  الالزم لالاتفادة م  ال مانا  )ه ةرذا م  المستردا 

  التكالة  الخارجة  الالزم  لالاتفادة م  ال مانا. 

 

المتوقعن   ننند التغةنرا  المسشننرا  االقتصننادي  ه ن  ثالثنن  ا ترا ننا   االاتمانةنن يو نح الجنندها انتن  ا ثننر  لننى احتسنا  الخسنناار 

 المصرف مختلف  يستخدمةا

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

أرصدة لدى البنوك 

 التمويل االستثمارات والمؤسسات المالية األخرى

 2,505,070 18,069 4,522 اال ترا  االااا  )مرجح الحدها(

 2,462,296 16,704 4,042 ا ترا  االرتفاع

 2,512,726 17,373 4,228 ا ترا  الةروط
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 :االئتمانيةمعامالت تمويل العمالء من حيث الجودة تصنيف     1.1.26

 

م2018ديسمبر  31  
ديسمرر  31

م2017  

 االئتمانخسائر 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول غير 

 منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 االجمالي مالياالج القيمة )غير عاملة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

تمويل العمالء )بالتكلفة 

      المستنفذة(

ااتثمارا  م   4 – 1المستوى 

 26,356,321 20,653,401 - - 20,653,401 الدرج  ا هلى

ااتثمارا  ده   6 – 5المستوى 

 38,173,180 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 الدرج  ا هلى

ااتثمارا  تح   7توى المس

 621,396 1,162,980 - 1,162,980 - المتا ع 

ااتثمارا   ةر مصنف  )ق اع 

 14,601,023 15,709,601 - 141,962 15,567,639 ا  راد(

 814,007 1,276,651 1,276,651 - - تمويل منخفل القةم 

 80,565,927 86,190,236 1,276,651 11,370,475 73,543,110 إجمالي التمويل

مخصص االنخفا     القةم  

  ارترا ا  ااتما  ه قود 
 
)يت م

 (1,503,330) (2,505,070) (956,863) (771,127) (777,080)  مانا  مالة (

 79,062,597 83,685,166 319,788 10,599,348 72,766,030 التمويل، صافي

 

قوي   شكل ااتثناا ، نو ة  مخا ر  االاتما لحد كرةر، جودة  االاتما يمثل: سالة  م  مخا ر  4-1مقةاس المصرف للمخا ر م  

. ااتما ممتازة، نو ة  مخا ر  ااتما 
ً
 جةدة جدا

 جةدة إلى مر ة . ااتما يمثل: جودة  6-5مقةاس المصرف للمخا ر م  

 .يمثل: تح  المتا ع  7مقةاس المصرف للمخا ر 

 

 اد لكن غير منخفض القيمة(:تحليل أعمار معامالت التمويل )متأخرة السد   2.1.26

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي الشركات األفراد

 2,537,541 1,684,147 853,394 يوم 30م  يوم إلى 

 562,712 348,438 214,274 يوم 90يوم إلى  31م  

 - - - يوم 180يوم إلى  91م  

 733,503 733,503 - يوم 180أكثر م  

 3,833,756 2,766,088 1,067,668 االجمالي

 

2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 االجمالي الشركات األفراد

 8,771,235 7,834,412 936,823 يوم 30م  يوم إلى 

 1,351,261 1,083,295 267,966 يوم 90يوم إلى  31م  

 191,609 191,609 - يوم 180يوم إلى  91م  

 375,311 375,311 - يوم 180أكثر م  

 10,689,416 9,484,627 1,204,789 االجمالي
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 يلي بيان بتركزات مخاطر التمويل ومخصص االنخفاض في القيمة حسب القطاعات االقتصادية: فيما 2.26

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التمويل، الصافي خسائر االئتمان المتوقعة غير عامل عامل

 4,390,735 - - 4,390,735 حكومة  هشرل حكومة 

 10,312,581 (59,825) 99,778 10,272,628  نا ة 

 1,801,280 - - 1,801,280 الكةر اء، المةاه، الغاز، الخدما  الصحة 

 23,128,698 (242,252) 219,646 23,151,304 ، العقارا اإلنشاءا المران ، 

 8,103,671 (31,998) 49,050 8,086,619 الخدما 

 490,868 - - 490,868 التعدي 

 2,736,475 - - 2,736,475 الزرا  

 15,939,739 (336,388) 566,526 15,709,601 تمويل العمالء

 4,442,966 - - 4,442,966 الموا ال  هاالتصاال 

 10,280,789 (286,400) 341,651 10,225,538 التجارة

 3,605,571 - - 3,605,571 أسرى

 84,913,585 1,276,651 (956,863) 85,233,373 

 (1,548,207)    متوقع  للتمويل العامل ااتما سساار 

 83,685,166    التمويل، صافي

  

2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 غير عامل عامل
مخصص انخفاض قيمة 

 التمويل
 التمويل، الصافي

 6,265,258 - - 6,265,258 حكومة  هشرل حكومة 

 8,998,871 - - 8,998,871  نا ة 

 1,301,411 - - 1,301,411 الكةر اء، المةاه، الغاز، الخدما  الصحة 

 19,815,539 (94,698) 94,698 19,815,539 ، العقارا اإلنشاءا المران ، 

 7,579,937 (8,745) 54,177 7,534,505 الخدما 

 490,945 - - 490,945 التعدي 

 2,147,890 - - 2,147,890 الزرا  

 14,688,910 (310,209) 398,095 14,601,024 تمويل العمالء

 4,597,817 - - 4,597,817 الموا ال  هاالتصاال 

 10,059,897 (205,471) 267,037 9,998,331 التجارة

 4,000,329 - - 4,000,329 أسرى

 79,751,920 814,007 (619,123) 79,946,804 

 (884,207)    مخصص، جما  

 79,062,597    التمويل،  ا  
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إ  التعر ننا  للمخننا ر االاتمانةنن  مننح الرنننو، هالمساسننا  المالةنن  هاالاننتثمارا   نن  الصننكو، تعنند  ننم  ن ننا  "ااننتثمارا  منن  

لحد كرةنر، إلنى االانتثمارا  ذا  نو ةن   االاتما ، هذ  االاتثمارا  الخالة  م  مخا ر االاتمانة الدرج  ا هلى" م  ناحة  الجودة 

، ه ناًء  لى ذلك يتم قةاس سساار االاتما  المتوقع  لةا لفترة جةد ااتمانة مخا ر 
ً
.  12ة جدا

ً
 شةرا

 

 

 :الضمانات 3.26

يحتف  المصرف، سالا نشا اتل اال تةادي ،   مانا  كتحمة   غر  الحد م  مخا ر االاتما . تتكو  ذ ه ال مانا ،    الغال ، 

م  لغ  ال مانا  2018ديسمرر  31هموجودا  ثا ت  أسرى. كما    م  هدااح العمالء، ه مانا  مالة ، هأاةم، ه قارا  

 .ملةو  رياا اعودي( مقا ل التمويل   مانا  126,766م: 2017ملةو  رياا اعودي ) 134,715المحتف   ةا لدى المصرف 

ديسمرر  31نة  كما     ةما يل   ةا   مرالغ ال مانا  المالة  المحتف   ةا ك مانا  للتمويل هالت  انخف   قةمتةا االاتما

 :م2018

 

 2017 2018 تغطية الضمان

 679,753 883,869 %50أقل م  

 49,205 92,922 %70% إلى 51م  

 85,049 299,860 %70أكثر م  

 814,007 1,276,651 اإلجمال 

 

غةةر كرةر  الجودة لم تتغةر اةااا  المصرف المتعلق   الحصوا  لى ال مانا   شكل كرةر سالا العام هلم يك  ذنا، ت

 اإلجمالة  لل مانا  الت  يحتف   ةا المصرف.
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 يلي بيان بالتركز الجغرافي للموجودات المالية،  والمطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملة: فيما 4.26

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 ىالخليجي االخر 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
النقد  نقد هأر دة لدى مساس 

 7,359,684 - - - 7,359,684 العر   السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 162,707 55,766 99,732 7,209 - حسا ا  جاري 

 8,129,840 - 682,660 1,556,468 5,890,712 مرا حا  ههكاال  مح  نو، 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - - 56,415 12,878,544 ااتثمارا   التكلف  المستنف ة

ااتثمارا   القةم  العادل  م  

 3,196,963 - 768 85,067 3,111,128 سالا الدسل الشامل انسر

ااتثمارا  مدرج   القةم  

 2,180,148 422,936 - - 1,757,212 العادل     قاام  الدسل

 87,108 - - - 87,108 أسرى

 صافي  تمويل،

 15,648,194 - - - 15,648,194 ا  راد

 68,036,972 2,355,209 - - 65,681,763 الشركا 

 1,562,515 - - - 1,562,515 موجودا  أسرى

 119,299,090 2,833,911 783,160 1,705,159 113,976,860 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 االخرى المؤسسات الماليةو للبنوك رصدةأ

 217,410 117,345 - 559 99,506 تح  ال ل 

 6,100,926 255,726 - 85,429 5,759,771 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - 54,437,847 هدااح تح  ال ل 

 35,690,291 - - - 35,690,291 ااتثمارا   مالء  جل 

 2,739,169 - - - 2,739,169 م لو ا  أسرى

 99,185,643 373,071 - 85,988 98,726,584 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,882,717 - - - 2,882,717 ا تمادا  مستندي  

 8,837,299 - - - 8,837,299 س ا ا   ما  

 255,025 - - - 255,025 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 574,565 للنقل
- - - 

574,565 

االئتمان مخاطر الحد األقصى ل

غ المعادل ظاهرة بمبال)

االئتماني( للتعهدات 

 7,014,316 - - - 7,014,316 المحتملة االلتزاماتو
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2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية
النقد  نقد هأر دة لدى مساس 

 7,299,371 - - - 7,299,371 العر   السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 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  مح  نو، 

 استثمارات، صافي

 12,989,995 462,446 14 94,076 12,433,459 ااتثمارا  متاح  للرةح

ااتثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 - - - 77,045 العادل     قاام  الدسل

 1,999,159 - - - 1,999,159 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

 112,773,698 3,010,794 875,426 1,894,108 106,993,370 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 االخرى يةالمؤسسات المالو للبنوك رصدةأ

 83,153 3,241 - 2,568 77,344 تح  ال ل 

 1,269,734 267,295 - 25,110 977,329 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - 46,077,366 هدااح تح  ال ل 

 42,987,385 - - - 42,987,385 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,108,240 - - - 3,108,240 م لو ا  أسرى

 93,525,878 270,536 - 27,678 93,227,664 الي المطلوبات الماليةإجم

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 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 للنقل
- - - 

488,627 

االئتمـــان مخـــاطر الحـــد األقصـــى ل

ظـــــــــــاهرة بمبـــــــــــالغ المعــــــــــــادل )

مــــــــــــــــــــــاني( للتعهــــــــــــــــــــــدات االئت

 6,562,400 - - - 6,562,400 االلتزامات المحتملةو
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 فيما يلي بيان بالتوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص انخفاض قيمة التمويل:-   5.26

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق االخرى

 1,276,651 - - - 1,276,651  ا   ،التمويل  ةر العامل

 2,505,070 - - - 2,505,070 التمويل قةم مخصص انخفا  
 
 

2017 

  )  الف الرياال  السعودي (

عر ة  المملك  ال

 السعودي 

الخلةج   التعاه  دها مجلس

 اإلجمال  دها أسرى أهره ا ا هاع همن ق  الشر  االسرى

 814,007 - - - 814,007  ا   التمويل  ةر العامل،

 1,503,330 - - - 1,503,330 التمويل قةم مخصص انخفا  

 

 السوق مخاطر - 27

لتنند قا  النقدينن  المسننتقرلة  لننادها  المالةنن  نتةجنن  للتغةننر  نن  محننددا  تمثننل مخننا ر السننو  مخننا ر ت  نن   القةمنن  العادلنن  ل

السو  مثل أاعار ا اةم، معدا العااد، أاعار الصنرف ا جنرن ، أانعار السنلح. هيصنن  المصنرف تعر ناتل لمخنا ر السنو  إلنى 

 "مخا ر او  تجاري " أه "مخا ر او   ةر تجاري ".

 

 تجاريةسوق الالمخاطر  1.27

م  شنكل يتعر  ال
 
مصرف لمخا ر او  المتاجرة  نسر   فةف   لى محفظ  ا اةم المملوك  لل  العملن  المحلةن  هالتن  تقنو

 مستمر حس  أاعار السو  هيسس  أثر تقةةم تلك ا اةم كر ح أه سسارة    قاام  الدسل الموحدة.

 

 مخاطر السوق غير التجارية  2.27

 هلك   حدهد  سة   نتةج  لتقل  أاعار العمال  ا جنرة . هقند يتعنر   تنشح  ادة م  التغةر    معدال  العوااد،
ً
هقد تنشح أي ا

المصننرف لتلننك المخننا ر نتةجنن  التغةننر  نن  أاننعار االاننتثمارا  المحننتف   ةننا "كننحدها  مالةنن   القةمنن  العادلنن  منن  سننالا النندسل 

 الشامل انسر".

 

 مخاطر معدل العائد (أ

 للتغةنننرتنشنننح تلنننك المخنننا ر 
ً
إمنننا  ننن  القنننةم العادلننن  أه  ننن  التننند قا  النقديننن   هالتننن  تنننسثرمعننندال  العوااننند  ننن   ترعنننا

هقد قام المجلس  و ح حدهد للفجوا     ذامش الر ح هالتن  ينتم مراقرتةنا من  قرنل لجنن   المالة ،المستقرلة  لادها  

ا ر نناح  هتعننديل ذننوامش رنناراال تا مننواا  نن   تكلفنن الموجننودا  هالم لو ننا   انتظننام هتقننوم مجمو نن  الخزيننن   احتسننا  

 ل وا مدد معامال  التمويل هه ح السةول     السو .
ً
 ترعا

 للتغةنرا  المعقولن  
ً
يو ح الجدها انت  ا ثر  لى معدا العااد لعنا نر قاامن  الندسل الموحندة أه حقنو  المسناذمة  ترعنا

نر المفتنر   ن  معندا هالممكن     معندال  العااند، منح ثرنا   ناق  العوامنل المنسثرة ا سنرى ده  ت
 
غةنر، هيمثنل أثنر التغة

العااد  لنى  نا   الندسل أه حقنو  الملكةن  مقندار ا ثنر  لنى معندا العااند  لنى قا ندة الموجنودا  هالم لو نا  المالةن  

المرتر نن   معنندال  العاانند هالمقتننناة لغةننر أ ننرا  المتنناجرة كمننا  نن  تنناري  نشننر القننواام المالةنن  للمصننرف  عنند احتسننا  مننا 

 لعندم هجنود تعر نا  جوذرين ،  ن  انجال  المصنرف، لمخنا ر يتعل
ً
   ةا م  ااتحقاقا  همراجعنا  لةةكلن  ا انعار.  نظنرا

تقلرا  أاعار العمال  ا جنرةن  المتعلقن   نالموجودا  هالم لو نا  المالةن  المرتر ن   معندال  العااند  نإ  جمةنح التعر نا  

 نشر  قع.    اجال  المصرف تتم مراقرتةا  لى أااس  مل  ال
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 الرياال  السعودي (  الف ا ثر  لى حقو  الملكة  ) 2018

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

+10 19,765 3,239 (4,845) (7,914) (82,429) (91,949) 

-10 (19,765) (3,239) 4,845 7,914 82,429 91,949 

 
 
 

 الرياال  السعودي (  الف ا ثر  لى حقو  الملكة  ) 2017

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل 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 
 
 
 

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

يقوم المصرف  نإدارة آثنار مختلن  المخنا ر المصناحر  للتقلرنا   ن  مسنتويا  معندال  العااند السناادة  ن  السنو   لنى مركنزه 

تد قاتننل النقدينن . يسننتخدم المصننرف معنندال  العاانند السنناادة  ننة  الرنننو،  نن  المملكنن  العر ةنن  السننعودي   النسننر  المننال  ه

لعملةا  التمويل  الرياا السعودي، همعدال  العااد الساادة  ة  الرنو،    لنند   النسنر  لعملةنا  التموينل  الندهالر ا مريكن  

ختلفن ، ه ن  حناا  ندم تنو ر معندال  العااند المعةارين   ن   ملةنا  ترنادا  علةن  هذلك كمعدا معةاري لتواري  االانتحقا  الم

 نن  ا اننوا ، يننتم أسنن  معنندال  تكلفنن  ا مننواا المقدمنن  منن  مجمو نن  الخزيننن . يقننوم المصننرف  احتسننا  معنندال  الننر ح  لننى 

 (.جل  ادة معدا ر ح أ لىأااس االاعار الساادة  ة  الرنو، ه لى أااس ااتحقا  التمويل )يت ل  التمويل  ويل ا 

يلخص الجدها أدناه تعر  المصرف لمخنا ر معندال  العااند هيت نم  الجندها القةمن  الد ترين  لنادها  المالةن  للمصنرف مصننف  

.
ً
 حس  تواري  تجديد ا اعار أه تواري  االاتحقا ، أيةما يحدا أهال
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2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 رشه

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد هأر دة لدى مساس 

 7,359,684 7,359,684 - - - - النقد العر   السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 162,707 162,707 - - - - حسا ا  جاري 

 8,129,840 - - 390,120 664,829 7,074,891 مرا حا  ههكاال  مح  نو، 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 ااتثمارا   التكلف  المستنف ة

ااتثمارا   القةم  العادل  م  

 3,196,963 112,559 2,059,108 119,911 263,015 642,370 سالا الدسل الشامل انسر

  ااتثمارا  مدرج   القةم

 2,180,148 2,180,148 - - - - العادل     قاام  الدسل

 87,108 87,108 - - - - أسرى

 تمويل، صافي

 15,648,194 - 4,778,110 7,941,582 2,147,557 780,945 ا  راد

 68,036,972 - 1,048,355 11,132,368 34,715,017 21,141,232 الشركا 

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكا  همعدا ،  ا   

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودا  أسرى

 121,333,327 13,498,958 14,027,698 25,474,274 37,790,418 30,541,979 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

 217,410 217,410 - - - - تح  ال ل 

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 جلااتثمارا   

 ودائع العمالء

 54,437,847 50,312,490 - - - 4,125,357 هدااح تح  ال ل 

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - م لو ا  أسرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 121,333,327 75,416,753 - 1,159,006 7,388,759 37,368,809 المساهمين 

أثر العااد  لى الرنود داسل 

 - (61,917,795) 14,027,698 24,315,268 30,401,659 (6,826,830) قاام  المركز المال 

أثر العااد  لى الرنود المدرج  

 12,549,606 - 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 ز المال سارح قاام  المرك

 إجمال  الفجوة الخا ع  

 - - 14,071,946 27,166,389 36,984,543 (3,755,477) لمخا ر معدال  العااد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

 - - 74,467,401 60,395,455 33,229,066 (3,755,477) العائد معدالت لمخاطر
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2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5  اكثر من

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد هأر دة لدى مساس 

 7,299,371 7,299,371 - - - - النقد العر   السعودي

 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  مح  نو، 

 استثمارات، صافي

 12,989,995 1,755,776 5,528,888 3,633,126 1,425,140 647,065 ااتثمارا  متاح  للرةح

ااتثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 77,045 - - - - العادل     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 - - - - ممتلكا  همعدا ،  ا   

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودا  أسرى

 114,751,676 13,047,554 8,461,914 24,268,172 36,270,447 32,703,589 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 المالية االخرىوالمؤسسات أرصدة للبنوك 

 83,153 83,153 - - - - تح  ال ل 

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء

 46,077,366 45,481,544 - - - 595,822 هدااح تح  ال ل 

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - م لو ا  أسرى

 20,643,762 20,643,762 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 114,751,676 69,898,735 - 85,183 13,623,541 31,144,217 مين المساه

أثر العااد  لى الرنود داسل 

 - (56,892,181) 8,461,914 24,182,989 22,646,906 1,559,372 قاام  المركز المال 

أثر العااد  لى الرنود المدرج  

 11,233,231 - 69,209 3,035,405 3,456,883 4,671,734 سارح قاام  المركز المال 

 إجمال  الفجوة الخا ع  

 - - 8,631,123 27,218,394 26,103,789 6,272,106 لمخا ر معدال  العااد 

 الخاضعة الفجوة التراكمية 

 - - 68,225,412 59,594,289 32,375,895 6,272,106 العائد معدالت لمخاطر
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 مخاطر العمالت: (ب

إ  إ نار  منل هاةاان  تقرنل المخنا ر  ن    العمال .ها  المالة  نتةج  لتغةر أاعار  رف تنشح مخا ر العمال   ند تغةر قةم ا د

  ر دةالمصرف قد ه ع  
ً
من  ذلنك  قند يتعنر  المصنرف لمخنا ر العمنال   حندهد  فةفن   ه لى الر م أجنرة ،كل  مل   حدهدا

 لكننو  موجننودا  المصننرف 
ً
 نظننرا

ً
ا مريكنن  ) مسننتوى أقننل( أه  عمننال   لنندهالرأه  ا الرينناا السننعودي  هم لو اتننل مقومنن نسننرةا

 أسرى يرترع اعر  ر ةا  الدهالر ا مريك .

 

 لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية كما في 
ً
 ديسمبر: 31يبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

   الموجودات

 106,703 143,207 النقد العر   السعودي  لدى مساس  نقد هأر دة

 3,026,013 3,782,709 لدى الرنو، هالمساسا  المالة  االسرى  أر دة

 809,606 566,254  ،  ا  ااتثمارا 

 2,604,553 2,505,822 تمويل،  ا   

 38,581 7,963 أسرى موجودا 

 6,585,456 7,005,955 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 288,610 515,458 االسرى المالة  هالمساسا  للرنو، أر دة

 5,297,949 6,360,781 العمالء  هدااح

 367,106 385,048 أسرى م لو ا 

 5,953,665 7,261,287 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

  

 ديسمبر : 31نها لمخاطر هامة كما في أدناه تحليال للعمالت التي يتعرض المصرف بشأيبين الجدول 

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 622,712 (209,962) دهالر امريك 

 (4,530) (112) هيور 

 9,645 (22,301) درذم امارات  

 (14) (4,370) دينار  حرين  

 692 132 رياا ق ري 

 3,286 (18,719) أسرى

 631,791 (255,332) اإلجمالي 

 
 

 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية

نر  ن  المسشنر 
 
تشةر مخا ر أاعار أدها  حقو  الملكة  إلى مخا ر انخفا  القةم  العادل   دها  حقنو  الملكةن  نتةجن  للتغة

 .العام لسو  التداها هااعار أدها  حقو  الملكة 

عن   لنى محفظن  اانتثمارا  المصنرف  ن  أدها  حقنو  الملكةن  المصننف  كاانتثمارا   القةمن  ه ةما يل  تو ةح لآلثار المتوق

 للتغةننرا  الممكننن  
ً
المعقولنن   نن  المسشننر العننام لسننو  التننداها، مننح ثرننا   نناق  هالعادلنن  منن  سننالا النندسل الشننامل انسننر، ترعننا

 العوامل المسثرة ا سرى ده  تغةر:
 

قوق المؤشر العام لسوق تداول أدوات ح

 الملكية

2018 

 الرياالت السعوديةبآالف 

2017 

 الرياال  السعودي   الف 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

 10,359 ± %10± 9,590 ± %10± أثر التغةر    اعر السو  
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 السيولة  مخاطر - 28

المصرف    الو اء  التزاماتل المتعلق   م لو اتل المالة  الت  تسدد     يواجةاقد تمثل مخا ر السةول  الصعو ا  الت  

   حاال    أه ااو دم ااتقرار ا  قد تنشح    حاال مخا ر السةول   إ  موجودا  مالة  اسرى.     ري ه أ النقد ري  

 عل مصادر التمويل. هللتقلةل م  ذ ه المخا ر، قام  انخفا الاتمان  مما قد يسدي إلى مستوى التصنة  اتخفةل 

،  اإل ا   إلى تو ر السةول مدى  اال ترار آس ة    موجوداتلإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف  المصرف  تنويح مصادر التمويل

ا ر السو  التا ح لمجمو   إدارة المخا ر مةام المتا ع  يتولى  ري  إدارة مخ .ر ةد مالام م  النقد هما يماثلل  االحتفاظ

 هالرقا   الدهري  لمخا ر السةول     المصرف. 

 لنظام مراقر  الرنو، 
ً
   مساس  النقد العر   السعودي، يحتف  المصرف لدى المساس   هالتعلةما  الصادرةه رقا

   إجمال  ااتثمارا  العمالء  جل. % م4% م  إجمال  الودااح تح  ال ل  ه 7 وديع  نظامة  تعادا 

منن   االحتةننا  % من  التزامننا  هدااعننل، هيكنو  ذنن ا 20إ نا   للوديعنن  النظامةنن ، يحنتف  المصننرف  احتةننا   انةول  ال يقننل  نن  

  هالموجودا  الت النقد 
ً
 .يمك  تحويلةا إلى نقد سالا  ترة ال تزيد    ثالثة  يوما

 

 ترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية   الف المالية حسبأ( تحليل المطلوبات 

م  لى 2017م ه 2018ديسمرر  31الخا    المصرف كما     يلخص الجدها أدناه االاتحقاقا  المتعلق   الم لو ا  المالة 

اااس التزاما  السداد التعاقدي   قةم  ةر مخصوم     حة  يقوم المصرف  إدارة مخا ر السةول  المالزم  لةا  لى أااس 

  لتد قا  النقدي  المستقرلة  ه قةم  ةر مخصوم .ا

تم إدراح ا ر اح المد و   حتى تاري  االاتحقا     الجدها، ه لةل  إ  إجمال  تلك المرالغ ال يت ا   مح المرالغ الظاذرة 

 . الموحدقاام  المركز المال     

 

2018 

 )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

 217,410 - - - - 217,410 تح  ال ل 

 6,117,121 - - - 500,825 5,616,296 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء

 54,437,847 - - - - 54,437,847 هدااح تح  ال ل 

 35,954,751 - - 1,267,605 6,994,564 27,692,582 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - م لو ا  أسرى

 100,316,274 3,589,145 - 1,267,605 7,495,389 87,964,135 المطلوبات إجمالي 

 

2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 خالل

 أشهر 3

 هرأش 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 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء

 46,077,366 - - - - 46,077,366 هدااح تح  ال ل 

 43,196,940 - - 88,848 13,272,277 29,835,815 ااتثمارا   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 المطلوبات إجمالي 
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 دناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات:أ يوضح الجدولب( 

تننم تحدينند االاننتحقاقا  للموجننودا  هالم لو ننا   لننى أانناس الفتننرة المترقةنن   نن  تنناري  إ ننداد القننواام المالةنن  حتننى تنناري  

 االاتحقا  التعاقدي هال يعكس الجدها أدناه التد قا  النقدي  المتوقع .

 

2018 

 )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 مساس  

 7,359,684 - - - - 7,359,684 النقد العر   السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 162,707 - - - - 162,707 حسا ا  جاري 

 8,129,840 - - 390,120 664,829 7,074,891 مرا حا  ههكاال  مح  نو، 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 ااتثمارا   التكلف  المستنف ة

ااتثمارا   القةم  العادل  م  

 3,196,963 16,661 2,059,108 119,911 358,913 642,370 سالا الدسل الشامل انسر

ااتثمارا  مدرج   القةم  

 2,180,148 - - - 2,180,148 - العادل  م  سالا قاام  الدسل

 87,108 87,108 - - - - أسرى

 تمويل ، صافي 

 15,648,193 - 4,782,860 7,942,678 2,147,727 774,928 ا  راد

 68,036,973 - 13,428,754 23,166,441 18,625,378 12,816,400 الشركا 

 1,896,679 1,896,679 - - - - معدا  ،  ا   هممتلكا  

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودا  أسرى 

 121,333,327 3,700,521 26,412,847 37,509,443 23,976,995 29,733,521 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 217,410 - - - - 217,410 تح  ال ل 

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 لااتثمارا   ج

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - - 54,437,847 هدااح تح  ال ل 

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - م لو ا  أسرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين

 121,333,327 24,886,853 - 1,159,006 7,388,759 87,898,709 اإلجمالي 

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

 2,882,717 - 267 14,887 1,480,661 1,386,902 ا تمادا  مستندي  

 8,837,299 - 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 س ا ا   ما  

 255,025 - - - 96,390 158,635 قروال  

التزاما  منح ااتما   ةر قا ل  

 574,565 - - - 574,565 - للنقل
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2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  هأر دة لدى مساس  

 7,299,371 - - - - 7,299,371 لسعودي النقد العر   ا

 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  مح  نو، 

 استثمارات ، صافي

 12,989,995 8,407 5,528,888 3,855,000 2,950,635 647,065 ااتثمارا  متاح  للرةح

ااتثمارا  مدرج   القةم  

 77,045 - - - 77,045 - العادل  م  سالا قاام  الدسل

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أسرى

 تمويل ، صافي 

 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 - - - - معدا  ،  ا   هممتلكا  

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودا  أسرى 

 114,751,676 3,635,401 21,699,020 34,883,256 23,680,190 30,853,809 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 مالية االخرىأرصدة  للبنوك والمؤسسات ال

 83,153 - - - - 83,153 تح  ال ل 

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 ااتثمارا   جل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 هدااح تح  ال ل 

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 ااتثمارا   مالء  جل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - م لو ا  أسرى

 20,343,762 20,343,762 - - - - حقوق المساهمين

 114,751,676 24,334,038 - 85,183 13,623,541 76,708,914 اإلجمالي 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 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 - للنقل

 

 التشغيلية المخاطر - 29

الداسلةننن ، أه ا نظمننن  انلةننن ، أه  اإلجنننراءا المخنننا ر التشنننغةلة  ذننن  مخنننا ر الخسننناار التننن  قننند تننننتج  ننن  قصنننور أه  شنننل  ننن  

 ففة ، أه  فعل  وامل سارجة  أسرى، هقد تقح  حي جزء م  المصرف أه سالا أي نشاط  ةل. المو

المخننا ر  هرقا نن  حنناال متا عنن  هالتنن  تتننولى مجمو نن  إدارة المخننا ر  كجننزء منن  رينن  إلدارة مخننا ر التشننغةل  لمصننرفدى الننه

 قةنناس تنظننةمه غننر   . لعمننل الخنناك  ةنناهإ ننار ا التشننغةل مخننا ر  سةاانن  الوحنندة . هتسترشنند ذنن هلمصننرف نن  االتشننغةلة  

قام المصرف  تحاةس ا ار  منل للرقا ن  الداسلةن  ه ةئن  ا  مناا من  سنالا القةناس الن ات   ،م  آثارذا تخفة الهمخا ر التشغةل 



113             2018التقرير السنوي  

 

 

 مناا، ( لجمةنح هحندا  ا  مناا هد نم ا  KRIs(  اإل نا   إلنى اانتحداا مسشنرا  المخنا ر ا ااانة  )  RCSAهالتحكم  المخا ر ) 

 نجناح توثةن    المصنرف  أكمنل ذلنك، إلنى  اإل نا  هيتم مراقر  مقايةس المخا ر م  قرنل إدارة مخنا ر التشنغةل  شنكل مسنتمر، 

 .الكوارا حاال  معالج  موقحه  ا  ماا ااتمراري  هاسترار  رنامج

 

 بالضوابط الشرعية االلتزامعدم  مخاطر - 30

 ال نوا ع الشنر ة ، هللتقلةنل من   االلتزام دم لمخا ر  المصرف ،  قد يتعر الشريع المتوا ق  مح كو  المصرف أحد المصارف 

 هإدارة رقا نن   إ ننا   إلننى تشننكةل  نن لك، لاللتننزامذنن ه المخننا ر، قننام المصننرف  و ننح اةااننا  هإجننراءا  شننامل  
ً
 شننر ة 

ً
ذةئنن 

 شر ة .

 

 السمعة مخاطر - 31

 .أ مالل االم  هأ كفاءتل، هأ سدماتل، هأ المصرف منتجا     الرة   امع نتةج  المصرف  لىقد تقح   كسة  تشمل أي آثار

 يلتزم  ال وا ع ها حكام الشر ة   ن  جمةنح ا مالنل  ةعند  ندم 
ً
 ن لك أحند أذنم مسنررا  مخنا ر  االلتنزامهكو  المصرف مصر ا

السلرة     موقن  هقندرة المصنرف  ا ا هاالن رالسمع ، كما أ  حاال  االحتةاا الكرةرة، هشكاهى العمالء، هالعقو ا  النظامة ، 

 لتلننك المخنا ر هيحننرك  لننى ه ننح ال ننوا ع الكفةلنن   اذتمامنناالمالةن  تعنند مصننادر أسننرى لمخننا ر السنمع . هيننول  المصننرف 
ً
كرةننرا

   اقننا  قةنناس   الحنند منةننا همنعةننا.
ً
( لتقةننةم مخننا ر السننمع ، هتقننوم Scorecardsالمتننواز  ) ا داءهيسننتخدم المصننرف حالةننا

 نن  المخننا ر  نن  المصننرف منن  سننالا تلننك ا دها   تجمةننح هتحلةننل نتننااج قةنناس المخننا ر منن  مجمو ننا  ا  منناا الاننتنتاح مجمو

 .المسشرا  العام  لمخا ر السمع   لى المصرف

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة - 32

م لو نا   ن  الحناال  اال تةادين   نة   لسنداد المند وع أه موجودا  مقا ل  ةح ااتالمل اةتم ال ي السعر العادل  القةم  تمثل

 القةاس، هيتم قةاس القةم  العادل   لى ا ترا  تحق  أي م : السو     تاري  المتعاملة    

  هجود او  أااا  متاح للموجودا  هالم لو ا ، أه 

 دا  هالم لو ا .    حاا  دم هجود او  اااا  متاح، ينظر    أ  ل ا اوا  ا سرى المتاح  للموجو 

إ  القننةم العادلنن  لننادها  المالةنن  المثرتنن   نن  قاامنن  المركننز المننال  ال تختلنن   شننكل كرةننر  نن  قةمتةننا الحالةنن  الم ننمن   نن  

 القواام المالة  الموحدة.

 : نةا هاإل صاح المالة  لادها  العادل  القةم  تحديد  ند التالة  المستويا  المصرف يستخدم

 .) تعديل  ده )ا داة  لنفس النش   المالة  ا اوا     هل االمتد ا اعار :األول المستوى

 أسنرى ينتم تقةنةم أه  نر  مماثلن  هم لو نا  لموجنودا  النشن   المالةن  ا انوا   ن  هلن االمتد ا انعار :الثـاني المستوى

 .السو     للمالحظ  قا ل   ةانا  ه   الةام  مدسالتةا كا   تحديد

 .السو     للمالحظ  قا ل   ةانا  ه   الةام  مدسالتةا م  أي تحديد يتم لم تقويم  ر : المستوى الثالث

 

 أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 يشتمل الجدها انت   لى تحلةل ا دها  المالة  المثرت  حس  مستويا  قةمتةا العادل :

2018 

السعودية( )بآالف الرياالت  

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 50,763 - - 50,763 أاةم

 2,129,385 194,922 - 1,934,463  نادي  ااتثماري 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 112,559 - - 112,559 أاةم

 - - - -  نادي  ااتثماري 

 3,088,529 - 3,003,368 85,161  كو،

 5,381,236 194,922 3,003,368 2,182,946 اإلجمالي
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2017 

 )  الف الرياال  السعودي (

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

 ائمة الدخل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في ق

 44,710 - - 44,710 أاةم

 32,334 - - 32,334  نادي  ااتثماري 

 موجودات مالية متاحة للبيع

 112,095 - - 112,095 أاةم

 1,643,681 206,283 - 1,437,398  نادي  ااتثماري 

 11,234,219 - 2,311,330 8,922,889  كو،

 13,067,040 206,283 2,311,330 10,549,427 اإلجمالي

 

 تمثل الحرك     المستوى الثالب لادها  المالة  الحرك  الناشئ     التغةر    القةم  العادل   قع.

 

 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

د الحال  لتقدير القةم  العادل  قام  إدارة المصرف  ت رة   ريق  التد قا  النقدي  المخصوم   ااتخدام منحنى العاا

 لادها  المالة . يو ح الرةا  انت  القةم العادل  لادها  المالة  المسجل   التكلف  المستنف ة:

 

 بآالف الرياالت السعودية الموجودات

2018 2017 

 القيمة

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

القيمة 

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 9,755,746 9,788,857 8,284,595 8,297,069 مؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك وال

 مرا حا  مح مساس  النقد  –ااتثمارا  

 1,896,071 1,906,817 1,909,840 1,907,707 العر   السعودي

 - - 10,839,633 11,041,196  كو،  التكلف  المستنف ة

 79,054,001 79,062,597 83,491,292 83,685,166 التمويل،  ا  

 المطلوبات

 1,352,251 1,352,887 6,318,519 6,318,336 أر دة للرنو، هالمساسا  المالة  ا سرى

 89,093,574 89,064,751 90,133,444 90,128,138 هدااح العمالء 

 
 

 والمعامالت مع األطراف ذات العالقة رصدةاأل - 33

ذهي  القننن . تخ نننح المعنننامال  منننح ا  نننراف ذهي العالقننن  للنسننن  يتعامنننل المصنننرف سنننالا دهرة أ مالنننل العاديننن  منننح أ نننراف 

 المنصوك  لةةا    نظام مراقر  الرنو، هالتعلةما   الصادرة    مساس  النقد العر   السعودي.
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 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في 
ً
 ديسمبر: 31فيما يلي بيانا

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي االدارة والصناديق االستثمارية للمصرف 

   وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم

 41,480 36,977 تمويل

 11,490,257 1,988,705 هدااح العمالء

 92,342 87,108 همشرهع مشتر،ااتثمارا     شرك  زمةل  

 2,794,093 8,489,165 تمويل هااتثمارا      نادي  ااتثماري 

 687,550 368,640 هدااح  نادي  ااتثماري 

 - 250,000 قره  م   نادي  ااتثماري 

   

 

 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة (أ
ً
 في قائمة الدخل الموحدة: فيما يلي تحليال

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 98,185 354,027 الدسل م  التمويل  

 320,937 239,628 العااد  لى ااتثمارا   مالء  جل

 193,726 255,448  ا   ،أتعا  سدما  مصر ة 

 4,257 4,394 مكا    ا  اء مجلس اإلدارة 

 

 تتف  السل  هالمصاري  الخا     المدراء التنفة ية  مح شرهط التوفة  اال تةادي .

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: (ب
ً
 فيما يلي تحليال

       

     

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 53,259 60,024 وففة  قصةرة االجل  مزايا مهرهات  

 2,216 3,363 نةاي  الخدم  مكا حة

 1,662 3,961 ا اةم الممنوح  م  سالا  رنامج منح ا اةم للموففة 
 

 رأس المال كفاية - 34 

ر   تتمثل أذداف المصرف  ند إدارة رأس الماا    االلتزام  مت لرا  رأس الماا المو و   م  قرل مساس  النقد الع

السعودي، هالحفاظ  لى مقدرة المصرف    االاتمرار    العمل ه قا لمردأ االاتمراري ، هالحفاظ  لى هجود رأس  ماا 

 قوي.

ااتخدام رأس الماا النظام  م  قرل إدارة  المصرف، هتت ل  التعلةما  الصادرة    مساس  هيتم مراقر  كفاي  رأس الماا 

 إلىحد أدنى م  رأس الماا النظام ، هأ  تكو  نسر  اجمال  رأس الماا النظام  النقد العر   السعودي اإلحتفاظ  

 %.  8الموجودا  المرجح  المخا ر  ند أه تزيد    الحد االدنى المتف   لةل هذو 

يقوم المصرف  مراقر  مدى كفاي  رأامالل هذلك  إاتخدام المعدال  المحددة م  قرل مساس  النقد العر   السعودي،  

وجرةا يتم قةاس مدى كفاي  رأس الماا المسذل مح الموجودا  هااللتزاما  الظاذرة    قاام  المركز المال   إاتخدام ه م

 االر دة المرجح  إلفةار مخا رذا النسرة . 

، 3أ در  مساس  النقد العر   السعودي إرشادا  هإ ار  مل لت رة  إ ادة تشكةل رأس الماا حس  مت لرا  لجن   ازا 

 م  هال
ً
ه لةل  قد تم احتسا  الموجودا  المرجح  للمخا ر، إجمال  رأس الماا هالمعدال  ذا   م.2013يناير  01م رق  إ ترارا

 .3 ازا  العالق   ااتخدام مت لرا 

 



116 

 

 

 بيان

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2017 

 الف الرياال  السعودي ( )  

 95,890,718 101,696,007   مخا ر االاتما  للموجودا  المرجح  المخا ر 

 6,727,186 7,841,050 للموجودا  المرجح  المخا ر    تشغةلة مخا ر 

 870,356 422,812 مخا ر السو  للموجودا  المرجح  المخا ر 

 103,488,260 109,959,869 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 20,343,762 21,876,003 رأس الماا ا ااا   

 884,207 1,271,200 رأس الماا المساند  

 21,227,969 23,147,203 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسبة كفاية رأس المال %

 %20 %20 رأس الماا ا ااا  

 %21 %21 رأس الماا ا ااا  هالمساند

 

 

 االستثمار وخدمات الوساطة إدارة - 35

دارة االاتثمار لعمالال م  سالا شركتل التا ع   رر  نادي  ااتثمار هيرلغ إجمال  موجودا  تلك يقدم المصرف سدما  إ

 ملةو  رياا اعودي(. 31,510: 2017ملةو  رياا اعودي )  38,926 الصنادي 
 
 

 تعديل أرقام مقارنة السنة السابقة - 36

  المصنرف يمتلنك
ً
الصننده   موجنودا  قةمن   نا   أاناس  لنى العادلن  قةمتنل تحديند ينتم هالن ي الصننادي  أحند  ن  اانتثمارا

(NAVسالا .) ،تعنديل انر  هيعنود الصننده ، مندير قرنل من  السنا ق  للسنن  الصننده  موجنودا  قةمن   نا   تعنديل تم الفترة 

نند   الصننده  مندير قرنل من  إدراجةنا الم لنو  من  يك  لم هالت  المالة ، المعلوما   عل إدراح إلى الموجودا  قةم   ا  

الصننده    ن  الانتثماراتل العادلن  القةمن   تعنديل  المصنرف قنام ذلنك،  لنى ه نناًء  .للصننده  موجنودا  قةمن   نا   تحديند

 :التعديل  ثار  ةا  يل   ةما .السا ق  السن     المسجل 

 

 قاام  المركز المال  الموحدة

)  الف الرياال  السعودي (م 2017ديسمرر  31  

 الرصيد كما ورد سابق
ً
 الرصيد المعدل أثر التعديل ا

 15,066,199           (253,391)              15,319,590         االاتثمارا 

 86,764                 (253,391)              340,155             احتةا   القةم  العادل  لالاتثمارا  المتاح  للرةح
 
 

 قاام  الدسل الشامل الموحدة

)  الف الرياال  السعودي (م 2017سمرر دي 31  

 
ً
 الرصيد المعدل أثر التعديل الرصيد كما ورد سابقا

 ا   التغةر    احتةا   القةم  العادل  لالاتثمارا  

 10,367 (253,391) 263,758 المتاح  للرةح سالا السن 
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  تقرير الماليلل المستقبلية في المعايير الدولية التغييرات - 37

  لى المصرف اترا ةا  هيتعة للمعايةر هالتعديال  الت  تم نشرذا  دم اإلتراع المركر  المصرف ارتحى لقد
ً
 الفترا م   ا ترارا

  :م2019يناير  1  عدأه    تردأ  الت المحاارة  

 وصف مختصر عن التعديل تاريخ السريان  المعيار والتعديل 

  المعةار الدهل  إل داد التقارير المالة

 " قود اإليجار" 16رقم 

یلغنن  المعرننار الجدینند ااننتخدام النمننوذح المحااننر  المننزدهح للمسننتحجری   م 2019يناير  1

هالننن ي یمةنننز  نننر   قنننود التنننحجرر  17 موجننن  معرنننار المحاانننر  الننندهل  رقنننم 

التمويل   م  قاام  المركنز المنال  ه قنود التنحجةر التشنغرل  سنارح قاامن  

 من
ً
 16  ذلنك يقتنرح المعةنار الندهل  للتقرينر المنال  رقنم المركز المنال .   ندال

 نموذجا  ديال للمحاار   م  المركز المال .

التعديل  لى معةار المحاار  الدهل  

 "منا ح الموففة " 19-رقم

 

تغ نن  ذنن ه التعننديال  المعالجننا  المحااننرة   نن  الحنناال  التنن  يننتم  ةةننا  م 2019يناير  1

 تسويتةا سالا  ترة التقرير المال . تعديل الخ  ، أه تقلةصةا، أه

 

 

 "عقود اإليجار" 16-تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 ننحثر رجعنن   ااننتخدام نةننج معنندا حةننب لنن  يننتم تعننديل  ةانننا   16-ينننوي المصننرف ت رةنن  المعةننار النندهل  للتقريننر المننال  رقننم

 م   16-المعةار الدهل  للتقرير المال  رقم المقارن     تاري  الت رة  ا هل ، هاةتم ت رة  مت لرا 
ً
 م.2019يناير  1ا ترارا

 من   داين  تناري  الت رةن  ا هلن  هانةقاس 
ً
اةتم إثرا  التزام اإليجار لجمةح  قود اإليجار المصنف  كعقود إيجار تشنغةلة  ا ترنارا

االقتنرا  اإل نا  .   معندا تاري  مخصوم   ااتخدامال ذلك     ةر المد و   اإليجار لد عا  الحالة   القةم  اإليجار التزام  قد

 أه المسننتح  النند ح 
ً
اننةتم تسننجةل حنن  االاننتخدام المقا ننل هذلننك  قةنناس ا  ننل  مرلننغج مسنناهج إللتننزام اإليجننار المنند وع مقنندما

 .المثر  مراشرة    تاري  الت رة  ا هل 

 لتحثةر ت رة  الم2018سالا العام 
ً
 مفصال

ً
،  ه نناًء  لنى ذن ا التقةنةم ، 16-عةار الدهل  للتقرير المال  رقمم، أجرى المصرف تقةةما

%  لنى التنوال ، هلن  يكنو  ذننا، 0.42%، ه 0.34م  المتوقح أ  يكو  ذنا، زيادة    إجمال  الموجودا  هالم لو ا   نسنر  

 تحثةر جوذري  لى قاام  الدسل الموحدة. 

 

 المقارنة  أرقام - 38

ه تصنة   عل أرقام المقارن     الحاال  الت  تت ل  ذلك ، هلك  لنم ينتم إجنراء أينل إ نادة تروين  لعر  أ  ل تم إ ادة تروي  أ

 .أه تصنة  ذام    ذ ه القواام المالة  الموحدة

 

 القوائم المالية الموحدة اعتماد - 39

 م.2019يناير   28 الموا   نذ 1440جمادى االهلى  22ا تمد مجلس اإلدارة ذ ه القواام المالة  الموحدة  تاري  
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 3فصاحات ضمن إطار بازل اإل
 

  ا ة  انتة  :  صاح    الرةانا  اإل، يتوج   لى المصرف اإل3 ار  مل  ازا إ  موج 

 

 فصاحفترة اإل فصاحاإل

 انوي الركةزة الثالث ، اإل صاحا  النو ة  

 نص  انوي الركةزة الثالث ، اإل صاحا  الكمة 

 ير ح انو ذةكل رأس الماا

 ر ح انوي نسر  تغ ة  السةول 

 ر ح انوي  نسر  الرا ع  المالة 

 

  المحننددة الفتننرة سننالا( www.alinma.comمتاحنن   لننى موقننح المصننرف اإللكترهننن  ) اإل صنناحا ذنن ه  اننتكو 
ً
 لمت لرننا   رقننا

 .السعودي العر   النقد مساس 
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فروع المصرف
فيما يلي بيان يوضح فروع مصرف اإلنماء 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 2٨السويدي الغربيفرع السويدي الغربي

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 10٨المدينة الصناعيةفرع المدينة الصناعية الثانية

الدائري الشرقيالفاروقفرع الفاروق

شارع الشفاءظهرة لبنفرع ظهرة لبن )رجال ونساء(

طريق األمير محمد بن عبدالعزيزالسليمانيةفرع طريق األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية( )رجال ونساء(

طريق األمير محمد بن عبدالعزيزالسليمانيةالفرع الرقمي )التحلية(

األمير محمد بن سعد بن عبدالعزيزحطينفرع حطين )رجال ونساء(

شارع التخصصيالمحمديةمركز مبيعات شارع التخصصي

 طريق الملك عبدالعزيزالملك فهدمركز مبيعات حي الملك فهد

 طريق الثمامهالربيعمركز مبيعات حي الربيع

سعد بن ابي وقاصالنسيممركز مبيعات حي النسيم

 صالة المغادرة للرحالت الدوليةالمطارمركز تبديل العمالت صالة رقم ) 1 - 2 (
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الدرعية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز الخالديةفرع  الدرعية 

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(

شارع ابراهيم الجفاليالعواليفرع العوالي )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(
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الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشالفيصليةفرع الطائف )رجال ونساء(

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(

صالة القدوم الداخلية - الدور االرضي - بوابة رقم )٥(مطار الملك فهدفرع مطار الملك فهد

صالة المغادرة الدوليةمطار الملك فهدمركز تبديل العمالت

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

القطيف
الشارعالحيالفرع

تقاطع شارع القدس مع الفتحالخامسةفرع القطيف )رجال ونساء(

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع الخميسالفناتيرفرع الجبيل الصناعية )رجال ونساء(

رأس تنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزحي الفيحاءفرع رأس تنورة )رجال ونساء(
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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(

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(
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نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

جازان
الشارعالحيالفرع

طريق األمير محمد بن ناصرالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالمحمديةفرع صبيا )رجال ونساء(

حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع المطار )رجال ونساء(

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 بلغت 1.4٨٥ صرافا

المختلفة، ولمزيد من المعلومات عن فروع المصرف والصرافات اآللية يرجى زيارة موقع مصرف اإلنماء اإللكتروني  

www.alinma.com أو االتصال على هاتف اإلنماء ٨000 120 ٨00.
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