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ً
"هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا
 في العالم على كافة 

ً
 ورائدا

ً
ناجحا

األصعدة، وسأعمل معكم على 
تحقيق ذلك".

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
خادم الحرمين الشريفين

"دولتنا عضو في مجموعة العشرين، 
وإحدى أكبر االقتصادات في العالم. 

وتقع بين ملتقى ثالث قارات. إن تغيير 
المملكة العربية السعودية لألفضل، 

يعني مساعدة المنطقة وتغيير 
العالم".

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 ولّي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية
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نهج قائم على الرقمنة
اعتمد مصرف اإلنماء نهًجا لالعتماد األساسي على 

التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدماته المصرفية. شرع 
المصرف في تنفيذ آلية للتحول الشامل واعتمدنا عملية 
التحول الرقمي في كل جانب من جوانب أعمالنا التجارية 

 لهذا التحول، تمكن المصرف 
ً

وعملياتنا التشغيلية. ونتيجة
من تقديم منتجاته وخدماته بالمرونة واالستجابة التي 

يطلبها العمالء. وإن الهدف من جميع حلول العمالء التي 
نقدمها هو جعلها بسيطة وسريعة ومناسبة، مع التركيز 

على الحلول الرقمية.



المحتويات المحتويات

08
نظرة عامة

نبذة عن التقرير – 8
نبــذة عــن المصرف – 10

إنجــازات عــام 2021م – 12
كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة – 14

كلمــة الرئيــس التنفيــذي – 16

19
التوجهات 

االقتصادية 
واالستراتيجية 

نظــرة علــى بيئــة األعمــال واالقتصاد – 20
أصحــاب المصلحــة – 22

اســتراتيجية المصــرف – 25

67
الحوكمة

مجلــس اإلدارة – 68
اإلدارة التنفيذيــة – 71

تقريــر مجلــس اإلدارة – 76
إدارة المخاطــر – 104

اللجنــة الشــرعية – 109
تقريــر لجنــة المراجعــة – 112

59
االستدامة

27
أداؤنا

كلمة المدير المالي – 28
محفظة األعمال – 32

مجموعة التجزئة المصرفية والرقمية – 32
مجموعة مصرفية الشركات – 36

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة – 38
مجموعة الخزينة – 40

طاقاتنا البشرية – 42
مواردنا – 51

عالقاتنا – 54
الشركات التابعة – 56

شركة اإلنماء لالستثمار – 56
شركة التقنية المالية السعودية – 57

شركة التنوير العقارية – 58
شركة اإلنماء إسناد – 58

شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني – 58

113
القوائم المالية 

الموحدة
تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين – 114

قائمــة المركــز المالــي الموحــدة – 118
قائمــة الدخــل الموحــدة – 119

قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة – 120
قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة – 121

قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة – 123
إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة – 125

امسح الكود لالطالع على النسخة اإللكترونية من
التقرير السنوي

https://annualreport.plus/alinmabank2021/ar/

199
 فروع 

المصرف

200
معلومــات عن 

الشركة



مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 9مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 8

نمرة عامة < نبذة عن التقرير

  هيكل التقرير 
يقدم هذا التقرير صورة واضحة وموجزة ودقيقة ألداء مصرف 
اإلنماء وعملياته واستراتيجيته التي تمكنه من تحقيق القيمة 

على المدى الطويل في ظل العوامل والمتغيرات المختلفة 
التي تؤثر على البيئة التشغيلية. 

  نطاق التقرير 
يشمل نطاق التقرير المالي لمصرف اإلنماء )الذي يشار إليه 
في هذا التقرير باسم “المصرف”( وشركاته التابعة له )التي 

يشار إليها مجتمعة مع المصرف بعبارة “المجموعة”(. ويصب 
تقرير المصرف تركيزه على الجوانب التي يمكن أن يكون لها 
تأثير جوهري على قدرة المصرف في تحقيق القيمة على 

المدى القصير والمتوسط والطويل والتي يمكن أن تحمل بين 
طياتها احتماالت كبيرة لحدوثها. 

  فترة التقرير 
يغطي التقرير الفترة من 1 يناير 2021م حتى 31 ديسمبر 

2021م، وهي الفترة التي تتوافق مع دورة إعداد التقارير 
السنوية للمصرف. وتضّمن التقرير السابق تغطية متكاملة 

للفترة الممتدة على مدى 12 شهرا والمنتهية في 31 
ديسمبر 2020م، ويمكن االطالع عليه من خالل الموقع 

اإللكتروني للمصرف على: www.alinma.com وال يتضمن هذا 
التقرير إعادة صياغة أو تغييرات كبيرة للمعلومات الواردة في 

التقارير السابقة وذلك وفق النطاق والسياق المتضمن في 
هذا التقرير. 

  االلتزام 
عد هذا التقرير امتثاال لجميع األنممة واللوائح والمعايير 

ُ
أ

واإلرشادات المعمول بها في مسألة اإلفصاح الطوعي. 
ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل في تقرير مجلس 
اإلدارة )الصفحات 76 إلى 103( وفي قسم القوائم المالية 

والمالحمات المتعلقة بها )من الصفحات 113 إلى 198(. 

وتتوافق البيانات المالية الموحدة الصادرة عن العام 
المنتهي في 31 ديسمبر 2021م مع المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية ومع المعايير واألحكام األخرى الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وتمتثل 
البيانات كذلك ألحكام نمام مراقبة البنوك واللوائح التنفيذية 
للشركات في المملكة العربية السعودية والنمام األساسي 

للمصرف. 

  المبدأ االحترازي 
يطبق المبدأ االحترازي في االستدامة االجتماعية والبيئية 
للمصرف بصفته مصرف وطني مسؤول، يسعى إلى اتباع 

التدابير الالزمة لتخفيف المخاطر التي تسببها عملياته 
للمجتمع والبيئة.

  االستفسارات 
يسرنا تلقي تعليقاتكم ومالحماتكم على هذا التقرير من 

خالل:

 IR@alinma.com :البريد اإللكتروني 
 رقم الهاتف:  185555 112 966+ 

  www.alinma.com :الموقع اإللكتروني 
 9033 طريق الملك فهد

العليا وحدة رقم 8
الرياض 12214 - 2370

نمرة عامة <
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نمرة عامة <نمرة عامة <

  قوة مصرف اإلنماء
يعد مصرف اإلنماء أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة 

العربية السعودية بقيمة سوقية بلغت 48 مليار ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. يتيح هذا األساس 
المالي القوي للمصرف تحقيق النمو الُمستدام، وتلبية 
االحتياجات المالية للعمالء، وتطوير مهارات الموظفين 

وتمكينهم، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين. ويعد المصرف 
أحد األطراف الرئيسية الفاعلة في السوق السعودي، ولديه 
سجٌل حافل من األداء المالي القوي وتقديم القيمة لجميع 

الجهات المعنية.

 من المتخصصين المؤهلين ذوي المهارات 
ٌ

يدير المصرف فريق
والخبرات اإلدارية القوية. وقد اعتمد المصرف التحول الرقمي 

والخدمات المصرفية الرقمية في جميع أعماله، مما أدى 
إلى تحقيق الكفاءة والسرعة ومستويات عالية من رضا 

العمالء. وفي ظل التزامه القوي بالحوكمة، يتمتع المصرف 
بالهيكل واألنممة والعمليات التي تضمن إدارة المخاطر 

بأعلى مستوى ممكن. 

  الوصول
 شاملة من الخدمات المصرفية 

ً
يقدم المصرف مجموعة

واالستشارية والمالية التي تتوافق جميعها مع أحكام 
 تتألف من 178 فرًعا وأكثر 

ً
الشريعة اإلسالمية. ويدير شبكة

من 1,500 جهاز صراف آلي، و100,764 محطة نقاط بيع 
منتشرة في جميع مناطق المملكة.

نبذة عن المصرفنبذة عن المصرف

تأسس مصرف اإلنماء 
بموجب المرسوم الملكي 
الصادر في عام 2006م، 

لتقديم الخدمات المصرفية 
واالستثمارية في القطاع 
المالي بصيغة متوافقة 

مع األحكام والضوابط 
رح المصرف 

ُ
الشرعية. ط

للتداول العام في سوق 
األسهم السعودية )تداول( 

في عام 2008م، حيث 
يعد المصرف األحدث في 

المملكة والذي يقدم 
خدماته لـ 2.9 مليون من 

العمالء كما يلتزم بتطبيق 
أعلى المعايير في 

االمتثال لألحكام والضوابط 
الشرعية.

الرؤية 
لنكون شريكك المالي المفضل

الرسالة 
تزويد عمالئنا بجميع الحلول المالية 

المتوافقة مع األحكام والضوابط 
الشرعية في ظل بيئة عمل تحقق 

النمو المتواصل وتسهم في خدمة 
  الشركات التابعةالمجتمع.

أسست خمس شركات تابعة للمصرف مملوكة له بالكامل وتعمل في المملكة العربية السعودية.

 شركة اإلنماء لالستثمار   
)شركة مساهمة مغلقة(

التعامل بصفة أصيل ووكيل، وتولي تنفيذ أعمال 
التغطية واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة 

والحفظ في أعمال األوراق المالية.

رأس المال المصرح به : 1,000 مليون 
ريال سعودي

رأس المال المدفوع : 500 مليون ريال 
سعودي

شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني 
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

تعمل الشركة وفق ضوابط البنك المركزي 
السعودي وتمارس نشاطها كوكيل 
لشركة اإلنماء طوكيو مارين )شركة 

زميلة(.

رأس المال: 3 مليون ريال 
سعودي

 شركة التقنية المالية السعودية
)شركة مساهمة مغلقة(

تقديم منتجات وخدمات مالية رقمية وتقديم 
منصات مالية رقمية، وخدمات المدفوعات 

للتجارة اإللكترونية.

رأس المال: 100 مليون ريال سعودي

شركة التنوير العقارية 
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

تسهيل تمويل الرهون العقارية ومسك 
وإدارة العقارات المفرغة نيابة عن المصرف 
من الغير والمقدمة على سبيل الضمانات 

مقابل التمويل الذي يقدمه المصرف.

رأس المال: 100,000 ريال سعودي

 شركة اإلنماء إسناد
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

 خدمات اإلسناد ودعم األعمال 
 )خدمات العمالء، الدعم اإلداري، 

الدعم الفني(.

رأس المال: 500,000 ريال سعودي

%100%100

%100 %100

%100

القيم 

المبادرة

األمانة

احترام 
الجميع

 خدمة العميل الترابط بين الزمالء

 خدمة 
المجتمع

السعي 
للقيادة

اإلبداع
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نمرة عامة <نمرة عامة <

 %94
نسبة السعودة

 عدد الموظفات النساء    
       442
 2020م – 309   

ارتفاع بنسبة %43

 %16
من الموظفين الجدد نساء

عدد ساعات تدريب 
 الموظفين

    55,552
 2020م – 5,336   

ارتفاع بنسبة %941

إنجازات عام 2021مإنجازات عام 2021م

2.9 مليون عميل ُمتصل 
بالمصرف عبر المنصات 

الرقمية خالل ما يقرب من 
150 مليون مرة

 %98.94
المعامالت المالية الرقمية 

في قطاع التجزئة 

تفاعل العمالء من خالل 
القنوات الرقمية 

معامالت مالية  %60
معامالت غير مالية %70

ريال

 إجمالي الموجودات  
173,476 مليون 

ريال سعودي    
2020م – 156,877 مليون ريال 

سعودي  

ارتفاع بنسبة %11

ريال

 صافي الدخل 
2,709 مليون ريال 

سعودي  
2020م – 1,966 مليون ريال 

 سعودي 
ارتفاع بنسبة  %38

 العائد على الموجودات  
  %1.6

2020م – %1.4

العائد على حقوق 
 المساهمين  

 %10.8
2020م – %8.4

1.2 مليون 
عدد المستخدمين 

النشطين لتطبيقات 
الهواتف الذكية

1.4 مليون 
عدد المستخدمين 

النشطين من األفراد 
للقنوات الرقمية

 عدد الموظفين    
    2,712

 2020م – 2,461
ارتفاع بنسبة  %10
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نمرة عامة <نمرة عامة <  كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

 في مصرف اإلنماء 
ً
ونسعى دائما

إلى االستمرار في تقديم خدمات 
ترتقي لتطلعات عمالئنا وتلبية 

ي أحدث 
ّ
احتياجاتهم، من خالل تبن

التقنيات وتقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات المصرفية لتوفير 

خدمات متميزة من حيث السرعة 
واألمان والسهولة.

امسح الكود لالطالع على 
النسخة اإللكترونية

https://annualreport.plus/
/alinmabank2021/ar

عبدالملك بن عبدالله الحقيل
رئيس مجلس اإلدارة

 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

باألصالة عن نفسي، ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، 
يطيب لي، أن أقدم لكم التقرير السنوي لمصرف اإلنماء 

للعام المالي 2021م، والذي يلقي الضوء على نتائج أنشطة 
مصرف اإلنماء الرئيسية والنتائج التشغيلية والقوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

بعد مرور قرابة العامين من ظهور جائحة كورونا والتي 
تسببت بأزمات اقتصادية واجتماعية عالمية، بدأت مؤشرات 

 معلنة بذلك ظهور 
ً
االقتصاد العالمي بالتعافي تدريجيا

نت 
ّ
بوادر االستقرار والعودة إلى الوضع الطبيعي. كما مك

االستراتيجية الفاعلة التي انتهجتها حكومة المملكة العربية 
السعودية والجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة تبعات جائحة 

كورونا الصحية واالقتصادية من تعزيز قدرة المملكة على 
تحديد أولوياتها االقتصادية والتركيز عليها في ظل هذه 

المروف االستثنائية، كما استمر القطاع المصرفي السعودي 
في جهوده نحو التعافي خالل عام 2021م بفضل دوره 

المحوري في االقتصاد. وأدت المبادرات الناجحة التي اتخذتها 
الحكومة والجهات التنميمية والمصارف إلى تمكين القطاع 

المصرفي من تحقيق نتائج إيجابية بفضل االنتعاش في 
األعمال االقتصادية وارتفاع احجام التمويل لدى المؤسسات 

المالية في المملكة خالل عام 2021م وبدون حاالت تعثر تذكر 
في سداد االئتمان على المستوى المحلي. 

حقق مصرف اإلنماء في العام المالي 2021م نتائج مالية 
وتشغيلية إيجابية ولله الحمد مع المحافمة على متانة 

المركز المالي للمصرف. حيث بلغ صافي الدخل 2.7 مليار ريال 
سعودي وبزيادة قدرها 743 مليون ريال عن العام 2020م 

وبنسبة نمو بلغت 38%، وبلغ إجمالي دخل العمليات 6.7 مليار 
ريال مرتفعا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2020م. كما ارتفع 

إجمالي الموجودات خالل العام 2021م بنسبة 11% ليصل إلى 
أكثر من 173.5 مليار ريال، مدعوما بارتفاع محفمة التمويل 

التي بلغت 126.3 مليار ريال بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام 
السابق، وواصلت ودائع العمالء نموها لتصل إلى 121.1 مليار 

ريال في نهاية العام 2021م. 

يلتزم مجلس اإلدارة بضمان جاهزية المصرف للمستقبل 
ومواجهة تحدياته من خالل تطبيق ممارسات الحوكمة 

الفعالة وإدارة المخاطر واإلشراف عليها، مع التركيز على 
الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية ودعم المصرف 
بالكفاءات المميزة وتطويرها، والتي تساهم في تعزيز 
األداء على المدى الطويل.  كما يسعى مصرف اإلنماء 

لبناء مكانة استراتيجية مميزة كأفضل مصرف في تقديم 
المنتجات والخدمات األسرع واألكثر تميزا في المملكة العربية 
السعودية. وأن يحتل المرتبة األولى في صافي نقاط الترويج 
بين المصارف المحلية. وتتوافق استراتيجية المصرف مع رؤية 

المملكة 2030 التي ترتكز على ثالثة محاور تمثل مواطن القوة 
للدولة وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. 
وخالل العام الماضي عمل المصرف على تطوير استراتيجية 

جديدة لمواكبة آخر التطورات والتوجهات في القطاع المالي 
عالميا ومحليا.  وتهدف هذه االستراتيجية إلى تعزيز مكانة 

المصرف وتطوير أعماله من خالل أربعة محاور استراتيجية 
والتي تتمثل في أن يكون المصرف األفضل في تقديم خدمات 
رقمية متقدمة وسريعة ومريحة لقطاع التجزئة المصرفية في 
المملكة، وأن تكون مصرفية الشركات قادرة على تقديم أفضل 

تجربة لعمالء المصرف وتأمين أسرع زمن لمعالجة الطلبات 
والمعامالت في المملكة، وأن يكون المصرف األكثر ابتكارا 

وامتثاال للشريعة في المملكة من خالل الخدمات التي تقدمها 
مجموعة الخزينة لعمالء المصرف، باإلضافة إلى أن يحتل 

المرتبة األولى كجهة العمل المفضلة بين المصارف المحلية.

 في مصرف اإلنماء إلى االستمرار في تقديم 
ً
ونسعى دائما

خدمات ترتقي لتطلعات عمالئنا وتلبية احتياجاتهم، من خالل 
ي أحدث التقنيات وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات 

ّ
تبن

المصرفية لتوفير خدمات متميزة من حيث السرعة واألمان 
والسهولة، كما قدم المصرف مساهمات ملموسة في تحقيق 
أهداف رؤية 2030 من خالل التركيز على تطوير عملية الشمول 
المالي، وتوسيع نطاق تملك المساكن، وتطوير قطاع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.  وتقديرا لدوره الرائد 
والمتميز في تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية، والتي تلتزم بأفضل المعايير الدولية، 
وبأعلى مستويات الموثوقية واألمان، حاز مصرف اإلنماء خالل 

العام 2021م على العديد من الجوائز مثل جائزة أفضل بنك 
تجزئة إسالمي في المملكة، ولقب أفضل مصرف في االبتكار 

الرقمي في المملكة، كما تصّدر مصرف اإلنماء قائمة تصنيفات 
مستقلة كأفضل البنوك السعودية لعام 2021م.

وفي الختام، ال يسعنا في مصرف اإلنماء إال أن نرفع أسمى 
آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده األمين صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حفمهما الله، على دعمهما 
المستمر لالقتصاد الوطني ونموه، بما في ذلك االرتقاء 

 القتصاد المملكة. 
ً
 هاما

ً
بالقطاع المصرفي الذي يمثل محورا

كما نتوجه بالشكر إلى وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك 
المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئات 

الحكومية المعنية األخرى على دعمهم المتواصل للقطاع 
المصرفي واالقتصاد الوطني. كما أعرب عن امتناني لزمالئي 
أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة 

الشرعية وكافة منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء على 
عملهم الدؤوب وإسهاماتهم القّيمة في تطوير أعمال 

المصرف ونمو أدائه بما يحقق تطلعات مساهمي المصرف 
وعمالئه ومنسوبيه.

عبدالملك بن عبدالله الحقيل
رئيس مجلس اإلدارة
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نمرة عامة <نمرة عامة < كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي

امسح الكود لالطالع على النسخة 
اإللكترونية

https://annualreport.plus/
/alinmabank2021/ar

أسفرت التجربة الرقمية 
المحسنة عن مؤشر تفاعل 
رقمي بنسبة 96.4% خالل 
عام 2021م. باإلضافة إلى 
زيادة حركة مرور القنوات 

الرقمية للمعامالت المالية 
بنسبة 60% والمعامالت غير 

المالية بنسبة 70% مقارنة 
بالعام السابق.

عبدالله بن علي الخليفة
الرئيس التنفيذي

كان عام 2021م عاًما استثنائًيا من االنتعاش والنمو في جميع 
أنحاء العالم. حيث أدى التركيز في المملكة على النشاط 

االقتصادي غير النفطي إلى دفع االقتصاد إلى األمام حيث 
لعبت البنوك والمؤسسات المالية دوًرا رئيسًيا في هذا 

التحول في المملكة، ال سيما فيما يتعلق بالتمكين الرقمي.

لمواكبة التطورات المتسارعة نتيجة أزمة جائحة كورونا، 
سارع مصرف اإلنماء إلى تقديم استراتيجية لألعوام 2021م 

- 2025م التي تسعى جاهدة إلى أن يكون مصرف اإلنماء 
األسرع واألكثر سهولة في المملكة. حيث ركزت االستراتيجية 

على الرقمنة وأتمتة العمليات كمحفزات لتحسين تجربة 
العمالء والتي أسهمت بحمدالله في تعزيز جهود جذب عمالء 

جدد وزيادة التوجه الرقمي.

سيواصل مصرف اإلنماء جهوده الدؤوبة نحو مستقبل 
مصرفي رقمي لخدمة عمالئه والقطاع المصرفي في 

ي التقنيات الحديثة كالذكاء 
ّ
 لرؤية 2030، فتبن

ً
المملكة تحقيقا

االصطناعي )AI( وإدخال منتجات رقمية جديدة، وزيادة 
الخدمات عبر اإلنترنت، وتوسيع الفروع الرقمية، وتحسين 

تجربة المستخدم رقمًيا هي من أولى اهتمامات المصرف. 
عالوة على ذلك، سيتطلع اإلنماء إلى االستفادة من الفرص 

المتعلقة بالشركات الكبيرة، وتمويل المشاريع عبر القطاعات 
المتنوعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة النقد، 

والتمويل التجاري.

 من حيث تنفيذ العديد من 
ً
 متميزا

ً
كان العام 2021م، عاما

المبادرات من أجل تقديم المنتجات والخدمات المصرفية األكثر 
ابتكاًرا، شملت العديد من الخدمات الرقمية، مثل التمويل عبر 

اإلنترنت، والبطاقات الرقمية، وخدمات طباعة البطاقات، مع 
تحسين رحلة العميل لجميع الخدمات الرقمية. كما استثمر 

المصرف في البنية التحتية للتعامل مع الطلب المتزايد على 
ا 

ّ
الخدمات الرقمية. ونتيجة اللتزام المصرف بالتنفيذ، تمكن

ولله الحمد من تزويد عمالئنا بخدمات سلسة ومستمرة، على 
الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة.

تتيح خدمات اإلنماء الرقمية لعمالئنا إدارة أنشطتهم المالية 
من خالل قنوات رقمية متعددة بما في ذلك الهواتف الذكية، 

باإلضافة إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت التي يقدمها 
المصرف لألفراد والشركات. أسفرت التجربة الرقمية المحسنة 

عن مؤشر تفاعل رقمي بنسبة 96.4% خالل عام 2021م. 
باإلضافة إلى زيادة حركة مرور القنوات الرقمية للمعامالت 

المالية بنسبة 60% والمعامالت غير المالية بنسبة %70 
مقارنة بالعام السابق.

كما واصل المصرف جهوده في تعزيز االستحواذ على عمالء 
جدد، كما كان هناك ارتفاع كبير في االعتماد على الوسائل 

الرقمية، مع اتصال أكثر من ثالثة ماليين عميل عبر المنصات 
الرقمية للمصرف حيث تجاوز عدد مرات استخدام تلك المنصات 

150 مليون مرة، مما أدى إلى ثالثة مليارات من المعامالت 
واالستفسارات المالية وغير المالية. عالوة على ذلك، أجرى 

ما يقرب من 1.2 مليون مستخدم نشط لتطبيقات األجهزة 
الذكية ما يقرب من 46 مليون عملية تحويل أموال في عام 

2021م، وهو ما يمثل 98% من المدفوعات التي قام بها 
العمالء.

لدفع االستراتيجية الرقمية، قام المصرف بتعيين رئيس 
المصرفية الرقمية وعمل على إنشاء المصنع الرقمي كنواة 

لجهود االبتكار الرقمي للمصرف، مع توسيع نطاق تجربة 
العمالء والتميز التشغيلي في جميع أنحاء المصرف. في 

ا أتمتة العمليات الروبوتية 
ً

عام 2021م، اعتمد المصرف أيض
)RPA(، والتي تعمل على أتمتة العمليات واإلجراءات اليدوية، 

وبالتالي تقليل األخطاء البشرية وتكاليف التشغيل بشكل كبير. 
تم استخدام التحليالت المتقدمة )AA( والذكاء االصطناعي 

ا لتعزيز عملية صنع القرار، وتسهيل البيع المتقاطع، 
ً

أيض
ورصد السلوك، واستخدام األصول. كما قام المصرف بنشر 70 

منطقة رقمية جديدة في الفروع، وتعزيز خدمات المبيعات 
الميدانية، كما تم البدء في العمل على تحديث نقاط البيع 

التي يبلغ عددها 100,764 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة.

في عام 2021م، عمل مصرف اإلنماء مع البنك المركزي 
السعودي )ساما( وشركة المدفوعات الخليجية )GPC( ليصبح 

من أوائل البنوك السعودية التي انضمت إلى شبكة آفاق، 
والتي تسرع التحويالت عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون 

الخليجي من خالل االتصال بمنصات التسوية اإلجمالية في 
الوقت الفعلي )RTGS(. كما ظل أمن البيانات على رأس 

أولوياته، حيث وضع المصرف استراتيجية أمنية شاملة وخارطة 
طريق، تم بموجبها تنفيذ مبادرات متعددة لتعزيز األمن 

ولضمان االمتثال ألنممة البنك المركزي السعودي.

انعكست القوة المالية لمصرف اإلنماء ومرونته في األداء 
المالي لعام 2021م، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 

35.5 %، والعائد على حقوق المساهمين 10.8 %، والعائد على 
الموجودات  1.6 %.وقد تجلى التحسن في جودة االئتمان من 

خالل تغطية اإلنماء للتمويالت المتعثرة، والتي زادت بنسبة 
55 % على أساس سنوي إلى 177 %، حيث بلغت التمويالت 

المتعثرة 1.75 %، بانخفاض قدره 30% على أساس سنوي. كما 
نمت ودائع العمالء بنسبة 14 % على أساس سنوي. وأصبح 
سهم مصرف اإلنماء ثاني أكبر سهم متداول في المملكة 

من حيث الحجم والقيمة، بقيمة سوقية بلغت 48 مليار 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، مما ُيمهر ثقة 

المستثمرين في المصرف.

نعتبر في مصرف اإلنماء أن صحة ورفاهية الموظفين 
والعمالء ذات أهمية قصوى لذلك التزم المصرف بكافة 

البروتوكوالت الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان 
بيئة عمل آمنة، حيث سّهل المصرف توفير اللقاحات المعتمدة 

لمواجهة فايروس كورونا لموظفيه خالل العام، مع تعزيز 
وسائل االتصال لمنسوبيه، وتسهيل إجراءات العمل من المنزل 

والعمل بنمام الورديات للموظفين.

ا لبرنامج السعودة، حقق اإلنماء تصنيف السعودة من 
ً

وفق
المستوى األول لعام 2021م، من خالل تنفيذ برامج التوظيف 
والتدريب. كما أنشأ المصرف "إدارة تمكين المرأة" لرفع نسبة 
السعودة من الزميالت حيث نجحت في زيادة عدد منسوبات 
المصرف إلى 16% من رأس المال البشري في عام 2021م، 

مقارنة بـ 12.5% في عام 2020م.
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التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <نمرة عامة <

ومن خالل العمل من أجل المسؤولية االجتماعية للجميع، 
يخصص المصرف 1% من صافي أرباحه السنوية ألنشطة 

المسؤولية االجتماعية )CSR( واستمر في دعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة واالرتقاء بها من خالل برنامج كفالة. 

تضمنت بعض أنشطة المسؤولية االجتماعية الرئيسية 
التي تم إجراؤها خالل العام حمالت التبرع بالدم والتبرعات 

للجمعيات الخيرية العامة والرعاية والبرامج التثقيفية 
والتوعوية.

 ولله 
ً
في عام استثنائي، سجل مصرف اإلنماء أداًء مميزا

الحمد، وسيستمر المصرف في دعم رؤية 2030 من خالل 
جهوده الخاصة ليكون المصرف األكثر تقدًما رقمًيا واألسرع 

واألكثر مالئمة وبتوافق تام مع األحكام والضوابط الشرعية.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده األمين 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للقطاع المصرفي 

بالمملكة. كما أتوجه لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب 
الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة الشرعية في المصرف بالشكر 

على دعمهم المستمر وإسهاماتهم المميزة في تعزيز 
العمل المصرفي اإلسالمي المعاصر، والشكر موصول للبنك 

المركزي السعودي وجميع الجهات الرقابية واإلشرافية 
في هذا الوطن الغالي، وفق الله الجميع لكل خير، وحفظ 

الله وطننا الغالي المملكة العربية السعودية من كل سوء 
ومكروه، مع شكري وتقديري للجميع.

عبدالله بن علي الخليفة
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

التوجهات 19
االقتصادية 

واالستراتيجية 
نمرة على بيئة األعمال واالقتصاد – 20

أصحاب المصلحة – 22
استراتيجية المصرف – 25
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التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  < نظرة على بيئة األعمال 
واالقتصاد

 نظرة على بيئة 
األعمال واالقتصاد

  السياق العالمي
نمرا للتعافي الذي شهده االقتصاد العالمي في النصف 

الثاني من عام 2021م والذي بلغ متوسطا أفضل من المتوقع 
في مختلف األقاليم، تشير التوقعات إلى أن االقتصاد العالمي 

سينمو بنسبة 5.5% في عام 2021م وبنسبة 4.2% في عام 
2022م. ومن المتوقع أن تتفاوت قوة هذا التعافي بشكل كبير 
في جميع الدول، بسبب إمكانيات التوصل إلى العالجات الطبية، 
وفعالية السياسات الداعمة، والتعرض لآلثار الممتدة بشكل غير 

مباشر عبر البلدان، والخصائص الهيكلية منذ بداية األزمة. غير 
أن الموافقات المتعددة على التطعيمات وبدء حمالت التطعيم 
في بعض البلدان تمثل نقطة انطالق قوية للتوقعات العالمية 

لألعوام 2021م – 2022م. وعلى الرغم من الخسائر البشرية 
الهائلة والمتنامية نتيجة للوباء، إال أن النشاط االقتصادي 

تكيف مع تقليص األنشطة ذات التواصل البشري المكثف بمرور 
الوقت. ومن المتوقع أن توفر تدابير السياسات اإلضافية التي 

علنت في الواليات المتحدة واليابان المزيد من الدعم لالقتصاد 
ُ
أ

العالمي خالل الفترة 2021م – 2022م.

وتتنوع مسارات التعافي في االقتصادات المتقدمة، حيث 
من المتوقع أن تستعيد الواليات المتحدة واليابان مستوى 
نشاطها االقتصادي ألواخر عام 2019م في النصف الثاني 

من عام 2021م. ومن المتوقع أن تمل األنشطة االقتصادية 
تحت مستوى أواخر عام 2019م مع حلول عام 2022م في 

 االقتصاد السعودي
وفقا لبيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية للعام المالي 
2022م، فإنه من المتوقع زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% في العام 
المالي 2021م، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة الواسعة في 

األنشطة االقتصادية غير النفطية. وسيستمر ارتفاع مساهمة 
األنشطة االقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي 

في ظل تخفيف تدابير احتواء الجائحة على المستوى المحلي 
واستعادة ثقة المستهلكين واألعمال بسبب أسعار النفط 

المرتفعة عالميا. 

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات المملكة في عام 
2021م ليصل إلى 930 مليار ريال سعودي )248 مليار دوالر( 

مقارنة في 782 مليار ريال سعودي )208 مليار دوالر( في 
عام 2020م، على الرغم من االنخفاض البالغ نسبته %3.4 

في إنتاج الخام السعودي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 
2021م. ومن المتوقع أن تصل اإليرادات إلى 1.045 تريليون 

ريال سعودي )279 مليار دوالر(، بما يعكس زيادة بنسبة %12 
عن عام 2021م، حيث تستمر تخفيضات اإلنتاج المفروضة من 

منممة أوبك بلس. ومن المتوقع أن تتقلص النفقات من 
1.015 تريليون ريال )271 مليار دوالر( في عام 2021م إلى 955 
مليار ريال )255 مليار دوالر( في عام 2022م، مما يحول عجز 

الموازنة البالغ نسبته 2.7% إلى فائض بنسبة 2.5%. وسيستمر 
تركيز النفقات على النمو االقتصادي، وتحسين كفاءة اإلنفاق 

وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التعليم، والرعاية الصحية 
والتنمية االجتماعية كجزء من مهمة تحقيق أهداف رؤية 

.2030

يعكس نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للمملكة 
بنسبة 5.4% في الربع الثالث من عام 2021م تقليص اعتماد 

المملكة على اإليرادات النفطية من خالل تنمية الصناعات غير 
النفطية. ومن المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر بالقطاع 
غير النفطي المحلي إلى جانب الزيادة المتوقعة في إنتاج 

النفط إلى دعم إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م. 

السعودية  العربية  للمملكة  العامة   الميزانية 
ريال( )الوحدة: مليار 
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  اإليرادات       المصروفات       العجز/الفائض

*التوقعات

المصدر: بيان الميزانية السعودية لعام 2022م

2024م* 2023م*2022م*2021م2020م

منطقة اليورو والمملكة المتحدة. ويتجلى التفاوت الكبير الذي 
تشهده البلدان في اختالف استجابات الصحة العامة والسلوكية 

للعدوى، والمرونة وإمكانية التكيف التي يبديها النشاط 
االقتصادي مع الحدود المفروضة على الحركة، واالتجاهات 
الموجودة مسبقا، والجمود الهيكلي نتيجة دخول األزمة. 
من المتوقع أن تشهد الصين تعافيا قويا من خالل تطبيق 

إجراءات احتواء فعالة، واالستثمار العام ودعم السيولة من 
البنك المركزي، بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة. ومن 

المرجح أن تواجه البلدان المصدرة للنفط واالقتصادات القائمة 
 عصيبة بشكل خاص بسبب 

ً
على السياحة داخل المجموعة أوقاتا

التباطؤ الذي يشهده السفر عبر الحدود في العودة إلى 
طبيعته، وآفاق التوقعات المنخفضة ألسعار النفط.

من المحتمل أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 8% في 
عام 2021م، قبل أن تنخفض إلى 6% في عام 2022م. وتشير 

التوقعات إلى بطء تعافي تجارة الخدمات بسبب انخفاض 
السياحة الخارجية والسفر لغرض العمل حتى ينخفض خطر 

انتقال العدوى في كل مكان. ويتوقع للتضخم أن يمل منخفضا 
خالل الفترة 2021م – 2022م، حيث تصل التوقعات لالقتصادات 

المتقدمة إلى نسبة 1.5% ولألسواق الناشئة واالقتصادات 
النامية إلى أعلى بقليل من نسبة 4%، وهو معدل أقل من 

المتوسط التاريخي.

ومن المتوقع أن ينخفض مستوى انتقال العدوى على 
المستوى المحلي بنهاية عام 2022م، في ظل تزايد توفر 

اللقاحات وتطور العالجات واالختبارات والتتبع. 
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على الصعيد العالمي
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المصدر: آفاق االقتصاد العالمي، يناير 2022م

االقتصادات 

الناشئة والنامية
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االقتصادات 

المتقدمة
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الواليات المتحدة 

على الصعيد 

العالمي
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)%( العالمي  االقتصادي  النمو 

القطاع المصرفي

النظرة العالمية
دفع تفشي جائحة كورونا المصارف لالستفادة من الدعم 

المقدم من الجهات الحكومية والذي تمثل في الدعم 
المباشر كتدابير السياسة المالية والنقدية والدعم غير 

المباشر كتخفيف اشتراطات السيولة. وقامت الجهات 
التنميمية على مستوى العالم بتخفيف القواعد واإلرشادات 

الخاصة بتحفيز اإلقراض المصرفي وتخفيف اآلثار الناتجة عن 
التقلبات.

تحسن صافي توقعات التصنيف االئتماني للمصارف بشكل 
ملحوظ، حيث ارتفع من نسبة -31% في أكتوبر من عام 

2020م إلى ما نسبته 2% في نوفمبر من عام 2021م. وحازت 
حوالي 74% من المصارف على توقعات مستقرة، بينما بلغت 

التوقعات السلبية للمصارف نسبة 12% والتوقعات اإليجابية 
نسبة %14. 

 
ً
أدت جائحة كورونا إلى تسريع عملية التحول الرقمي عالميا

وتجاوبت المصارف بسرعة مع عمليات اإلغالق من خالل 
تعزيز منتجاتها وخدماتها الرقمية. وسيسهم االستخدام 

المتزايد للبطاقات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول 
إلى تسريع االنتقال إلى االقتصادات غير النقدية. وظهرت 
أهمية جاهزية المصارف ومرونتها لتحويل نماذج األعمال 
إلى الوضع الطبيعي الرقمي الجديد بشكل سريع لتلبية 

الرغبات والتفضيالت المتغيرة للعمالء. ومع ذلك، ستستمر 
العالقات الشخصية في لعب دور مهم. ستزيد قطاعات 

الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار وإدارة الموجودات 
من منتجاتها الرقمية. ومن المتوقع أن تدفع الجهات 

التنميمية نحو التحول الرقمي، بحيث تحيط باالتجاهات الناشئة 
الجديدة وتزيد من تركيز اإلشراف على تقنيات سلسلة الكتل  

 .)blockchain(

القطاع المصرفي السعودي
يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا في رؤية المملكة 2030، 

من خالل جذب االستثمار األجنبي المباشر وتسهيل التنويع 
االقتصادي. كانت مجاالت النمو الرئيسية في القطاع المصرفي 

السعودي  هي التمويل العقاري وتمويل الشركات. 

نمت عقود التمويل العقاري )المنازل والشقق واألراضي( 
بشكل غير اعتيادي منذ عام 2016م وذلك وفقا للبنك 

المركزي السعودي )ساما(. وكان الدافع وراء هذا النمو 
مبادرات وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية لتحقيق 

الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة ملكية المنازل بنسبة %70 
بحلول عام 2030.

ويعد توسيع نطاق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
من خالل برنامج كفالة مجاال رئيسيا آخر من مجاالت التركيز 

التي توسعت بسرعة على مر السنين. ويمثل التحول الرقمي  
بهدف زيادة المنتجات والخدمات المصرفية والنهوض نحو 

اقتصاد غير نقدي مجاال آخر ذا أهمية. وتتبنى البنوك الرقمنة 
لتوسيع وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت 
الحالي يتم فتح ما يقارب نسبة 80% من الحسابات الجديدة 

رقميا، وبلغت المعامالت المصرفية المحولة إلى الوضع 
الرقمي ما نسبته 30 إلى %50.



مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 23مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 22

التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <  أصحاب 
المصلحة 

أصحاب 
المصلحة 

ف مصرف اإلنماء أصحاب المصلحة بأنهم   ُيعرِّ
 أفراد أو كيانات تؤثر في قيمة المصرف وتتأثر 

بأنشطته وخدماته.

وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة القادرين على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء المصرف، 
نجح المصرف في إدارة عالقاته بفعالية مع أصحاب المصلحة الرئيسين ممن يرتبطون بشكل وثيق مع عمليات المصرف، من خالل 

تصنيف مجموعاتهم على النحو الموضح أدناه.

أصحاب المصلحة الرئيسيون في المصرف:

الجهات 
التنميمية

المستثمرون

الجهات 
الحكومية

العمالء

 شركاء 
العمل

الموظفون  المجتمع 
والبيئة

 بتفعيل التواصل مع أصحاب المصلحة وتعزيز استمرارية التواصل المفتوح عبر مختلف المنصات 
ً
 كبيرا

ً
أولى المصرف اهتماما

المتاحة في ظل هذه المروف االستثنائية )يرجى الرجوع  إلى قسم نمرة على بيئة األعمال واالقتصاد في الصفحة 20 لالطالع 
على مزيد من التفاصيل(، وذلك من أجل تحديد مجاالت اهتماماتهم وتطلعاتهم بوضوح والسعي نحو تحقيق قيمة مستدامة. 
ن عملية التواصل من تجاوز التحديات الناشئة بنجاح وقيادة مسيرة االبتكار الداعمة لعملية التخطيط االستراتيجي للمصرف 

ّ
مك

ُ
وت

بفضل رؤاه القيمة والثاقبة.  

  التواصل مع أصحاب المصلحة  
 تحمى عملية التواصل مع أصحاب المصلحة في مصرف اإلنماء بأهمية خاصة، حيث يسعى المصرف إلى مراعاة اهتمامات 

ومخاوف أصحاب المصلحة وتفهم مصالحهم واالستجابة لها. ويوضح التالي عملية التواصل مع أصحاب المصلحة في مصرف 
اإلنماء:  

  طريقة التواصل مع أصحاب المصلحة  
ُوضعت اآلليات الرسمية للتواصل مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة. وتعد عملية التواصل هذه  مسؤولية مشتركة على 

مستوى المصرف.

مواضيع المشاركة

z	 تقديم الدعم المالي من أجل إحياء
األعمال

z	سرعة تقديم الخدمات
z	 أمان وخصوصية العمالء
z	جودة الخدمات
z	 سهولة الوصول إلى الخدمات

ومالئمة تكاليفها
z	التثقيف والتوعية المالية
z	الوصول إلى الخدمات المالية
z	التسجيل في المنصات الرقمية
z	 تقديم المعلومات في الوقت

الفعلي

معدل التكرار طريقة التواصل

عند الحاجة زيارات العمالء 

مستمر أجهزة الصراف اآللي

مستمر الخدمات المصرفية 
اإللكترونية

مستمر مراكز الخدمات  

مستمر الفروع 

الدعاية اإلعالمية  عند الحاجة

مستمر الموقع اإللكتروني 
للمصرف

عند الحاجة ورش عمل العمالء  

مستمر مواقع التواصل 
االجتماعي 

العمالء

مواضيع المشاركة

z	معايير األداء
z	التدريب والتطوير
z	السعودة
z	 المكافآت والمزايا
z	 خطط استحقاقات المعاشات

التقاعدية
z	التنويع والشمول
z	السالمة في مكان العمل
z	القيم المؤسسية

معدل التكرار طريقة التواصل

مرة واحدة البرنامج التعريفي

سنوي إرشادات التطوير 
الوظيفي

عند الحاجة جمعيات الموظفين

عند الحاجة برامج التدريب 

عند الحاجة العمل التطوعي

سنوي فعاليات الموظفين 
الخاصة 

عند الحاجة التواصل الداخلي 

عند الحاجة استطالع رضا 
الموظفين

عند الحاجة  االجتماعات 
االفتراضية

الموظفون

مواضيع المشاركة

z	األداء المالي
z	الحوكمة
z	إدارة المخاطر
z	خطط توسيع األعمال
z	الشفافية واإلفصاح
z	استمرارية األعمال
z	 النمو المستدام
z	 استجابة المصرف للتصدي 

آلثار الجائحة
z	إدارة عالقات المستثمرين

معدل التكرار طريقة التواصل

سنوي اجتماعات الجمعية 
العامة السنوية

عند الحاجة اجتماعات الجمعية 
العامة غير العادية 

مستمر الموقع اإللكتروني 
للمصرف

ربع سنوي القوائم المالية 
الدورية

ربع سنوي العروض التقديمية 
للمستثمرين  

عند الحاجة المؤتمرات الصحفية 
والنشرات  

ربع سنوي  إفصاحات المستثمرين 

مستمر االجتماعات الفردية

سنوي التقرير السنوي

عند الحاجة  اإلعالنات المدرجة 
في سوق األسهم 

السعودية 

بشكل ربعي 
وسنوي 
ومستمر

العروض الترويجية 
والمؤتمرات لعالقات 

المستثمرين

مستمر موقع عالقات 
المستثمرين

المستثمرون  
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التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  < استراتيجية المصرف

 تتوافق استراتيجية المصرف مع رؤية المملكة 2030 التي 
ترتكز على ثالثة محاور تمثل مواطن القوة للدولة وهي 

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. يلعب القطاع 
 لرؤية المملكة 2030. خلقت 

ً
 رئيسيا

ً
نا

ّ
 ممك

ً
المالي دورا

األهداف العديدة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 عدة 
فرص للمصرف مثل زيادة مشاركة المرأة والتشجيع على 

تملك المساكن وتحسين مدخرات األسر وزيادة مساهمات 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاركة القطاع الخاص 
والخصخصة.  يسعى مصرف اإلنماء، باعتباره أحد أكبر المصارف 
التجارية في المملكة، إلى تحقيق النمو من خالل التركيز على 

أربعة قطاعات رئيسية للعمالء وهي كبار العمالء والشباب 
والنساء والقطاع الخاص. 

أصحاب 
المصلحة 

تهدف استراتيجية مصرف 
اإلنماء إلى جعله المصرف 
األسرع واألكثر مالئمة في 

المملكة العربية السعودية 
وأن يتصّدر القطاع المصرفي 

السعودي في مؤشر صافي 
.)NPS( نقاط الترويج

ترتكز استراتيجية مصرف اإلنماء على أربعة محاور وهي:

أن يكون المصرف   .1
األفضل في تقديم 

خدمات رقمية متقدمة 
سريعة ومريحة لقطاع 
التجزئة المصرفية في 

المملكة.

أن يكون المصرف   .2
المفضل للشركات 
في المملكة من 

خالل تقديم أفضل 
تجربة للعمالء وإنجاز 

معامالتهم وطلباتهم 
في وقت قياسي.

أن يكون المصرف   .3
 
ً
األكثر ابتكارا وتوافقا

مع الضوابط الشرعية 
في المملكة من خالل 

مجموعة الخزينة.

أن يكون جهة   .4
العمل المفضلة بين 

المصارف المحلية.

مواضيع المشاركة

z	التمويل الُميّسر
z	تمكين المجتمع
z	الشمول المالي
z	 تمويل المشاريع متناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة
z	أخالقيات وسلوكيات العمل
z	األداء البيئي
z	فرص العمل
z	تقديم المساعدة للفئات المحتاجة

معدل التكرار طريقة التواصل

مستمر  قنوات تقديم 
الخدمات

عند الحاجة النشرات الصحفية 
والمؤتمرات

واإلحاطات اإلعالمية

عند الحاجة اإلحاطات 
واالتصاالت غير 

الرسمية

الفعاليات والمناسبات عند الحاجة
العامة 

مستمر الموقع اإللكتروني 
للمصرف

مستمر مواقع التواصل 
االجتماعي

عند الحاجة البرامج التعليمية 

عند الحاجة التمويل متناهي 
الصغر للنساء

عند الحاجة مساعدة المحتاجين

المجتمع والبيئة   

مواضيع المشاركة

z	األداء التعاقدي
z	فرص العمل المستمرة
z	الحفاظ على عالقات جيدة
z	 تسوية المستحقات في الوقت

المحدد لها
z	 المساهمة في التطورات التقنية

الجديدة في القطاع المالي
z	فرص النمو
z	سهولة العمل

معدل التكرار طريقة التواصل

عند الحاجة إدارة العالقات مع 
الموردين

عند الحاجة الزيارات واالجتماعات 
الميدانية 

شركاء العمل 

مواضيع المشاركة

z	االمتثال للتوجيهات والقواعد
z	 تنمية تمويل المشاريع متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة
z	األداء المالي
z	عائدات المساهمين
z	األمن السيبراني
z	السعودة
z	الحوكمة
z	خلق فرص العمل
z	 االستراتيجية

معدل التكرار طريقة التواصل

عند الحاجة االستشارات

عند الحاجة اجتماعات بناء 
العالقات

سنوي اجتماعات الجمعية 
العمومية العامة

سنوي التقرير السنوي

ربع سنوي القوائم المالية 
الدورية

عند الحاجة اإلعالنات المدرجة 
في سوق األسهم 

السعودية

عند الحاجة اجتماعات الجمعيات 
العامة غير العادية 

الجهات الحكومية والتنظيمية
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أداؤنا  <التوجهات االقتصادية واالستراتيجية  <

  استراتيجية مصرف اإلنماء لألعوام 2021م-2025م

Strategy ambitions

المكانة االستراتيجية
 أن يكون المصرف األسرع واألكثر مالئمة  

في المملكة العربية السعودية

ركائز االستراتيجية الرئيسية

طموحات االستراتيجية

المصرف األكثر مالئمة المصرف األسرع

قطاعات األعمال الثالثة الرئيسية المحركة الستراتيجية المصرف 

.1 بناء مصنع رقمي لتحسين تجربة العمالء والتميز التشغيلي على مستوى المصرف.
.2 تعزيز عملية اتخاذ القرار القائم على البيانات بفضل أحدث اإلمكانات التقنية والتحليالت.

.3 المساهمة في التحول الثقافي الستقطاب أفضل المواهب والكفاءات في المملكة والحفاظ عليها.

الخزينة

رؤية الخزينة 

أن يكون المصرف األكثر ابتكارا 
 مع الضوابط الشرعية  في 

ً
وتوافقا

المملكة من خالل مجموعة الخزينة.

األولويات االستراتيجية

أن يصبح المصرف شريكا أساسيا   .1
للعمالء من قطاع الشركات في 
تلبية احتياجاتهم من االستثمار 

والتحوط. 

جعل المصرف العالمة المفضلة   .2
للمؤسسات المالية من خالل 

فريق تغطية متمرس.

تطوير إدارة فعالة للموجودات   .3
والمطلوبات.

اإلنجازات التي شهدها عام 2021م
z	 تنويع قاعدة التمويل من خالل

إصدار صكوك بقيمة 5 مليار 
ريال سعودي من الفئة 1 بالريال 

السعودي 
z	 تطوير عروض المصرف من

المنتجات والخدمات للعمالت 
األجنبية

z	 توسيع شبكة المصرف من البنوك
المراسلة )7+( حول العالم.

z	 العمل على تطبيق نمام خزينة
جديد

الشركات التجزئة

رؤية التجزئة

أن يكون المصرف األفضل في تقديم 
خدمات رقمية متقدمة سريعة 

ومريحة  لقطاع التجزئة المصرفية 
في المملكة.

األولويات االستراتيجية
إنشاء نموذج امتياز مع عمالء   .1

المصرفية الخاصة والماسية لمن 
يتمتعون بالمهارات الرقمية

جعل المصرف العالمة التجارية   .2
المفضلة للشباب ذوي اإللمام 

بالرقمنة

تقديم أفضل تجربة للعمالء   .3
وتحقيق التميز التشغيلي

اإلنجازات التي شهدها عام 2021م
z	 

ً
بطاقة المرابحة اإلئتمانية مجانا

مدى الحياة وإتاحة التمويل 
الشخصي الفوري  

z	 تقليص وقت الحصول على تمويل
شخصي بمعدل 50% وتقليل عدد 

األيام إلى تسعة أيام لتمويل 
العقارات

z	 إعادة تصنيف العمالء أصحاب الثروات
والعمالء المميزين للمصرف لتحقيق 

النمو 
z	 تشغيل 70 منطقة رقمية في

الفروع، و13 فرع جديد، باإلضافة إلى 
تشغيل 55 أجهزة صرف آلي جديدة

z	 تنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز 
عمليات المبيعات والخدمات بشكل 

فعال حيث دعمت المقاييس ووضع 
األهداف إلتمام الخطة بنجاح من 

خالل إطالق خطط الحوافز

رؤية الشركات

أن يكون المصرف المفضل للشركات 
في المملكة من خالل تقديم تجربة 
متميزة لعمالئه وإنجاز معامالتهم 

وطلباتهم في وقت قياسي.

األولويات االستراتيجية
تطوير المصرف لخدمة   .1

المنشآت الكبيرة والمتوسطة 
وعمالء تمويل المشاريع في 

مختلف القطاعات

تطوير عروض عالية الجودة   .2
ومتنامية للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

تنمية اإلدارة النقدية وأعمال   .3
التمويل التجاري

اإلنجازات التي شهدها عام 2021م
z	 – تبسيط عملية تمويل الشركات

حيث تقلص وقت الحصول على 
التمويل المتوقع بنسبة %30

z	تأسيس قطاع الشركات المتوسطة
z	 نمو محفمة المنشآت الصغيرة

والمتوسطة بالتزامن مع برنامج 
كفالة )+64%( ونقاط البيع 

 )%160+(
z	 إنشاء المعامالت المصرفية

العالمية، وتطوير خصم الفواتير، 
إعداد الCM، وتبسيط عمليات 
الحصول على خطابات الضمان.

استراتيجية المصرف

أداؤنا 27
كلمة المدير المالي – 28

محفمة األعمال – 32
مجموعة التجزئة المصرفية والرقمية – 32  
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قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة – 38  

مجموعة الخزينة – 40  
طاقاتنا البشرية – 42

مواردنا – 51
عالقاتنا – 54

الشركات التابعة – 56
شركة اإلنماء لالستثمار – 56  

شركة التقنية المالية السعودية – 57  
شركة التنوير العقارية – 58  

شركة اإلنماء إسناد – 58  
شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني – 58  
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أداؤنا  <أداؤنا  <  كلمة المدير 
المالي

 كلمة المدير 
المالي

اليزال تأثير الجائحة في تعطيل النشاط االقتصادي مستمًرا، 
حيث عانت العديد من الدول حول العالم من موجات متعددة 
من تفشي الوباء على الرغم من نجاحها مرارا في السيطرة 

عليه من خالل اتخاذ التدابير االحترازية المشددة مثل فرض 
القيود على السفر وعمليات اإلغالق وإجراءات التباعد 

االجتماعي الصارمة. وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده 
االقتصاد العالمي والمحلي بسبب الجائحة، سجل مصرف 
 بذلك 

ً
اإلنماء أداًء قوًيا خالل العام المالي 2021م متحديا

العقبات التي واجهها القطاع المصرفي.

ن المصرف من إدارة عملياته التشغيلية بشكل فعال وسط 
ّ
تمك

المروف الصعبة، باإلضافة إلى استمراره في تقديم تدابير 
الدعم التي أعلنتها الحكومة السعودية لعمالئه المتضررين 

من الجائحة. سجل المصرف صافي دخل قدره 2,709 مليون 
ريال سعودي في العام المالي 2021م مقابل 1,966 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م، مما يعكس نمًوا بنسبة 
38% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع إجمالي حجم 
الموجودات بنسبة 10.6% في 31 ديسمبر من عام 2021م 

حيث بلغت 173,476 مليون ريال سعودي مقارنة بقيمة 
156,877 مليون ريال سعودي في العام السابق.

ونستعرض فيما يلي تفصيل لنتائج عمليات المصرف ومركزه 
المالي.

  بيان الدخل 
سجل المصرف نمًوا بنسبة 38% في صافي الدخل حيث ارتفع 
من 1,966 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 2,709 
مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويعزى النمو بشكل 

رئيسي إلى الزيادة في دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل 
العائد على االستثمار على مدار العام، نتيجة الزيادة في 

متوسط أرصدة االستثمار والتمويل، باإلضافة إلى النمو في 
رسوم الخدمات المصرفية، ومكاسب االستثمارات والدخل من 

العمليات األخرى. 

الزكاة  صافي الدخل بعد 
)بالمليون ريال سعودي(
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وتبعا لذلك، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.3% من 
5,682 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 6,667 

مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك في 
األساس إلى النمو في محافظ التمويل واالستثمار وزيادة 

عمليات المصرف وأنشطته الرئيسية، ونتيجة لذلك، بلغ 
صافي الدخل من االستثمار والتمويل ما قيمته 5,137 مليون 

ريال سعودي في عام 2021م مقابل 4,648 مليون ريال 
سعودي في العام السابق. كذلك ارتفع الدخل من المصادر 
األخرى بما في ذلك الدخل من الرسوم والمكاسب المتعلقة 

باالستثمارات واإليرادات األخرى بنسبة 48% لتصل إلى 1,530 
مليون ريال سعودي مقابل 1,034 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م. وواصل المصرف استثماره في تنفيذ المبادرات 
االستراتيجية لألعمال خالل عام 2021م. وسجل صافي تمويل 
المصرف نمًوا قوًيا بلغ ما نسبته 14% مقارنة بالعام السابق، 

وارتفع إجمالي الدخل من التمويل في عام 2021م بنسبة %4 
ليصل إلى 5,674 مليون ريال سعودي، وزاد دخل االستثمار 

بنسبة 15%. وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار الفائدة 
خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م، تمكن مصرف اإلنماء 

من التخفيف من آثار ذلك من خالل إدارة تكلفة التمويل 
 بكفاءة وزيادة متوسط الموجودات المدرة للعوائد. 

بلغ هامش صافي الربح للمصرف 3.42% في 31 ديسمبر 
2021م، بينما ارتفع الدخل غير الممول لعام 2021م بنسبة 
48% ليصل إلى 1,530 مليون ريال سعودي مدعوما بنمو 
نسبته 16% في رسوم الخدمات المصرفية وزيادة بنسبة 

204% في مكاسب االستثمار.

كذلك، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 14% لتصل إلى 2,365 
مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع معدل ضريبة القيمة 

المضافة في المملكة العربية السعودية من 5% إلى %15 
اعتباًرا من 1 يوليو 2020م، والزيادة في مصاريف االتصاالت 

وتكاليف نقاط البيع وصيانة البرامج واالشتراكات، وعلى الرغم 
من ارتفاع مصاريف العمليات، إال أن ارتفاع نمو الدخل أدى إلى 

تحسن بمقدار 90 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل 
والتي بلغت 35.5% في عام 2021م. 

والمصاريف الدخل   إجمالي 
)بالمليون ريال سعودي( 
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  دخل العمليات       مصاريف العمليات     
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 سجل مصرف اإلنماء 
أداًء قوًيا خالل العام

المالي 2021م، على 
الرغم من التباطؤ الذي 

يشهده االقتصاد العالمي 
والمحلي بسبب الجائحة

عادل بن صالح أبا الخيل
مديــر عــام المالية

  تكاليف خسائر االئتمان المتوقعة
واصل المصرف تعزيز مركزه المالي، عن طريق زيادة مخصصات 

خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 1,266  مليون ريال سعودي 
لتصل إلى 4,401 مليون ريال سعودي في نهاية العام 

المالي 2021م مقارنة بالعام السابق حيث بلغت قيمتها 
3,626 مليون ريال سعودي، وفي الربع الرابع من عام 

2020م، قام المصرف بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات 
)على سبيل المثال ال الحصر عوامل االقتصاد الكلي 

والسيناريوهات المحتملة( والتي تعد نفس العوامل وأوزان 
الترجيح المستخدمة في عام 2021م. نتيجة لذلك، لم تسجل 

خسائر ائتمانية محتملة إضافية فيما يتعلق بعوامل االقتصاد 
الكلي في نهاية عام 2021م.

كما تحسنت جودة االئتمان، والذي يفسره التحسن العام في 
كل من نسب التمويالت المتعثرة ومعدل تغطيتها، وانخفضت 

تكلفة المخاطر لعام 2021م بمقدار 32 نقطة أساس إلى 
نسبة 1.02%، بينما انخفضت نسبة التمويالت المتعثرة بمقدار 
74 نقطة أساس إلى ما نسبته 1.75% في 31 ديسمبر 2021م. 
وتحسنت تغطية التمويالت المتعثرة بمقدار 63 نقطة أساس 

لتصل إلى نسبة 177.1% كما في 31 ديسمبر 2021م.

  صافي الدخل والربحية
ارتفع صافي دخل المصرف قبل الزكاة بنسبة 37.2% ليصل 

نحو 3,022 مليون ريال سعودي للعام المالي 2021م مقابل 
2,202 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وبلغ مصروف 

الزكاة لعام 2021م ما قدره 312 مليون ريال سعودي. 

  ملخص قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية

2017م2018م2019م2020م2021م)بالمليون ريال سعودي(

النتائج التشغيلية

5,1374,6484,3233,7983,493صافي الدخل من االستثمار والتمويل

الدخل من الرسوم والخدمات المصرفية، وتحويل 
1,5301,0341,2871,047880العمالت، والعمليات األخرى

6,6675,6825,6104,8454,373إجمالي دخل العمليات

)1,751()1,861()2,087()2,061(2,380إجمالي مصاريف  العمليات*

4,2873,6203,5232,9842,622صافي الدخل قبل المخصصات

مخصصات انخفاض قيمة التمويل والموجودات 
)611()467()706()1,418()1,266(األخرى

3,0222,2022,8172,5172,011صافي الدخل قبل الزكاة

)104(340)282()236()312(الزكاة**

2,7091,9662,5352,8571,907صافي الدخل بعد الزكاة

* تم تضمين حصة الربح والخسارة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

** في عام 2018م، تمثل الزيادة فائض في مبلغ الزكاة بناًء على التسوية التي تمت مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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أداؤنا  <أداؤنا  <

تحسنت المؤشرات المالية للمصرف خالل العام نتيجة النمو 
في صافي الربح بعد الزكاة، وبلغت ربحية السهم 1.31 ريال 

سعودي في عام 2021م مقارنة بـ 0.99 ريال سعودي في 
العام السابق. بلغ العائد على الموجودات والعائد على 

حقوق المساهمين ما نسبته 1.6% و 10.8% على التوالي في 
عام 2021م مقارنة بـ 1.4% و 8.4% في العام السابق. 

السهم  ربح 
)ريال سعودي(
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  االستثمارات
ارتفعت االستثمارات بنسبة 13% خالل عام 2021م مقارنة 
بالعام السابق لتصل إلى 33,278 مليون ريال سعودي، 

وارتفع صافي التمويل بنسبة 14% لتبلغ قيمته نحو 126,271 
مليون ريال سعودي، بينما سجلت الموجودات نمًوا إجمالًيا 
بنسبة 10.6% لتصل إلى 173,476 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2021م، مقارنة بما قيمته 156,877 مليون ريال 

سعودي في العام السابق.

االستثمارات  إجمالي 
)بالمليون ريال سعودي(
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  صافي التمويل
حقق صافي التمويل نموا بنسبة 14% في عام 2021م مقارنة 

بعام 2020م. وارتفع التمويل العقاري بنسبة 23.4%، كما 
نما التمويل الشخصي لألفراد بنسبة 9%، وتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13%، وتمويل الشركات بنسبة 

13% مقارنة بالعام السابق.

  االستقرار
يتمتع مصرف اإلنماء بقاعدة رأسمالية متينة كما يتضح 

من معدل كفاية رأس المال البالغة 22.8% في 31 ديسمبر 
2021م، والتي فاقت بدورها الحد األدنى للمتطلبات 

التنميمية، حيث سجلت زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 
السابق، بما يعكس أثر إصدار صكوك الشريحة األولى الصادرة 
عن المصرف في يوليو من عام 2021م. وزاد إجمالي حقوق 
المساهمين بنسبة 24% ليبلغ 33.1 مليار ريال سعودي في 

عام 2021م.

  السيولة
حافظ المصرف على وضع جيد من حيث السيولة المالية طوال 

عام 2021م حيث بلغت نسبة التمويالت إلى الودائع %85.8، 
وهي أقل من الحد التنميمي األقصى، وبلغت نسبة تغطية 

السيولة 134.1% ونسبة صافي التمويل المستقر %111.7 
والتي كانت أعلى بكثير من الحد التنميمي األدنى.

  األداء القطاعي 

)بالمليون ريال سعودي(

االستثمار الخزينةالشركاتالتجزئةالقطاعات
والوساطة

اإلجمالي

26,602,26198,764,55645,725,5282,383,739173,476,084إجمالي الموجودات

81,503,71123,727,27436,924,221609,851142,765,057اجمالي المطلوبات

2,265,1632,104,778675,00192,0575,136,999الدخل العائد على االستثمار

443,749166,412375,976544,2321,530,189مصادر الدخل األخرى

2,708,9122,271,1901,050,797636,2896,667,188دخل العمليات

1,638,401336,155237,320153,2862,365,162مصاريف العمليات

1,375,9312,57612,6131,266,331)124,789(تكاليف المخصصات

1,195,300559,104810,901470,3903,035,695صافي دخل العمليات

الربح/الخسارة من الشركات الزميلة 
)14,140(والمشروعات المشتركة

1,195,300559,104796,761470,3903,021,555صافي الدخل قبل الزكاة

  النظرة المستقبلية
سيواصل مصرف اإلنماء سعيه لبناء مكانة استراتيجية مميزة 
كأفضل مصرف في تقديم المنتجات والخدمات األسرع واألكثر 
سهولة في المملكة العربية السعودية، ويحرص على تلبية 
احتياجات عمالئه واالرتقاء لتطلعاتهم، من خالل تبني أحدث 

التقنيات واالستثمار بشكل مستمر في قدراته وموارده 
الرقمية. 

االستثمار  
والوساطة

%16

الخزينة
%27

القطاع  العمليات حسب  صافي دخل 

التجزئة
%39

الشركات
%18

 كلمة المدير 
المالي

 كلمة المدير 
المالي

  ملخص المركز المالي 
سجل مصرف اإلنماء نمًوا قوًيا في حجم الموجودات والمطلوبات خالل عام 2021م.

ملخص بيان المركز المالي للخمس سنوات الماضية

2017م2018م2019م2020م2021م)بالمليون ريال سعودي(

المركز المالي

126,271111,19694,80179,06370,312صافي التمويل

33,27829,52623,47815,0666,157االستثمارات

173,476156,877131,839114,752104,730إجمالي الموجودات

121,061119,454102,06389,06580,612ودائع العمالء

142,765132,448109,39594,40885,551إجمالي المطلوبات

30,71124,42922,44521,29820,344إجمالي حقوق المساهمين*

 * تشمل حقوق المساهمين ما قيمته 5 مليار ريال سعودي وهي صكوك الشريحة األولى بالريال السعودي والتي أصدرت في شهر يوليو 
من عام 2021م

الموجودات  نمو 
سعودي( ريال  )بالمليون 

200,000

160,000

120,000

80,000

40,000

0
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أداؤنا  <أداؤنا  < محفظة 
األعمال

محفظة األعمال

  مجموعة التجزئة المصرفية والرقمية 
 لالنتشار الواسع لفروع المصرف في جميع أنحاء 

ً
يمثل قطاع مصرفية األفراد الجانب المرئي للجمهور من الخدمات المصرفية نمرا

المملكة. واصل مصرف اإلنماء خالل العام 2021م مساعيه لتحقيق أهدافه االستراتيجية المتمثلة في اآلتي:  

إنشاء نموذج امتياز مع عمالء 
المصرفية الخاصة والماسية لمن 

يتمتعون بالمهارات الرقمية

تطوير نموذج امتياز مع العمالء 
 الشباب لمن يتمتعون 

بالمهارات الرقمية

تقديم أفضل تجربة لفريق العمالء 
وتحقيق التميز التشغيلي

افتتاح فرع الجوهرة في مدينة الخبر

المنتجات/الخدمات الحديثة المقدمة للعمالء خالل عام 2021م
 واصل مصرف اإلنماء جهوده الحثيثة في تلبية احتياجات األفراد، حيث طرح العديد من المنتجات والخدمات والتي تضمنت 

المبادرات التالية:

المصرف

رقمنة رحلة العمالء داخل الفروع ونقل 
الخدمات إلى المنصة الرقمية مع 

االستمرار في تطوير التجربة والخدمات 
الرقمية العمالء

تطوير بطاقة المرابحة 
االئتمانية المجانية مدى الحياة

 )IPS( تطوير نمام الدفع الفوري
للتحويالت المحلية

باإلضافة إلى المبادرات المذكورة أعاله، حرصت مجموعة التجزئة المصرفية والرقمية في عام 
2021م على تطوير عدة أنشطة بهدف تقديم تجربة متميزة لعمالء المصرف من خالل:

بيع جزء من محفمة اإلجارة 
للمصرف إلى الشركة السعودية 

)SRC( إلعادة التمويل العقاري

تأسيس وحدة لتطوير تجربة العميل 
الرقمية لتمكين وإثراء تجربة العميل 

في المنتجات والخدمات الرقمية

 تقليص مدة إنهاء التمويل 
العقاري إلى )9( أيام عمل

تحديث تطبيق الهواتف 
الذكية لتحسين تجربة 

المستخدم

تبسيط آليات العمل في المكاتب 
األمامية وترشيد استخدام األوراق 

والنماذج المطبوعة في الفروع

تكثيف الجهود لبناء 
الشراكات مع الجامعات

زيادة التركيز على منتجات التمويل 
العقاري بصيغة المرابحة لخفض 
تذبذبات األسعار ومسائل نمام 

اإلجارة

تطبيق تحسينات رحلة العميل في منتجات 
التمويل الشخصي والبطاقة االئتمانية، 
وذلك بعد تطوير حلول مثالية لما بعد 

نمام منح التمويالت )LOS(، باإلضافة إلى 
تحسين تمويل السلع.

استكمال تغطية 70 فرع بالخدمة الذاتية 
الرقمية الشاملة

تطبيق عدد من اإلمكانيات 
التي تهدف الى تحسين تجربة 
العميل في تطبيق المصرف 

على األجهزة الذكية واإلنترنت 
المصرفية

تحسين شاشات الفروع وسير عمل 
منتجات التجزئة

الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي 
 ،)NPS( الستخدام صافي نقاط الترويج )ساما(

والذي يقيس مدى استعداد العمالء ورغبتهم في 
التوصية بأحد فروع المصرف، وسينصب تطبيقها 

على المصرف بأكمله

يجري العمل على إطالق و تشغيل مركز 
الرقمنة الجديد حسب المعايير العالمية، 
والتي تهدف إلى تسريع تطوير وطرح 

المنتجات الرقمية
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أداؤنا  <أداؤنا  <

يعد التحول الرقمي أحد الركائز األساسية لتحقيق رؤية 2030، ومع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، حرص المصرف على 
تركيز جهوده في رقمنة عملياته. فخالل عام 2021م، بلغ مؤشر المشاركة الرقمية نسبة 96.4%، نتيجة تطوير التجربة الرقمية 

للعمالء عن طريق المنتجات والخدمات المقدمة في المنصات الرقمية، ومنتجات االستثمار واالدخار الرقمية المتوافقة مع 
األحكام والضوابط الشرعية، ورقمنة تجربة العمالء وإمكانيات التحليالت في الموارد واألدوات.

z	.بلغت نسبة تنفيذ المعامالت المالية الرقمية نحو 98.92 %من إجمالي المعامالت
z	.2.13 ارتفع مؤشر إجمالي المنتجات لكل عميل إلى

وأسفرت المزايا التي تدفقت على المصرف من األنشطة المذكورة أعاله عما يلي:

 زيادة مؤشر المنتجات 
لكل عميل

تحقيق نمو في أرقام 
أعمال المجموعة

تحقيق أهداف المجموعة 
المالية والربحية والمبيعات

الحفاظ على مستوى جودة 
الخدمة ورضا العمالء

يعود كسب الشراكات بمنفعة على المصرف تتمثل في دعم تحقيق النمو. وعلى هذا المنحى، يركز المصرف جهوده على 
 الموظفين المحترفين ذوو الخبرات وأصحاب األعمال الحرة ممن يتمتعون بالمهارات الرقمية والكفاءات السعودية الشابة 

وطالب الجامعات.

ويساهم النمو في عدد العمالء بدوره في زيادة انتشار الفروع. وخالل عام 2021م، افتتح المصرف خمسة فروع جديدة للرجال 
وأربعة للنساء وارتفعت نسبة مستخدمو القنوات الرقمية بنسبة 30% ليبلغ عددهم 2 مليون مستخدم.

ويوضح الجدول أدناه أحد العوامل المساهمة في نجاح المصرف في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد مع االستمرار في الزيادة 
والتنوع في قنوات المصرف التقليدية والحديثة بكافة مناطق المملكة.

2019م2020م )ديسمبر( 2021م

1009895عدد فروع الرجال

787575عدد فروع النساء

400مراكز البيع

ATM 1,5841,5571,527أجهزة الصراف اآللي

POS 100,76474,27743,933نقاط البيع

525353مراكز الحواالت

7000المناطق الرقمية

1.14 2.081.52مستخدمو القنوات االفتراضية )بالماليين( 

الجوائز والتكريم

 توجت جوائز التمويل اإلسالمي الدولي 
)Global Islamic Finance Awards(  مصرف اإلنماء 

بجائزة أفضل بنك إسالمي لعام 2021م، كما 
احتل القمة في قائمة فوربس ألفضل المصارف 

السعودية لعام 2021م.  

وهذا تأكيد على جهود ومبادرات المصرف في 
تحقيق نجاحاته تحت ظل بيئة تشغيل شاقة.

نظرة مستقبلية في عام 2022م وما بعده  
يشهد السوق زيادة في حدة المنافسة بين البنوك 

السعودية الكبيرة، إال أن قوة ومتانة مصرف اإلنماء وتركيزه 
على معايير الخدمة وكفاءة العمليات والتسهيالت الرقمية 

نته من المحافمة على مستوى رضا العمالء 
ّ
والمادية، مك

بنسبة بلغت %90.

واستعدادا للمرحلة القادمة بدأ المصرف العمل على 
مبادرات إلطالق المنتجات والخدمات التالية:

z	 تطوير نمام ملكية المساكن وتطوير خدمات حساب
األسرة.

z	.التركيز على فئة الشباب وطرح منتجات فريدة لهم
z	 تعزيز شراكات االستحواذ عبر تحسين فاعلية وكفاءة

التسويق.
z	 طرح منتج تمويل السيارات والتمويل الشخصي من خالل

شراء السلع.
z	؛"

ً
السداد اآلجل "اشتر اآلن وادفع الحقا

z	 لتطوير كفاءة عملية )LOS( تنفيذ نمام منح التمويالت
.)TAT( المنح وتقليص مدتها

z	طرح منتجات وخدمات استثمارية رقمية جديدة

ويعتمد تقدم المصرف بشكل كبير مستقبال على البيئة 
الرقمية مع زيادة الطلب على توفير السرعة والسهولة 

واألمان في الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء. وحرص 
المصرف على االستجابة لهذه المتطلبات من خالل تطوير 

منتجات وخدمات جديدة مثل:
z	

ً
إعادة التمويل إلكترونيا

z	 منتج سداد المديونية عبر اإلنترنت
z	 السداد اآلجل للمشتريات 

)التمويل الرقمي المتناهي الصغر( 
z	 تطبيقات المحادثة التفاعلية
z	 األعمال المصرفية المفتوحة
z	 تطبيق سوبر شباب
z	  )PFM( أداة إدارة التمويل الشخصي

سيعمل المصرف على استكشاف وسائل تحليل متقدمة من 
خالل أدوات الذكاء االصطناعي.

محفظة األعمال محفظة األعمال
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أداؤنا  <أداؤنا  < محفظة األعمال

  مجموعة مصرفية الشركات
شهد مصرف اإلنماء في عام 2021م تحديات كبيرة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي ال تزال تلوح في األفق.  

التركيز على االستراتيجية
واصلت مجموعة مصرفية الشركات مسيرتها في دعم رؤيتها والتركيز على تحقيق المحاور الرئيسية الستراتيجية األعوام 

2021م – 2025م، ولم تقف المروف االقتصادية العصيبة والعقبات الشاقة نتيجة الجائحة عقبة أمام تحقيق رؤية المجموعة 
في "أن يكون المصرف المفضل للشركات من خالل تقديم تجربة متميزة لعمالئه وإنجاز المعامالت والطلبات بوقت قياسي في 

المملكة العربية السعودية".

كما حرصت المجموعة على تحقيق أهدافها االستراتيجية المتمثلة في:

تنمية إدارة النقد وأعمال تمويل 
التجارة الدولية 

أن يصبح المصرف المفضل 
للشركات الكبيرة والمتوسطة 

وتمويل المشاريع في مختلف 
القطاعات

المشاركة الفعالة في تنمية 
قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

وساهمت المبادرات التالية في دعم تحقيق أهداف المصرف على مستوى المجموعة:

تقديم منصة مصرفية 
رقمية متقدمة

تحقيق نمو في محفمة 
التمويل تحت مملة برنامج 

كفالة بنسبة تتجاوز 60 %

تقديم التسهيالت 
المصرفية األساسية 

لشركاء األعمال

االستمرار في تحقيق 
معدالت نمو عالية

إنشاء قطاع الشركات 
المتوسطة وتطويره

تزويد العمالء بخدمات مصرفية 
متكاملة، مع زيادة فرص البيع 
التقاطعي لمنتجات وخدمات 

المصرف

االلتزام بتقديم تجربة 
متميزة للعمالء وإنجاز 

المعامالت بوقت 
قياسي

العمل الدؤوب   
لتقديم خدمات 
متميزة تفوق 
توقعات العمالء

البيع. ويقوم المصرف حاليا بتشغيل ما يزيد عن 100,764 جهاز 
نقاط بيع مما يجعله يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر المصارف 

في السوق. 

كما استمرت عملية االبتكار الرقمي لمجموعة الشركات في 
النمو بخطى حثيثة مع عمليات التسجيل المصرفي اإللكترونية 

من خالل ربطها بعملية فتح الحساب عن طريق اإلنترنت.

وشارك المصرف أيضا في تمويل العديد من مشاريع الحكومة 
الرئيسية، التي نفذتها وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان، سواء 

بالتمويل الكلي أو الجزئي. كما يشارك فريق تمويل المشاريع 
التابع للمصرف في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص )PPP( مثل بناء محطات معالجة مياه الصرف 
في المدينة المنورة وتبوك وبريدة ومستشفى األنصار 

في المدينة وشركة تطوير للمباني لبناء المدارس، وثالثة 
مجمعات سكنية لشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى دعم 

عدد من برامج الخصخصة مثل تلك التي تنفذ تحت رعاية 
المؤسسة العامة للحبوب. 

مساعدة العمالء من قطاع الشركات في 
مكافحة جائحة كورونا

يعي المصرف المسؤولية االجتماعية التي تقع على عاتقه 
وعيا تاما. وامتثاال منه لتعليمات البنك المركزي السعودي، 

قدم المصرف عدة برامج لدعم العمالء من قطاع الشركات 
في التعامل مع آثار الجائحة من دعم التمويل العام وبرامج 

الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص. وساند المصرف 
أيضا الشركات التي تأثرت بشدة بجائحة كورونا والقيود التي 

فرضت على التأمين وإعادة هيكلة سداد التسهيالت المتأخرة 
وتقديم تسهيالت ائتمانية إضافية حسب كل حالة. 

وقد ساعد البنك المركزي السعودي المصرف من خالل 
تخفيف قواعد االشتراك في بعض الخدمات والمنتجات 

الرئيسية. كما تجاوب المصرف مع مبادرات و برامج البنك 
المركزي السعودي لتخفيف األعباء عن قطاع المنشآت 

الصغيرة و المتوسطة خالل فترة الجائحة و منها برنامج تأجيل 
الدفعات و برنامج التمويل المضمون. ويضاف إلى ما سبق 

العديد من المبادرات األخرى من وزارة المالية وصندوق 
التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة/منشآت ومدن والهيئة العامة للغذاء 
والدواء وهيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج دعم 

التمويل وغيرها.

فرص النمو  
ع المصرف بفرص نمو ممتازة في ظل توفر قنوات 

ّ
يتمت

متعددة لعمليات التسجيل في الخدمات والمنتجات التي 
تقدم تجربة متميزة للعمالء. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
استخدام تلك القنوات لتنفيذ جميع الخدمات المالية 

المقدمة للشركات تساهم في توحيد تجربة العمالء في 
جميع المنصات ولجميع المنتجات والخدمات. وسيساعد 
اغتنام هذه الفرصة التطويرية على وضع المصرف في 

مصاف المصارف المفضلة لعمالئه المحتملين والحاليين 
لفتح حساباتهم الرئيسية.

 وفي ظل نمو الشركات المتوسطة )األعمال المصرفية 
التجارية الجديدة(، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من 

المتوقع أن يكمل المصرف مسيرة نموه وأن تؤدي 
مجموعة المعامالت المصرفية الدولية إلى تحسين حلول 

 إدارة السيولة النقدية وجذب المزيد من الودائع.

ساهم إنشاء قسم المعامالت المصرفية الدولية كعنصر 
 رئيسي في دعم استراتيجية مجموعة الشركات لألعوام

2021م – 2025م.

ويقدم القسم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 
لجميع قطاعات الشركات في السوق. وتهدف تلك الخدمات 

ن عمالءنا من تسهيل وضبط 
ّ
إلى تقديم حلول فعالة تمك

السيولة النقدية ودعم خطط نمو أعمالهم.

ومن بين أبرز إنجازات مجموعة مصرفية الشركات ما يلي:  

z	 تطوير قنوات تقديم الخدمة من خالل التسهيالت المصرفية
الرقمية المتقدمة.

z	 تقديم تسهيالت المرابحة التي تتسم بالمرونة وذلك
بهدف تسعير التمويل متوسط/طويل األجل بمعدل متغير.

z	 توجيه اهتمام أكبر لقطاع األعمال المصرفية التجارية
واستخدام إمكانيات المصرف لخدمته.

z	 إعادة هيكلة آليات دعم إدارة النقد وتوزيع المهام بين
خطوط األعمال والعمليات بما يفصل بين المهام ويحسن 

الضوابط الداخلية. 

وتعد مجموعة الشركات المصرفية مساهما رئيسيا في الدخل 
التشغيلي والدخل الصافي للمصرف من خالل موجوداته/

محفمة التسهيالت االئتمانية. وحققت المجموعة نموا كبيرا 
في عام 2021م، عالوة على تحسن جودة المحفمة من خالل 
تنويع محفمة االئتمان وإيجاد أصول جديدة بمعدالت مخاطرة 
أقل.وحقق المصرف نتائج جيدة جدا من نشاط معامالت نقاط 
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أداؤنا  <أداؤنا  <

  قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
)SMEs(  

على الرغم من اآلثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا على 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة والقطاع المالي 

 من خالل دعم هذا 
ً
 جيدا

ً
عامة، إال أن مصرف اإلنماء حقق نموا

القطاع بعدة منتجات كان أهمها برنامج كفالة وتمويل نقاط 
البيع، وقد حرص المصرف على إطالق عدة مبادرات لدعم 

استمرارية النمو في هذا القطاع الواعد والتي كانت على 
النحو التالي:

z	 سرعة و مرونة الموافقات االئتمانية من خالل تفعيل مسار
موافقات خاص لعمالء برنامج كفالة و عمالء نقاط البيع 

لتسهيل اإلجراءات و تحسين و تعزيز تجربة عمالئنا.
z	 العمل عى تقديم منتجات جديدة و متنوعة والتي تم

تصميمها بمتطلبات وقيود أقل لتلبية احتياجات العمالء، 
وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

z	 إنشاء هيكل تنميمي جديد لتحسين جودة سير العمل من
خالل إنشاء فرق خاصة ومدراء عالقات في ثالث مناطق 

 واعدة )القصيم والمدينة وأبها( لخدمة الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة من خالل برامج تمويلية مرنة 

)تمويل نقاط البيع(.

أثر برنامج كفالة على محفظة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

ساهم التركيز على برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في زيادة تغطية التمويالت الممنوحة لعمالء 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاليين والجدد. كما أثمر ذلك 
في نمو محفمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع 

 من خالل تمويل نقاط البيع 
ً
قاعدة العمالء. و يمهر ذلك جليا

 والذي ارتفع بشكل ملحوظ من 19 مليون ريال سعودي 
)37 عميال( في عام 2020م، إلى 224 مليون ريال )276 عميال( 

بنهاية ديسمبر من عام 2021م.

أداء محفظة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

يعد أداء قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة خالل العام 
 حيث بلغ حجم المحفمة في نهاية العام ما 

ً
2021م مميزا

قيمته 4.1 مليار ريال سعودي شاملة التسهيالت االئتمانية 
الممولة والغير ممولة، كما بلغ إجمالي الدخل لنفس الفترة 

225 مليون ريال سعودي.

من ناحية أخرى، بلغت التمويالت المتعثرة 221 مليون ريال في 
نهاية الربع الثالث من العام 2021م، مقارنة بـ 222 مليون ريال 

بنهاية عام 2020م.

التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في عام 2021م

تحمى رقمنة عمليات المصرف بتركيز كبير نتيجة للدور 
الرئيسي الذي تلعبه في توفير فرص نمو هائلة للمصرف. 

وقد تم تعيين فريق عمل متخصص ليتولى مهام متطلبات 
رقمنة العمليات الخاصة بعمالء قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة و ذلك من خالل عقد اجتماعات أسبوعية بين 
ممثلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرق تطوير 
المنتجات الرقمية لمناقشة التصميم والوظائف المطلوبة 

والمنجزات األسبوعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الرقمية 
لضمان  إتمام  المشروع  في الموعد النهائي المحدد له. 

المنتجات/الخدمات الحديثة المقدمة 
لقطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة 

خالل عام 2021م
في إطار سعي مصرف اإلنماء لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة من خالل المنتجات المناسبة والمبادرات الجديدة، 

قدم المصرف عدة منتجات باإلضافة إلى تحسين المنتجات 
الحالية ومن ضمنها:

z	 منتجات تمويل نقاط البيع: زيادة حد التمويل من 1 مليون
ريال سعودي إلى 3 مليون ريال سعودي.

z	 %25 منتجات تمويل نقاط البيع: زيادة النسبة الممولة من
من إجمالي ودائع نقاط البيع إلى %37.

z	 
ً
منتجات تمويل نقاط البيع: زيادة مدة التمويل من 24 شهرا

.
ً
إلى 36 شهرا

z	 توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة )منشآت( لتمويل االمتياز التجاري للعالمات 

التجارية السعودية.

وعالوة على ذلك هناك بعض المنتجات واالتفاقيات في طور 
الطرح القريب: 

z	 اتفاقية صندوق التنمية الزراعية: والتي تهدف إلى تمويل
أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

z	 اتفاقية وزارة الصحة: والتي تهدف إلى تمويل المنشآت
الناشئة في قطاع الرعاية الصحية.

z	 التمويل القائم على حركة الحساب الجاري لتمويل
المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر ومن المتوقع إطالقه 

في الربع األول من عام 2022م.
z	 منتج )ضمان( والذي يهدف لتسهيل عملية إصدار 

ضمانات حسن األداء للمقاولين في قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع إطالقه في الربع األول 

من عام 2022م. 

أثر الجائحة على محفظة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

أثرت جائحة كورونا على محفمة المنشآت الصغيرة  
والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى اتخاذ خطوات سريعة 

لتقييم العالقات سواء القائمة أو الجديدة مع عمالء المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والتي على ضوئها قام المصرف بإعادة 

تصنيف و ترتيب القطاعات المستهدفة بناء على شدة تأثرها 
بالجائحة وذلك للتخفيف من مخاطر التعثر المحتملة في 

الفترة المستقبلية القادمة.

باإلضافة إلى ذلك، ناقش المصرف مع العمالء المتضررين 
خيارات متعددة إلعادة هيكلة  االلتزامات القائمة بناء على 

أدائهم المالي ولدعمهم من خالل الحفاظ على سيولة 
نقدية جيدة في هذه األوقات العصيبة. كما نجح مصرف 

اإلنماء في تطبيق برنامج تأجيل الدفعات المقدم من البنك 
المركزي السعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

محفظة األعمال

المتأثرة بالجائحة.  وقد تم تمديد فترة البرنامج عدة مرات، 
وذلك لضمان التأكد من تخفيف اآلثار االقتصادية والمالية 

على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 قياسية في 
ً
باإلضافة إلى ذلك، حقق مصرف اإلنماء أرقاما

برنامج التمويل المضمون )و الذي يغطي 95% من قيمة 
التمويل الممنوح للعمالء الحاليين والجدد( الذي أطلقه البنك 

المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة لدعم قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك وفق اآلليات المعتمدة 

ضمن برنامج كفالة.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، 

ً
 كبيرا

ً
يلقى دعما

 العديد من البرامج لدعم المنشآت الصغيرة 
ً
كما توجد حاليا

والمتوسطة من خالل إتاحة التمويل المباشر أو الضمانات 
للمصارف والمؤسسات المالية األخرى نمير تمويل هذه 

المنشآت.
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أداؤنا  <أداؤنا  <

  مجموعة  الخزينة
 حثيثة في تحقيق مستهدفات استراتيجية المصرف  لألعوام من 2021م إلى 2025م.  وقد دعمت 

ً
بذلت مجموعة الخزينة جهودا

مجموعة  الخزينة هذه األهداف من خالل تركيز طموحاته االستراتيجية على:

زيادة حجم التعامالت والربحية 
وقاعدة العمالء فيما يتعلق بخدمات 

الصرف األجنبي.

توسيع نطاق التغطية لعمليات الصرف 
األجنبي وذلك من خالل زيادة سلة 

العمالت مع الحفاظ على أسعار صرف 
تنافسية.

جذب المزيد من ودائع العمالء لدعم 
احتياجات السيولة للمصرف.

أن يكون المصرف شريكا أساسيا للعمالء 
وذلك من خالل تلبية احتياجاتهم من منتجات 

االستثمار والتحوط.

زيادة االمتيازات المتعلقة بالعمالء 
من المؤسسات المالية من خالل 

توفير فريق تغطية مختص.

المحافمة على مهام إدارة الموجودات 
والمطلوبات عالية الجودة وتطويرها.

محفظة األعمال

يسهم برنامج االستدامة المالي بشكل كبير في تحسين 
الوضع المالي العام من خالل إنشاء المركز الوطني إلدارة 

الدين والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030.

وقد ُعّين المصرف كمتعامل أولي إلصدارات الصكوك 
الحكومية في عام 2018م، ونتيجة لذلك أصبحت هذه 

 لمحفمة االستثمار من خالل تحقيقها 
ً
 رئيسا

ً
الصكوك مكونا

 من  عوائد تلك الصكوك، باإلضافة إلى مساهمتها في 
ً
دخال

المحافمة على مخزون األصول السائلة عالية الجودة لدى 
المصرف.

وفي هذا الصدد، أعلن مصرف اإلنماء في تداول السعودية 
)المعروفة باسم تداول( بتاريخ 28 شوال 1442هـ )الموافق 

9 يونيو 2021م( عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 
 
ً
مقومة بالريال السعودي عن طريق طرح خاص، وذلك تماشيا

 
ً
 كبيرا

ً
مع ظروف السوق. وقد شهدت هذه الصكوك إقباال

من المستثمرين والذي بلغت قيمته  5 مليار ريال سعودي 
بإجمالي عدد صكوك بلغ 5,000 صك بقيمة اسمية تعادل 

مليون ريال لكل منها.

األوضاع االقتصادية
مهدت مؤشرات التعافي االقتصادي العالمي الطريق أمام 
المصرف الستكشاف فرص جديدة مع بنوك دولية وخاصة من 

منمور تمويلي.

وعلى المستوى المحلي، واصل البنك المركزي السعودي 
برامج دعم السيولة وتأجيل المدفوعات التي مكنت من خلق 

المزيد من الموجودات.

المنتجات المقدمة
 من المنتجات والخدمات 

ً
قدمت مجموعة  الخزينة عددا

الجديدة خالل عام 2021م، ومنها:

الوعد بالصرف األجنبي اآلجل: وهو منتج يستخدم 
مع العمالء والمصارف للتحوط من مخاطر تقلبات 

أسعار صرف العملة لديهم.

مقايضة العمالت األجنبية: وهو منتج يستخدمه 
المصرف حاليا كأداة تحوط ووسيلة لتغطية احتياجات 

المصرف من العمالت األجنبية. 

مبادلة هامش الربح: وهو منتج يستخدم للتحوط 
من مخاطر تغير هوامش الربح.

كما يتوقع من مجموعة الخزينة المساهمة بشكل أكبر في 
األداء العام للمصرف من خالل زيادة المبيعات المشتركة 

لخدماتها مع قطاعات األعمال األخرى كالشركات والتجزئة 
المصرفية، وتقديم حلول المشتقات المالية للعمالء وذلك 

 للمنتجات الجديدة المذكورة أعاله.
ً

إضافة

ومن المتوقع أيضا تعزيز خدمات المجموعة من خالل تطبيق 
نمام الخزينة الجديد لتوسيع نطاق منتجاتها بما يتماشى مع 

استراتيجية المصرف لتحديث وأتمتة أنشطة الخزينة.

وبمقارنة األداء لشهر سبتمبر 2021م بالشهر ذاته من عام 
 بنسبة 

ً
2020م، يالحظ أن محفمة االستثمارات قد شهدت نموا

18.0%، كما ارتفع أداؤها العام بنسبة 13.7%، في حين ارتفع 
دخل الرسوم بنسبة 4.3%، بينما بلغت نسبة الزيادة في دخل 

عمليات الصرف األجنبي 3% وذلك للفترة من يناير 2020م إلى 
يناير 2021م.

اتفاقية المتعاملين األوليين للحكومة 
مع مصرف اإلنماء

ن برنامج المتعاملين األوليين المصرف من المشاركة في 
ّ
مك

تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية وفقا 
ألهداف رؤية 2030، حيث ساهم البرنامج في توسيع قاعدة 
المستثمرين في السوق الرئيسية، وتطوير السوق الثانوية 

من خالل زيادة السيولة في سوق األوراق المالية الحكومية. 

منذ بدء البرنامج شارك مصرف اإلنماء، جنًبا إلى جنب مع 
المتعاملين األوليين المختارين والمركز الوطني إلدارة الدين 

في هذه الجهود الملموسة، حيث قام المركز الوطني إلدارة 
الدين بجمع 302.718 مليار ريال سعودي من السوق المحلية، 

منها 75.281 مليار ريال سعودي جمعت في عام 2021م.

خطة خدمات العميل االستراتيجي
سيواصل المركز الوطني إلدارة الدين استراتيجيته في 

التواصل الفعال مع مستثمريه في كل من الحمالت الترويجية 
في الخارج، واستمرار جذب واستقطاب المستثمرين إلى 

المملكة العربية السعودية. ويعد التركيز المستمر على تنويع 
المستثمرين هدفا رئيسا لعام 2022م، حيث سيواصل المركز 

التزامه تجاه مبادرات المتعاملين األوليين لتعزيز البنية التحتية 
للسوق المحلية.
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أداؤنا  <أداؤنا  <  طاقاتنا طاقاتنا البشرية
البشرية

  قطاع رأس المال البشري
 يساهم قطاع رأس المال البشري مساهمة إيجابية في رفع 
الروح المعنوية للموظفين وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم 
في سبيل زيادة الكفاءة واإلنتاجية في بيئة العمل. وتقدير 
جهودهم المبذولة في أدائها بالشكر والعرفان، مما له أثر 
إيجابي في رفع مستوى الثقة واإلنتاجية. وعلى المستوى 

اآلخر، تدعم اإلدارة تحقيق األهداف االجتماعية كااللتزام 
باألنممة والقوانين المشروعة، ورعاية أنشطة ومبادرات 
المسؤولية االجتماعية وتمكين الموظفين من المشاركة 

فيها بفعالية. 

يسعى مصرف اإلنماء إلى توظيف الكوادر من ذوي الكفاءات 
العالية للحفاظ على النمو والتنوع والميزة التنافسية 

للمصرف. ويحرص المصرف على شغل المناصب بالكوادر 
المالئمة، وتقديم الدعم والتدريب الالزم لهم وإدارتهم 

بشكل فعال مما يعود بالنفع على نمو ونجاح المصرف.

وخالل عام 2021م، أجرى المصرف إعادة هيكلة تنميمية كبرى 
لتطبيق استراتيجيته على النحو األمثل. وفي هذا اإلطار، أنشأ 
المصرف "إدارة تمكين المرأة" لرفع نسبة تمثيل المرأة وأعداد 

الموظفات وتقديم الدعم والعون لهن في مكان العمل. 
ويبين الجدول التالي التقدم المحقق خالل السنوات األربعة 

الماضية.

الموظفين عدد  إجمالي 
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توزيع الذكور واإلناث حسب الدرجة الوظيفية والتعليم
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110001001200درجة الدكتوراه

848711207908558012درجة الماجستير

61601,1926208396061681,58862درجة البكالوريوس

0396637012000406837أخرى

152481,926810174250152652,35181اإلجمالي

ساهمت المرونة واألنشطة التي قدمها المصرف لموظفيه في رفع والئهم وانتمائهم المعنوي من خالل إتاحة نمام 
ساعات العمل المرنة، وتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وتشجيعهم على التفاعل فيما بينهم عن طريق تنفيذ األنشطة 

االجتماعية.

نشئت "إدارة تجربة 
ُ
قامت قطاع رأس المال البشري بتطوير عملية التوظيف وبرنامج اإلعداد والتأهيل إلثراء تجربة الموظف، كما أ

الموظف" لدعم هذه المبادرة للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
توزيع الذكور/اإلناث

اإلجمالياإلناثالذكور

%العدد%العدد%العددالعام

20212,27084442162,712100

20202,15287.4430912.562,461100

20192,08487.1630712.842,391100

20182,02587.6628512.342,310100

توزيع الذكور واإلناث حسب الدرجة الوظيفية

اإلجمالياإلناثالذكور

%العدد%العدد%العدد

151000015100اإلدارة العليا

24895145262100اإلدارة المتوسطة

1,92682428182,354100الموظفون اإلداريون

811000081100آخرون

2,27084442162,712100اإلجمالي

الذكور
%84

اإلناث
%16

توزيع الذكور واإلناث

اإلدارة الوسطى
%9.7

آخرون
%3.0

اإلدارة العليا
%0.6

الفئة حسب  الموظفون 

الموظفون 
اإلداريون

%86.8
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أداؤنا  <أداؤنا  <

الموظفون الجدد حسب الفئة العمرية والجنس

فوق 30 عامامن 18 إلى 30 عاماالسنة

اإلجمالياإلناثالذكوراإلجمالياإلناثالذكور

202119912932810321124

20201042613044246

20191494119065772

20181073914611218130

201792261189814112

تحليل الموظفين حسب سنوات الخدمة 

اإلناثالذكورعدد سنوات الخدمة

2019م2020م2021م2019م2020م2021م

01,119927850321183180 إلى - 5 أعوام

670273675697102107 إلى - 10 أعوام

11449489506242425 إلى - 15 أعوام

16000000 إلى - 20 أعوام

000000فوق 20 عاما

تصنيف الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس

اإلجمالياإلناثالذكورالفئة العمرية

2019م2020م2021م2019م2020م2021م2019م2020م2021م

187727628052531571761,025919981 إلى - 30 أعوام

311,0018419021621281141,1639691,016 إلى - 40 أعوام

41393350305212019414370324 إلى - 50 أعوام

10499100643110103103فوق 50 عاما

2,2702,0522,1124423093122,7122,3612,424اإلجمالي

ساهم تصميم و تنفيذ برنامج حوافز الموظفين في مجال 
التجزئة المصرفية في تحسين مستوى األداء للمصرف ودعم 
زيادة إنتاجية الموظفين. ويشمل البرنامج األنشطة المنفذة 
في عدة قطاعات مثل: الخدمات المصرفية للفروع ومبيعات 

التجزئة والتأمين المصرفي والمحافمة على العمالء ويهدف 
ذلك إلى زيادة دوافع وحوافز الموظفين ورفع مستوى 

الرضا بينهم.

وشملت المبادرات األخرى تحسين امتثال المصرف لقواعد 
ممارسات التعويض الصادرة عن البنك المركزي السعودي، 

والتي تشتمل على إجراء مقارنات معيارية شاملة لممارسات 
منح في 

ُ
المكافآت )الثابتة والمتغيرة( والبدالت والمزايا التي ت

القطاع المصرفي. 

وبناء على الدراسات فمن المقترح تطبيق برنامج "التأمين 
على حياة الموظف " في القريب العاجل، مما يدعم مساعي 

المصرف في الحفاظ على موظفيه. وقد طرح المصرف 
"برنامج إسكان الموظفين" حيث أضيف إلى رصيد مزايا هذا 

العام. مما يجعل المزايا الراهنة للمصرف تنافسية وفقا 
لمعايير السوق.

الرواتب والمزايا

2021م
ريال

2020م
ريال

2019م
ريال

2018م
ريال

2017م
ريال

614,807,599585,660,150547,301,392521,532,074475,198,144الرواتب المدفوعة

107,429,18991,164,359123,555,797120,290,40064,104,172المزايا المدفوعة

اشتراكات التأمينات 
46,989,19544,462,91741,395,36138,644,41334,368,123االجتماعية

التأمين على 
40,262,74332,819,28033,863,39226,373,96224,243,214 الموظفين

إجمالي الرواتب 
809,488,726754,106,707746,115,944706,840,850597,913,653 والمزايا

2021م 2020م2019م2018م2017م

الجدد الموظفين  عدد  إجمالي 
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أداؤنا  <أداؤنا  <

تصنيف الموظفين حسب اإلقليم/الدرجة الوظيفية

اإلجماليآخرونموظفون إداريوناإلدارة المتوسطةاإلدارة العلياالمنطقة

152231,542811,861المنطقة الوسطى

0152970312المنطقة الشرقية

0087087المنطقة الشمالية

001070107المنطقة الجنوبية

0243210345المنطقة الغربية

152622,354812,712

 المنطقة الوسطى
1,861

 المنطقة الشرقية
312

 المنطقة الشمالية
87

 المنطقة الجنوبية
107

 المنطقة الغربية
345

إجمالي عدد 
 الموظفين

2,712

أطلقت عدة برامج تطوير تستهدف قادة المصرف والمؤهلين 
المهنيين وحديثي التخرج، من خالل برنامج "فايتاليتي" الذي 
تديره شركة "التعاونية" والذي يستهدف دعم وتعزيز صحة 

الموظف.

بدأت سعودة الكوادر العاملة في المصرف خالل العام 
السابق، وبلغت السعودة في عام 2021م ما نسبته %94.

  صحة الموظفين في زمن الجائحة
 بالحفاظ على صحة وسالمة 

ً
 كبيرا

ً
أولى مصرف اإلنماء اهتماما

موظفيه، وذلك انطالقا من التزامه التام باتباع البروتوكوالت 
الحكومية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية في ظل أزمة انتشار 

الجائحة. 

وقد سهل المصرف الحصول على لقاح كورونا لموظفيه من 
خالل التنسيق مع الجهات الصحية المعنية، لتوفير اللقاح داخل 

مرافق المصرف. كما يسمح المصرف للموظفين المصابين 
بالفيروس بالبقاء في منازلهم بأجر كامل حتى يتعافوا.  

باإلضافة إلى ذلك، فقد جهز المصرف ترتيبات العمل من المنزل، 
بما يسمح لمعمم موظفي الفروع الرئيسية بالعمل عن 

بعد عبر الشبكات االفتراضية الخاصة )VPN(، وتطبيق سيسكو 
جابر )Cisco Jabber( لخدمة االتصال الصوتي، وبرنامج ويبكس 

ن المصرف 
ّ
)WebEx( لعقد االجتماعات االفتراضية. كما مك

موظفيه من إجراء اختبار فحص فيروس كورونا بشكل مجاني.

وقد أدت هذه الجائحة إلى إعادة تقييم اإلجراءات المتبعة 
في مقر العمل. ومن المرجح أن تستمر اإلجراءات المتبعة 

مثل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات وعقد االجتماعات 
االفتراضية عبر )WebEx( والعمل عن بعد للموظفين الذين ال 

يستلزم أداء عملهم حضورهم إلى مقر العمل.

  سياسة السعودة
وفقا لبرنامج السعودة الذي أطلقته الحكومة السعودية، 

قام مصرف اإلنماء بخلق فرص توظيف ودعم وتدريب للكوادر 
الوطنية، ودعم خطة السعودة المقترحة وتمكينها في بعض 
الوظائف، وتضّمن ذلك طلب المصرف من الشركات التي تقوم 

بدور وكاالت التوظيف وتعين المصرف في عملية التعهيد 
والتوظيف الخارجي بأن ترفع نسب السعودة لديها وخاصة 

في الوظائف الفنية المتخصصة والحساسة. وبذلك استطاع 
المصرف تحقيق هدف السعودة لجميع وظائف المستوى 

 األول من الموظفين المبتدئين حديثي التخرج 
في المصرف.

  التدريب والتطوير
يمثل تدريب الموظفين وتطويرهم ركيزة أساسية في 
استراتيجيات المصرف الخاصة لرفع قدراتهم وتحفيزهم 

لتقديم أفضل إنتاجية في مقر العمل. ومن هذا المنطلق، 
نشئت "أكاديمية اإلنماء للتعليم والتطوير" التي تقوم 

ُ
أ

بتحليل االحتياجات التدريبية الكتشاف الفجوات الراهنة سواء 
في األنشطة القيادية أو األساسية. كما تتيح التدريب على 

أحدث المنتجات لكافة فروع المصرف وتقدم دورات تدريب 
توعوية لإلحاطة بقواعد وتعليمات البنك المركزي السعودي. 

وتم تقديم برنامج الشهادات المهنية لجميع موظفي 
المصرف، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية ألعضاء مجلس 

اإلدارة. 

وفي عام 2021م، قّدم المصرف برامج التدريب التالية:  

z	 تدريب داخلي عن بعد من خالل نمام اإلنماء إلدارة التعلم
.)LMS(

z	برامج تطوير المهارات القيادية للمسؤولين التنفيذيين

 طاقاتنا 
البشرية

z	.تطوير الفروع

z	 برامج التدريب التقني المتخصص وتنمية المهارات القيادية
األساسية 

z	 برامج فنية مخصصة تغطي عدة جوانب مثل رعاية العمالء
ومراكز االتصال والتوعية بالمتطلبات التنميمية وتقنية 

المعلومات وبرنامج مصرفيو المستقبل واألعمال المصرفية 
األساسية.  

z	.برنامج تطوير مدراء/مديرات الفروع

كما شهد العام تقديم منهجيات التدريب التي تتكون من 
تقييمات ما قبل التدريب وما بعد التدريب.
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برامج التدريب

اإلناث )العدد(الذكور )العدد(وصف التدريب

1,397736أساسي

1,740851قيادي

977730فني

343البرنامج التعريفي  

1,538الدورات التدريبية التوعوية ومتطلبات البنك المركزي السعودي

1,289المنتجات المحدثة

2,523اإلعداد للشهادات المهنية للفروع

9دورات تدريب أعضاء مجلس اإلدارة

28برنامج تطوير القادة

10854برامج تطوير مدراء الفروع

4,0272,084الجدارات الرئيسية والفنية والقيادية

برامج فنية متخصصة، رعاية العمالء، الشركات، تقنية المعلومات، مركز االتصال، 
9550مصرفيو المستقبل.

الساعات التدريبية حسب الدرجة الوظيفية

 اإلدارة العليا
582 

)عدد ساعات التدريب (

 اإلدارة المتوسطة
1,530 

)عدد ساعات التدريب (

 أخرى  
44,202 

)عدد ساعات التدريب (

عدد البرامج التدريبية والمشاركين والمدة الزمنية

2019م2020م2021م

10825289عدد برامج التدريب

7,7451,7392,327مجموع عدد المشاركين

9,0751,5657,140مدة التدريب باأليام

54,4509,39042,840الساعات المستغرقة في التدريب

2021م 2020م2019م

التدريب إجمالي مجموع ساعات 

60,000

48,000

36,000

24,000

12,000

0

إجمالي عدد ساعات تدريب موظفي المصرف حسب الجنس في عام 2021م

عدد ساعات التدريب لكل موظفعدد الموظفينالنوع

اإلجمالياإلناثالذكوراإلجمالياإلناثالذكور

1,3112271,5981,3627,8669,228إلزامي

2,7921,8894,68111,33416,75228,086غير إلزامي

10,18761,122التعليم اإللكتروني

إجمالي عدد ساعات تدريب موظفي المصرف حسب الدرجة الوظيفية في عام 2021م

عدد ساعات التدريب لكل موظفعدد الموظفينالنوع

اإلجمالياإلناثالذكوراإلجمالياإلناثالذكور

740744440444اإلدارة العليا

99310259418612اإلدارة المتوسطة

3,1291,9735,10218,77411,83830,612أخرى

إجمالي عدد ساعات تدريب موظفي المصرف حسب نوع المهارة في عام 2021م

ساعات التدريبعدد المتدربينالنوع

1,70710,242المهارات الفنية

3,05818,348المهارات الشخصية
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المهارات 
الفنية

%36

المهارات 
الشخصية

%64

المهارة التدريب حسب نوع 

  جوائز وإنجازات الموارد البشرية
z	 رشحت وزارة الموارد البشرية مصرف اإلنماء لالنضمام

لبرنامج توطين واالستفادة من دعم جوائز التوطين. وحتى 
اآلن، انضم للبرنامج 200 موظف.

z	 حافظ المصرف على مرتبة "التميز" المقدمة من وزارة
الموارد البشرية للعام الثالث على التوالي فيما يخص 

برنامج الصفوة. 
z	 حافظ المصرف على النطاق البالتيني للسعوده  منذ عام

 .2019

خطط رأس المال البشري لمبادرات 
عام 2022م

 على تنمية الموظفين وتطوير 
ً
سينصب التركيز مستقبال

قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق وتلبية أهداف واستراتيجية 
المصرف لألعوام 2021-2025م، مما سيساهم بدوره في 

زيادة كفاءة فاعلية أداء األعمال. وتتمركز بعض المبادرات 
حول قياس وتحسين مشاركة الموظفين في أنشطة 

المصرف، وبينما نحتفي بنجاحهم، سنقوم بتوظيف األفراد 
الموهوبين ممن يتمتعون بمهارات فنية، وتنفيذ برامج 
التعاقب الوظيفي والمساعدة في التقدم في المسار 

المهني في المصرف.  

باإلضافة إلى ذلك، هناك خطوات مقررة للتحول الرقمي 
بهدف تبسيط آليات عمل الموارد البشرية التي ستؤدي 

بدورها إلى تحسين الكفاءة. وقد صممت اآلليات المحسنة 
أيضا لتسهم فيما يلي:  

z	 المساعدة في إجراء تحليالت االحتياجات التدريبية
z	 رفع مستوى التعلم والتطوير في المصرف
z	 االرتقاء بتجربة الموظف من خالل تحسين نمام إدارة

التعليم
z	إدارة أفضل لتقييم برامج التدريب
z	تيسير وتطوير التواصل الفعال مع كافة الموظفين

ويتطلع المصرف للعام المقبل بتفاؤل، والسيما بعد تخفيف 
إجراءات اإلغالق والقيود التي فرضتها الجائحة والسيطرة 

على ارتفاع عدد الحاالت المصابة إلى جانب تحصين كافة 
الموظفين باللقاح.

لمزيد من التفاصيل حول جهود المصرف لتمكين المرأة في 
بيئة العمل يرجى االطالع على تمكين المرأة في قسم 

االستدامة في صفحة 63 من هذا التقرير.

  مجموعة الخدمات المشتركة
تقدم مجموعة الخدمات المشتركة الدعم الالزم لتحقيق 

الرؤية االستراتيجية للمصرف من خالل تنمية قدراته الرقمية 
وتبسيط االجراءات والعمليات التشغيلية، باإلضافة إلى تحقيق 

الكفاءة والتميز  للمصرف.

أطلق مصرف اإلنماء “استراتيجية 2025م” الطموحة ضمن 
جهوده المستمرة لتزويد عمالئه بأكثر المنتجات والخدمات 

. تشمل هذه االستراتيجية التي تمتد إلى خمس سنوات 
ً
ابتكارا

مقبلة مبادرات رئيسية يتولى تنفيذها مختلف مجموعات 
المصرف بما فيها مجموعة الخدمات المشتركة.  وتتضمن 
المبادرات الرئيسية لمجموعة الخدمات المشتركة االرتقاء 

في مجال التحليالت المتقدمة )Advanced Analytics(  مع 
إنشاء مركز التميز للتحليالت المتقدمة، والتوجه لتجميع 

وظائف العمليات بشكل مركزي وذلك لزيادة الكفاءة في 
المصرف من خالل تحويل ودمج كافة األنشطة التشغيلية من 

مجموعات المصرف المختلفة إلى إدارة العمليات التابعة 
لمجموعة الخدمات المشتركة، وتبسيط إجراءات تقديم 

الخدمات والعمليات التشغيلية ورقمنتها من خالل تنفيذ 
أتمتة آلية للعمليات )Robotic Process Automation( دون 
الحاجة إلى التدخل البشري إلتمامها. كما تشمل مبادرات 

المجموعة المشتركة زيادة نسبة تسليم مشاريع تقنية 
 Agile( المعلومات من خالل تبني منهجيات التسليم المبكر

Delivery(، وتطوير النموذج التشغيلي بين وحدات تقنية 
المعلومات ووحدات تطوير األعمال، بما في ذلك صياغة 

واعتماد االتفاقيات لمستوى الخدمة المقدمة. عالوة على 
ذلك، تساهم مجموعة الخدمات المشتركة في دعم مبادرات 

مجموعات المصرف األخرى.

تتكون مجموعة الخدمات المشتركة من خمسة قطاعات 
وإدارات رئيسية هي: قطاع تقنية المعلومات، وقطاع 

العمليات، وقطاع إدارة المرافق، وإدارة المشتريات، وإدارة 
التخطيط والتميز.

  قطاع تقنية المعلومات
حازت الخدمات المصرفية الرقمية منذ بداية جائحة كورونا 

على اهتمام منقطع النمير في جميع أنحاء العالم، وأدى 
الطلب المتزايد للمستفيدين على الخدمات المصرفية الرقمية 

إلى العديد من التطورات التقنية، مما أتاح للمستفيد إجراء 
المعامالت المصرفية عن بعد بأمان وسرعة وسهولة. وواصل 

مصرف اإلنماء مسيرته في تقديم تجربة متميزة للعمالء من 
خالل تيسير الخدمات المصرفية الرقمية التي تتسم بالكفاءة 
والسهولة باإلضافة إلى إتاحة وصول الجميع إليها بيسر من 

خالل اعتماد أحدث التقنيات. 

 وشهد عام 2021م انتعاشا سريعا في أداء األعمال بعدما 
 في العام السابق بسبب الجائحة العالمية. 

ً
أظهرت تباطؤا

واستجابة لوتيرة االنتعاش، قدم المصرف استراتيجيته لألعوام 
2021م - 2025م، والتي تركز على مبادرات التحول الرقمي 

وأتمتة جوانب متعددة في المصرف بما في ذلك:

z	)Artificial Intelligence(  تبني تقنيات الذكاء االصطناعي
والتحليالت المتقدمة  )Advanced Analytics( وأتمتة 

 )Robotic Process Automation( العمليات اآللية
z	 .تقديم منتجات وخدمات رقمية جديدة

مواردنا

z	 .توسيع نطاق الخدمات الرقمية في الفروع
z	.تحسين تجربة وواجهة المستخدم في القنوات الرقمية
z	 أتمتة الكثير من العمليات واإلجراءات الداخلية لتخفيض

وقت المعالجة وزيادة كفاءات فرق العمل.

وإلى جانب مبادرات المصرف المخطط لها كجزء من 
استراتيجيته للسنوات المقبلة، تمكن المصرف من إنجاز 

المبادرات التالية ذات األولوية العالية خالل عام 2021م:

z	 التي تساعد على صنع )AA( التحليالت المتقدمة
القرار في األعمال بشكل أفضل من خالل استخدام 

تحليالت البيانات المتقدمة.
z	 التي تقوم بتحويل )RPA( أتمتة العمليات اآللية

العمليات التشغيلية المتكررة إلى عمليات آلية 
بما يخفض الوقت واألخطاء البشرية ويزيد إنتاجية 

الفريق وكفاءته.
z	 بطاقة المرابحة االئتمانية التي تمنح عمالء اإلنماء

 من خالل صيغة تمويلية تتوافق مع 
ً
 ائتمانيا

ً
حدا

أحكام الشريعة وضوابطها. وتمكن البطاقة العمالء 
من إجراء عمليات الشراء والسحب النقدي وسداد 

المبالغ المستحقة عليهم في شكل أقساط شهرية 
ميسرة.

z	 اإليداع الفوري لمبلغ تمويل األسهم والتي تمكن
المصرف من تنفيذ التحويل لمبلغ التمويل الشخصي 

من عملية بيع األسهم لحسابات العمالء بشكل 
فوري ودون الحاجة إلى االنتمار ليومين كما في 

السابق. 
z	 نظام إدارة مكافحة االحتيال وهو برنامج ذكي

مصمم الكتشاف وتحليل أي وقائع احتيال محتملة 
واإلبالغ عنها.

z	 نظام المبيعات الميداني المتنقل الذي يسمح
لمندوبي مبيعات اإلنماء بالعمل عن بعد في 

تقديم منتجات وخدمات مصرف اإلنماء للعمالء.
z	 الذي يمكن العمالء من )IPS( نظام الدفع الفوري

 بين المصارف 
ً
تحويل المدفوعات السعودية فورا

والبنوك المحلية.

  قطاع العمليات
 إلى تحسين كفاءة العمليات 

ً
يسعى مصرف اإلنماء دوما

وتخفيض التكاليف والمخاطر المرتبطة بها. وفي عام 
2021م، شرع المصرف في العديد من التدابير التي تهدف 

لتجميع كافة األنشطة التشغيلية بشكل مركزي من مختلف 
مجموعاته مثل مصرفية األفراد والتمويل وإدارة أعمال 

التجار بحيث تندرج جميعها تحت قطاع العمليات في مجموعة 
الخدمات المشتركة بالمصرف لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف 

وتحسين الضوابط لتتماشى مع تقليل مستوى المخاطر على 
المصرف.

كما بدأ قطاع العمليات بإحدى المبادرات الرئيسية العتماد 
أتمتة العمليات اآللية )RPA( من أجل تبسيط اإلجراءات 

ورقمنتها مما يؤدي إلى تقليل حدوث األخطاء البشرية 
وتقليل التكاليف التشغيلية. وفي ظل إعادة هيكلة اإلجراءات 

 طاقاتنا 
البشرية
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وأتمتتها بشكل آلي، فقد تحسنت سرعة معالجة الطلبات في 
العديد من المنتجات والخدمات المصرفية. كما قدم قطاع 

العمليات مبادرة أخرى لخفض التكاليف التشغيلية من خالل 
 .)MBCC( تحويل مركز حائل النقدي إلى مركز نقدي موحد
كما قام القطاع بتنفيذ مشروع نمام المدفوعات العالمية 

المبتكرة لتوسيع )GPI( نطاق التتبع الفوري للمدفوعات 
بالعمالت األجنبية للعمالء والذي يمكنهم من تتبع الحواالت 

بشكل فوري عن طريق القنوات اإللكترونية.

باإلضافة إلى ذلك، نفذ قطاع العمليات في عام 2021م 
العديد من المشاريع والمبادرات التي أسفرت عن توفير وقت 

الموظفين وخفض تكاليف التشغيل وزيادة اإلنتاجية والكفاءة، 
وضمان دقة العمل المنجز، وتقليل األخطاء نتيجة تخفيض 

التدخل اليدوي، وتحسين تجربة العمالء. وتشمل أبرز المبادرات 
واإلنجازات ما يلي:  

z	 تنفيذ نمام اإلنماء للتداول – والذي  يتضمن قناة رقمية
داخلية تعمل على أتمتة جميع الخدمات الخاصة بتداول 

األسهم.
z	 تنفيذ نمام التسوية - أتمتة تسويات الحسابات الداخلية

لزيادة الكفاءة وضمان الدقة.
z	 تنفيذ خاصية "مطابقة االسم" على الحواالت المحلية

الواردة لتخفيض احتمالية وقوع عمليات احتيالية وحماية 
المصرف من الخسائر المالية المحتملة مع تحسين الكفاءة 

وتقليل أوقات دورة المعالجة.
z	 تحسين خدمة الوكيل النقدي من خالل تقديم خدمة

التفويض اإللكتروني بالخصم المباشر مع تنفيذ إجراءات 
مقاصات عديدة خالل اليوم.

z	 وثاق )خطاب الضمان( – خدمة رقمية تسهل التحقق من
خطابات الضمان ومراقبتها من خالل التكامل مع شركة 

تبادل عبر بوابة وثاق.
z	 التحقق من خطابات الضمان عن طريق اعتماد - باستخدام

نمام الربط المباشر مع أنممة الشركات من خالل بوابة 
اعتماد للتحقق من خطابات الضمان.

z	 نمام مقاصة الشيكات وإدارة النقد - تم تركيب أجهزة
الترميز في مراكز النقد الرئيسية ألتمتة عملية مقاصة 

الشيكات في حسابات العمالء.
z	 تحفيض مدة معالجة الخدمات والمنتجات المتعلقة

بالعقارات بنسبة %65.
z	 تخفيض مدة عملية الحصول على التمويل الشخصي 

بنسبة %80.
z	.%75 تقليل مدة معالجة بطاقة االئتمان بنسبة
z	 تحصيل الضريبة المستقطعة غير المتوقعة من

المساهمين غير المقيمين من خالل شركات الوساطة 
المحلية.

z	 ترحيل إدارة العمليات إلى موقع عمل جديد بشكل كامل
دون وقوع أي أعطال. 

  قطاع إدارة المرافق
نجح قطاع إدارة المرافق في تنفيذ العديد من المبادرات 

المهمة خالل عام 2021م لتتوافق مع خطط التوسع في 
أعمال المصرف والرهون العقارية مع تلبية أعلى متطلبات 

األمان في جميع مشاريع المصرف ومنها: 
z	.االنتهاء من مشاريع بناء 8 فروع للمصرف
z	 االنتهاء من 64 مشروع لتجهيز مواقع أجهزة الصراف

اآللي.
z	 االنتهاء من مشروع تجهيز 70 منطقة رقمية في الفروع

التابعة للمصرف لتتمكن من تقديم الخدمات المصرفية 
الذاتية.

z	 إعادة تصميم وتجديد 7 فروع لدعم مفهوم الموظف
الشامل.

z	 تعديل جميع أجهزة الصراف اآللي الخارجية لتتوافق مع
المتطلبات الجديدة للبنك المركزي السعودي.  

z	 االنتهاء من تركيب مولدات احتياطية في فرع واحد لكل
منطقة لالمتثال لمتطلبات البنك المركزي السعودي 

الجديدة.  
z	.تركيب وتشغيل نمام الطاقة الشمسية
z	 في )CCTV(  ترقية 80 من أنممة المراقبة بالفيديو 

الفروع إلى كاميرات )IP( التي تدعم بروتوكوالت اإلنترنت 
وذلك بغرض االمتثال  للمتطلبات الجديدة للبنك المركزي 

السعودي.
z	 في أجهزة )CCTV(  ترقية 937 من أنممة المراقبة بالفيديو

الصراف اآللي إلى كاميرات  )IP( الداعمة لبروتوكوالت 
اإلنترنت بهدف االمتثال للمتطلبات الجديدة للبنك المركزي 

السعودي.
z	 توسيع خدمة التتبع بواسطة نمام تحديد المواقع ألجهزة

الصراف اآللي خارج مبنى المصرف ليتوافق ذلك مع 
المتطلبات الجديدة للبنك المركزي السعودي.

z	 تطوير النمام اإللكتروني إلدارة الممتلكات وتحويل العقود
العقارية الورقية إلى عقود إلكترونية. 

z	 الوفاء بجميع طلبات الرهن العقاري وإدارة الصكوك وفقا
.)SLA( التفاقية مستوى الخدمة المحددة

z	 ضبط التكاليف وتخفيضها لبعض المهام مع الحفاظ على
استمرار التطوير في جودة الخدمات.

z	 تصميم وتجديد 3 مواقع في الرياض لتوفير مكاتب إضافية
للموظفين الجدد من الذكور واإلناث.

z	.تنفيذ 6,321 طلب صيانة وفقا التفاقية مستوى الخدمة

  إدارة المشتريات
نجحت إدارة المشتريات في تنفيذ العديد من المبادرات 
لتسهيل جميع عمليات الشراء للمصرف من أجل تحقيق 

أهدافه االستراتيجية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في 
السوق، حيث قامت إدارة المشتريات بإنجاز المبادرات التالية: 

z	 تحسين حوكمة وإجراءات المشتريات من أجل تلبية احتياجات
العمل.

مواردنا

z	 تحسين عملية الحصول على الموافقات المالية للمشتريات
لتتماشى مع الصالحيات الممنوحة في المصرف من خالل 

إعادة تطوير إجراءات الموافقة وإعادة هيكلة عضوية لجنة 
المشتريات ومشاركتهم.  

z	 خفض التكلفة وتحسين جودة استالم المنتج من خالل إجراء
جوالت تفاوض فعالة على األسعار مما أدى إلى توفير %7 

من إجمالي قيمة المشتريات.
z	 االستمرار في تحسين أتمتة اإلجراءات للعقود المصرفية

وأوامر الشراء.

  إدارة التخطيط والتميز
يعد التخطيط االستراتيجي من أهم المجاالت التي تساعد 

المؤسسات على النجاح والتغلب على أي مخاطر محتملة. 
في عام 2021م، تولت إدارة التخطيط والتميز عملية إدارة 

التخطيط واإلشراف على تنفيذ 55 مبادرة نفذت بنجاح عبر 
مجموعة الخدمات المشتركة. كما وافقت إدارة التخطيط 

والتميز على 1,171 طلبات عمل من مختلف مجموعات المصرف 
 بنجاح.

ً
والتي تم تنفيذها جميعا

كما قامت إدارة التخطيط والتميز بمهمة إدارة ميزانيات 
مجموعة الخدمات المشتركة، وتسهيل وترتيب جميع الجوانب 
المالية ضمن محفمة المبادرات الخاصة بالقطاعات واإلدارات 

المختلفة في المجموعة، وكذلك ضمان تنفيذ مبادرات توفير 
التكاليف المختلفة من خالل قطاع تقنية المعلومات وقطاع 

العمليات وقطاع إدارة المرافق، مما يؤدي إلى تحقيق 
وفورات جيدة.

باإلضافة إلى ذلك، قدمت إدارة التخطيط والتميز الدعم 
المستمر في عملية تنميم وتبسيط سياسات وعمليات 
وإجراءات قطاعات وإدارات تقنية المعلومات والعمليات 

وإدارة المرافق والمشتريات وتعزيز أدائها من خالل تحسين 
مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمة مع 

البنك المركزي السعودي ووحدات األعمال. كما تمكنت 
إدارة التخطيط والتميز من ضبط المخاطر المحتملة من خالل 

مؤشرات المخاطر الرئيسية لضمان فهم المخاطر ذات الصلة  
ووضع الضوابط التي تمنع وقوعها، بما يكفل تقديم خدمات 

المصرف بسالسة في بيئة تشغيل مستمرة على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع.

 وعزز مصرف اإلنماء نموذج عملياته وإجراءاته الذي ساعد 
على تقليل المخاطر في تطوير البرمجيات والمنتجات 

والخدمات من خالل تبسيط عملية تحسين العمليات وتشجيع 
السلوكيات اإلنتاجية والفعالة، وذلك لكونه أول مصرف يحصل 

على شهادة نموذج نضج القدرات المتكامل )CMMI( في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل هذه الشهادة 
المعترف بها دوليا دليال على كفاءة وجودة األعمال، وجهود 

المصرف الناجحة في سبيل الحفاظ على الميزة التنافسية 
في منتجاته وخدماته.

  المنتجات والمشاركة الرقمية 
أدى ظهور الجائحة إلى الحاجة في تسريع عملية التحول 
الرقمي في معمم الصناعات، ولم يكن القطاع المصرفي 
بمعزل عن ذلك، حيث خلقت عملية التحول العديد من فرص 

النمو للقطاع. وقد ساهمت المبادرات العديدة التي قام بها 
مصرف اإلنماء في تنفيذ أنممة رقمية جديدة وتعزيز تجربة 
عمالئه. حيث تم رقمنة العديد من المنتجات والخدمات مثل 

التمويل عبر اإلنترنت والبطاقات االفتراضية ونمام الدفع بين 
المصارف )سريع( وخدمات طباعة البطاقات، باإلضافة إلى 

زيادة نسبة الفروع التي تحتوي على األجهزة الرقمية لتقديم 
خدمات ذاتية إلى 66% مقارنة بـنسبة 10% في عام 2020م، 

كل ذلك جعل من رحلة العمالء في الوصول إلى خدمات 
اإلنماء المصرفية مريحة وفي متناول أيديهم.

ن مصرف اإلنماء من الحصول على أحدث أنممة 
ّ
كما تمك

التعلم اآللي والذكاء االصطناعي المتقدم، والتي تمنحه 
بدورها إمكانية إجراء عمليات البحث والتحليالت والتوقعات 
والتنبؤات واستكشاف بيانات المصرف الشاملة، مما يمهد 

الطريق لخلق الكثير من فرص النمو وفرص األعمال الجديدة. 
فعلى سبيل المثال، نفذ المصرف في عام 2021م، عددا من 

أشكال استخدامات الذكاء االصطناعي، والتي توفر قدرات 
الذكاء االصطناعي في مجاالت مثل التنبؤ باحتماليات انتقال 
بعض العمالء من المصرف، ومكامن الثراء الخفية، وتسويق 
المنتجات والخدمات التي يحتاجها العميل ودراسة العمالء 
على حدة لمعرفة قدراتهم اإلئتمانية. وعلى الرغم من أن 

المصرف ال يزال في بداية رحلته في مجال الذكاء االصطناعي، 
إال أن الهدف يتمثل في استخدام الذكاء االصطناعي على 

نطاق واسع في الخدمات المصرفية لألفراد ومكافحة االحتيال 
والتصدي للمخاطر والتسويق واالستثمار والتداول والعمليات 

وتغطية المزيد من االستخدامات في المستقبل.

وبغية تلبية النمو المتوقع نتيجة لهذه المبادرات، استثمر 
مصرف اإلنماء أيضا في البنية التقنية التحتية الالزمة للتعامل 

مع الزيادة الكبيرة في عدد عمالئه، مما يؤكد لإلدارة 
والجمهور قدرة المصرف على تلبية احتياجات عمالئه بكفاءة.  

وقد لوحظ أن التفاعل الرقمي لعمالء مصرف اإلنماء قد نما 
خالل عام 2021م، مما أدى إلى زيادة المعامالت الرقمية 

بنسبة تصل إلى %97.

مواردنا



مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 55مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 54

أداؤنا  <أداؤنا  < عالقاتنا

ال يزال المصرف ملتزًما بأن يصبح الشريك المالي المفضل 
لجميع الجهات من خالل تقديم تجربة عمالء ممتازة في 

المجتمع وتحقيق النمو المستدام. ويهدف المصرف إلى 
تحقيق ذلك من خالل التحول الرقمي، وتقديم خدمة 

استثنائية للعمالء باستخدام التحليالت المتقدمة وتوظيف 
المواهب المناسبة في بيئة عمل مواتية.  

  خدمة العميل
يهدف مصرف اإلنماء إلى أن يصبح المصرف األسرع واألكثر 

مالءمة في المملكة لتقديم تجربة استثنائية للعمالء. 
ولمواكبة المجتمع السعودي سريع التحول، يعمل المصرف 

على توقع المتطلبات المصرفية المستقبلية والمبادرة بتلبية 
احتياجات العمالء المتطورة بطريقٍة فعالة.

 من المنتجات المخصصة لتلبية 
ً

يقدم المصرف مجموعة
االحتياجات المتنوعة للعمالء. وقد افتتح المصرف 13 فرًعا 

جديًدا و55 جهاز صراٍف آلي. باإلضافة إلى ذلك، جهز المصرف 
70 فرًعا بمناطق رقمية توفر تسهيالت مصرفية حديثة 

ومريحة وذاتية الخدمة. وكان ما يقرب من 99% من إجمالي 
المعامالت المصرفية التي قام بها العمالء ُمعامالٍت رقمية.  

وخالل العام، شارك المصرف في سباق جائزة السعودية 
الكبرى للفورموال 1 الذي أقيم في محافمة جدة. وقد 

مكنت هذه المشاركة المصرف من تقديم الجناح الحصري 

الذي يحمل العالمة التجارية "للمصرف" إلى عمالء الخدمات 
المصرفية الخاصة بالمصرف، بما في ذلك مجموعة من 

التجارب المميزة مثل الزيارات مع فرق السباقات وجوالت 
مضمار السباق. كما تم استعراض مجموعٍة من الخدمات 

المصرفية خالل الفعالية. وقد حقق هذا الحدث نجاًحا كبيًرا 
في تعزيز العالقات مع هذه الشريحة من العمالء المهمين.  

2020م2021م

2.5 مليون2.9 مليونعدد العمالء

عقد الشراكات من أجل تحقيق النجاح المنشود

إن طموح مصرف اإلنماء بأن يكون "الشريك المالي المفضل" 
 للجهات المعنية يعني استكشاف فرص البيع العابر 

والمفر بها.

وقد تعاون المصرف مع األطراف التالية لتحسين مستوى 
تقديم الخدمات.

z	وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
z	وزارة التعليم
z	الهيئة العامة لألوقاف
z	لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية في البنوك السعودية

  المسؤولية االجتماعية للمصرف
ا بمسؤولياته تجاه 

ً
يلتزم مصرف اإلنماء التزاًما عميق

المجتمعات التي يعمل فيها. ويعبر المصرف عن قيمه من 
خالل الخدمة المجتمعية والتي تعد أحد ركائزه الموضوعة 
من أجل تحقيق االستدامة. تؤثر الخدمة المجتمعية على 
 على 

ً
استراتيجية المصرف وتعزز مشاركة موظفيه. عالوة

ذلك، يلتزم المصرف بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
خالل فرق العمل والخدمات المخصصة لديه.

يخصص المصرف نسبة 1% من صافي أرباحه سنوًيا إلى أحد 
الحسابات االحتياطية التابعة لبرامج المسؤولية االجتماعية  
ا للبرامج، بمبالغ 

ً
على أن تكون الدفعات من االحتياطي وفق

وصالحيات معتمدة من مجلس اإلدارة. يرجى الرجوع إلى 
قسم االستدامة في الصفحة 59 لالطالع على برامج التنمية 

المجتمعية التي شارك فيها المصرف خالل عام 2021م.

شارك المصرف في العديد من أنشطة المسؤولية االجتماعية 
للنهوض بالمجتمعات على النحو المبين فيما يلي: 

z	 تقديم التبرعات للجمعيات الخيرية العامة
z	التبرع بمليون ريال سعودي لمنصة إحسان
z	إطالق 3 حمالت للتبرع بالدم
z	 تقديم رعاية بقيمة 3 مليون ريال إلى المركز الوطني

لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في 
مدينة القصيم

z	 رعاية معرض عمارة الحرمين الشريفين بالشراكة مع دارة
الملك عبد العزيز

z	 تقديم برنامج تمويل التعليم دون أرباح والتعليم المجاني
لألسر المحتاجة

z	 إقامة شراكات متعددة مع كبرى المؤسسات الخيرية
والهيئات الحكومية لتعزيز الخدمات المجتمعية مثل الهيئة 

العامة لألوقاف
z	 تقديم الدعم والهدايا لألطفال المصابين بالسرطان

بالتعاون مع جمعية سند الخيرية
z	 دعم األسر المنتجة  بتسهيل بيع وجبات الطعام لموظفي

المصرف بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية
z	 ،دعم برنامج عطاء التابع لجمعية األطفال ذوي اإلعاقة

والذي يسهل على عمالء المصرف شراء ساعة خدمة  
تشمل الخدمات الطبية أو التعليمية أو التأهيلية للطفل 

المحتاج.
z	:تسهيالت خاصة للمكفوفين وضعاف البصر

z	 تجهيز أجهزة الصراف اآللي بلوحات مفاتيح متوافقة
مع لغة برايل وخدمات أجهزة الصراف اآللي التي تدعم 

الصوت.
z	 ميزات أمان خاصة ألجهزة الصراف اآللي للسالمة

والخصوصية تشمل شاشة سوداء أثناء االستخدام 
واتصال بسماعة الرأس أو األذن

z	خدمات مصرف اإلنماء الصوتية عبر اإلنترنت
z	 التطبيقات الصوتية لمصرف اإلنماء لألجهزة الذكية
z	 خدمات مصرف اإلنماء الخاصة عبر الهاتف )نقطة

 .)WAP الوصول الالسلكية

برامج التثقيف والتوعية:

أقيمت العديد من البرامج التوعوية لرفع معدل العمل 
التطوعي ومنها:

z	 جهود التوعية بفيروس كورونا )كوفيد-19( لزيادة معدالت
أخذ اللقاح بين الموظفين

z	دعم الطالب المشاركين في البحوث

z	نشر الوعي بشأن أجهزة الصراف اآللي

z	إطالق حمالت إعالمية لنشر الوعي بين العمالء

z	 مشاركة متحدثين من المصرف في مبادرات لجنة اإلعالم
والتوعية بالبنوك السعودية لتثقيف المجتمع من خالل 

إقامة سلسلة محاضرات عن الخدمات المصرفية اإلسالمية.

  االستدامة البيئية
يلتزم مصرف اإلنماء بإدارة تأثيره على البيئة والتخفيف من 

حدته بتضمين اعتبارات االستدامة في عملياته اليومية. هذا 
وقد ساهم المصرف في دعم رؤية المملكة 2030 لتمكينها 

من الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060م. ويدعم 
إطار المصرف الجهود العالمية والمحلية التي تركز على 
االستدامة المصرفية. وللمزيد من التفاصيل حول جهود 

المصرف تجاه االستدامة البيئية، يرجى االطالع على قسم 
االستدامة في صفحة 59.

عالقاتنا

سباق جائزة السعودية الكبرى للـفورموال 1 لعام 2021م 
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أداؤنا  <أداؤنا  < الشركات التابعة

  شركة اإلنماء لالستثمار
َعد شركة اإلنماء لالستثمار “الشركة" شركة مساهمة 

ُ
ت

سعودية ُمقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 183 
بتاريخ 7 جمادى الثاني 1430هـ )الموافق 31 مايو 2009م( 
لة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب  وُمسجَّ
السجل التجاري رقم 1010269764 بتاريخ 23 جمادى الثاني 

1430هـ )الموافق 16 يونيو 2009م(. وهي شركة تابعة 
ل شركة مساهمة 

ّ
مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء، والذي ُيمث

ا الطرف المسيطر المالك 
ً

سعودية “الشركة األم” وُيّعد أيض
للشركة. 

األنشطة الرئيسية
تتمثل األنشطة األساسية للشركة في التعامل بصفة أصيل 

ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق االستثمار والمحافظ 
والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال األوراق 

المالية، بحسب ترخيص هيئة السوق المالية "الهيئة" رقم 
37-0913437 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1430هـ )الموافق 19 أبريل 

2009م(.

هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 500 مليون ريال سعودي من 

رأس المال المصرح به الذي يبلغ 1 مليار ريال سعودي.

َعد الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء.
ُ
ت

المبادرات
أطلقت الشركة خالل عام 2021م خدمة تداول الصكوك عبر 
 إتاحة تطبيق جديد للتداول على الهواتف 

ً
اإلنترنت متضمنا

الذكية، كما قد قامت بتوفير الخدمات اإللكترونية المؤسسية.

األداء المالي
بلغ إجمالي دخل العمليات للشركة 482 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م، ومن المتوقع أن يصل إلى 566 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م. وحققت  إيرادات قياسية مدعومة 

بارتفاع إيرادات الوساطة وتحسين أداء االستثمار الخاص من 
خالل زيادة األصول تحت اإلدارة. وال يزال إجمالي المصروفات 

ضمن حدود الميزانية، في حين تجاوزت اإليرادات نسبة 16% من 
الميزانية، مما يحقق صافي دخل للشركة بقيمة 390 مليون 

 بـقيمة 322 مليون ريال في 
ً

ريال سعودي لعام 2021م مقارنة
العام السابق.

اإلنجازات
منحت السوق المالية السعودية )تداول( "تداول السعودية 
" جائزة أفضل وسيط لشركة اإلنماء لالستثمار في عام 

ً
حاليا

2020م.

أطلقت الشركة تسعة صناديق استثمارية بإجمالي أصول تحت 
اإلدارة بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي.

 
ً

بلغ نمو اإليرادات في عام 2021م ما نسبته 17% مقارنة
بالعام السابق.

الخطط المستقبلية
في إطار جهودها القيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور، 

تخطط الشركة إلطالق منصة جديدة لخدمات الحفظ لألوراق 
المالية، وتعزيز األنممة الحالية وإدخال أنممة جديدة والتي 

تساهم بدورها في تقديم الخدمات آليا للعمالء ومنتجات 
مخصصة متعددة األصول في عام 2022م.

  شركة التقنية المالية السعودية 
ة  ّعد شركة التقنية المالية السعودية شركة مدفوعات مرخصَّ

ُ
ت

مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء. وقد تأسست دعًما للجهود 
المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير 

القطاع المالي في تعزيز شمول الخدمات المالية والتحول 
ساهم الشركة في 

ُ
إلى مجتمع غير نقدي. ومن المتوقع أن ت

تقليل الحاجة إلى التعامالت النقدية وتحفيز ثقافة الدفع 
اإللكتروني من خالل تقديم منتجات تقنية مالية مبتكرة.

األنشطة الرئيسية
تتمركز األنشطة األساسية للشركة حول إنشاء محافظ رقمية.

عدُّ المحافظ الرقمية حسابات مالية تتيح للمستخدمين 
ُ
ت

تخزين األموال وإجراء المعامالت وتتبع تاريخ الدفع عن طريق 
الحاسوب. وجرى تضمين هذا البرنامج في تطبيق الهاتف 

المحمول الخاص بالمصرف وجميعها مشفرة بالنوع ذاته من 
أنواع الكشف عن االحتيال وميزات حماية الدفع المستخدمة 
ل أحد التطبيقات التي 

ّ
في بطاقات الحسم واالئتمان. وُيمث

تقوم بتخزين معلومات بطاقة ائتمان العميل أو بطاقة 
الحسم، ويتميز بميزتين أساسيتين.

، يمكن استخدامه إلجراء مدفوعات دون تالمس باستخدام 
ً

أوال
 من الحاجة إلى حمل محفمة فعلية.

ً
الهاتف الذكي فقط بدال

ثانًيا، يمكن أن يجعل من عمليات الدفع للتسوق عبر اإلنترنت 
 ما يمكن 

ً
تجربة أسرع وأسهل )على غرار “باي بال”(. وعادة

الوصول إلى تطبيق المحفمة الرقمية عن طريق اسم 
مستخدم وكلمة مرور، مما يوفر الجهد في تعبئة نموذج 
الدفع بالتفاصيل الشخصية وتفاصيل البطاقة في كل مرة 

ُيجرى فيها الدفع.

هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة االسمي والمدفوع 100 مليون ريال 

سعودي.

ّعد الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء.
ُ
ت

المبادرات
تحققت المبادرات التالية في عام 2021م:

z	 طرح منتج بوابة الدفع
z	 )Apple pay( إنشاء طريقة جديدة لشحن الرصيد من خالل

"Alinma pay" في محفمة
z	 للشباب والعاملين واإلنماء "Alinma pay" إطالق تطبيق

إنترتينر
z	التحقق من صحة رقم الهاتف الجوال ورقم الهوية
z	)تغيير اسم شركة تحكم إلى علم )تفعيل التسجيل
z	 تعاون اإلنماء باي مع شركة إرسال للحواالت المالية

)المصادقة(
z	)IPS( تمكين التحويالت المحلية الفورية
z	تسهيل إنشاء ضريبة القيمة المضافة – الفواتير اإللكترونية

الخطط المستقبلية
باإلضافة إلى المنتجات الموضحة أعاله، تخطط الشركة ألداء 

األنشطة التالية في عام 2022م.

z	افتتاح نقطة بيع منتجات مرنة
z	”تفعيل البطاقات متعددة العمالت في “اإلنماء باي
z	إطالق بطاقة فيزا “اإلنماء باي” مع خدمة كاش باك
z	تحسين نمام مراقبة االحتيال
z	تصميم موقع إلكتروني جديد للشركة وإطالقه
 

 الشركات 
التابعة 



مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 59مصرف اإلنماء     التقرير السنوي 2021 58

االستدامة   <أداؤنا  <

  شركة التنوير العقارية
شركة التنوير العقارية )ذات المسؤولية المحدودة( هي 

شركة مؤسسة ومدرجة في السجل التجاري بالرقم 
)1010272689( بتاريخ 1430/08/24.

األنشطة الرئيسية
عدُّ األنشطة التجارية الرئيسية للشركة موجهة نحو:

ُ
ت

z	 نقل ملكيتها إلى
ُ
التحكم في األصول وإدارتها، والتي ست

المصرف واألطراف األخرى كضمان.

z	.بيع العقارات وشراؤها ونقل ملكيتها ألغراض التمويل

تمثل الشركة الخطوة األخيرة في عمليات تمويل اإلجارة، 
والتي ُينقل من خاللها سند الملكية من العميل إلى الشركة 

باإلضافة إلى حفمه وإدارته وبيعه أو إعادته إلى العميل. 
كما أن هناك جانب آخر من مسؤولياتها وهو إدارة ممتلكات 

العمالء المتأخرين في السداد وبيعها.

هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة االسمي والمدفوع 100 الف ريال 

سعودي.

تّعد الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء.

التحديات
تعليق خدمات الشركة مع البلديات جراء االنتهاكات التي 

يرتكبها العمالء الذين سجلوا عقاراتهم باسم الشركة كضمان 
مالي، مما يؤثر على أعمال الشركة وخدمات العمالء اآلخرين.

الخطط المستقبلية
 

ً
ستستمر الشركة في أداء مسؤولياتها بأكثر الطرق كفاءة

كما يتضح من أنشطة العام الحالي.

 الشركات 
التابعة 

  شركة اإلنماء إسناد
تأسست شركة اإلنماء إسناد في عام 2019م وبدأت أعمالها 

في 1 يناير 2020م.

األنشطة الرئيسية
z	 تقديم خدمات التوظيف لمصرف اإلنماء والشركات التابعة

له
z	التحكم في التكلفة المالية وخفضها
z	 رفع معدالت السعودة في مصرف اإلنماء والشركات

التابعة له
z	زيادة الجودة والخدمة لألعمال
z	التحكم في المخاطر

هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة االسمي والمدفوع 500,000 ريال 

سعودي. وتعد شركة اإلنماء إسناد شركة تابعة مملوكة 
بالكامل لمصرف اإلنماء.

المبادرات
طلقت العديد من المبادرات لتنفيذ الخطط االستراتيجية في 

ُ
أ

وقت قياسي.

األداء المالي
 تجاوزت 3,000,000 مليون 

ً
حققت شركة اإلنماء إسناد أرباحا

 بعائد العام السابق 
ً

ريال سعودي في عام 2021م مقارنة
الُمقدر بنحو 1,884,000 مليون ريال سعودي.

  شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني 
وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني هي شركة تابعة ومملوكة 

بالكامل لمصرف اإلنماء.

االستدامة  59
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تعد قيم النزاهة واألخالق والمسؤولية واإليثار ركائز 
 
ً
أساسية في ثقافة مصرف اإلنماء، لكونه مصرفا

. حيث تشكل حجر األساس لقيم  المصرف 
ً
إسالميا

وسلوكياته. ويدرك المصرف أهمية الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات وأثرها في تحديد قيمة 

المصرف حيث قام بتكريس جهوده في  سبيل دعمها 
وااللتزام بها، باإلضافة إلى الوفاء بواجباته االجتماعية 

لتعزيز ازدهار االقتصاد الوطني. ونسعى في هذا الجزء 
من التقرير السنوي إلى تلخيص منجزات المصرف في 

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات التي 
بدأنا في قياسها عام 2021م.

  العوامل البيئية
تبنى المصرف مجموعة من المبادرات التي تهدف لتقليل التأثير البيئي  لعملياته التشغيلية خالل عام 2021م، ومنها:

z	 االستثمار في القنوات الرقمية للحد من استخدام الورق في عمليات المصرف المختلفة، وتشجيع الموظفين على
استخدام التوقيع اإللكتروني وتجنب طباعة رسائل البريد اإللكتروني.

z	.استخدام اإلضاءة الموفرة للطاقة في الفروع بهدف تقليل استهالك الطاقة
z	.تحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي من خالل تركيب نوافذ خاصة في الفروع لتقليل استهالك الكهرباء
z	.إعادة تدوير الورق
z	 .)خطط التوسع لالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية( في جميع فروع المصرف )تم تنفيذها في فرعين
z	 ترشيد استهالك الطاقة في جميع فروع المصرف من خالل التوسع في عملية ضبط وتقليص مدة تشغيل التكييف الداخلي

)تم تنفيذها في ثالثة فروع تابعة للمصرف(.

استهالك الكهرباء لفرع الغدير

ديسمبر 
2019م

يناير
2020م

ديسمبر
2020م

يناير
2021م

ديسمبر
2021م

يناير
2022م

13,198.5011,403.0013,731.0011,454.0011,764.509,855.50استهالك الكهرباء )بالريال السعودي(

توفير الكهرباء لفرع الغدير

نسبة التوفير مقارنة بشهري  ديسمبر 
2019م ويناير 2020م

نسبة التوفير مقارنة بشهري ديسمبر 
2020م ويناير 2021م

14.3% – 13.9%10.8% – 13.5%توفير الكهرباء )بالنسبة المئوية(

LED عدد الفروع التي تم استبدال مصابيحها بتقنية

تم تركيبها منذ بداية 
الفترة التشغيلية

تم استبدالها في 
عام 2020م

تم استبدالها
 في عام 2021م

المجموع

183848104عدد الفروع

  العوامل االجتماعية:

  طاقاتنا البشرية
يعتز المصرف بثروته الحقيقية من كفاءاته البشرية التي 
تساهم في تحقيق أهدافه االستراتيجية وتقديم خدمة 
متميزة عمالئه، حيث تساهم الكوادر البشرية في تعزيز 

انطالقة المصرف نحو النجاح من خالل االلتزام والمشاركة 
الفعالة في أداء أعمالهم. 

 وفي عام 2021م، عمل المصرف على رفع مستوى  والء 
الموظفين وانتمائهم المعنوي للمصرف من خالل إتاحة نمام 

ساعات العمل المرنة، وتمكين الموظفين من العمل عن بعد، 
وتشجيعهم على التفاعل والتواصل فيما بينهم.

 للموظفين العاملين في 
ً
 جديدا

ً
 تحفيزيا

ً
 كما أطلقنا برنامجا

التجزئة المصرفية لزيادة مستوى الرضا بين الموظفين 
وتحفيزهم. ويغطي البرنامج الفروع والمبيعات والتأمين 

رح كذلك "برنامج 
ُ
المصرفي واالحتفاظ بالموظفين، وقد ط

إسكان الموظف" الذي أضيف إلى باقة المزايا خالل العام.

كما أدى إنشاء "إدارة تمكين المرأة" خالل العام لتطورات 
إيجابية، حيث تهدف هذه اإلدارة إلى تحسين تمثيل المرأة و 

زيادة أعداد النساء في المصرف وترسيخ الهياكل الداعمة 
لهم في مختلف قطاعات المصرف.

أبرز اإلنجازات:

z	 عقد ستة اجتماعات مفتوحة في مختلف مناطق
ّرم فيها 32 

ُ
، ك

ً
المملكة بمشاركة 1,500 موظف تقريبا

 على إنجازاتهم.
ً
موظفا

z	 إطالق برنامج تمكين المرأة وبلغت نسبة النساء في
التعيينات الجديدة %16.

z	.%94 بلغ معدل السعودة

 الشركات 
التابعة 
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االستدامة   <االستدامة   <

المشاركة في "مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان".

التعلم والتطوير
يتمثل التعلم والتطوير لمصرف اإلنماء في سبل تنمية 

المصرف وتطوير منسوبيه وإعداد قادة المستقبل من 

المجموعات المختلفة. ولهذا الغرض أنشئت "أكاديمية اإلنماء 

للتعلم والتطوير". حيث تجري األكاديمية تحليالت للكشف عن 

أي فجوات في القدرات القيادية و األساسية. وتوفر التدريب 

على المنتجات الحديثة لجميع فروع المصرف، كما تقدم 

تدريب توعوي لتغطية القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك 

طلق برنامج الترخيص 
ُ
المركزي السعودي والقواعد األخرى. وأ

المهني لكافة الموظفين باإلضافة إلى إتاحة دورات تدريبية 

ألعضاء مجلس اإلدارة.

عدد ساعات تدريب الموظفين خالل عام 
2021م 

عدد ساعات التدريب 
المقدمة

55,328

المهارات 
الفنية

 عدد المتدربين

1,266
عدد ساعات التدريب 

 المقدمة

18,952

المهارات 
الشخصية

 عدد المتدربين

2,879
عدد ساعات التدريب 

 المقدمة

36,376

تمكين المرأة
 من رؤية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف 

ً
انطالقا

القطاعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أنشأ مصرف 
اإلنماء إدارة تمكين المرأة والتي تسعى إلى دعم المرأة 

لقيادة أجندة المصرف، من خالل التأثير على السياسات وتبادل 
المعارف وقيادة المبادرات وتوليها للمناصب القيادية وتعزيز 

دورها في صنع القرار. 

أبرز أهداف إدارة تمكين المرأة: 

z	.تطوير وتعزيز بيئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة
z	.إنشاء وحدة حوكمة شاملة للمرأة في مقر العمل
z	 قياس وتحسين تمكين المرأة في المصرف

ومشاركتها بصورة فعالة.

أبرز إنجازات قسم إدارة تمكين المرأة لعام 2021م: 
z	 زيادة معدل مشاركة المرأة في مصرف اإلنماء

بنسبة 40% على أساس سنوي.
z	 زيادة معدل مشاركة المرأة في اإلدارة العامة

للمصرف بنسبة 400% على أساس سنوي.
z	 %14 زيادة معدل مشاركة المرأة في الفروع بنسبة

على أساس سنوي.
z	 زيادة معدل توظيف المرأة بنسبة 3% على أساس

سنوي.
z	 زيادة معدل توظيف المرأة بنسبة 404% على

أساس سنوي.

عدد ساعات تدريب الموظفين في عام 
2021م

عدد الزمالءالنوع
والزميالت
المدربين

عدد ساعات
 التدريب المقدمة

2131,278المهارات الفنية

1,3528,112المهارات الشخصية

1,5659,390المجموع

بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب المقدمة لكل موظف 18.8 
 إلى إجمالي عدد الموظفين البالغ 2,944 ،وبلغ 

ً
ساعة استنادا

إجمالي البرامج التدريبية اإللكترونية ودورات تنمية المهارات 
القيادية أكثر من 500 دورة.

إجمالي عدداسم5 البرنامج
المتدربين في 

عام 2021م

227متدربو التدريب التعاوني

دورات تدريبية لأليتام ذوي االحتياجات 
48الخاصة

9*برنامج تمهير

 برنامج مصرفيو المستقبل 
45)برنامج الخريجين الجدد(

توظيف موظفين من ذوي االحتياجات 
28الخاصة

* برنامج تمهير هو برنامٌج تدريبي على رأس العمل يستهدف خريجي 
الجامعات والمعاهد والكليات، ويهدف إلى توفير التدريب والخبرة 

العملية.

حرص مصرف اإلنماء خالل العام على تعزيز مشاركة موظفيه 
والحفاظ على صحتهم وسالمتهم في بيئة العمل في 
 
ً
ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث أولى المصرف اهتماما

 في تطبيق بروتوكوالت السالمة لضمان حماية صحة 
ً
كبيرا

الموظفين وعائالتهم. كما قام بسّن سياسة العمل عن بعد 
المتوافقة مع المتطلبات التنميمية واحتياجات استمرارية 

العمل للمصرف. باإلضافة إلى تقديم حوافز خاصة للموظفات 
كالمزايا التنافسية والسعي المتواصل لخلق التميز. 

ل المنافسة الشديدة في سبيل جذب واستقطاب 
ّ
تشك

 لمصرف اإلنماء 
ً
المواهب والكفاءات والحفاظ عليها تحديا

وال سيما القوى النسائية منها في ظل حدة التنافس التي 
يشهدها سوق العمل السعودي لجذب واستقطاب الكفاءات 
 في تحقيق رؤية المملكة 2030. 

ً
 محوريا

ً
النسائية لتعلب دورا

ويسعى المصرف إلى استقطاب الكفاءات النسائية وتعزيز 
تمكينهم في سبيل دعم وقيادة التوجه االستراتيجي الجديد 

للمصرف. ويشمل ذلك طموحات المصرف في عملية التحول 
 آخر. 

ً
الرقمي وإنشاء مصنع رقمي والذي يمثل بدوره تحديا

ولمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، يقوم المصرف 
بإعادة تصميم ممارسات إدارة استقطاب الكفاءات بهدف 

زيادة معدالت الموظفات.

وفي سبيل تعزيز الحفاظ على الكفاءات، يحرص المصرف على 
خلق قيمة مضافة لتوفير بيئة جاذبة وداعمة للموظفات. 

ويسعى المصرف إلى تطوير عدد من المناصب القيادية 
القوية مع تركيزه على تمثيل المرأة فيها بشكل كبير. ويقوم 

المصرف بإعادة تصميم ممارسات إدارة استقطاب الكفاءات 
بهدف تعزيز الحفاظ على الكفاءات النسائية لديه.

أعمالنا باألرقام: 

عدد عمالء قطاع 
التجزئة المصرفية

2,903,899

عدد عمالء قطاع 
الشركات 

1,108

 عدد أجهزة 
الصراف اآللي

1,581

 عدد 
 الفروع 

100

عدد محطات 
نقاط البيع

100,764

عدد الموظفين
2,944
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2021م2020م

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

1113172124121482عدد النساء الالتي تم توظيفهن

2021م2020م2019م2018م2017م

250285307309441إجمالي عدد الموظفات النساء 

  التطلعات المستقبلية 
تمكن مصرف اإلنماء ولله الحمد من اختتام هذه األعوام 

العصيبة بإنجازات قياسية حيث شهدنا في العامين الماضيين 
 غير مسبوقة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا 

ً
أحداثا

وآثارها االجتماعية واالقتصادية على دول العالم وخاصة 
قطاع األعمال والقادة والموظفين. ومع بدء عودة الحياة 

التدريجية إلى طبيعتها، تحّول التركيز على المؤسسات إلى 
البشر كركيزة قوة أساسية، ومن السعي للربح إلى تحقيق 

االزدهار المشترك، واالرتقاء بالمجتمع كأولوية سامية. 

وفي سبيل مواكبة هذه التغييرات، نسعى جاهدين لخلق 
عرض قيمة قوية للكفاءات العاملة بحيث تتالءم مع احتياجات 

المصرف في دعم توجهه االستراتيجي لجميع موظفينا 
الحاليين والمستقبليين. كما سيتمثل تركيزنا بشكل كبير على 

األداء والتحفيز لموظفي المصرف.  

  األعمال المصرفية للمنشآت الصغيرة
 يدرك مصرف اإلنماء أهمية قطاع المنشآت متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة )MSME( الزدهار اقتصاد المملكة 
 في هذا القطاع من خالل 

ً
ونموه، ويحرز المصرف تقدما

التمويل والخدمات المصرفية التي يقدمها. وزاد تمويل 
المصرف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 12% في عام 

2021م، مما يبرهن التزام المصرف تجاه هذا القطاع. 

  برنامج كفالة
 يقدم برنامج "كفالة" الذي أطلقته الحكومة السعودية مزايا 

تمويلية مباشرة للمنشآت الصغيرة. ويعد مصرف اإلنماء 
 في البرنامج حيث ارتفع التمويل المقدم من 

ً
شريكا فعاال

المصرف خالل برنامج كفالة بنسبة 64% في عام 2021م. وزاد 
تمويل نقاط البيع التي تمثل بدورها خدمة أخرى مباشرة 

ومهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  )SMEs( بنسبة %160. 

  الرقمنة
تهدف االستراتيجية الرقمية التي ينتهجها المصرف إلى 

تحفيز الشمول المالي ودعم التوجه نحو مجتمع غير نقدي 
من خالل تقديم أكثر المنتجات والخدمات المصرفية االبتكارية. 

وتشمل هذه االستراتيجية عدة مبادرات كبيرة يسعى المصرف 
لتنفيذها بحلول عام 2025م.

 وسجل عام 2021م، زيادة ملحوظة في مشاركة العمالء 
عبر القنوات الرقمية بنسبة 60% للمعامالت المالية و%70 

للمعامالت غير المالية.

وخالل العام، واصل عمالؤنا انتقالهم إلى القنوات الرقمية، 
حيث احتضن المصرف 575,000 مستخدم رقمي جديد، بزيادة 

تعادل نسبة 74% مقارنة بعام 2020م. باإلضافة إلى ذلك، 
يتواصل المصرف مع أكثر من 3 مليون عميل عبر منصاته 

الرقمية ولما يقارب  150 مليون مرة، مما أسفر عن حوالي 
3 مليار زيارة متعلقة بمعامالت رقمية وغير رقمية على 

منصاتنا. 

 وأجرى مستخدمو تطبيق اإلنماء للهواتف الذكية  البالغ 
عددهم 1.2 مليون، حوالي 46 مليون عملية تحويل نقدي 

في عام 2021م، أي ما يمثل 98% من إجمالي عدد العمالء 
من األفراد والمنشآت الصغيرة الذين يستخدمون القنوات 

الرقمية.

ويوظف  المصرف أحدث التقنيات المتقدمة ويحقق أقصى 
استفادة ممكنة من تقنية المعلومات في عملياته لضمان 

تقديم خدماته على مدار الساعة طوال أيام األسبوع كما 
أن كافة خدمات المصرف متاحة من خالل أنممته المصرفية 

األساسية. 

قصة التحول الرقمي لمصرف اإلنماء 
باإلحصاءات )العام المالي 2021م(  

المعامالت

47,452,822 معامالت المعالجات المباشرة اآللية

 معامالت السداد الرقمية )نقاط البيع 
350,275,966ومعامالت التجارة اإللكترونية وبطاقات اإلنماء(

399,839المعامالت الرقمية لفتح الحسابات

135,816,079إجمالي المعامالت المالية

1,438,099المعامالت المالية في الفروع

134,377,980 المعامالت المالية الرقمية

 المعامالت المالية الرقمية )كنسبة من 
98.94%اإلجمالي(

المعامالت المالية في الفروع )كنسبة من 
1.06%اإلجمالي(

المعامالت المالية 

 134,377,980 المعامالت المالية الرقمية

 المعامالت المالية الرقمية 
98.94%)نسبتها المئوية من اإلجمالي(

المعامالت المالية للفروع )نسبتها المئوية من 
1.06%اإلجمالي(

العمالء

1,400,219المسخدمون النشطون من األفراد للقنوات الرقمية

3,073,731إجمالي العمالء األفراد النشطون

إجمالي مستخدمي خدمات الشركات الرقمية 
97,624النشطون

88,218إجمالي عمالء الشركات النشطون

تطبيق الهواتف الذكية

متوسط عدد المستخدمين الشهري لتطبيق 
12,096,847الهواتف الذكية

متوسط عدد المستخدمين اليومي لتطبيق 
403,228الهواتف الذكية

4.7تصنيف IOS لتطبيق الهواتف الذكية

استكمال اإلنجازات األخرى:
z	.العمل على إنهاء المصنع الرقمي

z	 إنشاء وظيفة رقمية متمثلة في تعيين رئيس لألعمال
الرقمية، ويجري حاليا بناء القدرات.

z	 تسليم 41% من مشاريع تقنية المعلومات المتقدمة
وعملياته و8 حاالت الستخدام التحليالت المتطورة و إنشاء 

نماذج لإلنتاجية. 

z	 
ً
نشر 70 منطقة رقمية في الفروع واستحداث 13 فرعا

 و55 جهاز صراف آلي.
ً
جديدا

األمن السيبراني
قدمت إدارة األمن السيبراني مبادرات تشمل حوكمة البيانات 
وحمايتها بما في ذلك سريتها وتوفرها وسالمتها. وتشمل 

ما يلي:

z	.عمليات تقييم مخاطر األمن السيبراني
z	 األنشطة والعمليات والتقنيات المحسنة  

لمراقبة األمن.
z	.المعالجات الجنائية والمعامل
z	 نيل شهادات في معيار أمان بيانات صناعة بطاقات

الدفع )PCI DSS( ومعيار آيزو )ISO27001( ورموز 
.)SWIFT( السويفت

z	تحسين االستجابة للحوادث وإدارة المراقبة
z	 سياسات مصرف اإلنماء في مجال 

األمن السيبراني
z	برنامج توعية شامل في مجال األمن السيبراني

  المسؤولية االجتماعية للمصرف
تعد خدمة المجتمع أحد الركائز األساسية لمصرف اإلنماء. 

وال تعكس برامج المسؤولية االجتماعية لنا دورنا االجتماعي 
فحسب، بل تحسن أيضا من تفاعل الموظفين وتزيد من 

احترافهم. وبما أن المصرف جزء أصيل من المجتمع 
السعودي، فإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية تجاه المجتمعات 

التي نخدمها.

ويخصص مصرف اإلنماء 1% من األرباح السنوية لبرامج 
ومبادرات المسؤولية االجتماعية. 

البرامج االجتماعية لعام 2021م: 
z	 التبرعات المكثفة للجمعيات الخيرية العامة )بمبلغ 

2,200,000 ريال سعودي لمركز التوحد في الرياض(
z	 التبرع بمليون ريال سعودي لمنصة إحسان )هذه المساهمة

من مصرف اإلنماء هي جزء من حملة الدعم العام(.
z	.تنفيذ ثالث حمالت تبرع بالدم
z	 تقديم المساعدة ومنح الهدايا لألطفال المصابين

 بالسرطان بالتعاون مع جمعية سند الخيرية 
)بمبلغ 150,000 ريال سعودي(.

z	 دعم المصرف لبرنامج عطاء الخاص بجمعية األطفال ذوي 
اإلعاقة، مما يّسر لعمالء المصرف شراء ساعة من الخدمات 

الطبية أو التعليمية أو التأهيلية ألحد األطفال المحتاجين 
، بل هو أحد الحلول التي قدمها 

ً
 ماليا

ً
)ال يعد هذا دعما

المصرف لتمكين عمالئنا من التبرع للجمعية الخيرية من 
 خالل حساباتهم في مصرف اإلنماء باستخدام 

.)www.alinma.com موقع

   الحوكمة
يضع البنك المركزي السعودي اإلطار التنميمي الذي نعمل 

من خالله فهو الجهة التنميمية للقطاع المصرفي، وتقع 
على عاتق جميع الموظفين مسؤولية ضمان االلتزام بهذا 

اإلطار – "خط الدفاع األول".

 تتولى اإلدارة العليا للمصرف مسؤولية التصميم والحفاظ 
على نمام رقابة داخلية فعال ومتكامل لتقديم ضمان كفاية 
وفعالية إدارة المخاطر ألعضاء مجلس اإلدارة. ويشمل نمام 
الرقابة الداخلية سياسات وإجراءات وعمليات مصممة لدعم 

أهداف المصرف االستراتيجية وتحقيقها. 
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تعد أمانة اللجنة الشرعية مسؤولة عن كافة المسائل 
المتعلقة باالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتشمل إدارة 

مخاطر عدم االمتثال لقرارات اللجنة الشرعية، والتدقيق 
الشرعي الداخلي لنشاط أعمال المصرف للتحقق من امتثاله 

لقرارات اللجنة، وتقديم نتائج ومالحمات التدقيق الشرعي 
الداخلي إلى كل من اللجنة الشرعية ولجنة التدقيق.

اعتمدت اإلدارة إطار متكامل لمالئمة الضوابط الداخلية وفقا 
لتوصيات البنك المركزي السعودي من خالل الدليل اإلرشادي 

للضوابط الداخلية.

  عالقات المستثمرين
في عام 2021م بدأ مصرف اإلنماء في العمل على ترسيخ 

قدراته في مجال عالقات المستثمرين على المستوى 
المؤسسي. وحدد المصرف طموًحا لبرنامج عالقات 

المستثمرين الخاص به في إطار رؤيته الهادفة إلى "تحقيق 
مكانة رائدة في طليعة أفضل المصارف الرقمية والسريعة 
واألكثر مالئمة داخل المملكة العربية السعودية". ولتحقيق 

هذا الطموح، يعمل مصرف اإلنماء حالًيا على تنفيذ عملية 
تحول من قدراته األولية في إدارة عالقات المستثمرين إلى 

برنامج فعال ومؤسسي ومتقدم لعالقات المستثمرين يلتزم 
بأفضل الممارسات الدولية. 

عالوة على ذلك، يسعى مصرف اإلنماء إلى كسب رضاء 
عمالئه باإلضافة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع االستثمار 
المحلي واإلقليمي والدولي، من خالل تحقيق األهداف 

االستراتيجية التالية لعالقات المستثمرين:
z	مواءمة رؤية مصرف اإلنماء ورسالته وقيمه وأهدافه
z	وضع استراتيجية مؤسسية محددة بوضوح
z	تحقيق أداء مالي واضح المالمح
z	 دمج االستدامة والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة

الشركات في االستراتيجية المؤسسية
z	التواصل الفعال مع المحللين والمستثمرين
z	 ي شعار "رقمية، سريعة، أكثر مالئمة" في عالقات

ِّ
تبن

المستثمرين لدى مصرف اإلنماء

وفي إطار األهداف االستراتيجية لعالقات المستثمرين لدى 
عد الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

ُ
المصرف، ت

الشركات إحدى المجاالت التي سيتم إعداد التقارير عنها 
وعرضها كممارسة جوهرية للمصرف، وستكون جميع المواد 

واإلفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات مشمولة ضمن أطروحة االستثمار العامة 

للمصرف وعملية إعداد التقارير الخاصة به، 

وهذا لن يتطلب مجرد جمع البيانات وتقديمها، بل سيتطلب 
ا إعداد سردية متسقة إلطار واستراتيجية الحوكمة البيئية 

ً
أيض

 واالجتماعية والمؤسسية واالستدامة الحاليين 
والمستقبليين لمصرف اإلنماء. 

إنجازات عالقات المستثمرين لعام 2021م
تعيين الفريق وتأهيله

تم تعيين فريق جديد متمرس لعالقات المستثمرين بشكل 
رسمي وتأهيله في النصف الثاني من عام 2021م حيث 

يضم الفريق مدير عالقات مستثمرين ومحلل عالقات 

مستثمرين نمًرا لضرورة رفع مستوى التميز في مجال عالقات 
المستثمرين وتعزيز قسم عالقات المستثمرين الحالي في 

المصرف بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في 
المصارف النميرة حول العالم.

استراتيجية عالقات المستثمرين والنموذج 
التشغيلي

قام فريق عالقات المستثمرين بتوجيه من القيادة التنفيذية 
بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ونموذج تشغيلي لعالقات 

المستثمرين تتضمن جوانب الحوكمة بما في ذلك السياسات 
واإلجراءات واالختصاصات ذات الصلة، كما تحدد االستراتيجية 

نطاق أنشطة عالقات المستثمرين االستراتيجية التي ستساعد 
المصرف على تحقيق هدفه المتمثل في أن يصبح األفضل 

في المنطقة.  

إضفاء الطابع المؤسسي على األرباح 
الربعية

مناقشة األرباح الربعية من خالل البث المباشر 
واالتصاالت

z	 في نوفمبر من عام 2021م، عقد مصرف اإلنماء مكالمة
مناقشة األرباح االفتتاحية مع مجتمع االستثمار العالمي. 
وخالل المكالمة، قدم الرئيس التنفيذي إلى جانب المدير 

المالي لمحة عامة عن المصرف وناقشا االستراتيجية 
واألهداف االستراتيجية للمصرف، باإلضافة إلى تقديم عرض 
عن األداء المالي للمصرف في الربع الثالث. وانضم أكثر من 

 عالمًيا إلى المكالمة وتم تلقي ردود 
ً

75 مستثمًرا ومحلال
فعل إيجابية للغاية من مجتمع االستثمار.

اإلفصاحات ربع السنوية
z	 تتوفر اآلن لمجتمع االستثمار عروض تقديمية أفضل حول

 للمستثمرين ومالحق للبيانات 
ً

األرباح وعروض أكثر تفصيال
ستخدم 

ُ
المالية من خالل موقع الشركة اإللكتروني، كما ت

تلك المواد للتواصل مع المستثمرين في المؤتمرات 
واالجتماعات. وتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه 

العملية من خالل قسم عالقات المستثمرين. 

الموقع اإللكتروني التفاعلي لقسم عالقات 
المستثمرين

z	 يعمل فريق عالقات المستثمرين على إحداث تحول في
قسم عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني 

للمصرف وتطوير موقع إلكتروني لعالقات المستثمرين 
يحتوي على محتوى أكثر إثراًء، بما في ذلك معلومات 

المساهمين واإلفصاحات المالية والبيانات التفاعلية 
المحدثة والمتاحة لمجتمع االستثمار.

إشراك المستثمرين
z	 شارك فريق مصرف اإلنماء في أكثر من 35 اجتماًعا

للمستثمرين و3 مؤتمرات للمستثمرين في عام 2021م 
واقترنت هذه المشاركات بمجموعة محسنة من العروض 

التقديمية واإلفصاحات.
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الحوكمة  <الحوكمة  < مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

 سعادة الدكتور/عبدالملك بن 
عبدالله الحقيل

المناصب الحالية
استشارات وعضوية مجالس إدارة.

المناصب السابقة
نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية 

– مجموعة الفيصلية، عضو هيئة 
التدريس – معهد اإلدارة العامة.

المؤهالت
دكتوراه محاسبة/مالية – جامعة
كيس ويسترن ريزيرف – الواليات

المتحدة األمريكية – زمالة المعهد
)CPA( األمريكي للمحاسبين القانونيين
– زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين

SOCPA القانونيين.

 سعادة األستاذ/محمد بن 
عبدالرحمن بن دايل

المنصب الحالي
االرئيس التنفيذي – صندوق التنمية 

الثقافي.

المناصب السابقة
مدير العمليات االستثمارية –  شركة 

االستثمارات الرائدة، إدارة الخزينة 
–  شركة أرامكو السعودية. الرئيس 

التنفيذي – صندوق التنمية الثقافي.

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال – الواليات 

المتحدة األمريكية. مدير العمليات 
االستثمارية –  شركة االستثمارات 

الرائدة، إدارة الخزينة –  شركة أرامكو 
السعودية.

 معالــي الدكتور/حمــد بن 
ســليمان البازعي

المناصب الحالية
  عضوية مجالس إدارة ولجان.

المناصب السابقة
نائب وزير المالية، وكيل وزارة المالية 

للشئون االقتصادية، المنسق العام 
للمفاوضات لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

المؤهالت
دكتوراه الفلسفة في االقتصاد – 

جامعة والية كولورادو –  الواليات 
المتحدة األمريكية.

 ســعادة األستاذ/عبدالمحســن بن 
عبدالعزيــز الحســين

المنصب الحالي
مساعد مدير  عام االستثمارات المحلية 

- شركة حصانة االستثمارية

المناصب السابقة
مدير تداول األسهم المحلية -شركة 

حصانة االستثمارية، كبير المحللين 
الماليين بإدارة االستثمارات المالية 

-المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية.

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة- جامعة الملك 

سعود.

 سعادة األستاذ/عبد المحسن بن 
عبدالعزيز الفارس

المنصب الحالي
 رجل أعمال.

المناصب السابقة
الرئيس التنفيذي – مصرف اإلنماء، 

المدير العام التنفيذي للخدمات المالية 
– شركة عبداللطيف جميل المحدودة، 

مدير عام – مصلحة الزكاة والدخل، 
مدير إدارة المحاسبة العامة –  البنك 
المركزي السعودي )مؤسسة النقد 

(، مساعد مدير 
ً
العربي السعودي سابقا

إدارة التدقيق الداخلي – البنك المركزي 
السعودي)مؤسسة النقد العربي 

.)
ً
السعودي سابقا

المؤهالت
ماجستير محاسبة – جامعة غرب 

الينوي – الواليات المتحدة األمريكية، 
زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين 
القانونيين )CPA( – الواليات المتحدة 

األمريكية.

 سعادة األستاذ/
مطلق بن حمد المريشد

المنصب الحالي
الرئيس التنفيذي -شركة التصنيع 

الوطنية.

المناصب السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية 

–  شركة سابك، نائب الرئيس لشئون 
الخدمات المشتركة –  شركة سابك، 

رئيس قطاع المعادن –  شركة سابك.

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال – جامعة 

ستانفورد، ماجستير هندسة – جامعة 
برنستون الواليات المتحدة االمريكية.
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الحوكمة  <الحوكمة  < اإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/عبد الرحمن بن محمد 
رمزي عداس

المنصب الحالي
صاحب مكتب عبد الرحمن بن محمد رمزي 
عداس لالستشارات المالية لغير األوراق 

المالية.

المناصب السابقة
العضو المنتدب لالستثمارات العقارية 

– شركة سدكو، رئيس قطاع الشركات – 
البنك األهلي التجاري، الرئيس األعلى 

للمخاطر – البنك األهلي التجاري.

المؤهالت
ماجستير إدارة مالية – جامعة دنفر – 

الواليات المتحدة األمريكية.

ســعادة الدكتور/ســعود بــن محمــد النمر

المنصب الحالي
رجل أعمال

المناصب السابقة
تقلد عدة مناصب ابتداًء من معيد إلى 

أن أصبح أستاذ بقسم اإلدارة العامة 
)بتميز( – جامعة الملك سعود.

المؤهالت
دكتوراه في اإلدارة العامة – جامعة 

والية فلوريدا – الواليات المتحدة 
األمريكية.

 سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل 
الشيخ مبارك

المنصب الحالي
 مستشار استثماري وإداري مستقل.

المناصب السابقة
رئيس إدارة الثروات)ومن ثم رئيس 

تنفيذي مكلف( –  السعودي الفرنسي 
كابيتال، رئيس إدارة األصول –  العربي 

الوطني لالستثمار، رئيس إدارة المحافظ 
– البنك األهلي التجاري.

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال – جامعة كارولينا 
الشمالية – الواليات المتحدة األمريكية.

األستاذ/صالح عبدالله  الزميع

المناصب الحالية
النائب األول للرئيس التنفيذي

رئيس المجموعة التنفيذية لمصرفية 
األفراد والمصرفية الرقمية

المناصب السابقة
مدير عام الرقمية والمدفوعات – 

مصرف الراجحي، مدير عام المجموعة 
المصرفية

لألفراد – مصرف الراجحي، مدير إدارة 
الحواالت – مصرف الراجحي، مدير إدارة 

االستثمار  – مصرف الراجحي.

المؤهالت
بكالوريوس لغة إنجليزية – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

المنصب الحالي
رئيس مجموعة مصرفية الشركات

المناصب السابقة
مدير عام مصرفية الشركات – بنك 

البالد، رئيس الخدمات المصرفية التجارية 
للمنطقة الشرقية – بنك األهلي، رئيس 

خدمات مصرفية الشركات – البنك 
السعودي التجاري المتحد.

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال – جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن

األستاذ/عماد عبدالرحمن البتيري األستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة

المنصب الحالي
الرئيس التنفيذي

المناصب السابقة
الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية 
– البنك السعودي الفرنسي، الرئيس 

التنفيذي للمجموعة المالية – مصرف 
الراجحي، المدير المالي – البنك العربي 

الوطني.

المؤهالت
ماجستير المحاسبة – جامعة ميامي – 

الواليات المتحدة. 
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الحوكمة  <الحوكمة  < اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية

األستاذ/عبدالله جمعان الزهراني

المنصب الحالي
رئيس مجموعة الخزينة

المناصب السابقة
رئيس االستثمار والخزينة – بنك الخليج، 
نائب أول الخزينة -بنك الرياض، مساعد 

مدير عام المحافظ-بنك العربي.

المؤهالت
بكالوريوس إدارة صناعية –جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

األستاذ/مشاري عبدالعزيز  الجبير

المنصب الحالي
رئيس مجموعة الخدمات المشتركة

المناصب السابقة
مدير عام قطاع تقنية المعلومات - 

مصرف اإلنماء

نائب مدير عام قطاع تقنية المعلومات - 
مصرف اإلنماء

مدير إدارة تخطيط أمن المعلومات - 
)STC( شركة االتصاالت السعودية

مدير قسم النمم - البنك المركزي 
السعودي

المؤهالت
بكالوريوس العلوم في هندسة 

الحاسب اآللي - جامعة الملك سعود

الدكتور/محمد سلطان السهلي

المنصب الحالي
رئيس قطاع المراجعة الداخلية

المناصب السابقة
مدير تنفيذي – شركة برايس وترهاوس 

كوبرز الجريد، رئيس قسم المحاسبة 
بكلية إدارة األعمال– جامعة الملك 
سعود، رئيس فريق مشروع تطوير 

األجهزة الرقابية – جامعة الملك سعود.

المؤهالت
دكتوراه محاسبة – جامعة ملبورن - 

أستراليا

األستاذ/حمود عبدالعزيز زيد الحميدان

المنصب الحالي
رئيس قطاع االلتزام

المناصب السابقة
نائب مدير عام قطاع االلتزام ومكافحة 

الجرائم المالية – مصرف اإلنماء، نائب 
مدير عام عمليات الخزينة والمدفوعات 
– مصرف اإلنماء، نائب مدير عام عمليات 

الخزينة – مصرف اإلنماء.

المؤهالت
بكالوريوس إدارة اعمال – الجامعة 
األمريكية بلندن – المملكة المتحدة

األستاذ/إياد اسامه العثمان

المنصب الحالي
المستشار القانوني العام وأمين سر 

مجلس اإلدارة

المناصب السابقة
مدير عام اإلدارة القانونية – مصرف 
االنماء، المستشار القانوني لرئيس 

مجلس اإلدارة –  هيئة السوق المالية، 
مدير وحدة االستشارات القانونية – 

بنك البالد، كبير المستشارين قانونيين 
– مكتب يوسف ومحمد الجدعان 

لالستشارات القانونية والمحاماة.

المؤهالت
بكالوريوس قانون – جامعة الملك 

سعود

األستاذ/فهد عبدالعزيز  المحيميد

المنصب الحالي
رئيس قطاع االستراتيجية وتميز األعمال

المناصب السابقة
رئيس المصرفية اإلسالمية – البنك 

العربي الوطني، رئيس الشؤون 
الشرعية – البنك العربي الوطني، مدير 

تطوير المنتجات – البنك السعودي 
البريطاني.

المؤهالت
بكالوريوس إدارة مالية – جامعة الملك 

سعود
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الحوكمة  <الحوكمة  < اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية

األستاذ/ياسر عبدالعزيز المرشدي

المنصب الحالي
أمين اللجنة الشرعية

المناصب السابقة
رئيس المستشارين الشرعيين ورئيس 

الهيئة الشرعية – مصرف الراجحي، 
مستشار شرعي أول ورئيس الهيئة 

الشرعية – مصرف الراجحي.

المؤهالت
ماجستير السياسة الشرعية – المعهد 
العالي للقضاء – جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية 

األستاذ/هشام عبدالله الطريقي

المنصب الحالي
رئيس قطاع االئتمان 

المناصب السابقة
مدير إدارة مخاطر االئتمان – مصرف 

اإلنماء، مدير قسم تقييم االئتمان – 
مصرف الراجحي.

المؤهالت
ماجستير محاسبة – جامعة الملك 

سعود 

األستاذ/عبدالله محمد السالمه

المنصب الحالي
رئيس قطاع رأس المال البشري

المناصب السابقة
نائب مدير عام قطاع رأس المال البشري 

– مصرف اإلنماء، نائب مدير عام قطاع 
تقنية المعلومات– مصرف اإلنماء، مدير 
قسم التوعية بأمن المعلومات – شركة 

االتصاالت السعودية، معيد – جامعة 
الملك سعود.

المؤهالت
ماجستير نمم معلومات – جامعة 

الملك سعود

األستاذ/عادل صالح  اباالخيل

المنصب الحالي
رئيس قطاع المالية 

المناصب السابقة
نائب مدير عام المجموعة المالية – 
مصرف الراجحي، المدير المالي في 

ماليزيا – مصرف الراجحي، المدير 
المالي في األردن – مصرف الراجحي، 
مدير إدارة التقارير اإلدارية والموازنة 

بالمجموعة المالية  – مصرف الراجحي.

المؤهالت
ماجستير محاسبة – جامعة إلينوي – 
الواليات المتحدة األمريكية ماجستير 

تمويل – جامعة إلينوي – الواليات 
المتحدة األمريكية

األستاذ/مشعل حمد الربيعة

المنصب الحالي
رئيس قطاع المخاطر

المناصب السابقة
نائب مدير عام مخاطر السوق ومخاطر 
األعمال وبازل– مصرف اإلنماء، مساعد 

مدير عام مخاطر السوق ومخاطر 
األعمال وبازل – مصرف اإلنماء، مدير 
أول مخاطر السوق ومخاطر األعمال 

وبازل– مصرف اإلنماء.

المؤهالت
ماجستير إدارة – جامعة ليدز مت – 

المملكة المتحدة 
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الحوكمة  <الحوكمة  < تقرير مجلس اإلدارةتقرير مجلس اإلدارة

 ،www.alinma.com اإللكترونية المعاصرة مثل إنترنت اإلنماء
وهاتف اإلنماء 8001208000، وجوال اإلنماء، وتطبيق اإلنماء 

للهواتف الذكية، وشبكة الصرافات اآللية المنتشرة في 
مناطق المملكة التي وصل عددها بنهاية عام 2021م )1,584( 

صراف آلي. 

وفيما يلي بيان بتأثير األنشطة الرئيسية للمصرف وإسهامها 
في إجمالي اإليرادات:

الدخل من االستثمار 
والتمويل، صافي

)5,137 بماليين الرياالت(
 %77

الدخل من 
الرسوم 

والخدمات 
المصرفية

)1,085 بماليين 
الرياالت(

 %16

اإليرادات األخرى
)445 بماليين 

الرياالت(
% 7

التصنيف االئتماني للمصرف
خالل العام 2021م، أكدت وكالة التقييم االئتماني "فيتش" 

تصنيفها االئتماني لمصرف اإلنماء عند +BBB مع نمرة 
مستقبلية مستقرة.  

النتائج المالية 
فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الخمس سنوات 

الماضية:

يسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم تقرير مجلس االدارة 
الثالث عشر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 

ويستعرض هذا التقرير معلومات عن أنشطة المصرف، ونتائجه 
المالية، وخططه المستقبلية باإلضافة إلى معلومات عن 
مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة ومعلومات أخرى مكملة 

تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي هذا التقرير.

  رأس مال المصرف واألسهم المصدرة 
بلغ رأس مال مصرف اإلنماء )20,000,000,000( عشرين مليار 

 متساوية 
ً
 إسميا

ً
ريال مقسمة إلى )2,000( مليون سهما

القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم 
عادية.

  وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للمصرف 
  وشركاته التابعة وبيان بكل نشاط 

  وتأثيره في حجم أعمال البنك 
  وإسهامها في النتائج

أنشطة المصرف الرئيسة:
يتمثل النشاط الرئيس للمصرف في تقديم مجموعة شاملة 

من الخدمات المصرفية المتوافقة مع األحكام والضوابط 
الشرعية، ويعمل مصرف اإلنماء على تفهم احتياجات العمالء 
والسعي لتقديم أرقى الخدمات المتاحة عمالئه من منشآت 

 للرجال و  78 للنساء، و 
ً
 )100 فرعا

ً
وأفراد في )182( موقعا

4 مراكز مبيعات( وذلك بنهاية عام 2021م مدعمة بأحدث 
التقنيات والكفاءات البشرية المدربة إضافة إلى أحدث القنوات 

)بماليين الرياالت(النتائج التشغيلية

20212020201920182017

الدخل من االستثمار والتمويل، 
5,1374,6484,3233,7983,493صافي

دخل رسوم الخدمات المصرفية 
1,5301,0341,2871,047880واإليرادات األخرى

6,6675,6825,6104,8454,373إجمالي دخل العمليات

)1,751()1,861()2,087()2,061()2,380(إجمالي مصاريف العمليات*

صافي الدخل قبل حسم 
4,2873,6203,5232,9842,622المخصصات

مخصصات انخفاض قيمة التمويل 
)611()467()706()1,418()1,266(والموجودات األخرى

3,0222,2022,8172,5172,011صافي الدخل قبل الزكاة 

104((340**)282()236()312(الزكاة*

2,7091,9662,5352,8571,907صافي الدخل بعد الزكاة

* يتضمن صافي خسائر/أرباح الشركات الزميلة..
** يتضمن مبالغ مستردة لحساب مصروف الزكاة ومخصصات سنوات سابقة تتعلق بالزكاة تم عكسها بموجب اتفاقية التسوية التي تمت بين 

المصرف وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

)بماليين الرياالت(المركز المالي

20212020201920182017

126,271111,19694,80179,06370,312التمويل، صافي 

33,27829,52623,47815,0666,157االستثمارات 

173,476156,877131,839114,752104,730إجمالي الموجودات

121,061119,454102,06389,06580,612ودائع العمالء 

142,765132,448109,39594,40885,551إجمالي المطلوبات

30,71124,42922,44521,29820,344حقوق الملكية

  المركز المالي
أظهرت جميع األنشطة المصرفية الرئيسية لمصرف 

 خالل العام 2021م، حيث ارتفع إجمالي 
ً
 إيجابيا

ً
اإلنماء نموا

الموجودات إلى 173,476.1 مليون ريال سعودي مقابل 
156,876.8 مليون ريال سعودي في العام الماضي، بزيادة 
قدرها 10.6% وارتفعت محفمة التمويل بنسبة 13.6% لتصل 

إلى 126,271.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021، مقارنة بنحو 111,195.6 مليون ريال سعودي في العام 

السابق.  

20172021 2020 2019 2018

لرياالت( )بماليين  الموجودات  إجمالي 
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   173,476
الموجودات إجمالي 

لرياالت( )بماليين  التمويل، صافي 
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الحوكمة  <الحوكمة  <

كما بلغت االستثمارات 33,278 مليون ريال مقارنة مع 29,526 مليون ريال بنهاية العام السابق بزيادة قدرها 12.7%، وبلغت ودائع 
العمالء 121,061 مليون ريال مقارنة مع 119,454 مليون ريال للعام السابق 2020م.

 33,278
االستثمارات

20172021 2020 2019 2018

لرياالت( )بماليين  إاالستثمارات 
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 121,061
العمالء الودائع 

لرياالت( )بماليين  العمالء  ودائع 
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  النتائج التشغيلية
 بنهاية العام المالي 2021م بلغ 

ً
 صافيا

ً
حقق المصرف دخال

2,709.4 مليون ريال سعودي بعد الزكاة مقارنة بصافي ربح 
للعام السابق 2020م بلغ 1,966 مليون ريال سعودي بنسبة 

نمو بلغت %38. 

ويتوافق هذا النمو مع األسس التشغيلية القوية لمصرف 
اإلنماء والذي استمر المصرف في تعزيزها لالستفادة من 

 تلك الفرص المتعلقة بالتحوالت 
ً
فرص النمو المتزايدة خصوصا

 مع رؤية المملكة 
ً
اإليجابية المتنامية في المملكة تماشيا

2030 ومنها نمو محفمة التمويل العقاري وكذلك محفمة 
التمويل الشخصي. حيث يعد القطاع المصرفي السعودي 

 للرؤية المباركة لتنمية االقتصاد 
ً
 داعما

ً
 وشريكا

ً
 رئيسا

ً
محركا

الوطني عبر االستثمار األمثل في المشاريع التنموية النوعية. 

كما تأتي هذه النتائج اإليجابية المحققة، بدعم مباشر من 
النمو في إجمالي دخل العمليات خالل العام 2021م بنسبة 

17.3%، الذي يرجع أساًسا إلى االرتفاع في صافي دخل 
التمويل واالستثمار، ودخل االستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل، ودخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل 

العمليات األخرى.

 2,709
الدخل صافي 

لرياالت( )بماليين  الدخل  صافي 

20172021 2020 2019 2018
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وعلى الرغم من استمرار تأثر االقتصاد العالمي والمحلي 
 لمروف تفشي جائحة كورونا خالل العام المالي 2020م 

ً
نمرا

والعام المالي 2021م إال أن جميع األنشطة المصرفية 
 خالل العام 

ً
 إيجابيا

ً
الرئيسية لمصرف اإلنماء أظهرت نموا

المالي 2021م، حيث بلغ إجمالي دخل العمليات 6,667 مليون 
ريال بنمو نسبته 17.3% مقارنة مع 5,682 مليون ريال للعام 
المالي 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو الكبير 
في محافظ التمويل واالستثمار وزيادة عمليات وأنشطة 

المصرف الرئيسية. ويأتي هذا النمو المميز على الرغم من 
اآلثار المستمرة النخفاض معدالت األرباح على التمويالت 

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

  حقوق الملكية وكفاية رأس المال   
بلغت حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2021م، 30,711 
مليون ريال مقارنة مع 24,429 مليون ريال في نهاية العام 
المالي 2020م بزيادة قدرها 25.7%. تتضّمن حقوق الملكية 
صكوك الشريحة األولى بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي، حيث 

قام المصرف بإصدارها في مطلع شهر يوليو 2021م من 
خالل ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة وبعد الحصول 

على موافقة الجهات الرقابية ومجلس إدارة المصرف. ويبلغ 
ك الصكوك نسبة 4% سنوًيا 

ّ
معدل العائد المتوقع دفعه لمال

من تاريخ اإلصدار حتى 2026م ويخضع إلعادة التعيين كل 5 
سنوات. 

 في توفير السيولة الالزمة 
ً
 إيجابيا

ً
كان لهذه الصكوك أثرا

لدعم أنشطة المصرف ورفع معدل كفاية رأس المال حيث بلغ 
بنهاية العام 23% كأحد أعلى المعدالت بين المصارف في 

المملكة العربية السعودية مقارنة مع 19% للعام السابق. 
 ويتجاوز هذا المعدل الحد األدنى المطلوب والمحدد 

بنسبة 8%، حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، 
ومتطلبات بازل. 

  التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات
تتحقق معمم إيرادات المصرف بشكل أساسي من نشاطاته 

داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تقسيم مناطق 
العمل بالمصرف إلى خمس مناطق ويبين الجدول التالي 

توزيع اإليرادات حسب المناطق:

بماليين الرياالت إجمالي اإليرادات للفترة

اإلجمالي المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الشرقية

 المنطقة 
الغربية

6,667 5,449 90 88 493 547
العام المالي المنتهي في 

2021/12/31م

5,682 4,634 78 76 424 470
العام المالي المنتهي في 

2020/12/31م

منذ العام 2020م، حيث ارتفع صافي الدخل من التمويل 
واالستثمار بنسبة 10.5% إلى 5,137 مليون ريال، مقابل 4,647.8 
مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجل 

إجمالي اإليرادات األخرى ودخل الخدمات المصرفية وتحويل 
 بنسبة 48% حيث بلغ 

ً
العمالت ومكاسب االستثمارات ارتفاعا

1,530 مليون ريال مقارنة مع 1,034 مليون ريال للعام 2020م. 

 خسائر/أرباح 
ً

وفي المقابل بلغت مصاريف العمليات متضمنة
الشركات الزميلة 2,379 مليون ريال مقارنة مع 2,061 مليون 

ريال للعام 2020م. كما قام المصرف بدعم مخصصات خسائر 
االئتمان والخسائر األخرى بمبلغ 1,266 مليون ريال خالل العام 

لتبلغ مخصصات التمويل 4,041 مليون ريال في نهاية عام 
2021م مقارنة مع 3,266 مليون ريال نهاية العام 2020م كما 

 خالل الفترة حيث بلغت 
ً
أظهرت المؤشرات المالية تحسنا كبيرا

 بنسبة %114.5 
ً

نسبة تغطية التمويل غير العامل 177% .مقارنة
للعام الماضي.

كما واصل المصرف تنفيذ خططه في التوسع لفروعه بإضافة 
2 موقع جديدة للرجال وعدد 5 مواقع للنساء وعدد 33 جهاز 

صّراف آلي ليبلغ إجمالي عدد أجهزة اإلنماء للصرف اآللي 
1,584 بنهاية العام 2021م.  

   6,667
العمليات دخل  إجمالي 

     2,379
العمليات مصاريف  إجمالي 

لرياالت( )بماليين  المصاريف  الدخل و  إجمالي 
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  إجمالي دخل العمليات        إجمالي مصاريف العمليات

*  يتضمن إجمالي مصاريف العمليات خسائر/أرباح الشركات الزميلة، وال 
يتضمن مخصصات خسائر االئتمان.  
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المتوقعة  االئتمان  على خسائر  المحّمل  صافي 
لرياالت( )بماليين 

20172021 2020 2019 2018
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 1,266
على  المحّمل  صافي 

المتوقعة االئتمان  خسائر 

باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله، يمتلك المصرف سيطرة فعلية على الصناديق المذكورة أدناه، ويتم توحيد 
القوائم المالية لهذه الصناديق مع القوائم المالية للمصرف:

صافي موجودات أغراض الصندوقالصندوق االستثماري
الصندوق

نسبة ملكية 
المصرف

%

الدولة محل 
التأسيس

المحل الرئيس 
للعمليات

االستثمار في سلة من صندوق اإلنماء للصكوك
الصكوك السيادية المحلية 

الصادرة عن حكومة المملكة 
العربية السعودية

المملكة 1,27763.6 مليون ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

صندوق اإلنماء لإلصدارات 
األولية                                                 

تعزيز رأس المال على المدى 
الطويل من خالل االستثمار 
بشكل رئيسي في شركات 

مساهمة سعودية

المملكة 126.875.5 مليون ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

فيما يلي ملخص بتأثير األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال المصرف وإسهامها بالنتائج:

إيرادات النشاط
)بماليين الرياالت(

النسبة
%

36952إدارة صناديق االستثمارات

14220االستثمارات البنكية والوساطة 

20128إيرادات أخرى

712100إجمالي إيرادات العمليات

  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

               أدوات الدين                األسهماسم الشركة التابعة

نسبة الملكيةالعدد
%

نسبة الملكيةالعدد

50,000,000100شركة اإلنماء لالستثمار

––10,000,000100شركة التقنية المالية السعودية

––300,000100شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني

––50,000100شركة اإلنماء إسناد

––10,000100شركة التنوير العقارية

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

ربح السهم
بلغ ربح السهم الواحد 1.31 ريال خالل العام المالي 2021م، 
مقارنة مع 0.99 ريال للعام المالي 2020م بنمو بلغ %32 

مقارنة مع العام السابق.

  اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية المصرف فيها ونشاطها الرئيس 
  والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

يمتلك المصرف خمس شركات تابعة تمارس نشاطات مختلفة، ويوضح الجدول اآلتي معلومات عن الشركات التابعة للمصرف:

نسبة ملكيةرأس مالهانشاطها الرئيسالشركة التابعة
المصرف

%

الدولة محل 
التأسيس

المحل الرئيس 
للعمليات

شركة التقنية المالية 
السعودية

)شركة مساهمة 
مقفلة(

تقديم منتجات وخدمات مالية 
رقمية بالتعاون مع البنوك، وتقديم 
منصات مالية رقمية، ومزاولة نشاط 

الوكالة المصرفية بالتعاون مع 
البنوك، وتقديم خدمات المدفوعات 

للتجارة اإللكترونية.

المملكة 100100  مليون ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

شركة وكالة اإلنماء 
للتأمين التعاوني

)شركة ذات مسؤولية 
محدودة(

تعمل الشركة وفق ضوابط البنك 
المركزي السعودي وتمارس 

نشاطها كوكيل لشركة اإلنماء 
طوكيو مارين )شركة زميلة(

المملكة 3100 مليون ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

شركة اإلنماء إسناد
)شركة ذات مسؤولية 

محدودة(

خدمات اإلسناد ودعم األعمال
)خدمات العمالء، الدعم اإلداري، 

الدعم الفني(

المملكة 500,000100 ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

شركة التنوير العقارية
)شركة ذات مسؤولية 

محدودة(

مسك وإدارة األصول المفرغة 
للمصرف من الغير على سبيل 

الضمانات كما يحق لها بيع وشراء 
وإفراغ العقارات لألغراض التمويلية 

التي أنشئت من أجلها الشركة

المملكة 100100 ألف ريال
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

شركة اإلنماء لالستثمار
)شركة مساهمة 

مقفلة(

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد 
بالتغطية واإلدارة، والترتيب، وتقديم 

المشورة والحفظ في أعمال 
األوراق المالية

رأس المال المصـرح 
به 1,000 مليون 

ريال، ورأس المال 
المدفوع 500 

مليون ريال

المملكة 100
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
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الحوكمة  <الحوكمة  <

  المساهمين الرئيسيين في أسهم المصرف، وصف ألي مصلحة في فئة 
   األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص( عدا أعضاء مجلس إدارة 

  الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير 
   في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

يوضح الجدول اآلتي ملكية المساهمين الرئيسيين في أسهم المصرف خالل العام المالي 2021م:

نهاية العامبداية العام

النسبةاألسهمالنسبةاألسهماسم من تعود له المصلحةم

10.00%10.00200,000,000%200,000,000صندوق االستثمارات العامة1

اعتمد مجلس اإلدارة تخصيص صافي الدخل على النحو اآلتي:

2021م
بماليين الرياالت

2,709صافي الدخل للسنة

3,760األرباح المبقاة – المرحلة من السنة السابقة

6,469الرصيد المتاح للتخصيص

)677(المحول إلى االحتياطي النمامي )25 % من صافي الدخل(

)596(توزيعات أرباح ختامية عن العام 2020م، تمثل 3.0% من قيمة السهم االسمية

)696(توزيعات أرباح مرحلية عن النصف األول من العام 2021م، تمثل 3.5% من قيمة السهم االسمية

)795(توزيعات أرباح ختامية عن النصف الثاني من العام 2021م، تمثل 4% من قيمة السهم االسمية للسهم(

)107(تكاليف إصدار صكوك الشريحة األولى والعوائد ذات الصلة 

)12(صافي المحول لالحتياطيات األخرى

3,586األرباح المبقاة – المرحلة إلى السنة القادمة

  وصف ألي صفقة بين المصرف وطرف ذي عالقة
يتعامل المصرف خالل نشاطاته العادية مع أطراف ذوي العالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنسب المنصوص 

عليها في نمام مراقبة البنوك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر:
ً
فيما يلي بيانا

2020م
)بآالف الرياالت

السعودية(

2021م
)بآالف الرياالت

السعودية(

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي  اإلدارة وكبار المساهمين والشركات المنتسبة 
لهم

26,114 43,685 تمويل كبار موظفي اإلدارة

493,820 745,520  تمويل لألطراف ذات عالقة أخرى

4,762,552 323,538  ودائع العمالء

80,818 66,680 استثمارات في شركات زميلة

 صناديق المصرف االستثمارية

1,665,653 1,755,631  استثمارات في صناديق استثمارية

2,627,303 –  تمويل صناديق استثمارية

429,132 216,662  ودائع من صناديق استثمارية

– 50,388  تمّول من صناديق استثمارية

تشتمل ودائع العمالء بصورة رئيسية على الودائع من كبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة.

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

  شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي
قام المصرف خالل العام المالي 2021م بافتتاح موقعين 

إضافيين للرجال وعدد 5 مواقع للنساء وبذلك يكون إجمالي 
 منها 100 للرجال وعدد 78 

ً
عدد مواقع المصرف 182 موقعا

للنساء وعدد 4 مراكز بيع، إضافة إلى تشغيل 33 جهاز صراف 
آلي إضافي خالل عام 2021م وبذلك بلغ إجمالي عدد أجهزة 

صّرافات اإلنماء اآللية التي تم تجهيزها وتشغيلها بنهاية 
عام 2021م، 1,584 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع مناطق 

المملكة العربية السعودية.

  أرصدة البنوك والمؤسسات
  المالية األخرى

كجزء من األعمال االعتيادية للمصرف، يقوم المصرف بالتعامل 
مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى عبر معامالت 

المرابحات والودائع قصيرة األجل. بلغت أرصدة المرابحات مع 
البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 31 ديسمبر 
2021م 15,240 مليون ريال، كما هو وارد باإليضاح )11( من 

القوائم المالية الموحدة للمصرف للفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م.  

  صكوك الشريحة األولى
بتاريخ 1 يوليو 2021 ومن خالل ترتيب متوافق مع أحكام 

الشريعة، أصدر المصرف صكوك الشريحة األولى بقيمة 5 
مليارات ريال سعودي بعد أخذ الموافقات الالزمة من قبل 
الجهات الرقابية ومجلس إدارة المصرف، ويبلغ معدل الربح 

المتوقع 4% سنوًيا من تاريخ اإلصدار حتى 2026 ويخضع 
إلعادة التعيين كل 5 سنوات، كما هو مبين في االيضاح )18( 

من القوائم المالية الموحدة للمصرف للفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م.  

  سياسة توزيع أرباح األسهم
نصت المادة )45( من النمام األساس للمصرف على أن 

توزع أرباح المصرف السنوية أو المرحلية )نصف سنوي أو 
ربع سنوي( الصافية التي يحددها المجلس بعد خصم كل 
المصروفات العامة والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطات 

الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات 
وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما 

يتفق وأحكام نمام مراقبة البنوك وتوجيهات البنك المركزي 
على النحو اآلتي:

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة، ويقوم المصرف   .1
بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.

يرحل ما ال يقل عن )25%( خمسة وعشرون بالمئة من   .2
المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي 
 على 

ً
النمامي إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويا

األقل لرأس المال المدفوع.

يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي   .3
النمامي والزكاة مبلغ ال يقل عن )5%( خمسة بالمائة 

 
ً
من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقا
لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا 

كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين 
ال تكفي لدفع هذه النسبة ال يجوز للمساهمين المطالبة 
بدفعها في السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية 

العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد على ما 
اقترحه مجلس اإلدارة.

يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في   .4
الفقرات )3،2،1( على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة 

وتقرره الجمعية العامة.

يحق للجمعية العامة بتوصية من مجلس اإلدارة أن   .5
تخصص من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات 

 من 
ً
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما

هذه المؤسسات. 
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 باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:
ً
أ ( فيما يلي تحليال

2020م
)بآالف الرياالت

السعودية(

2021م
)بآالف الرياالت

السعودية(

125,129 10,877 الدخل من التمويل 

135,805 25,151  العائد على استثمارات عمالء ألجل

292,417 332,191  أتعاب خدمات مصرفية، صافي

5,766 6,271  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تتفق السلف والمصاريف الخاصة بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية.

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
ً
ب(   فيما يلي تحليال

2020م
)بآالف الرياالت

السعودية(

2021م
)بآالف الرياالت

السعودية(

73,759 71,363 مزايا موظفين قصيرة االجل 

8,931 7,682  مكافأة نهاية الخدمة

  العقود واألعمال التي تمت مع المصرف، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء   
  مجلس إدارة المصرف أو لكبار التنفيذيين فيه أو إلى شخص ذي عالقة بأي منهم

 اسم العضو/كبار التنفيذين أو أي 
شخص ذي عالقة باي منهم

شروط العمل 
أو العقد

مدة العمل أو 
العقد

 مبلغ العمل 
أو العقد

طبيعة العمل او العقد

عبدالله بن علي الخليفة
)الرئيس التنفيذي مصرف اإلنماء(

)عضو غير تنفيذي في اإلنماء 
طوكيو مارين(

عماد بن عبدالرحمن البتيري
)رئيس مجموعة الشركات لمصرف 

اإلنماء(
)عضو غير تنفيذي في اإلنماء 

طوكيو مارين(

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
 )الرئيس التنفيذي لمصرف 

)
ً
اإلنماء سابقا

 )رئيس مجلس إدارة اإلنماء 
طوكيو مارين(

ال توجد 
شروط 

تفضيلية

2021/01/01
إلى

2021/12/31

42,970,000 إصدار وتجديد وثائق 
التأمين

شركة اإلنماء 
طوكيو مارين

  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد الزكاة أو الضرائب   
  أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية

فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النمامية والمستحقة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م: 

وصف موجز عن المبالغ المستحقة و المسددة المبلغ المستحق
)ماليين الرياالت( 

المبلغ المسدد 
)ماليين الرياالت(

البيان

المبلغ المسدد يمثل الزكاة المدفوعة عن العام 2020م، ويمثل 
المبلغ المستحق الزكاة المحسوبة عن العام المالي 2021م والتي 

سيتم دفعها في شهر أبريل 2022م

312.2 227.6 الزكاة

المبلغ المسدد يمثل ضريبة االستقطاع المدفوعة للفترة من يناير 
2021م وحتى نوفمبر 2021م، ويمثل المبلغ المستحق ضريبة 

 االستقطاع لشهر ديسمبر 2021م ، والمستحق دفعها في شهر 
يناير 2022م

1 16.8 ضريبة 
االستقطاع

المبلغ المسدد يمثل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للفترة من 
يناير 2021م وحتى نوفمبر 2021م، ويمثل المبلغ المستحق ضريبة 

القيمة المضافة لشهر ديسمبر 2021م، والمستحق دفعها في شهر 
يناير 2022م. 

44.1 148.1 ضريبة القيمة 
المضافة

  اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرف اإلنماء كما يلي:

عدد الموظفيناإليرادات )بماليين الرياالت(نوع المنشأة

من 1 إلى 5من صفر إلى 3 مليونمتناهية الصغر

من 6 إلى 49أكبر من 3 إلى 40 مليونصغيرة

من 50 إلى 249أكبر من 40 إلى 200 مليونمتوسطة

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

بلغ عدد موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
 كما في نهاية العام المالي 2021م. 

ً
المصرف 42 موظفا

خالل العام 2021م، ركز مصرف اإلنماء على تنمية وتطوير 
أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل اآلتي:

االنتشار وتوسيع خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة   –
في كافة مناطق المملكة.

التوسع من خالل برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة   –
والمتوسطة

التوسع من خالل برنامج التمويل المضمون وهي مبادرة   –
من قبل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج 

لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة  

دعم عمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة   –
القطاعات المتضررة من جائحة كورونا من خالل برنامج 

تأجيل الدفعات المقر من قبل البنك المركزي السعودي

استحداث فرق عمل جديدة للتوسع في برنامج تمويل   –
نقاط البيع 

العمل على تصميم وتطوير منتجات وخدمات تتناسب مع   –
احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

العمل على توطيد التعاون مع الهيئة العامة للمنشآت   –
الصغيرة والمتوسطة )منشآت( من خالل زيادة الفرص 

الممولة عبر بوابة التمويل

تطوير أداء الموظفين من خالل برنامج تدريبي مكثف   –
 MOODY’s وبمعايير عالمية بالتعاون مع شركة
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إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل ثالث أقسام رئيسية تشمل االتي:  –

z	.إدارة عالقات عمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
z	شبكة المبيعات والتي تركز تمويل القطاع من خالل منتجات وبرامج تمويل مرنة لقطاعات محددة وبشروط ميسرة
z	.تطوير األعمال والمنتجات من خالل دراسة السوق وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع العام والخاص

عدد األيام التدريبية

75عدد أيام العمل التدريبية المقدمة لموظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فيما يلي أهم مؤشرات أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل العام 2020م مقارنة مع العام 2019م:

عام 2021م )بآالف الرياالت( 

إجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – داخل المركز المالي 
)On Balance Sheet(28,5871,084,4412,716,5423,829,570

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – خارج المركز المالي 
)Off Balance Sheet(–55,717224,875280,592

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
3.03%2.15%0.86%0.02%التمويل في المركز المالي

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
2.01%1.61%0.40%0.00%التمويل خارج المركز المالي

3963610691744عدد معامالت التمويل )داخل وخارج المركز المالي(

28315168511عدد العمالء الممولين  )داخل وخارج المركز المالي(

33403297733عدد معامالت التمويل بضمان برنامج كفالة

14,198326,604458,156798,958إجمالي مبالغ التمويل بضمان برنامج كفالة

   عام 2020م )بآالف الرياالت( 

إجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – داخل المركز المالي 
)On Balance Sheet(19,466590,9562,465,7653,076,187

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – خارج المركز المالي  
)Off Balance Sheet(–54,504214,172268,676

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
2.69%2.15%0.52%0.02%التمويل في المركز المالي

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
1.93%1.54%0.39%0.00%التمويل خارج المركز المالي

285411,1041,673عدد معامالت التمويل )داخل وخارج المركز المالي(

24171162357عدد العمالء الممولين )داخل وخارج المركز المالي(

24217144385عدد معامالت التمويل بضمان برنامج كفالة

10,020179,085277,781466,886إجمالي مبالغ التمويل بضمان برنامج كفالة

  برنامج ضمان التمويل للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة )كفالة(:

واصل المصرف مساهمته في دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر من خالل )كفالة( حيث تم 

 تحقيق عدة انجازات في عام 2021م.      

 أهم انجازات مصرف االنماء مع )كفالة( 
لعام 2021م:

استمر نمو التمويل تحت )كفالة( بمعدل نمو بلغ %65.  –

زيادة عدد الكفاالت المصدرة لعمالء المصرف بنسبة %78   –
خالل عام 2021م. 

نمو عدد عمالء المصرف تحت ) كفالة ( بواقع %81   –
بالمقارنة بعام 2020م.

نمو في التمويل تحت )برنامج التمويل المضمون( من   –
خالل )كفالة( ضمن مبادرة البنك السعودي المركزي 

بنسبة %216.

نمو محفمة منتج التمويل من خالل منتج نقاط البيع تحت   –
)كفالة( بنسبة بلغت %160.

احتل المصرف المرتبة الرابعة بين الجهات التمويلية   –
المتعاونة مع )كفالة( حتى نهاية الربع الثالث لعام 

2021م.

تم اتاحة )منتج محفمة الكفاالت الناشئة( والذي يمنح   –
من )كفالة( للجهات التمويلية الرائدة وذلك خالل الربع 

الثالث لعام 2021م.

  أسهم الخزينة
قام المصرف بتملك جزء من األسهم الخاصة به على فترات 

متفرقة خالل العام 2010م و2011م، بغرض منحها لفئة 
.  وإلى 

ً
محددة من موظفيه ممن تنطبق الشروط مستقبال

أن يتم نقل ملكية األسهم إلى المستفيدين الحقيقين من 
الموظفين فإن تلك األسهم يتم التعامل معها كأسهم 

خزينة تستخدم في تمويل خطط مكافآت الموظفين طويلة 
األجل التي تدفع على أساس األسهم، كما هو مبين في 
االيضاح )22( من القوائم المالية الموحدة للمصرف للفترة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.   

فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل 
المصرف:

القيمة بالريال السعوديعدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المصرف كما في 31 ديسمبر 2021م 

12,172,37194,158,748

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

  مزايا الموظفين
 لنمام العمل 

ً
يتم دفع مزايا وتعويضات الموظفين وفقا

في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ رصيد مكافأة نهاية 
الخدمة في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 438 مليون ريال، كما 
يقوم المصرف بإيداع مساهمات شهرية لدى المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية لصالح منسوبي المصرف حسب 
نمام العمل في المملكة.

  أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو 
  قيد احتياطي مفروض على المصرف 

  من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو 
  تنظيمية أو قضائية، مع أسباب

  المخالفة   والجهة الموقعة لها 
  وسبل عالجها وتفادي وقوعها في 

  المستقبل

يطبق المصرف خالل ممارسة أعماله اليومية جميع األنممة 
المصرفية واللوائح والقواعد التنميمية الصادرة عن الجهات 

اإلشرافية، ويحرص على الحد من حدوث أي مخالفات والقيام 
باإلجراءات التصحيحية الالزمة حال حدوثها، وال توجد غرامات 

ذات أثر جوهري، وفيما يلي بيان بالغرامات التي فرضت على 
المصرف خالل العام المالي السابق 2020م والعام الحالي 

2021م:
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/البنك المركزي السعودي
ً
  أوال

العام المالي الحالي 2021مالعام المالي السابق 2020م*موضوع المخالفة

إجمالي الغرامةعدد القراراتإجمالي الغرامةعدد القرارات

مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية 
10590,0007381,000والرقابية 

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية 
21,520,00022,682,400العمالء 

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل 
ال يوجدال يوجد11,835,000العناية الواجبة 

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى 
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدأداء أجهزة الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع 

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل 
العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال 

2205,0002345,000وتمويل اإلرهاب

154,150,000113,408,400اإلجمالي

 *التغيير في عدد وقيمة الجزاءات عن المفصح عنه في تقرير العام المالي السابق )2020 م( ناتج عن إضافة الجزاءات المفروضة على شركة إرسال 
لتحويل األموال.

/وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
ً
  ثانيا

السنة المالية الحالية المخالفة

المبلغ بالريال عدد القرارات الجزائية

1,065,000 5
من أمانة منطقة الرياض بخصوص ضوابط مساحات غرف الصراف اآللي 

والملصقات الدعائية

15,000 1
من أمانة منطقة العاصمة المقدسة بخصوص عدم وجود رخصة تشغيل لعدد 

من الصرافات اآللية

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

  التقارير المالية
يتبع المصرف في إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف:

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة   أ( 
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، ويشار إليها مجتمعة "بالمعايير المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية"؛ 

أحكام نمام مراقبة البنوك ونمام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنمام األساس للمصرف.  ب( 

يؤكد مجلس اإلدارة على اآلتي:  ج( 

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  .1

أن نمام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.   .2

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصرف على مواصلة نشاطه.   .3

بخالف المعلومات الواردة في إيضاح رقم )35( في القوائم المالية الموحدة، لم يتم الدخول من قبل المصرف   .4
خالل العام المالي 2021م في أي عقود فيها مصلحة هامة ألطراف ذوي عالقة

تحفظات مراجعين الحسابات على القوائم المالية 
لم يتضمن تقرير المراجعة تحفمات من قبل مراجع حسابات المصرف على القوائم المالية السنوية.

  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

 أ- يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء يعينهم المساهمون في الجمعية العامة لمدة )3( 
ثالث سنوات.

حالة العضويةالمنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةسعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل 

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةمعالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي 

غير تنفيذيعضوسعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 

مستقلعضوسعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن  بن دايل

غير تنفيذيعضوسعادة األستاذ/عبد المحسن بن عبدالعزيز الحسين

غير تنفيذيعضوسعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد

مستقلعضوسعادة األستاذ/عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس

مستقلعضو سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

مستقلعضوسعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

ب- مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلدارة
)ب/1( لجنة المراجعة

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

دكتوراه المحاسبة – جامعة 
كولورادو - الواليات المتحدة 

األمريكية.

مستشار غير متفرغ – وزارة 
الصحة، رئيس قسم المحاسبة – 

جامعة الملك سعود.

وكيل جامعة األمير سلطان 
للشئون اإلدارية والمالية.

سعادة الدكتور/
 سعد بن صالح الرويتع

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة 
والمالية – جامعة دندي – 

بريطانيا.

محاضر بقسم المحاسبة – 
جامعة الملك سعود، مراجع 

الحسابات المالي المساعد 
في صندوق التنمية الصناعية 

السعودي.

رئيس قسم المحاسبة 
و المشرف العام على 

وحدة المراجعة الداخلية – 
جامعة الملك سعود.

سعادة الدكتور/ 
أحمد بن عبدالله المنيف

بكالوريوس محاسبة – جامعة 
الملك سعود، اجتياز زمالة 

المحاسبين األمريكية.

الرئيس المالي – شركة 
االلكترونيات المتقدمة 

المحدودة، نائب رئيس لجنة 
المعايير المحاسبية – هيئة 

المحاسبين السعوديين.

عضوية مجالس إدارة 
ولجان.

سعادة األستاذ/ 
خالد ابن محمد الخويطر

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة
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الحوكمة  <الحوكمة  <

)ب/2( اللجنة الشرعية

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

دكتوراه الفقه – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية.

أستاذ مشارك في كلية الشريعة 
بالرياض قسم الفقه –  جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
أستاذ مساعد في كلية الشريعة 

بالرياض قسم الفقه، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، محاضر 

في كلية الشريعة بالرياض قسم 
الفقه –  جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية.

رئيس اللجنة الشرعية – 
مصرف اإلنماء

فضيلة الشيخ الدكتور/ 
عبد الرحمن بن صالح 

األطرم

دكتوراه السنة وعلومها 
– جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية.

 بقسم السنة وعلومها 
ً
أستاذا

بكلية أصول الدين وكلية الشريعة 
وكلية الدعوة واإلعالم –  جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
 للدراسات العليا في قسم 

ً
- أستاذا

السنة وعلومها وكلية التربية 
–  رئاسة تعليم البنات، مستشارا 

شرعيا ألحد مكاتب المحاماة لمدة 
أربع سنوات.

نائب رئيس اللجنة الشرعية 
– مصرف اإلنماء

فضيلة الشيـخ الدكتور/ 
عبدالله بن وكّيل الشيخ                 

دكتوراه الفقه – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، دكتوراه القانون 
– جامعة لندن بالمملكة 

المتحدة.

محاضر بقسم السياسة الشرعية – 
المعهد العالي للقضاء –  جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
محاضر بقسم الفقه في كلية 

الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية.

أستاذ مشارك بقسم 
السياسة الشرعية – 

المعهد العالي للقضاء 
– جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، عضو 
اللجنة الشرعية – مصرف 

اإلنماء.

فضيلة الشيخ الدكتور/ 
سليمان بن تركي التركي              

دكتوراه الفقه المقارن – 
جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية.

وكيل قسم الفقه المقارن – 
المعهد العالي للقضاء

أستاذ الفقه المقارن – 
المعهد العالي للقضاء، 
عضو اللجنة الشرعية – 

مصرف اإلنماء

فضيلة الشيخ الدكتور/ 
يوسف بن عبدالله 

الشبيلي          

ج- اإلدارة التنفيذية
تتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء تتولى إدارة أعمال المصرف ويرأسهم الرئيس التنفيذي

 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة 
 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

ً
  عضوا

عضوية في مجالس شركات أخرىاالسم

الشركة السعودية للنقل البحري، مجموعة أمريكانا - الكويتية سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل 
لألغذية، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات.

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية، شركة تطوير المباني، شركة معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي 
تطوير التعليم القابضة.

شركة اإلنماء طوكيو مارين، شركة اإلنماء لالستثمار.سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 

–سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن  بن دايل

–سعادة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

شركة سيتي جروب العربية السعودية، شركة معدنية، شركة سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد
التصنيع الوطنية )تصنيع(، نابكو الوطنية.

مجموعة صافوال، شركة الربيع السعودية لألغذية، شركة ديار الخيال سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
للتطوير العقاري، البنك التونسي السعودي، صندوق البيئة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة نجمة المدائن، حساب  سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر
تمكين في وزارة الطاقة.

–سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة
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الحوكمة  <الحوكمة  <

  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة 
   وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع

قام المجلس بعقد ستة )6( اجتماعات خالل العام المالي 2021م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

تاريخ االجتماعاالسم
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6سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل 

6معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي 

6سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس 

6سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن  بن دايل

6سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

6سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد

6سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

6 سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

6سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان 
  ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور 

  لألعضاء لكل اجتماع

قام مجلس اإلدارة بتكوين لجان تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته، وتشمل تلك اللجان ما يلي:

z	اللجنة التنفيذية
z	لجنة الترشيحات والمكافآت 
z	 لجنة المخاطر 
z	لجنة المراجعة 
z	اللجنة الشرعية 

أ - اللجنة التنفيذية
شكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية وفق ما نصت عليه المادة )22( من النمام األساس للمصرف، تمارس جميع السلطات التي 

يخولها لها مجلس اإلدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء ويتولى رئاستها رئيس مجلس اإلدارة ويكون اجتماع اللجنة التنفيذية 
 خالل العام المالي 2021م، كما هو 

ً
 بحضور ثالثة أعضاء على األقل، وقد قامت اللجنة التنفيذية بعقد أحد عشر )11( اجتماعا

ً
صحيحا

موضح في الجدول اآلتي:

تاريخ االجتماعاالسم
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 سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل 
11)رئيس اللجنة(

11سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

11سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

11سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد

11سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة، وتشمل مهام اللجنة التوصية لمجلس اإلدارة 

بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح ووضع سياسات 
لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة سبعة )7( اجتماعات خالل العام المالي 2021م كما 

هو موضح في الجدول اآلتي:

تاريخ االجتماعاالسم
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7سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر )رئيس اللجنة(

7معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي

7سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

7سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك
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الحوكمة  <الحوكمة  <

ج - لجنة المخاطر
ل مجلس اإلدارة لجنة للمخاطر لمساعدة المجلس في اإلشراف على عملية إدارة المخاطر والوفاء بالمسؤوليات األخرى ذات 

ّ
شك

العالقة، وتتكون لجنة المخاطر من أربعة أعضاء وقد عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام المالي 2021م، كما هو موضح في 
الجدول اآلتي:

تاريخ االجتماعاالسم

المجموع2021/10/07م2021/08/01م2021/05/05م2021/02/17م

 معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي 
4)رئيس اللجنة(

4سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

4سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

4سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك 

د - لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من خمسة أعضاء من غير التنفيذيين منهم عضو مستقل من داخل المجلس وعضو غير تنفيذي من 

داخل المجلس وثالث أعضاء مستقلين من خارج المجلس، وتتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية 
والرقابية واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين لضمان استقالليتهم، وقد عقدت اللجنة ستة )6( 

اجتماعات خالل العام المالي 2021م كما هو موضح في الجدول اآلتي:

تاريخ االجتماعاالسم
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6سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد )رئيس اللجنة(

6سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف

6سعادة الدكتور/سعد بن صالح الرويتع 

6سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

6سعادة األستاذ/خالد بن محمد الخويطر

هـ- اللجنة الشرعية
يلتزم مصرف اإلنماء في جميع معامالته بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية، حيث نص النمام األساس للمصرف في المادة )51( 

على أن "تخضع جميع أعمال الشركة ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية"، وقد عّين المصرف لجنة شرعية تتولى بيان األحكام 
والضوابط الشرعية في جميع معامالت المصرف، والتحقق من االلتزام الشرعي في جميع معامالت المصرف، ويساند اللجنة 
الشرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها أمانة اللجنة الشرعية وهي مجموعة إدارية ضمن الهيكل التنميمي للمصرف، 

 من أصحاب الفضيلة العلماء المختصين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد وتتكون اللجنة 
ً
وتضم اللجنة في عضويتها عددا

 خالل العام المالي 2021م، كما هو موضح في الجدول 
ً
الشرعية من أربعة أعضاء وقد عقدت اللجنة سبعة وثالثين )37( اجتماعا

اآلتي:

عدد االجتماعاالسم

المجموعالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالرحمن بن صالح األطرم 
10810937)رئيس اللجنة(

10710936فضيلة الشيـخ الدكتور/عبدالله بن وكّيل الشيخ                 

10810937فضيلة الشيخ الدكتور/سليمان بن تركي التركي              

10810937فضيلة الشيخ الدكتور/يوسف بن عبدالله الشبيلي          

  اجتماعات الجمعية العامة خالل العام وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
عقدت الجمعية العامة غير العادية للمصرف بتاريخ 7 أبريل 2021م، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين:

سجل الحضوراالسم

سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل )رئيس الجمعية(1

معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي  )نائب رئيس الجمعية(2

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس3

سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل4

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين5

سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد6

سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس7

سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر8

سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك9
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الحوكمة  <الحوكمة  <

  اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان اإلدارة التنفيذية
يتقيد المصرف بما تضمنه نمام الشركات والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية على القطاع المصرفي في 

المملكة العربية السعودية فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتحدد مكافآت الموظفين وكبار التنفيذيين وفق العقود 
المبرمة معهم ووفق ما يعتمده مجلس اإلدارة من سياسات وقرارات بهذا الخصوص في ضوء األنممة واللوائح ذات العالقة 

التي تصدرها الجهات اإلشرافية والرقابية على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

المكافآت الثابتة

بدل حضور مبلغ معين*
جلسات 

المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان

مكافأة رئيس 
المجلس 

أو العضو 
المنتدب أو 
أمين السر 
إن كان من 

األعضاء**

المجموعالمجموع
 الكلي

بدل
 المصروفات

: األعضاء المستقلين
ً

أوال

**سعادة الدكتور/عبدالملك بن 
عبدالله الحقيل )رئيس مجلس 

–415,00030,00055,0002,000,0002,500,0002,500,000اإلدارة(

 سعادة الدكتور/سعود بن 
–415,00030,00055,000500,000500,000محمد النمر

***سعادة األستاذ/ 
565,00030,00085,000680,000680,00034,800عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

سعادة األستاذ/محمد بن 
–415,00030,00055,000500,000500,000عبدالرحمن بن دايل

سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل 
–415,00030,00055,000500,000500,000الشيخ مبارك

2,225,000150,000305,0002,000,0004,680,0004,680,00034,800المجموع

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
ثانيا

معالي الدكتور/حمد بن سليمان 
–415,00030,00055,000500,000500,000البازعي

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن 
–395,00030,00075,000500,000500,000عبدالعزيز الفارس

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن 
–435,00030,00035,000500,000500,000عبدالعزيز الحسين

 ***سعادة األستاذ/مطلق بن 
–565,00030,00085,000680,000680,000حمد المريشد

–1,810,000120,000250,0002,180,0002,180,000المجموع

4,035,000270,000555,0002,000,0006,860,0006,860,00034,800اإلجمالي

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان وفقا" لسياسة المكافآت والبدالت ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأمانة السر واإلدارة التنفيذية".

** مكافأة خاصة لرئيس مجلس اإلدارة، وفق الفقرة )2( من المادة )81( من نمام الشركات. 

 في مجلس اإلدارة وفي اللجان 
ً
*** مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضوا

 لنمام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 
ً
المشكلة، وفق المادة )3( من الضوابط واإلجراءات التنميمية الصادرة تنفيذا

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

ب - مكافآت أعضاء اللجان

المجموع  بدل حضور
جلسات

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية

205,000 55,000 150,000 سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل )رئيس اللجنة( 

205,000 55,000 150,000 سعادة األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

205,000 55,000 150,000 سعادة األستاذ /محمد بن عبدالرحمن بن دايل 

205,000 55,000 150,000 سعادة األستاذ /مطلق بن حمد المريشد 

205,000 55,000 150,000 سعادة األستاذ /عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

1,025,000 275,000 750,000 المجموع

المجموع  بدل حضور 
جلسات

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

185,000 35,000 150,000 سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر )رئيس اللجنة( 

185,000 35,000 150,000 معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي 

185,000 35,000 150,000 سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

185,000 35,000 150,000 سعادة األستاذ /هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك 

740,000 140,000 600,000 المجموع

المجموع  بدل حضور 
جلسات

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المخاطر

170,000 20,000 150,000 معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي )رئيس اللجنة( 

170,000 20,000 150,000 سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

170,000 20,000 150,000 سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

170,000 20,000 150,000 سعادة األستاذ /هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

680,000 80,000 600,000 المجموع
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الحوكمة  <الحوكمة  <

المجموع  بدل حضور 
جلسات

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

180,000 30,000 150,000 سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد )رئيس اللجنة(

180,000 30,000 150,000 سعادة الدكتور/أحمد بن عبدالله المنيف

180,000 30,000 150,000 سعادة الدكتور/سعد بن صالح الرويتع

180,000 30,000 150,000 سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

180,000 30,000 150,000 سعادة األستاذ/خالد بن محمد الخويطر

900,000 150,000 750,000 المجموع

المجموع  بدل حضور 
جلسات

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة الشرعية

485,000 185,000 300,000 فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن/ بن صالح األطرم )رئيس اللجنة(

480,000 180,000 300,000 فضيلة الشيـخ الدكتور/عبدالله بن وكّيل الشيخ                 

485,000 185,000 300,000 فضيلة الشيخ الدكتور/سليمان بن تركي التركي              

485,000 185,000 300,000 فضيلة الشيخ الدكتور/يوسف بن عبدالله الشبيلي          

1,935,000 735,000 1,200,000 المجموع

ج - مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت أعلى ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي

المجموع بالريال 

9,734,141رواتبالمكافآت الثابتة

5,130,954بدالت 

–مزايا عينية

14,865,095المجموع

5,077,826مكافآت دوريةالمكافآت المتغيرة

–أرباح

–خطط تحفيزية قصيرة األجل

–خطط تحفيزية طويلة األجل

860,705األسهم الممنوحة )بالقيمة السوقية في تاريخ االستحقاق(

5,938,531المجموع

–مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

20,803,626المجموع الكلي

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس
  إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 

  من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 
  المالية األخيرة.

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

العدد في نهاية العدد في بداية العاماسم من تعود له المصلحةم
العام

صافي 
التغير

نسبة 
التغير

الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

–––400,000–400,000سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل1

–––128,000–128,000معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي2

318,79730.28–1,371,728–1,052,931سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس3

–––1,333–1,333سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل4

–––30,000–30,000سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد5

–––1,145–1,145سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس6

–––70,000–70,000سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر7

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

العدد في نهاية العدد في بداية العاماسم من تعود له المصلحةم
العام

صافي 
التغير

نسبة 
التغير

% الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

27,49813.19–235,953–208,455سعادة األستاذ/ عماد بن عبدالرحمن البتيري1

–––4,478–4,478سعادة األستاذ/عبدالله بن جمعان الزهراني2

15,00311.56–144,787–129,784سعادة األستاذ/مشاري بن عبدالعزيز الجبير 3

164,944326.96–215,391–50,447سعادة الدكتور/سليمان بن علي الحضيف 4

)100()4,666(–––4,666سعادة األستاذ/عادل بن صالح أبا الخيل5

2,0705.20–41,897–39,827سعادة األستاذ/عبدالله بن محمد السالمة6

)23.81()1,250(–4,000–5,250سعادة األستاذ/مشعل بن حمد الربيعة7

3,150100–3,150–-سعادة األستاذ/هشام بن عبدالله الطريقي8

70114.61–5,500–4,799سعادة الدكتور/محمد بن سلطان السهلي9

)100()10,889(–––10,889سعادة األستاذ/حمود بن عبدالعزيز الحميدان10

51,86748.69–158,400–106,533سعادة األستاذ/إياد بن أسامة العثمان11

12,07410.06–132,110–120,036سعادة األستاذ/ياسر بن عبدالعزيز المرشدي12
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الحوكمة  <الحوكمة  <

  التنازل عن مكافآت أو أرباح من قبل 
  أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار
 التنفيذيين   أو المساهمين

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل قام بموجبها أي من أعضاء 
مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويضات، 

وال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي 
المصرف عن أي حقوق في األرباح.

  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس 
  اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه  

  وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت 
  بالتقييم وعالقتها بالشركة

اعتمد مجلس اإلدارة معايير األداء لتقييم أعمال وأعضائه 
ولجانه المنبثقة، وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة لتقييم 
أداء المجلس وأعضائه حيث أظهرت نتائج التقييم بأن مجلس 

اإلدارة يعمل بكفاءة من كافة النواحي الجوهرية.

  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد 
  تعارض بينها وبين قرارات مجلس

  اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ 
  بها بشأن تعيين مراجع حسابات

  الشركة وعزل وتحدي د أتعاب وتقييم 
  أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، 

  ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب
   عدم األخذ بها

ال يوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس 
 اإلدارة، ولم يرفض مجلس اإلدارة أي توصيات بشأن 

تعيين مراجع حسابات المصرف أو عزله أو تحديد أتعابه أو 
تقييم أدائه.

ب - مخاطر السوق:
تمثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات 

النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في 
محددات السوق مثل أسعار األسهم، معدل العائد، أسعار 
الصرف األجنبي وأسعار السلع، ويتولى فريق إدارة مخاطر 
السوق في مجموعة إدارة المخاطر مهام متابعة ورقابة 

مخاطر السوق والسيولة التي قد يتعرض لها المصرف.

ج - مخاطر السيولة: 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي قد تواجه المصرف عند 

الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد 
عن طريق النقد أو عن طريق موجودات مالية اخرى، وتنشأ 

مخاطر السيولة في حاالت عدم استقرار األسواق أو في 
حاالت انخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما قد يؤدي 

إلى نقص بعض مصادر األموال، وللتقليل من هذه المخاطر، 
قامت إدارة المصرف بتنويع مصادر التمويل، كما تقوم 

إدارة المصرف بإدارة الموجودات آخذة في االعتبار احتياجات 
السيولة، باإلضافة إلى االحتفاظ برصيد مالئم من النقد وما 
يماثله. وتتم مراقبة االنكشاف على كافة المخاطر من قبل 

مجلس اإلدارة ولجان اإلدارة األخرى، ولتعزيز مراقبة المخاطر 
ل مجلس اإلدارة لجنة للمخاطر لمساعدة المجلس في 

ّ
شك

اإلشراف على عملية إدارة المخاطر والوفاء بالمسؤوليات 
األخرى ذات العالقة، وتشتمل اإليضاحات من 26 إلى 31 ضمن 

القوائم المالية الموحدة المدققة لمصرف اإلنماء للعام 
المالي 2021م على شرح تفصيلي للمخاطر الرئيسية التي 

يتعرض لها المصرف واستراتيجية إدارتها..

  نظام الرقابة الداخلية 
تعد إدارة المصرف مسؤولة عن إيجاد واستمرار نمام مالئم 

وفعال للرقابة الداخلية، ويتضّمن نمام الرقابة الداخلية 
السياسات واإلجراءات التي ُصممت تحت إشراف مجلس اإلدارة 

لتحقيق أهداف المصرف. ويشمل نطاق إدارة المراجعة 
الداخلية – المستقلة عن اإلدارة التنفيذية – تقويم مدى 
كفاءة وفعالية نمام الرقابة الداخلية في المصرف ورفع 

نتائج التقويم الهامة والجوهرية إلى لجنة المراجعة، وتقوم 
لجنة المراجعة باالطالع على التقارير الخاصة بإجراءات الرقابة 

الداخلية للمصرف، والتي من أهمها التقارير الصادرة عن 
مجموعة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام. كما يتم في 
اجتماعات اللجنة، متابعة أثر التعليمات الصادرة عن البنك 
المركزي السعودي والهيئات الرقابية األخرى، وبحث أي 

تغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية )IFRS( سواء مع مسؤولي المصرف أو 

 للتعليمات 
ً
مع المراجعين الخارجيين لضمان تطبيقها وفقا

المذكورة. هذا وتقوم اللجنة بإعداد تقرير لمجلس اإلدارة 
يبين أوجه القصور )إن وجدت( في فعالًية وكفاءة الرقابة 

الداخلية في المصرف واإلجراءات الرقابية المتبعة لعالج 
المالحمات القائمة.

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

  اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة 
  إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير
  بمقترحات 

ً
  التنفيذيين – علما

  المساهمين وملحوظاتهم حيال
  مصرف وأدائه 

يحرص المجلس على تمكين المساهمين من ممارسة 
حقوقهم وتقديم مالحماتهم واستفساراتهم أثناء 
اجتماعات الجمعية العامة ويتم تدوينها في محضر 

اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تخصيص وسائل تواصل 
للمساهمين يتم من خاللها تلقي استفسارات، ومالحمات 

المساهمين – إن وجدت – وتعرض على أعضاء المجلس في 
أول اجتماع الحق لمجلس اإلدارة مع تضمينها في محضر 

االجتماع.

  المعلومات المتعلقة بأي مخاطر 
  يواجهها المصرف )سواء أكانت مخاطر 

   تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم 
  مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه 

   المخاطر ومراقبتها

في إطار ممارسة األعمال المصرفية االعتيادية يتعرض 
المصرف كغيره من المصارف إلى مخاطر مختلفة، وتم وضع 

األنممة واإلجراءات في المصرف من أجل تحديد ومراقبة 
واإلبالغ عن كافة المخاطر الرئيسية، وتتضّمن المخاطر 

الرئيسية التي يمكن أن يواجهها المصرف اآلتي:

أ - مخاطر االئتمان:
 للمصرف، وتعرف 

ً
تعد مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية

على أنها المخاطر الناتجة عن إخفاق األطراف األخرى في 
الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف عند استحقاقها مما قد 

يؤدي الى تكبد المصرف لخسائر مالية، ويقوم المصرف بإدارة 
مخاطر االئتمان بفعالية من خالل سياسات مخاطر االئتمان 
والتي تضع ضوابط لألسواق المستهدفة، ومعايير قبول 

المخاطر، واإلفصاحات المطلوبة من العمالء، وحدود التركز 
إضافة إلى اإلدارة اليومية للحسابات.

ولضمان سالمة الفحص االئتماني كّون المصرف مجموعة 
مستقلة إلدارة المخاطر وأحد مهامها تطبيق ومتابعة 

سياسة مخاطر االئتمان، وعمليات االئتمان وما يتعلق بها من 
مستندات بعد اعتمادها، كما تتولى مسؤولية متابعة أي 

مشاكل ائتمانية قد تطرأ في تمويالت العمالء.

من منطلق مسؤولية إدارة المصرف عن إعداد نمام 
شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المعتمدة 

للمصرف، فقد تم بناء نمام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة 
المصرف ويضع في االعتبار األهمية النسبية للمخاطر المالية 

والمخاطر األخرى المالزمة لهذه األنشطة.  لقد تم تصميم 
نمام الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في 

 من الرقابة المستمرة 
ً
 معقوال

ً
الوقت المناسب مما يوفر قدرا

والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها.

ويستند نمام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة 
المصرف لوضع نمام رقابة يتناسب مع األهمية النسبية 

للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة 
المصرف، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط 

رقابية محددة، وتم تصميم نمام الرقابة الداخلية بغرض 
إدارة مخاطر عدم تحقيق األهداف وليس لتفاديها، وبالتالي 

فإن نمام الرقابة الداخلية مصمم إلعطاء تأكيدات معقولة 
لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

 إضافة لما ذكر فإن الجمعية العامة شكلت لجنة مراجعة 
تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين 

والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية 
الرقابة الداخلية. 

بناًء على ما ذكر فإن المصرف لديه نمام رقابة داخلية سليم 
وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخالل 

العام لم يكن هناك مالحمات جوهرية تتعلق بفعالية نمام 
وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف.  

  تطبيق أحكام حوكمة الشركات
يلتزم المصرف – بصفة عامة – بتطبيق األحكام الواردة في 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة 
عن البنك المركزي السعودي والتعليمات التي يصدرها البنك 
المركزي السعودي، ونمام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، 
ويحرص المصرف على االلتزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة 

مايستجد حولها.

  أخالقيات العمل
دأب مصرف اإلنماء منذ تأسيسه على بناء بيئة عمل ملتزمة 

بأعلى المعايير األخالقية النابعة من األحكام والضوابط 
الشرعية واألنممة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية 

واإلشرافية، ويعمل المصرف باستمرار على تعريف منسوبيه 
بأخالقيات العمل لالرتقاء بخدمة العمالء، كما يشجع المصرف 

منسوبيه من خالل برامج التدريب والتوعية على االلتزام 
بالشفافية واستشعار المسؤولية واالبداع في العمل وحسن 
التعامل مع العمالء والزمالء في العمل وتجنب كل ما ينافي 

القيم اإلسالمية أو يتعارض مع قيم المصرف أو األنممة 
والضوابط اإلشرافية، والعمل على تأصيل تلك القيم لدى 

جميع منسوبي و منسوبات المصرف. 
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الحوكمة  <الحوكمة  <

  المساهمات االجتماعية للمصرف  

يقوم المصرف بتخصيص نسبة ال تتجاوز 1% من صافي أرباح كل عام لحساب احتياطي خدمة المجتمع، على أن يتم الصرف من 
 للبرامج والمبالغ والصالحيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة. تم خالل العام 2021م صرف اآلتي: 

ً
االحتياطي وفقا

المبلغ بالريالاإلسهامات االجتماعيةم

1,000,000تبرع المصرع للحملة الوطنية للعمل الخيري )إحسان(1

2,200,000مساهمة المصرف في دعم مركز التمّيز للتوحد – للسنة الرابعة 2

3,200,000اإلجمالي     

  عدد طلبات المصرف لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
فيما يلي بيان بعدد وتواريخ طلبات المصرف لسجل المساهمين:

أسباب الطلبتاريخ الطلبتسلسل 

تحديث سجل المساهمين2021/03/25م1

اجتماع الجمعية العامة2021/03/25م2

توزيع أرباح األسهم النقدية لعام 2020م2021/03/25م3

تحديث سجل المساهمين2021/07/04م4

تحديث سجل المساهمين2021/10/04م5

تحديث سجل المساهمين2021/10/06م6

تحديث سجل المساهمين2021/10/06م7

تحديث سجل المساهمين2021/10/06م8

إعداد التقرير السنوي لعام 2021م2021/10/06م9

تحديث سجل المساهمين2021/11/10م10

تحديث سجل المساهمين2021/12/01م11

تحديث سجل المساهمين2021/12/22م12

  الخطط المستقبلية
سيواصل المصرف تنفيذ خططه الطموحة لزيادة أنشطته 
وعملياته من خالل تقديم العديد من المنتجات والخدمات 

المالية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية مع 
االستمرار في استكمال شبكة الفروع والصرافات اآللية، وزيادة 

أعداد العمالء من األفراد والشركات وبناء محفمة التمويل 
وودائع العمالء، وتدشين فروع رقمية على مدار الساعة، كما 
ينوي مصرف اإلنماء إطالق المزيد من الصناديق االستثمارية 

إلدارة األصول من خالل الذراع االستثماري للمصرف )شركة 
اإلنماء لالستثمار(، باإلضافة إلى التوسع في تقديم خدمات 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في خدمات 
التحويل من خالل )خدمات شركة إرسال( التي يملكها مناصفة 

مع مؤسسة البريد السعودي.

مواكبة للبيئة المصرفية المتغيرة ومراعاة للتأثيرات المتوقعة 
لوباء كوفيد19-، أعد مصرف اإلنماء خطة نمو طموحة 

ومفصلة للسنوات الخمس القادمة 2025-2021.

  خاتمة
يسر مجلس اإلدارة أن ُيعبر عن تقديره البالغ لإلنجازات التي 
حققها المصرف خالل العام المالي 2021م والتي اشتملت 

على زيادة شبكة الفروع والصرافات اآللية والتوسع في 
الخدمات والمنتجات الُمقدمة لعمالء مصرف اإلنماء، كإطالق 

البطاقات الرقمية، وتدشين بـرنامج التمويل المضمون 
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير 

خدمة ادخار األبناء، باإلضافة إلى الحصول على موافقة البنك 
 AlinmaPay المركزي السعودي بالترخيص للمحفمة الرقمية

كذلك القيام بتدشين أعمال المصرف في عدد من مناطق 
المملكة مثل جازان وحائل ومحافمة البكيرية، وجميع هذه 

المناشط والجهود أسهمت في نمو عدد عمالء المصرف 
 على نتائج المصرف 

ً
وزيادة أعداد العمليات، مما أنعكس إيجابا

المالية ولله الحمد. 

تقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة

كما يرفع مجلس اإلدارة شكره لعمالء المصرف والمساهمين 
الكرام والجهات الحكومية واإلشرافية في المملكة العربية 

السعودية، على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان 
له عميم األثر في تحقيق المصرف للتقدم واالزدهار، كما 
أنه ُيثّمن لجميع منسوبي ومنسوبات المصرف جهودهم 

المخلصة في تأدية مهاهم وتحقيق مستهدفات أعمالهم.

وبهذه المناسبة يرفع مجلس اإلدارة وجميع منسوبي 
ومنسوبات المصرف الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي 
عهده األمين األمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفمهم الله، على الخدمات 
الجليلة والجهود الكبيرة التي يقدمونها للوطن والمواطن، 
سائلين الله عز وجل أن ُيسدد على الخير خطاهم وأن يحفظ 

الله وطننا المعطاء من كل سوء ومكروه.
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الحوكمة  <الحوكمة  <  إدارة 
المخاطر

 إدارة 
المخاطر

 للمخاطر عامل جوهري في نجاح مصرِف 
َ

الة  الفعَّ
َ

تعد اإلدارة
اإلنماء، حيث يلتزم المصرف بتقييم إطار إدارة المخاطر بشكل 

فعال ومستمر، مما يضمن استجابته السريعة للتغييرات 
ومواكبتها وخاصة مع زيادة المتطلبات التنميمية المفروضة 

رات الناشئة في بيئة  من الجهات اإلشرافية وتعدد التطوَّ
األعمال. 

  حوكمة المخاطر 
تقوم إدارة المخاطر للمصرف باتباع نموذج "خطوط الدفاع الثالثة": 

رة
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خط الدفاع
الثاني

خط الدفاع
الثالث

 خط الدفاع

المراجعة الداخلية
مجموعات األعمال

وحدات دعم األعمال

الشركات
 األفراد
 الخزينة

المالية
 تقنية المعلومات

 رأس المال البشري
 العمليات
 المباني

 الشؤون القانونية
 التسويق

وحدات الرقابة

الشرعية

االلتزام

ل من  وَّ
َ
فاع األ  الدِّ

ُّ
ط

َ
ف خ

َّ
ل
َ
أ
َ
َيت

لة في وظائف 
َّ
األعمال المتمث

قطاعات الشركات واألفراد 
والخزينة في المصرف. ويمتلك 

هذا الخط المخاطر بما في 
ذلك المخاطر الناشئة، ويتولى 
مسؤولية تحديدها وتسجيلها 

ومراقبتها واإلبالغ عنها وإدارتها 
بشكل فعال، والتأكد من تطبيق 

الضوابط الداخلية والتقييمات 
الصحيحة للحد منها. باإلضافة 
إلى ضمان بقائها ضمن حدود 
تحمل وتقّبل المخاطر للمصرف 
والتأكد من االلتزام بالسياسات 

واإلرشادات والحدود ذات الصلة. 

اني من 
َّ
فاع الث  الدِّ

ُّ
ط

َ
ف خ

َّ
ل
َ
أ
َ
َيت

مجموعة إدارة المخاطر 
ووظائف الرقابة مثل لجنة 

الموجودات والمطلوبات واللجان 
األخرى. وتتولى هذه الوظائف 
وضع معايير التقييم الُمستقل 

واإلشراف على ومراقبة خط 
الدفاع األول لضمان اإلدارة 
 عن 

ً
الفعالة للمخاطر، فضال

مراقبة المخاطر والتحكم فيها. 
كما أنها تحدد مدى قابلية 

تحمل المخاطر، وحدود المخاطر، 
ا 

ً
طر، وفق

ُ
والسياسات واأل

ألفضل الممارسات والمتطلبات 
التنميمية، والتدابير، وضوابط 
المراقبة واإلبالغ عن المخاطر 

التي تم التعرض لها فيما 
يتعلق بحدود المخاطر ومدى 

تقبلها، والمخاطر الناشئة.

عد المراجعة الداخلية خط 
ُ
ت

الدفاع الثالث و تقدم تأكيدات 
مستقلة وموضوعية بشأن 

تصميم وتطبيق إجراءات 
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

وعمليات الحوكمة على 
مستوى المصرف.

لجنة إدارة الموجودات 
)ALCO( والمطلوبات

لجنة االئتمان 
لجنة االستثمار

وحدة التميز في إدارة المخاطر 
وفق إطار لجنة بازل

 إدارة مخاطر االئتمان

 إدارة مخاطر السوق

 إدارة المخاطر التشغيلية

إدارة األمن السيبراني

قطاع إدارة المخاطر

  هيكل حوكمة إدارة المخاطر  
تتميز حوكمة المخاطر في مصرف اإلنماء بهيكل راسخ، إذ 
يدعم المصرف مجلس إدارة يتمتع بخبرات متنوعة، ولجنة 

مخاطر دؤوبة إلى جانب فريق إدارة تنفيذية متمرس يحمى 
بسجل حافل باإلنجازات.  ويتبع المصرف النهج المركزي في 

عملية اتخاذ القرار من خالل عدد من اللجان التنفيذية ولجان 
إدارة المخاطر. 

مجلس 
اإلدارة

اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي

 رئيس قطاع 
المخاطر

 التميز في إدارة 
المخاطر

 إدارة مخاطر 
االئتمان

 إدارة المخاطر 
التشغيلية

 إدارة مخاطر 
السوق

 إدارة األمن 
السيبراني

 االلتزام بضوابط 
 األمن السيبراني 

وحوكمته

إدارة مخاطر األمن 
السيبراني

 تقييم المخاطر
 التشغيلية ومراقبتها 

 اإلبالغ عن مخاطر
 االئتمان

إدارة المحافظ االئتمانية

بازل

المراجعة

الشرعية

االلتزام

سياسة مخاطر االئتمان 
وتتبع مدى قابلية تحمل 

المخاطر

 إدارة استمرارية 
األعمال

مركز دفاع األمن 
السيبراني

لجنة المخاطر التابعة 
لمجلس اإلدارة

لجنة إدارة الموجودات 
)ALCO( والمطلوبات

لجنة المراجعة
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الحوكمة  <الحوكمة  <  إدارة 
المخاطر

 إدارة 
المخاطر

  قابلية تحمل المخاطر
تعكس قابلية تحمل المخاطِر حجم ونوع المخاطر التي 

يتسنى للمصرف تحملها، سعًيا منه لتحقيق أهدافه المالية 
واالستراتيجية. كما أن الصياغة الواضحة لقابلية تحمل المخاطر 

وتأصيلها يساهم في تكوين ثقافة مخاطر راسخة وخلق 
حالة مثلى من التوازن بين المخاطر والعوائد، وفي الوقت 

ها اإلطار  ذاته ضمان التزام المصرف بحدود المخاطر التي يقرَّ
التنميمي السائد.

  تحديد وإدارة المخاطر
ال بد من إجراء عملية شاملة لتحديد المخاطر وتقييم أهميتها 
الية. والمخاطر من حيث التعريف  النسبية من أجل إدارتها بفعَّ

هي التأثير المحتمل الذي قد تخلفه االنحرافات المغايرة 
للنتائج المتوقعة بما يؤثر على أرباح المصرف ورأس ماله 

 عن قدرته على مواكبة المتغيرات 
ً

وسيولته وسمعته فضال
الناتجة عن نقاط الضعف الداخلية والخارجية.

  أنواع المخاطر الرئيسية
في إطار ممارسة األعمال المصرفية االعتيادية، يتعرض 

المصرف كغيره من المصارف إلى مخاطر مختلفة، حيث تم 
وضع األنممة واإلجراءات من أجل تحديد ومراقبة واإلبالغ عن 

ا 
ً
كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر تأثيًرا ملحوظ
 
ً
على المصرف. وتعد المخاطر ذات األهمية القصوى مخاطرا

رئيسية لما لها من تأثير مباشر أو لما قد تخلفه من أثر، حيث 
ينعكس تأثيرها بشكل ملحوظ على األعمال األساسية للمصرف 

واألنشطة المدرة لإليرادات )المخاطر المالية(، أو نمًرا لكونها 
ف عواقب 

ّ
 في أعمال المصرف ومن شأنها أن تخل

ً
عنصًرا متأصال

وخيمة على المستويات اإلستراتيجية أو التجارية أو المالية أو 
اإلضرار بالسمعة )المخاطر غير المالية(، أو كليهما.

وتتضمن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يواجهها المصرف 
اآلتي:

مخاطر االئتمان
تعد مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية للمصرف، وتعرف 

مخاطر االئتمان أنها المخاطر الناتجة عن إخفاق األطراف 
األخرى في الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف، مما قد يؤدي 

إلى تكبد المصرف لخسائر مالية. ويقوم المصرف بإدارة 
مخاطر االئتمان بفعالية من خالل سياسات مخاطر االئتمان 

وإجراءاتها، والتي تضع الضوابط لألسواق المستهدفة، 
ومعايير قبول المخاطر، والحد األدنى من اإلفصاحات 

المطلوبة من العمالء، وعملية المراجعة والموافقة، وحدود 
التركز إضافة إلى اإلدارة اليومية للحسابات.

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات 

النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في 
محددات السوق مثل أسعار األسهم ومعدل العائد وأسعار 

الصرف األجنبي وأسعار السلع. ويتولى فريق إدارة مخاطر 
السوق لدى المصرف في مجموعة إدارة المخاطر مهام 
المتابعة والرقابة الدورية على مخاطر السوق والسيولة 

التي قد يتعرض لها المصرف.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي قد تواجه المصرف عند 

الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد 
عن طريق النقد أو عن طريق موجودات مالية أخرى. وتنشأ 

مخاطر السيولة في حاالت عدم استقرار األسواق أو في 
حاالت انخفاض مستوى التصنيف االئتماني للمصرف، مما قد 

يؤدي إلى نقص بعض مصادر األموال. وللتقليل من هذه 
المخاطر، قامت إدارة المصرف بتنويع مصادر التمويل، كما 
تقوم إدارة المصرف بإدارة الموجودات آخذة في االعتبار 

احتياجات السيولة، باإلضافة إلى االحتفاظ برصيد مالئم من 
ا لنمام مراقبة البنوك واللوائح الصادر 

ً
النقد وما يماثله. وفق

عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ المصرف بوديعة 
قانونية لدى البنك المركزي السعودي تعادل 11% من 

إجمالي الودائع تحت الطلب و 4% من استثمارات العمالء 
ألجل. كما يحتفظ المصرف باحتياطيات سائلة ال تقل عن %20 
من التزامات الودائع الخاصة به، على هيئة نقد وموجودات، 

والتي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تتجاوز 30 يوًما.

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن 

قصور أو فشل في اإلجراءات الداخلية أو الموظفين أو 
األنممة اآللية أو بفعل عوامل خارجية أخرى. وقد تقع بأي 

جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. وتخضع المخاطر 
التشغيلية للمصرف للمتابعة والرقابة الدورية من فريق إدارة 

المخاطر التشغيلية، وقد أكمل المصرف بنجاح اختبار موقع 
معالجة حاالت الكوارث وتوثيق برنامج استمرارية األعمال. 

وبغرض تنميم قياس مخاطر التشغيل والتخفيف من آثارها، 
قام المصرف بتأسيس إطار عمل لبيئة األعمال ومؤشرات 
الرقابة الداخلية )مؤشرات األداء الرئيسية( لجميع وحدات 
األعمال ودعم األعمال، والتي تخضع للمراقبة االستباقية.

مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية
كون المصرف أحد المصارف المتوافقة مع الشريعة، فقد 
يتعرض المصرف لمخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية، 
وللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف بوضع سياسات 

وإجراءات شاملة لاللتزام بذلك، إضافة إلى تشكيل لجنة 
 وإدارة رقابة شرعية.

ً
شرعية

مخاطر السمعة
تشمل مخاطر السمعة اآلثار العكسية المحتملة الناجمة عن الدعاية السلبية لمنتجات المصرف وخدماته وكفاءته وسالمة أعماله 
ا يلتزم بالضوابط واألحكام الشرعية في جميع أعماله، فإن أحد أهم مسببات مخاطر السمعة 

ً
وموثوقيته. وكون المصرف مصرف

هو عدم االلتزام ألحكام الشريعة اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ الدعاية السلبية من حاالت االحتيال الكبيرة 
وشكاوى العمالء والعقوبات النمامية واالنطباعات السلبية عن الوضع المالي للمصرف. ويحرص المصرف على وضع الضوابط 

الكفيلة بالحد منها ومنعها. واعتمد المصرف منهًجا قائًما على بطاقة قياس األداء المتوازن لتقييم مخاطر السمعة الستنتاج 
المؤشرات العامة لمخاطر السمعة على المصرف.

أداء المخاطر لمصرف اإلنماء

فئة المخاطر 
ومعاييرها 

 

معايير مؤشر المخاطر الرئيس
السياسة

)بواسطة 
البنك المركزي 

السعودي أو 
المصرف(

المركز الفعلي

كما في 31 ديسمبر 
2021م

كما في 31 ديسمبر 
2020م

مخاطر االئتمان

جودة محفمة 
التمويل

2.49%1.75%نسبة إجمالي التمويالت المتعثرة

1.21% 0.68%نسبة صافي التمويل المتعثر 

انخفاض القيمة كنسبة من إجمالي 
التمويالت المتعثرة 

%177.07%114.47

المتوسط المرجح لدرجة التصنيف 
لمحفمة التمويل اإلجمالية

 66

تمويل المحفمة حسب المنتج – يتعين التركز
االحتفاظ بأعلى معدل تعرض للمخاطر 

كنسبة من إجمالي محفمة التمويل

%57%51

الدفعات المقدمة حسب القطاع 
االقتصادي الفرعي

)باستخدام مؤشر هيرفيندال - 
هيرشمان أو منهجية أخرى(

 1,0241,039
يعكس مؤشر 

هيرفيندال - هيرشمان 
أعاله قطاع المصرف 

الحالي

التعرضات للمخاطر التي تتجاوز نسبة 
5% من رأس المال المؤهل )باستخدام 

مؤشر هيرفيندال – هيرشمان(

بموجب االلتزام 
الفردي                    

  37,750,842,142

1,651

التعرضات للمخاطر التي تتجاوز 
نسبة 15% من رأس المال المؤهل 

)باستخدام مؤشر هيرفيندال – 
هيرشمان(

بموجب االلتزام 
الفردي

قيمة ال تذكر

552

إجمالي التعرضات للمخاطر التي 
تتجاوز نسبة 15% من رأس المال 

المؤهل

بموجب االلتزام على 
مستوى المجموعة     

4,743,722,712

8,112,236,104

درجة التصنيف االئتماني ألعلى تعرض التعرض عبر الحدود
للمحفمة بحسب وكالة فيتش  

 +BB-BBB
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الحوكمة  <الحوكمة  <  إدارة 
المخاطر

فئة المخاطر 
ومعاييرها 

 

معايير مؤشر المخاطر الرئيس
السياسة

)بواسطة 
البنك المركزي 

السعودي أو 
المصرف(

المركز الفعلي

كما في 31 ديسمبر 
2021م

كما في 31 ديسمبر 
2020م

مخاطر السوق

مخاطر أسعار 
الفائدة

ُيعرف "نهج األرباح" من خالل تأثير 
التغيرات في معدالت الربح على أرباح 

المصرف. ُيقاس من خالل التغيرات 
في صافي الدخل قبل االستثمارات 
والتمويل وهو الفرق بين إجمالي 

اإليرادات وتكاليف التمويل.

%10-%12.75/%7.04-%8.92/%8.29-

استخدام "نهج القيمة االقتصادية" 
في تحليل تأثير معدالت الربح على 

القيمة االقتصادية للمصرف أو القيمة 
السوقية، والتي يمكن اعتبارها 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية للموجودات وااللتزامات.

%15-%8.35%6.28-

نسبة السيولة للبنك المركزي مخاطر السيولة
% )SLR( السعودي

%20%26.84%28.62

% )LCR( 188.19%134.10%100%نسبة تغطية السيولة

نسبة صافي التمويل المستقر 
%)NSFR(

%100%111.70%110.19

مخاطر التشغيل

حد تحمل الخسارة التشغيلية )كنسبة خسائر التشغيل
مئوية من متوسط الدخل اإلجمالي 

للسنوات الثالث الماضية أو أي قاعدة 
أخرى يستخدمها المصرف(

35,000/7,306 = 21%35,000/6,258 = 18%35 مليون

وقت تشغيل األنممة الحساسة توافر األنممة
)الحرجة( كنسبة مئوية

بحاجة الى 
مزيد من 
التوضيح

%100%99.99

المخاطر 
االستراتيجية

نسب كفاية رأس المال:
نسبة رأس المال العادي من الفئة 

% CET 1 األولى
نسبة رأس المال من الفئة األولى 

والثانية

%14.25%18.79%16.79

نسبة العائد على حقوق المساهمين   
 )ROE(

%8%10.54%8.39

BBB+BBB+BBB+تصنيف فيتش االئتماني

اللجنة 
الشرعية

 من العلماء المختصين 
ً
اللجنة تضم في عضويتها عددا

في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، يعتمد تكوينها 
من الجمعية العامة للمصرف وهي مستقلة عن جميع 

إدارات المصرف التنفيذية، وتخضع جميع معامالت المصرف 
لموافقتها ومراقبتها، وتعد قراراتها ملزمة لجميع إدارات 

المصرف ومنسوبيه. 

  أهداف اللجنة الشرعية 
z	بيان األحكام الشرعية في جميع معامالت المصرف
z	التحقق من االلتزام الشرعي في جميع معامالت المصرف
z	 اإلسهام فيما يخدم تنمية أداء المصرف من الناحية

الشرعية والمحافمة على هويته اإلسالمية في 
السياسات والمعايير واإلجراءات ونحوها

z	 تعزيز مشاركة المصرف في التعريف بالمصرفية اإلسالمية
واإلسهام في تطويرها 

خالل عام 2021م، عقدت اللجنة 37 اجتماعا ناقشت فيها 262 
موضوعا شملت: أفكار المنتجات والخدمات، وثائق المنتجات 

والخدمات،  والتعديالت على الوثائق المعتمدة، وتقارير 
الرقابة الشرعية، ومتابعة المالحمات الرقابية الشرعية، 

واالستفسارات من الفئات المستفيدة داخل المصرف وغيرها 
من الموضوعات ذات الصلة. 

وتضمنت نتائج الموضوعات التي عرضت على اللجنة الشرعية 
في عام 2021م إصدار 64 قرارا و117 خطابا و26 توجيها 

للمالحمات الرقابية الشرعية.

بلغ إجمالي عدد القرارات الشرعية الصادرة من المصرف 
.
ً
بنهاية عام 2021م 1204 قرارا

كما شاركت اللجنة الشرعية في عام 2021م في العديد من 
اللقاءات العلمية، وجلسات االستماع مع الجهات والمنممات 

ذات الصلة، وجرى االجتماع والتنسيق مع مجلس اإلدارة ولجنة 
المراجعة، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء المصرف ومساهميه 

من خالل حضورها الجمعية العامة.
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الحوكمة  <الحوكمة  < اللجنة الشرعية

  أمانة اللجنة الشرعية   
هي جهاز فني وإداري متفرغ يساند اللجنة الشرعية في 

 مجموعة 
ً
تحقيق أهدافها وأداء أعمالها. وتعد األمانة إداريا

من مجموعات المصرف مع ارتباطها الفني المباشر باللجنة 
الشرعية.

تؤدي أمانة اللجنة الشرعية واجباتها ومهامها من خالل 
إداراتها على النحو التالي:   

إدارة الدراسات واالستشارات 

تتولى إدارة الدراسات واالستشارات تقديم االستشارات 
الشرعية وخدمات الدراسات لجميع إدارات المصرف وفروعه 

من خالل دراسة معامالت المصرف وعقوده واتفاقياته 
ووثائقه ونماذجه، باإلضافة إلى إعداد البحوث وتقديم 

المذكرات للجنة الشرعية للمنتجات والمعامالت واألنشطة 
والوثائق والنماذج ذات الصلة بناء على متطلبات المصرف، 

كما أن من مسؤوليات اإلدارة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة 
الشرعية واألوراق البحثية والدراسات المتعلقة باألنشطة 

المصرفية وإدارة المشاريع العلمية والمشاركة في ورش 
العمل مع المجموعات واإلدارات المصرفية األخرى.   

تطوير المنتجات الشرعية

تتولى إدارة تطوير المنتجات الشرعية مسؤولية المشاركة 
في ابتكار المنتجات وتطويرها في ضوء الضوابط الشرعية 

من خالل المساهمة الفعالة مع وحدات األعمال ذات الصلة، 
والمساهمة في إجراء الدراسات الشرعية فيما يتعلق 

بالمنتجات الجديدة.

إدارة الرقابة الشرعية

تعد إدارة الرقابة الشرعية مسؤولة عن جميع األعمال 
المتعلقة باالمتثال لألحكام والضوابط الشرعية وفق ما تقرره 

اللجنة الشرعية في المصرف، وتشمل إدارة مخاطر عدم 
االمتثال لقرارات اللجنة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي 

لنشاط أعمال المصرف للتحقق من امتثاله بتلك القرارات، 
وتقديم نتائج ومالحمات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل 

من اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة.

إدارة دعم أمانة اللجنة الشرعية

تتولى إدارة دعم أمانة اللجنة الشرعية اإلشراف على 
اجتماعات اللجنة الشرعية ومسؤولية تبليغ النتائج.

 تقدم الدعم لجميع أعمال أمانة اللجنة الشرعية المرتبطة 
بتوفير مصادر المعرفة اإللكترونية والورقية للمصارف 

واألمانة. باإلضافة إلى التأكد من وجود وترتيب قنوات االتصال 
بين أمانة اللجنة الشرعية والموظفين وعمالء المصرف 

لألمانة، وتقديم المساعدات الفنية واللوجستية لألمانة لعقد 
الندوات وورش العمل.

 ،
ً
وقد قامت أمانة اللجنة الشرعية بدراسة عدد 412 موضوعا

وقدمت الدعم للمصرف وفقا لما صدر عن اللجنة الشرعية من 
قرارات، وقد شملت الموضوعات محل الدراسة األفكار الخاصة 

بالمنتجات والخدمات الجديدة  أو الحالية، وتعديالت على 
الوثائق المعتمدة.

شاركت أمانة اللجنة الشرعية في تطوير وابتكار المنتجات 
بالتعاون مع المجموعات األخرى داخل المصرف. من خالل 

تطوير أكثر من 11 منتجا وخدمة. 

ودعمت األمانة المصرف في االستجابة الستفسارات موظفي 
المصرف وعمالئه من خالل اإلجابة على 114 استفسارا واردا من 

موظفي المصرف قبل تنفيذ المعامالت وفقا لقرارات اللجنة 
الشرعية و47 ردا على استفسارات عمالء المصرف المتعلقة 

بالتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية للمعامالت من خالل 
خدمة االتصال الشرعي.

التوعية والتدريب 

 من حرص المصرف على تحقيق المزيد من التطوير 
ً
وانطالقا

والنمو من منمور الشريعة والحفاظ على هويته اإلسالمية 
في سياساته ومعاييره وإجراءاته، توالت تحديثات تطبيق " 

إصدارات اإلنماء الشرعية" على األجهزة الذكية، وهو التطبيق 
األول في العالم حين إطالقه من قبل المصرف في العام 

2018م ويعنى بنشر قرارات اللجنة الشرعية للمصرف والبحوث 
والمواد العلمية والتوعوية ذات الصلة بأعمال المصرف من 

الناحية الشرعية، وقد بلغ عدد التنزيالت ما يزيد عن 9248 
.
ً
تنزيال

كما نممت أمانة اللجنة الشرعية ورشتي عمل بعنوان 
)القسائم الشرائية، حقيقتها وتوصيفها الفقهي، واآلثار 

المترتبة عليها(  و )منتج تمويل العمالء عن طريق شهادات 
االستثمار  النماء( وقد بلغ عدد الحضور أكثر من 40  من أصحاب 

التخصصات ذات الصلة.

كما تم خالل هذا العام إعداد 8 أبحاث شرعية متخصصة.

وقد نفذت األمانة 11 برنامجا للتوعية والتدريب استفاد منها 9 
جهات من جهات المصرف، وبلغ عدد المستفيدين منها 888 

.
ً
موظفا

مشاركات األمانة

المشاركة في عضوية لجنة المصرفية اإلسالمية   .1
بإشراف البنك المركزي، وعضوية اللجان التابعة لها.

المشاركة في الملتقى الوطني األول للمصرفية   .2
اإلسالمية.

تقديم محاضرة افتراضية بعنوان "المصرفية اإلسالمية   .3
في البنوك" للغرفة التجارية بتنميم اللجنة اإلعالمية 

للبنوك السعودية.

المشاركة في ندوة مستقبل العمل المصرفي   .4
اإلسالمي.

اللجنة الشرعية
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القوائم المالية الموحدة <الحوكمة  <

  تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
  عن السنة المالية المنتهية في 31 

  ديسمبر 2021م
تتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية والسياسات 

المحاسبية واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية 
والمراجعين الخارجيين، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل 

العام المالي 2021م، وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام 
بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

z	 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي
2021م.

z	 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطة
المراجعة خالل العام المالي 2021م.

z	.دراسة تقارير المراجعة الداخلية خالل العام 2021م
z	 دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31م

والقوائم الربعية ورفع التوصية للنمر في اعتمادها إلى 
مجلس اإلدارة.

z	 دراسة “خطاب اإلدارة” الصادر من مراجعي الحسابات
الخارجيين.

z	 دراسة عروض مراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية
بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 

2021/12/31م.
z	 دراسة تقارير االلتزام الربعية عن التزام المصرف بالمتطلبات

النمامية والسياسات واإلجراءات الداخلية.

  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
من منطلق مسؤولية إدارة المصرف عن إعداد نمام شامل 

وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المعتمدة للمصرف 
فقد تم بناء نمام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة المصرف 

ويضع في االعتبار األهمية النسبية للمخاطر المالية 
والمخاطر األخرى المالزمة لهذه األنشطة، لقد تم تصميم 

نمام للرقابة الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في 
الوقت المناسب مما يوفر قدرا معقوال من الرقابة المستمرة 

والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها. 

ويستند نمام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة 
المصرف لوضع نمام رقابة يتناسب مع األهمية النسبية 

للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة 
المصرف، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط 

رقابية محددة. وقد صمم المصرف نمام الرقابة الداخلية 
بغرض إدارة المخاطر التي تساعده على تحقيق األهداف، 

وبالتالي فان نمام الرقابة الداخلية مصمم إلعطاء تأكيدات 
معقولة لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

وتراجع لجنة المراجعة بشكل دوري التقارير التي تعد من 
المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقويم 

لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية. 

بناء على ما ذكر نعتقد بأن المصرف لديه نمام رقابة داخلية 
مالئم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، 

وخالل العام لم يكن هناك مالحمات جوهرية تتعلق بفعالية 
نمام وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف. 

د. أحمد بن عبدالله المنيف  
عضو اللجنة

د. سعد بن صالح الرويتع
عضو اللجنة

األستاذ/خالد بن محمد الخويطر
 عضو اللجنة

 

األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس 
عضو اللجنة

المهندس/مطلق بن حمد المريشد
رئيس اللجنة

تقرير لجنة المراجعة

القوائم المالية 113
الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين – 114

قائمة المركز المالي الموحدة – 118

قائمة الدخل الموحدة – 119

قائمة الدخل الشامل الموحدة – 120

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة – 121

قائمة التدفقات النقدية الموحدة – 123

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – 125
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا < تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين 

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى السادة مساهمي 
الموقرين )شركة مساهمة سعودية( مصرف اإلنماء  

أساس الرأي
 ئلاعايلر مئلوئلا ئلارمجعا مئاعتالا في مئاالكا 

ً
تات مرمجعتنا وفحا

مئعربلا مئسعوديا. إن مسؤوئلتنا باوجب تلك مئاعايلر تا توضلحها 
بائتفصلل في قسا "مسؤوئلات مرمجعي مئحسابات قول مرمجعا مئحوملا 

 ئحومعل 
ً
مئاائلا مئاوقلا" في تحريرنا. إننا مستحلون عن مئاصرف وذئك وفحا

سلوك وآدمب مئاهنا مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ذمت مئصلا 
بارمجعتنا ئلحوملا مئاائلا مئاوقلا، كاا أننا مئتزمنا باسئوئلاتنا مألخالقلا 
 ئتلك مئحومعل. باعتحادنا أن أدئا مئارمجعا مئتي قصلنا عللها 

ً
مالخرى وفحا

كافلا وماللاا ألن تكون أساسا إلبلمء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور مئارمجعا مئرللسلا هي تلك مألمور مئتي كانت، بحسب قكانا مئاهني، 

ئها أهالا بائغا أثناء مرمجعتنا ئلحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلفترا مئحائلا. ئحل 
تا تناول هذه مألمور في سلاق مرمجعتنا ئلحوملا مئاائلا مئاوقلا ككل، 

 منفصال قول تلك مألمور، وفلاا يلي 
ً
وعنل تكوين رأينا قوئها، وال نحلم رأيا

 ألمور مئارمجعا مئرللسلا وكلفلا معائجتها:
ً
وصفا

كلف تناوئت مرمجعتنا أمر مئارمجعا مئرللسيأمر مئارمجعا مئرللسي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل التمويل

كاا في 31 ديسابر 2021، بلغ إجاائي مئتاويل مئخاص بائاصرف 130,312 
مللون ريال سعودي، جنب محابله مخصص خسالر ملتاان متوقعا قلره 

4,041 مللون ريال سعودي.

 ألن تحليل 
ً
 ئحل معتبرنا مالنخفاض في قلاا مئتاويل أمر مرمجعا رللسي نظرم

خسالر مإللتاان مئاتوقعا يتطلب من مإلدمرا إجرمء تحليرمت وأقكام هاما، 
وأن ئذئك أثر جوهري على مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلاصرف. عالوا على 

ذئك، ال تزمل جالحا كوفلل19- تفرض تحليات تومجه مألعاال مئتجاريا، مألمر 
مئذي يؤدي إئى زيادا مستويات مألقكام وقائا علم مئتأكل مئالزما ئتحليل 

خسالر ماللتاان مئاتوقعا. تشال مئنومقي مئرللسا ئألقكام ما يلي:

z	:تصنلف مئتاويل ضان مئارمقل 1 و2 و3 مستناًدم إئى تحليل

مئتعرضات مئتي تشتال على زيادا جوهريا في مخاطر ماللتاان منذ  )أ ( 
نشأتها، و

مئتعرضات مئانخفضا/مئاتعثرا بشكل فردي. )ب ( 

قام مئاصرف بتطبلق أقكام إضافلا ئتحليل وتحلير مقتاائلا مئجهات 
مئاحترضا مئتي قل تكون مرت بزيادا جوهريا في مخاطر مإللتاان، على 
مئرغا من برممج مئلعا مئحكوملا مئاختلفا مئتي أدت إئى تأجلل سلمد 

مألقساط ئبعض مألطرمف مئاحابلا. ئا يتا معتبار تأجلل سلمد مألقساط سبًبا 
في قلوث زيادا جوهريا في مخاطر ماللتاان في قل ذمته.  

z	 قانا بائحصول على فها ئتحويا مإلدمرا ئاخصص خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا محابل مئتاويل، باا في ذئك نااذج مئتصنلف مئلمخلي 

 عن أي تغللرمت 
ً
ومئسلاسا مئاحاسبلا ومئانهجلا مئخاصا بائاصرف، فضال

رللسلا تا إجرمؤها خالل مئسنا.
z	 قانا باحارنا مئسلاسا مئاحاسبلا مئخاصا بائاصرف بشأن مخصص خسالر

ماللتاان مئاتوقعا ومنهجلا مخصص خسالر ماللتاان مئاتوقعا مع 
مئاتطلبات مئومردا في مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9.

z	 قانا بتحويا تصالا وتطبلق ومختبار فعائلا مئضومبط مئرللسلا 
 )باا في ذئك مئضومبط مئعاما ئتحنلا مئاعلومات وتطبلحاتها( 

فلاا يتعلق بـ:
نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا، باا في ذئك مئحوكاا مئاتعلحا   –

بارمقبا مئنااذج ومئتححق منها، وأيا تحليثات تا إجرمؤها بائنااذج 
خالل مئسنا باا في ذئك معتااد ئجنا ماللتاان ئلالخالت مئرللسلا 

ومالفترمضات وتعليالت مئنااذج مئالقحا، إن وجلت،

تصنلف مئتاويل إئى مئارمقل 1و2و3 ومئتحليل مئانتظا ئلزيادا   –
مئجوهريا في مخاطر ماللتاان، وتحليل مئتعثر/مئتعرضات مئانخفضا 

بشكل فردي،

أنظاا وتطبلحات تحنلا مئاعلومات  مئلمعاا ئنااذج خسالر ماللتاان   –
مئاتوقعا، و

تكامل إدخال مئبلانات في نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا.  –

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي
ئحل قانا بارمجعا مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئاصرف مإلنااء ومئشركات مئتابعا 

ئه )يشار إئلها مجتاعلن بـ "مئاصرف"(، ومئتي تشتال على قالاا مئاركز 
مئاائي مئاوقلا كاا في 31 ديسابر 2021 وقالاا مئلخل مئاوقلا وقالاا 

مئلخل مئشامل مئاوقلا وقالاا مئتغلرمت في قحوق مئالكلا مئاوقلا 
وقالاا مئتلفحات مئنحليا مئاوقلا ئلسنا مئانتهلا في ذئك مئتاريخ، 

ومإليضاقات قول مئحوملا مئاائلا مئاوقلا، ومئتي تشتال على مئسلاسات 
مئاحاسبلا مئهاما ومئاعلومات مئتفسلريا مألخرى.

 في رأينا، أن مئحوملا مئاائلا مئاوقلا مئارفحا تظهر بعلل، من كافا 
مئنومقي مئجوهريا، مئاركز مئاائي مئاوقل ئلاصرف كاا في 31 ديسابر 2021، 
وأدمله مئاائي مئاوقل وتلفحاته مئنحليا مئاوقلا ئلسنا مئانتهلا في ذئك 
 ئلاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا 

ً
مئتاريخ وفحا

مئسعوديا ومئاعايلر ومإلصلمرمت مألخرى مئاعتالا من مئهلئا مئسعوديا 
 بـ "مئاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي 

ً
ئلارمجعلن ومئاحاسبلن )يشار إئلها جالعا

مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا"(.

 تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين

كلف تناوئت مرمجعتنا أمر مئارمجعا مئرللسيأمر مئارمجعا مئرللسي

z	 مالفترمضات مئاستخلما في نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئتحليل مقتاال
مئتعثر عن مئسلمد، ومئخسارا عنل مئتعثر عن مئسلمد، ومئتعرض عنل مئتعثر عن 

مئسلمد، باا في ذئك على سبلل مئاثال ال مئحصر، تحويا مئوضع مئاائي 
ئلطرف مئاحابل، ومئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا مئاتوقعا، ووضع وإدرمج 
مالفترمضات مئاستحبللا وعوممل مالقتصاد مئكلي ومئسلناريوهات مئارتبطا 

بها وأوزمن مالقتااالت مئاتوقعا.
z	 مئحاجا إئى تكوين مخصصات إضافلا باستخلمم مألقكام ماللتاانلا مئصادرا

عن مئخبرمء ئتعكس كافا عوممل مئاخاطر خاصا فباا يتعلق بجالحا 
كوفلل19- مئاستارا مئتي قل ال يتا تسجللها بومسطا نااذج خسالر 

ماللتاان مئاتوقعا.

أدى تطبلق هذه مألقكام ومئتحليرمت، ال سلاا في ضوء جالحا كوفلل19-، 
 إئى زيادا علم مئتأكل من مئتحليرمت ومخاطر مئارمجعا مئاصاقبا 

 ئها ومئاتعلحا بعاللات مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا كاا في
31 ديسابر 2021.

منظر ملخص مئسلاسات مئاحاسبلا مئهاما إيضاح 3 )ي( بشأن مالنخفاض 
في قلاا مئاوجودمت مئاائلا؛ ومإليضاح 2 )هـ( )1( مئذي يتضان مإلفصاح 

عن مألقكام ومئتحليرمت ومالفترمضات مئاحاسبلا مئهاما مئاتعلحا بخسالر 
منخفاض قلاا مئاوجودمت مئاائلا ومنهجلا تحويا مالنخفاض مئاستخلما 

من قبل مئاصرف؛ وإيضاح )8( مئذي يتضان مإلفصاح عن مالنخفاض في 
قلاا مئتاويل؛ وإيضاح )28-1( ئالطالع على تفاصلل تحللل جودا ماللتاان 
ومالفترمضات مئرللسلا ومئعوممل مئتي تا أخذها في مالعتبار عنل تحليل 

خسالر ماللتاان مئاتوقعا؛ ومإليضاح )38( بشأن تأثلر جالحا كوفلل19- على 
خسالر ماللتاان مئاتوقعا.

z	:فلاا يتعلق بعلنا من مئعاالء، قانا بتحويا
درجات مئتصنلف مئلمخلي مئاحلدا من قبل مإلدمرا بناًء على نااذج   –
مئتصنلف مئلمخلي بائاصرف، وأخذنا درجات مئتصنلف مئاحلدا في 

مالعتبار في ضوء ظروف مئسوق مئخارجلا ومعلومات مئحطاع مئاتوفرا، 
وخاصا فلاا يتعلق بتأثلرمت جالحا كوفلل19- مئاستارا، كاا تبلن ئنا 

أنها كانت متومفحا مع درجات مئتصنلف مئاستخلما كالخالت في 
نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا، و

عاللات مقتساب مإلدمرا ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا.  –

z	 بائنسبا ئحروض مختارا، قانا بتحللا تحلير مإلدمرا ئلتلفحات مئنحليا
 مئحابلا ئالستردمد، باا في ذئك أثر مئضاانات ومصادر مئسلمد مألخرى، 

إن وجلت.  
z	 قانا بتحويا ملى مالءما ضومبط مئاصرف بشأن تحليل مئزيادا مئجوهريا

في مخاطر ماللتاان و"مئتعثر" وتحليل مئتعرضات "مئانخفضا بشكل 
فردي"، وتصنلفها إئى مرمقل. عالوا على ذئك، وفلاا يتعلق بعلنا من 
مئتعرضات، قانا بتحويا ملى مالءما تصنلف مئارمقل ئاحفظا مئتاويل 

مئخاصا بائاصرف، مع مئتركلز بشكل خاص على مئعاالء مئذين يعالون 
في مئحطاعات مألكثر تأثًرم بجالحا كوفلل19-. وعلى وجه مئخصوص مئذين 

اليزمئون مؤهللن ئتأجلل سلمد مألقساط في إطار برممج مئلعا مئحكومي 
ا ألنظاا مئبنك مئاركزي مئسعودي ومئتعريف مئذي ينطبق على 

ً
وفح

مئعاالء ومئصناعا مئاتأثرين كاا في 31 ديسابر 2021.
z	 قانا بتحويا إجرمءمت مئحوكاا مئاطبحا ومئعوممل مئنوعلا مئتي أخذها

مئاصرف بعلن مالعتبار عنل تطبلق مئاخصصات مإلضافلا أو إجرمء أي 
 ئلحلود على 

ً
تعليالت على مخرجات نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا نظرم

مئبلانات أو مئنااذج أو أي شيء آخر.  
z	 قانا بتحويا ملى معحوئلا مالفترمضات مألساسلا مئاستخلما من قبل

مئاصرف في ناوذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا باا في ذئك مالفترمضات 
مئاستحبللا، مع مرمعاا قائا علم مئتأكل ومئتحلبات مئتي تشهلها 

مئسلناريوهات مالقتصاديا نتلجا جالحا كوفلل19-.
z	 قانا باختبار ملى مكتاال ودقا مئبلانات مئتي تستنل إئلها عاللات

مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا كاا في 31 ديسابر 2021.
z	 قانا، قلثاا كان ذئك مناسًبا، باالستعانا بائاتخصصلن ئلينا، ئاساعلتنا

في مرمجعا عاللات مقتساب نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا، وتحللا 
 مئالخالت مئاترمبطا وتحللا ملى معحوئلا مالفترمضات مئاستخلما 

في نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا، وخاصا تلك مئاتعلحا باتغلرمت 
مالقتصاد مئكلي وسلناريوهات مالقتصاد مئكلي مئاتوقعا ومألوزمن 

مئارجحا باالقتااالت ومالفترمضات مئاستخلما في مئاخصصات مإلضافلا 
ئلنااذج مئالقحا.

z	 قانا بتحويا ملى كفايا مالفصاقات مئالرجا في مئحوملا مئاائلا
مئاوقلا.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <  تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين

 المعلومات األخرى المدرجة في تقرير المصرف 
السنوي لعام 2021

إن مإلدمرا مسؤوئا عن مئاعلومات مألخرى. تتكون مئاعلومات مألخرى من 
مئاعلومات مئالرجا في تحرير مئاصرف مئسنوي ئعام 2021، بخالف مئحوملا 

مئاائلا مئاوقلا وتحرير مرمجعي مئحسابات قوئها. من مئاتوقع أن يكون 
 ئنا بعل تاريخ تحرير مرمجعي مئحسابات هذم.

ً
مئتحرير مئسنوي متاقا

 
 إن رأينا قول مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ال يغطي مئاعلومات مألخرى، كاا أننا 

ال نبلي أي شكل من أشكال مئتأكللمت قوئها.

وفلاا يتعلق بارمجعتنا ئلحوملا مئاائلا مئاوقلا، فإن مسؤوئلتنا هي قرمءا 
مئاعلومات مألخرى مئاوضحا أعاله، عنلما تكون متاقا، وعنل مئحلام بذئك، 

نأخذ بعلن مالعتبار ما إذم كانت مئاعلومات مألخرى غلر متسحا بشكل جوهري 
مع مئحوملا مئاائلا مئاوقلا أو مئاعلومات مئتي قصلنا عللها خالل مئارمجعا، 

أو يظهر أنها محرفا بشكل جوهري.

عنلما نحرأ مئاعلومات مألخرى ويتبلن ئنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعلن 
عللنا إبالغ مئاكلفلن بائحوكاا بذئك.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم 
المالية الموحدة

إن مإلدمرا مسؤوئا عن إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا وعرضها بشكل 
عادل وفحا ئلاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا 

مئسعوديا، ومتطلبات نظام مئشركات ونظام مرمقبا مئبنوك في مئاالكا 
مئعربلـا مئسعوديا ومئنظام مألساسي ئاصرف مإلنااء، كاا أن مإلدمرا مسؤوئا 

عن أنظاا مئرقابا مئلمخللا مئتي ترمها ضروريا إلعلمد قوملا مائلا موقلا 
خائلا من تحريٍف جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.

 عنل إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا، فإن مإلدمرا مسؤوئا عن تحويا محلرا 
مئاصرف على مالستارمر في مئعال وفحا ئابلأ مالستارمريا ومإلفصاح، 

قسباا هو ماللا، عن مألمور ذمت مئعالقا بابلأ مالستارمريا ومستخلمم مبلأ 
مالستارمريا ما ئا تعتزم مإلدمرا تصفلا مئاصرف أو إيحاف عاللاته، أو علم 

وجود بليل قحلحي بخالف ذئك.

إن مئاكلفلن بائحوكاا مسؤوئون عن مإلشرمف على عاللا إعلمد مئتحارير 
مئاائلا في مئاصرف.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم 
المالية الموحدة

تتاثل أهلمفنا في مئحصول على تأكلل معحول فلاا إذم كانت مئحوملا 
مئاائلا مئاوقلا ككل خائلا من تحريٍف جوهري، ناتج عن مئغش أو مئخطأ، 

وإصلمر تحرير مرمجعي مئحسابات مئذي يتضان رأينا. إن مئتأكلل مئاعحول هو 
مستوى عاٍل من مئتأكلل، ئكنه ال يضان بأن مئارمجعا مئتي تا مئحلام بها 

وفحا ئلاعايلر مئلوئلا ئلارمجعا مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا، 
 عن تحريف جوهري عنل وجوده. تنشأ مئتحريفات عن مئغش 

ً
ستكشف دملاا

َعل جوهريا، بافردها أو في مجاوعها، إذم كان يتوقع بشكل 
ُ
أو مئخطأ وت

معحول بأنها ستؤثر على مئحرمرمت مالقتصاديا مئتي يتخذها مئاستخلمون بناًء 
على هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.

وكجزء من مئارمجعا وفحا ئلاعايلر مئلوئلا ئلارمجعا مئاعتالا في مئاالكا 
مئعربلا مئسعوديا، فإننا ناارس مئحكا مئاهني ونحافظ على نزعا مئشك 

مئاهني خالل مئارمجعا. كاا قانا بـ:
z	 تحليل وتحويا مخاطر وجود مئتحريفات مئجوهريا في مئحوملا مئاائلا

مئاوقلا، سومء كانت ناتجه عن مئغش أو مئخطأ، وتصالا وتنفلذ إجرمءمت 
مئارمجعا ئاومجها تلك مئاخاطر، ومئحصول على أدئا مرمجعا كافلا 

وماللاا ألن تكون أساًسا إلبلمء رأينا. يعل خطر علم مكتشاف أي تحريف 
جوهري ناتج عن مئغش أعلى من مئخطر مئناتج عن مئخطأ، ألن مئغش قل 

ينطوي على تومطؤ أو تزوير أو قذف متعال أو إفادمت مضللا أو تجاوز 
إلجرمءمت مئرقابا مئلمخللا.

z	 مئحصول على فها ألنظاا مئرقابا مئلمخللا ذمت مئصلا بائارمجعا، من أجل
تصالا إجرمءمت مرمجعا ماللاا وفحا ئلظروف، وئلس بغرض إبلمء رأي 

قول فاعللا أنظاا مئرقابا مئلمخللا بائاصرف.
z	 تحويا ملى ماللاا مئسلاسات مئاحاسبلا مئاستخلما، وملى معحوئلا

مئتحليرمت مئاحاسبلا ومإلفصاقات ذمت مئعالقا مئتي قامت بها مإلدمرا.
z	 إئى 

ً
مستنتاج ملى ماللاا مستخلمم مإلدمرا ئابلأ مالستارمريا، ومستنادم

أدئا مئارمجعا مئتي تا مئحصول عللها، فلاا إذم كان هناك علم تأكل 
 قول محلرا مئاصرف 

ً
 كبلرم

ً
جوهري يتعلق بأقلمث أو ظروف قل تثلر شكا

على مالستارمر في مئعال وفحا ئابلأ مالستارمريا. وإذم ما مستنتجنا وجود 
علم تأكل جوهري، يتعلن عللنا ئفت مالنتباه في تحريرنا إئى مإلفصاقات ذمت 

مئعالقا مئومردا في مئحوملا مئاائلا مئاوقلا، وإذم كانت تلك مإلفصاقات 
غلر كافلا، نحوم بتعليل رأينا. تستنل مستنتاجاتنا إئى أدئا مئارمجعا مئتي 
تا مئحصول عللها قتى تاريخ تحريرنا. ومع ذئك، فإن مألقلمث أو مئظروف 

 
ً
مئاستحبللا قل تؤدي إئى توقف مئاصرف عن مالستارمر في مئعال وفحا

ئابلأ مالستارمريا.
z	 تحويا مئعرض مئعام وهلكل ومحتوى مئحوملا مئاائلا مئاوقلا، باا في

ذئك مإلفصاقات، وفلاا إذم كانت مئحوملا مئاائلا مئاوقلا تظهر مئاعامالت 
.
ً
 عادال

ً
ومألقلمث ذمت مئعالقا بطريحا تححق عرضا

z	 مئحصول على أدئا مرمجعا كافلا وماللاا فلاا يتعلق بائاعلومات
مئاائلا ئلانشآت أو مألنشطا مئتجاريا ضان مئاصرف، إلبلمء رأي قول 

مئحوملا مئاائلا مئاوقلا. ونحن مسؤوئون عن مئتوجله ومإلشرمف وأدمء 
عاللا مئارمجعا ئلاصرف. ونظل مئاسؤوئون مئوقللين عن رأينا في 

مئارمجعا.

نحوم بإبالغ مئاكلفلن بائحوكاا – من بلن أمور أخرى – بشأن مئنطاق 
ومئتوقلت مئاخطط ئلارمجعا ومئنتالج مئهاما ئلارمجعا، باا في ذئك أي 

أوجه قصور هاما في أنظاا مئرقابا مئلمخللا تا مكتشافها خالل مرمجعتنا.

كاا نحوم بتزويل مئاكلفلن بائحوكاا ببلان يفلل بأننا مئتزمنا بائاتطلبات 
مألخالقلا ذمت مئصلا باالستحالئلا، وإبالغها بكافا مئعالقات ومألمور مألخرى 

مئتي قل يعتحل بأنها تؤثر بشكل معحول على مستحالئلتنا، وتحليا ضومبط 
مالئتزمم ذمت مئعالقا، إذم تطلب ذئك.

 تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين

 ومن مألمور مئتي يتا إبالغها ئلاكلفلن بائحوكاا، فإننا نحلد تلك مألمور 
مئتي كانت ئها أهالا بائغا أثناء مرمجعا مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلفترا مئحائلا، ومعتبارها أمور مرمجعا رللسلا. سنحوم بتبلان هذه مألمور في تحريرنا ما ئا 
تحظر مألنظاا ومئحومنلن مإلفصاح مئعلني عن هذم مألمر، أو عنلما، في ظروف نادرا ئلغايا، نرى أن مألمر ال ينبغي مإلبالغ عنه في تحريرنا بسبب مئتبعات مئسلبلا 

ئإلبالغ ومئتي تفوق - بشكل معحول - مئاصلحا مئعاما من ذئك مإلبالغ.
 

مئتحرير قول مئاتطلبات مئنظاملا ومئتنظلالا مألخرى
بناًء على مئاعلومات مئتي قصلنا عللها، ئا يلفت منتباهنا ما يلعونا إئى مالعتحاد بأن مصرف مإلنااء ئا يلتزم، من جالع مئنومقي مئجوهريا، باتطلبات نظام 

مئشركات ونظام مرمقبا مئبنوك في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ومئنظام مألساسي ئاصرف مإلنااء فلاا يتعلق بإعلمد وعرض مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.

 شركا إرنست ويونغ ئلخلمات مئاهنلا برميس وتر هاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
محاسب قانوني
ترخلص رقا 379

سعد محمد الخثالن
محاسب قانوني
ترخلص رقا 509

 

13 رجب 1443هـ  
)14 فبرمير 2022(  
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا < قائمة المركز المالي 
الموحدة 

كاا في 31 ديسابر 

2021مإيضاقات
بآالف الرياالت 

السعودية

2020م
بآالف مئرياالت 

مئسعوديا

الموجودات

49,177,29612,207,742نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

5738,073443,002أرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى، صافي

62,365,7502,185,553مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل

67,412,6254,516,121مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

623,432,51422,743,302مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا، صافي

666,68080,818مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك 

8126,271,491111,195,559تاويل، صافي 

92,382,7322,365,286ماتلكات ومعلمت وموجودمت قق مالستخلمم، صافي

101,628,9231,139,420موجودمت أخرى    

173,476,084156,876,803إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

1115,239,7917,312,034أرصلا ئلبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى

12121,060,551119,454,278ودملع مئعاالء

13495,990110,381مبائغ مستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا

145,968,7255,571,323مطلوبات أخرى

142,765,057132,448,016إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

1520,000,00020,000,000رأس مئاال

161,268,845591,498مقتلاطي نظامي

17155,366177,046مقتلاطلات أخرى

3,585,8443,760,239أرباح مبحاا

–2.15795,131أرباح محترح توزيعها

)99,996()94,159(17أسها خزينا

25,711,02724,428,787حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف

–185,000,000صكوك مئشريحا مألوئى

30,711,02724,428,787إجمالي حقوق الملكية

173,476,084156,876,803إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

مئالير مئاائي مئرللس مئتنفلذي عضو مجلس مإلدمرا مئافوض

 قائمة الدخل 
الموحدة 

ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 

2021مإيضاقات
بآالف الرياالت 

السعودية

2020م
بآالف مئرياالت

 مئسعوديا

205,674,3855,470,006مئلخل من مالستثاارمت ومئتاويل

)822,183()537,386(20عاللمت على مستثاارمت ألجل

205,136,9994,647,823صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

1.211,559,4851,312,336دخل رسوم مئخلمات مئاصرفلا

)376,278()474,241(1.21مصاريف رسوم مئخلمات مئاصرفلا  

1.211,085,244936,058رسوم مئخلمات مئاصرفلا، صافي

214,670219,938أرباح تحويل عاالت، صافي

)149,984(1.6129,398دخل/)خسارا( مستثاارمت في أدومت مائلا ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، صافي

209944مكاسب مستثاارمت في صكوك بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، صافي

8,82015,851توزيعات أرباح على  مستثاارمت في قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2.2191,84811,009دخل مئعاللات مألخرى

6,667,1885,681,639إجمالي دخل العمليات 

221,120,4711,042,258رومتب ومصاريف مئاوظفلن 

56,82452,081إيجارمت ومصاريف مباني

9251,160251,319مستهالك وإطفاء

936,707720,260مصاريف عاوملا وإدمريا أخرى

2,365,1622,065,918مصاريف العمليات قبل خصم مخصصات االنخفاض في القيمة 

2.81,251,6031,419,182مخصص مالنخفاض في قلاا مئتاويل، بعل خصا مئابائغ مئاستَردا

)685(14,728مئاحّال/)عكس قلل( مخصص مالنخفاض في قلاا مئاوجودمت مئاائلا مألخرى

3,631,4933,484,415إجمالي مصاريف العمليات

3,035,6952,197,224 صافي دخل العمليات    

4,536)14,140(6.6,5.6مئحصا في )خسارا(/ ربح شركا زمللا ومشروع مشترك  

3,021,5552,201,760دخل السنة قبل الزكاة

)235,768()312,168(24مئزكاا

2,709,3871,965,992صافي دخل السنة بعد الزكاة

231.310.99مئربح مألساسي ومئاخفض ئلسها )بائريال مئسعودي(

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

مئالير مئاائي مئرللس مئتنفلذي عضو مجلس مإلدمرا مئافوض
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا < قائمة الدخل الشامل 
الموحدة

ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر

2021مإيضاح
بآالف الرياالت 

السعودية

2020م
بآالف مئرياالت 

مئسعوديا

2,709,3871,965,992صافي دخل السنة بعد الزكاة

الدخل الشامل اآلخر: 

بنود غلر قابلا إلعادا مئتبويب إئى قالاا مئلخل مئاوقلا في مئفترمت مئالقحا

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا ئالستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا ملرجا بائحلاا مئعادئا من 
9,032)411(خالل مئلخل مئشامل مآلخر

خسارا مكتومريا ناتجا عن إعادا قلاس أرصلا برنامج
)11,706()6,311(2.26 مكافآت نهايا مئخلما

بنود قابلة إلعادة التبويب إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة 

17,201)41,482(صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا الستثاارمت مئصكوك بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

)944()209(صافي مكاسب مححق من بلع مستثاارمت صكوك ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

13,583)48,413(إجمالي )الخسارة الشاملة األخرى(/الدخل الشامل اآلخر 

2,660,9741,979,575إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

مئالير مئاائي مئرللس مئتنفلذي عضو مجلس مإلدمرا مئافوض

قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية الموحدة

ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسا

2021م 
بآالف مئرياالت مئسعوديا

االحتياطي رأس المــالإيضاقات
النظامي

االحتياطيات 
األخرى

األرباح 
المبقاة

أرباح 
مقترح 

توزيعها

أسهم 
الخزينة

إجمالي حقوق 
الملكية العائدة 

للمساهمين

صكوك 
الشريحة 

األولى

إجمالي 
حقوق 
الملكية

24,428,787–24,428,787)99,996(–20,000,000591,498177,0463,760,239الرصيد في بداية السنة 

2,709,387–2,709,387––2,709,387–––صافي دخل مئسنا بعل مئزكاا

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا 
ئالستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا 

ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل 
)411(–)411(–––)411(––مئشامل مآلخر

خسارا مكتومريا ناتجا عن إعادا قلاس 
)6,311(–)6,311(––)6,311(–––2.26أرصلا برنامج مكافآت نهايا مئخلما

صافي مئتغلر في مئحلا مئعادئا 
الستثاارمت مئصكوك مئالرجا بائحلاا 

)41,482(–)41,482(–––)41,482(––مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

صافي مكاسب مححق من بلع 
مستثاارمت صكوك ملرجا بائحلاا 

)209(–)209(–––)209(––مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,660,974–2,660,974––2,703,076)42,102(––إجاائي مئلخل مئشامل 

مكاسب بلع مستثاارمت في أدومت 
قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل 

–––––12,911)12,911(––مئلخل مئشامل مآلخر

إصلمر صكوك مئشريحا مألوئى ومئتكائلف 
5,000,0004,893,276)106,724(––)106,724(–––ذمت مئصلا

–––––)677,347(–677,347–16محول إئى مالقتلاطي مئنظامي

)596,218(–)596,218(––)596,218(–––2.15توزيعات أرباح ملفوعا ئعام 2020م 

توزيعات أرباح مرقللا ملفوعا ئعام 
)695,736(–)695,736(––)695,736(–––20212.15م 

توزيعات أرباح ختاملا محترح توزيعها 
––––795,131)795,131(–––2.15ئعام 2021م 

مقتلاطي برممج أسها مئاوظفلن 
19,944–5,83719,944–)19,226(33,333––17وأخرى

25,711,0275,000,00030,711,027)94,159(20,000,0001,268,845155,3663,585,844795,131الرصيد في نهاية السنة 

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

مئالير مئاائي مئرللس مئتنفلذي عضو مجلس مإلدمرا مئافوض
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا < قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية الموحدة

 ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر  -  تكالا 

2020م
بآالف مئرياالت مئسعوديا

مالقتلاطي رأس مئاــالإيضاقات
مئنظامي

مالقتلاطلات 
مألخرى

مألرباح 
مئابحاا

أسها 
منحا محترح 

إصلمرها 

أسها 
مئخزينا

إجاائي 
قحوق 

مئالكلا 

22,444,924)103,475(15,000,000100,000161,0972,287,3025,000,000الرصيد في بداية السنة 

1,965,992––1,965,992–––صافي دخل مئسنا بعل مئزكاا

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا ئالستثاارمت في 
أدومت قحوق ملكلا ملرجا بائحلاا مئعادئا من 

9,032–––9,032––خالل مئلخل مئشامل مآلخر

خسارا مكتومريا ناتجا عن إعادا قلاس أرصلا 
)11,706(––)11,706(–––2.26برنامج مكافآت نهايا مئخلما

صافي مئتغلر في مئحلا مئعادئا الستثاارمت 
مئصكوك مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل 

17,201–––17,201––مئشامل مآلخر

صافي مكاسب مححق من بلع مستثاارمت صكوك 
)944(–––)944(––ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

1,979,575––25,2891,954,286––إجاائي مئلخل مئشامل 

مكاسب بلع مستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا 
–––21,031)21,031(––بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

–––)491,498(–491,498–16محول إئى مالقتلاطي مئنظامي

––)5,000,000(–––1.155,000,000إصلمر أسها منحا 

3,4794,288–)10,882(11,691––17مقتلاطي برممج أسها مئاوظفلن وأخرى

24,428,787)99,996(–20,000,000591,498177,0463,760,239الرصيد في نهاية السنة 

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

مئالير مئاائي مئرللس مئتنفلذي عضو مجلس مإلدمرا مئافوض

2021مإيضاقات
بآالف الرياالت 

السعودية

2020م
بآالف مئرياالت 

مئسعوديا

األنشطة التشغيلية:

3,021,5552,201,760دخل مئسنا قبل مئزكاا

التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

9251,160251,319مستهالك وإطفاء

)2,631()1,572(مكاسب مستبعاد ماتلكات ومعلمت، صافي 

)مكاسب غلر محححا( /خسالر غلر محححا من أدومت مائلا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، 
212,969)111,747(صافي

–)23,604(مكاسب مستثاارمت في صكوك بائتكلفا مئاستنفذا 

)944()209(مكاسب مستثاارمت في صكوك بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، صافي

)15,851()8,820(دخل توزيعات أرباح على مستثاارمت في قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

ل ئاخصص مالنخفاض في قلاا مئتاويل، بعل خصا مئابائغ مئاستردا  2.81,251,6031,419,182مئُاحاَّ

ل ئاخصص/)عكس قلل(  مالنخفاض في قلاا مئاوجودمت مئاائلا مألخرى )685(14,728مئُاحاَّ

31,85513,828مئابائغ مئاستردا من مئحسابات مئاشطوبا

54,77633,126خسالر مئتعليل مئاتعلحا ببرنامج تأجلل مئلفعات، بعل خصا مإلطفاء 

)46,861()75,923(مئحلاا مئعادئا ئانافع وديعا مئبنك مئاركزي مئسعودي بلون عوملل مستثااريا، بعل خصا مإلطفاء 

2.2225,00422,187مقتلاطي برممج أسها مئاوظفلن

)4,536(6.6,5.614,140مئحصا في خسارا / )ربح( شركا زمللا ومشروع مشترك

4,442,9464,082,863

صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية:

)822,774()322,121(وديعا نظاملا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

––أرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى بتومريخ مستححاق أصللا تتجاوز ثالثا أشهر

)143,662()68,450(مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل

)17,691,698()16,415,523(تاويل

)194,508()502,226(موجودمت أخرى

صافي الزيادة /)النقص( في المطلوبات التشغيلية:

8,043,2164,127,215أرصلا ئلبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى

1,606,27317,391,443ودملع مئعاالء

618,6651,330,429مطلوبات أخرى

)139,843()227,639(مئزكاا مئالفوعا 

)15,853()14,284(تكلفا تاويل ملفوعا عن مطلوبات مإليجار 

7,923,612)2,839,143(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية:

)1,158,176()3,475,268(شرمء مستثاارمت ُملَرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

)5,278,000()7,575,833(شرمء مستثاارمت ُملَرجا بائتكلفا مئاستنفذا

546,871292,100متحصالت من بلع ومستححاق مستثاارمت ُملَرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

6,899,32873,600متحصالت من مستححاق مستثاارمت ُملَرجا  بائتكلفا مئاستنفذا

)161,971()190,817(شرمء ماتلكات ومعلمت

3,5995,810تحصلالت من مستبعاد ماتلكات ومعلمت

اا من مستثاارمت في قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر
َ
8,82018,664توزيعات أرباح مستل

)6,207,973()3,783,300(صافي النقد المستخَدم في األنشطة االستثمارية

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة

ئلسنا مئانتهلا  في 31 ديسابر 
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

2021إيضاقات
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

األنشطة التمويلية:

–4,993,276متحصالت من إصلمر صكوك مئشريحا مألوئى، بعل خصا مئتكائلف ذمت مئصلا

–)50,000(أرباح ملفوعا ئصكوك مئشريحا مألوئى

–)1,291,954(توزيعات أرباح ملفوعا

)70,924()87,137(دفعات نحليا ألصل مبلغ مئتزمم مإليجار

)70,924(3,564,185صافي النقد الناتج من/)المستخَدم في( األنشطة التمويلية

1,644,715)3,058,258(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما يماثله

6,268,7824,624,067مئنحل وما يااثله في بلميا مئسنا

253,210,5246,268,782النقد وما يماثله في نهاية السنة 

ا من مالستثاارمت ومئتاويل
َ
5,444,2125,409,174مئلخل مئاستل

502,798862,863العائد المدفوع على االستثمارات ألجل

معلومات إضافية غير نقدية

رمت في مئحلاا مئعادئا الستثاارمت ُملَرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر 25,289)42,102(صافي مئتغلُّ

1.8509,792583,479أرصلا تاويل مشطوبا خالل مئسنا 

5,000,000–1.15إصلمر أسها منحا

–2.15795,131أرباح محترح توزيعها 

 ال يتجزأ من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
ً
تعل مإليضاقات مئارفحا من 1 مئى 41 جزءم

عضو مجلس مإلدمرا مئافوضمئرللس مئتنفلذيمئالير مئاائي

ئلسنا مئانتهلا  في 31 ديسابر 

 قائمة التدفقات النقدية 
 إيضاحات حول القوائم الموحدة  ، تكملة

المالية الموحدة 
ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

1 معلومات عـامة

)أ ( التأسيس
ٌص باوجب مئارسوم مئالكي رقا م/15 وتاريخ 28 صفر 1427هـ )مئاومفق 28 مارس 2006م( 

َّ
تأسس مصرف مإلنااء )“مئاصرف”(، شركا مساهاا سعوديا، ومرخ

وباوجب قرمر مجلس مئوزرمء رقا )42( وتاريخ 27 صفر1427هـ )مئاومفق 27 مارس 2006م(. ويعال مئاصرف باوجب مئحرمر مئوزمري رقا 173 ومئسجل مئتجاري رقا 
 في عام 2020م( 

ً
1010250808(( وتاريخ 21 ُجاادى مألوئى 1429هـ )مئاومفق 26 مايو 2008م(، ويحوم بتحليا مئخلمات مئاصرفلا من خالل 100 فرع )98 فرعا

في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا. وعنومن مئاركز مئرللس ئلاصرف هو:

مصرف مإلنااء
مئاركز مئرللس

طريق مئالك فهل
ص ب 66674 
مئرياض 11586

مئاالكا مئعربلا مئسعوديا

تشال مئحوملا مئاائلا مئاوقلا مئحوملا مئاائلا ئلاصرف وشركاته مئتابعا )يشار إئلها مجتاعا بـ“مئاصرف”( مئاسجلا في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا 
ومئاذكورا أدناه: 

مألنشطا مئرللساتاريخ مئتأسلسملكلا مئاصرفمئشركات مئتابعا

7 ُجاادى مآلخرا 1430 هـ 100%شركا مإلنااء ئالستثاار
)مئاومفق 31 مايو 2009م(

خلمات إدمرا مئاوجودمت ومئوساطا وتحليا 
مئاشورا ومئتعهل بائتغطلا ومئحفظ في أعاال 

مألورمق مئاائلا

 24 شعبان 1430 هـ 100%شركا مئتنوير مئعحاريا
)مئاومفق 15 أغسطس 2009م(

تأسست بصفا رللسلا ئالقتفاظ بصكوك ملكلا 
مئعحارمت مئتي ياوئها مئاصرف

شركا وكائا مإلنااء ئلتأملن 
مئتعاوني

 29 ربلع مألول 1435 ه%100
ـ)مئاومفق 30 يناير 2014م( 

 وكلل تأملن ئشركا مإلنااء طوكلو مارين 
)شركا زمللا(

 6 ذو مئحعلا 1440هـ 100%شركا مئتحنلا مئاائلا مئسعوديا
)مئاومفق 9 يوئلو 2019م(

تحليا خلمات ومنتجات مئتحنلا مئاائلا ئلاصرف 
ومئجهات مألخرى

 24 رمضان 1440هـ 100%شركا إسناد
)مئاومفق 29 مايو 2019م(

توفلر موظفي مإلسناد مئخارجي ئاصرف مإلنااء

باإلضافا إئى مئشركات مئتابعا مئاذكورا أعاله، فحل خلصت مإلدمرا إئى أن مئاصرف ئليه سلطرا فعللا على مئصناديق مئاذكورا أدناه، وعلله فحل بلأت في 
توقلل مئحوملا مئاائلا ئتلك مئصناديق معتباًرم من مئتومريخ مئفعللا ئااارسا مئسلطرا عللها:

مئغرضتاريخ مئسلطرا مئفعللاتاريخ مئتأسلسملكلا مئاصرفمئصناديق مالستثااريا

صنلوق مإلنااء 
ئلصكوك

مالستثاار في سلا من مئصكوك مئسلاديا 22 يناير 2020م22 يناير 2020م63.6% )2020م:%92.3( 
مئاحللا مئصادرا عن قكوما مئاالكا مئعربلا 

مئسعوديا

صنلوق مإلنااء 
ئإلصلمرمت مألوئلا                                                 

تعزيز رأس مئاال على مئالى مئطويل من خالل 1 يناير 2020م26 أبريل 2015م75.5% )2020م: %85.5(
مالستثاار بشكل رللسي في شركات مساهاا 

سعوديا

يحلم مئاصرف جالع مئخلمات مئاصرفلا ومالستثااريا من خالل منتجات وأدومت متومفحا مع أقكام مئشريعا ومئنظام مألساس ئلاصرف ومألقكام ومألنظاا 
ومئلوملح مئتي تنطبق على مئاصارف في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا.  

)ب( اللجنة الشرعية
 من مئاصرف بتومفق أعاائه مع أقكام مئشريعا مإلسالملا، فحل قام بإنشاء ئجنا شرعلا ئلتأكل من أن جالع أنشطا مئاصرف تخضع 

ً
 مئتزمما

ئارمجعتها ومومفحتها.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <  إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

2 أسس اإلعداد

)أ( بيان االلتزام
 تا إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلاصرف كاا و في ئلسنا مئانتهلا 

في 31-ديسابر 2021 م، 2020م:

وفحا ئلاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي مئاعتَالا في مئاالكا مئعربلا   )1
مئسعوديا ومئاعايلر ومإلصلمرمت مألخرى مئصادرا عن مئهلئا مئسعوديا 

ار إئلها مجتاعا بـ “مئاعايلر 
َ

ئلارمجعلن ومئاحاسبلن )SOCPA(  وُيش
مئلوئلا ئلتحرير مئاائي مئاعتالا في مئاالكا مئسعوديا”.

 ألقكام نظام مرمقبا مئبنوك ونظام مئشركات مئاعاول به في 
ً
وطبحا  )2

مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ومئنظام مألساس ئلاصرف.

)ب( أسس القياس والعرض 
تا إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا وفحا ئابلأ مالستارمريا ووفحا ئابلأ 

مئتكلفا مئتاريخلا، فلاا علم مئحلاس بائحلاا مئعادئا ئألدومت مئاائلا مئُالَرجا 
بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل ومالستثاارمت مئُالَرجا بائحلاا مئعادئا 

من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، ومكافآت نهايا مئخلما مئتي تحاس باستخلمم 
طريحا وقلا ماللتاان مئاتوقعا باوجب معلار مئاحاسبا مئلوئي 19. 

يتا عرض قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا بوجه عام على أساس مئسلوئا.

)جـ( العملة الوظيفية وعملة العرض
عَرض هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا بائريال مئسعودي وهو مئعالا 

ُ
ت

َبت مئاعلومات مئاائلا مئُالَرجا في بائريال  رِّ
ُ

مئوظلفلا ئلاصرف، وقل ق
مئسعودي إئى أقرب أئف، ما ئا يرد خالف ذئك.

)دـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي
 
ً
قامت إدمرا مئاصرف بتحللا قلرا مئاصرف على مالستارمر في مئعال وفحا

ئابلأ مالستارمريا وترسخت قناعا ئليها بأن ئلى مئاصرف مئنلا ومئاومرد 
ه من مومصلا أعاائه في مئاستحبل مئانظور. وعنل إجرمء تحللا 

َّ
باا ياكن

مالستارمريا، أخذ مئاصرف في مالعتبار مجاوعا ومسعا من مئاعلومات 
مئاتعلحا بائتوقعات مئحائلا ومئاستحبللا ئلربحلا ومئتلفحات مئنحليا 

ومئاومرد مئرأساائلا مألخرى وما إئى ذئك.  كاا أنه ئلس ئلى إدمرا مئاصرف 
 
ً
ن ياكن أن تثلر شكوكا

ُّ
أي معلومات عن أي قاالت جوهريا من علم مئتلح

 ئابلأ مالستارمريا.
ً
هاما قول قلرا مئاصرف على مالستارمر وفحا

 )ه( األحكام والتقديرات واالفتراضات 
المحاسبية الهامة

 ئلاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي 
ً
يتطلب إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا، وفحا

مئاعتالا في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ومئاعايلر ومإلصلمرمت مألخرى 
مئصادرا من مئهلئا مئسعوديا ئلارمجعلن ومئاحاسبلن، مستخلمم بعض 

مألقكام ومئتحليرمت ومالفترمضات مئاحاسبلا مئهاما مئتي تؤثر على مبائغ 
مئاوجودمت ومئاطلوبات مئافصح عنها. كاا يتطلب ذئك من مإلدمرا ماارسا 
تحليرها مئاحاسبي في عاللا تطبلق مئسلاسات مئاحاسبلا ئلاصرف. ويتا 

تحللا هذه مئتحليرمت ومألقكام ومالفترمضات بصورا مستارا، وهي تعتال 
في مألساس على مئتجارب مئتاريخلا وعوممل أخرى، من ضانها مئحصول على 
مئاشورا مئاهنلا وتوقعات مألقلمث مئاستحبللا مئتي يعتحل بأنها معحوئا 

 ئلظروف.
ً
وفحا

 ما ترتبط مئتحليرمت مئاحاسبلا مئهاما، مئتي تتأثر بهذه مئتنبؤمت وما 
ً
وغائبا

يتعلق بها من عوممل غلر مؤكلا، بائخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا، وقلاس 
مئحلاا مئعادئا، وتحلير مئحلاا مئحابلا ئالستردمد ئلاوجودمت غلر مئاائلا. 

وتناوئت مإليضاقات ذمت مئصلا من هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا مزيًلم من 
مإليضاح بشأن تأثلر جالحا كوفلل19- على كل من هذه مئتحليرمت.

االحكام المتعلقة بتصنيف صكوك الشريحة األولى 
ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات

يتطلب تحليل تصنلف مئصكوك من مئشريحا مألوئى ضان قحوق مئالكلا 
 هاما ترتبط بتفسلر بعض مئبنود في تعالا نشرا مإلصلمر. يصنف 

ً
أقكاما

مئاصرف صكوك مئشريحا مألوئى مئاصلرا بلون تومريخ مستردمد/مستححاق 
محلدا )صكوك دملاا( كجزء من قحوق مئالكلا وال ُيلزم مئاصرف بلفع أرباح 

عنها عنل وقوع قلث يستلعي علم مئلفع أو مختلار علم مئلفع من قبل 
 ئشروط وأقكام معلنا ماا يعني بشكل أساسي أن سبل 

ً
مئاصرف وفحا

 مئاعائجا مئاتاقا ئحاملي مئصكوك محلودا من قلث مئعلد ومئنطاق 
ويصعب ماارستها.

يتا إثبات مئتكائلف مألوئلا ئلصكوك ومئتوزيعات ذمت مئصلا بها مباشرا في 
قالاا مئتغلرمت في قحوق مئالكلا مئاوقلا ضان بنل مألرباح مئابحاا.

التقديرات المحاسبية الهامة
يتا مالعترمف بائتعليالت على مئتحليرمت مئاحاسبلا في مئفترا مئتي يتا 

خالئها تعليل تلك مئتحليرمت، في قال كون هذه مئتعليالت ال تؤثر إال على تلك 
مئفترا، أو في فترا إجرمء مئتعليل ومئفترمت مئاستحبللا إذم كان مئتعليل يؤثر 

على مئفترا مئحائلا ومئفترا مئاستحبللا. وفلاا يلي مئجومنب مئهاما مئتي 
مستخلمت فلها مإلدمرا مئتحليرمت أو مالفترمضات أو مألقكام:

I. خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية )اإليضاحات 3)ي( ،28 ،38(
باوجب متطلبات مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي9-، فإن قلاس خسالر ماللتاان 

مئاتوقعا على مستوى جالع فئات مئاوجودمت مئاائلا يتطلب وضع بعض 
مئتحليرمت ومألقكام، وال سلاا عنل قلاس محلمر وتوقلت مئتلفحات مئنحليا 

مئاستحبللا وقلا مئضاانات عنل تحليل مئخسالر مئناجاا عن منخفاض مئحلاا 
ستال هذه مئتحليرمت من خالل 

ُ
وتحللا مئزيادا مئكبلرا في مخاطر ماللتاان. وت

علد من مئعوممل ومئتغلرمت مئتي ياكن أن ينتج عنها مستويات مختلفا من 
مئاخصصات.

إن قسابات خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئلى مئاصرف تاثل مخرجات ئنااذج 
تحتوي على علد من مالفترمضات مألساسلا تتعلق باختلار مئالخالت مئاتغلرا 
عتبر 

ُ
وأوجه ترمبطها. وتتضان عناصر نااذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا، مئتي ت

في ذمتها أقكاًما وتحليرمت محاسبلا، ما يلي:

مختلار طرق مئتحلير أو منهجلا مئنااذج، ومئتي تغطي مألقكام   .1
ومالفترمضات مئرللسلا أدناه:

ناوذج تصنلف درجات ماللتاان مئلمخلي ئلاصرف، ومئذي يحلد مقتااالت  أ. 
مئتعثر على مستوى كل درجا. 

معايلر مئاصرف ئتحللا ملى وجود زيادا كبلرا في مخاطر ماللتاان  ب.  
وما يترتب على ذئك من قلاس مخصصات خسالر ماللتاان مئاتوقعا 

ئلاوجودمت مئاائلا على ملى ُعار مألصل باإلضافا إئى مئتحللا مئنوعي.

تجزلا مئاوجودمت مئاائلا في قال قلاس خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئها  جـ.  
علي أساس جااعي. 

تطوير نااذج قلاس خسالر ماللتاان مئاتوقعا، ويشال ذئك صلغ  د.  
مالقتساب مئاختلفا.

تحليل سلناريوهات مئنظرا مئاستحبللا ئالقتصاد مئكلي وعوممل مئترجلج  هـ.  
مئاحتالا ئها ئتححلق مئالخالت مالقتصاديا في نااذج مقتساب خسالر 

ماللتاان مئاتوقعا. 

مختلار مئالخالت مئالزما ئتلك مئنااذج، ومئترمبط بلن تلك مئالخالت، مثل   .2
سلناريوهات مالقتصاد مئكلي ومئالخالت مالقتصاديا.

2. قياس القيمة العادلة )إيضاح 34(

3. األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات و تحديد االستهالك و االطفاء 
]إيضاح- 3 )ك([

4.  تقييم السيطرة على الشركات المستثَمر بها )إيضاح3- )ب((

5. تقييم برنامج مكافأة نهاية الخدمة )إيضاحان 3 )ف( و 26(

6. المنح الحكومية )إيضاحات 3(ض(، 38،11(

3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فلاا يلي مئسلاسات مئاحاسبلا مئهاما مئاتبعا في إعلمد هذه مئحوملا 

مئاائلا مئاوقلا:

)أ( التغير في السياسات المحاسبية 
تتومفق مئسلاسات مئاحاسبلا مئاتبعا في إعلمد هذه مئحوملا مئاائلا 
مئاوقلا مع تلك مئاتبعا في إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا مئسنويا 

ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2020م، فلاا علم ما يتعلق بتطبلق 
مئتعليالت مئتائلا على مئاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي ومئاوضحا أدناه 

ومئتي ستصبح قابلا ئلتطبلق في فترمت مئتحارير مئاائلا مئسنويا مئتي تبلأ 
في أو بعل 1 يناير 2021م. وفي تحلير إدمرا مئاصرف، فإنه ال يوجل تأثلر هام 

على مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلاصرف ئلتعليالت مئومردا أدناه:

التحول من مؤشرات سعر العرض بين البنوك )إحالل 
معدل الربح المرجعي(:

يجري مآلن على مئصعلل مئعائاي مرمجعا وإعادا هلكلا شاملا ئاؤشرمت 
سعر مئعرض مئارجعي بلن مئبنوك. قام مجلس معايلر مئاحاسبا مئلوئي 

بنشر تعليالت وتوجلهات على مرقلتلن ئلاساعلا في مئتحول مئسلس من 
مالعتااد على مؤشرمت سعر مئعرض بلن مئبنوك )آيبور(.

مئارقلا )1( – تجري مئارقلا مألوئى من مئتعليالت على مئاعلار مئلوئي 
ئلتحرير مئاائي-9 “مألدومت مئاائلا” ومعلار مئاحاسبا مئلوئي-39 “مألدومت 

مئاائلا: مالعترمف ومئحلاس” ومئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي-7 “مألدومت 
مئاائلا: مالفصاقات ومئتي تركز على مسالل محاسبا مئتحوط”. أصلرت 

مئتعليالت مئنهاللا في سبتابر 2019م، وتضانت تعليالت محلدا ئاتطلبات 
محاسبا مئتحوط ئلتخفلف من مآلثار مئاحتالا مئناتجا عن قائا علم مئلحلن 

مئاتعلحا بإقالل معلل مئربح مئارجعي بلن مئبنوك )آيبور(. تسري مئتعليالت 
معتبارم من 1 يناير 2020م وهي إئزمملا ئجالع عالقات مئتحوط مئتي تتأثر 

مباشرا بإقالل معلل مئربح مئارجعي. 

مئارقلا )2( - مئارقلا مئثانلا تتعلق بوضع معلالت بليلا خائلا من مئاخاطر 
 من مئاعلالت مئارجعلا. في مئوقت مئرمهن، هناك قائا من علم مئلحلن 

ً
بلال

بشأن توقلت وطرق مئتحّول إئى مئارقلا مئثانلا، ونتلجا ئهذه مئشكوك، ال 
يزمل مؤشر سعر مئعرض بلن مئبنوك يستخلم كاعلل مرجعي في مألسومق 

مئاائلا ويستخلم في تحللا مألدومت مئتي تتجاوز مومعلل مستححاقها تاريخ 
مئنهايا مئاتوقع ئاؤشرمت سعر مئعرض بلن مئبنوك.

تلرس مئهلئات مئتنظلالا بائتشاور مع مسؤول مئللبور ومؤسسا “آي سي 
بنتشاارك مدملنستريشن” وقف نشر جالع مؤشرمت مئللبور بعالا مئجنله 
مإلسترئلني في نهايا عام 2021م، وترك مهلا عام ومقل فحط ئلشركات 

ئلتخلص من معتاادها مئاتبحي على هذه مئاؤشرمت.  

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من ِقبل المصرف

تاريخ مئسريانمئوصفمئاعلار،مئتفسلرمت، ومئتعليالت 

مئتعليالت على مئاعلار 
مئلوئي ئلتحرير مئاائي 7، 
ومئاعلار مئلوئي ئلتحرير 

مئاائي 4، مئاعلار مئلوئي 
ئلتحرير مئاائي 16، إقالل 
معلل مئربح مئارجعي - 

مئارقلا مئثانلا

تتناول تعليالت مئارقلا مئثانلا مئاسالل مئتي تنشأ عن تطبلق مإلقالل، باا في ذئك مستبلمل معلل 
مئربح مئارجعي باعلار بليل. توفر تعليالت مئارقلا مئثانلا إعفاءمت مؤقتا إضافلا من تطبلق 

متطلبات محلدا من محاسبا مئتحوط باوجب معلار  مئاحاسبا مئلوئي 39 ومئاعلار مئلوئي ئلتحرير 
مئاائي 9 على عالقات مئتحوط مئاتأثرا مباشرا بإقالل معلل مئربح مئارجعي، في قلن أن مئتطبلق 

ئلس إئزمملا ئلسنومت ئانتهلا في ديسابر 2021م، ويساح بائتطبلق مئابكر.

مئفترمت مئسنويا 
مئتي تبلأ في 
1 يناير 2021م 

ومئفترمت مئتي 
تللها

تعليل مئاعلار مئلوئي 
ئلتحرير مئاائي 16، 

“عحود مإليجار” - ممتلازمت 
مإليجار ذمت مئصلا بجالحا 

كوفلل-19

نتلجا ئجالحا كورونا )كوفلل-19(، منحت ممتلازمت إيجار ئلاستأجرين، وقل تتخذ هذه مالمتلازمت أشكاال 
متنوعا، باا في ذئك مإلعفاء من مئسلمد أو تأجلل دفعات مإليجار.   في 28 مايو 2020م، نشر 

 على مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 16 أتاح ئلاستأجرين متخاذ 
ً
مئاجلس مئلوئي ئلاحاسبلن تعليال

 
ً
 بخصوص مختلار وتحللا ما إذم كان ممتلاز مإليجار مئاتعلق بكوفلل19-  هو تعليال

ً
ما يناسبها عاللا

ئإليجار.  وياكن ئلاستأجرين أن يختاروم مقتساب ممتلازمت مإليجار هذه بنفس مئطريحا مئتي يختارونها 
إذم ئا تكن تعليالت إيجار. وفي كثلر من مئحاالت، سلؤدي ذئك إئى مقتساب مالمتلاز كالفوعات إيجار 

متغلرا في مئفترا/)مئفترمت( مئتي يحع فلها مئحلث أو مئشرط مئذي يؤدي إئى منخفاض مئلفع.

مئفترمت مئسنويا 
مئتي تبلأ في 

1 يونلو 2020م 
ومئفترمت مئتي 

تللها

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

في 5 مارس 2021م، أعلنت هلئا مئسلوك مئاائي ومئجها مئانظاا في 
مئاالكا مئاتحلا، أن جالع مؤشرمت أسعار ئلبور ئجالع مئعاالت ستتوقف أو 

لا مباشرا بعل مئتومريخ مئتائلا:
ّ
ئن تكون ماث

z	 ،31 ديسابر 2021م، توقف مؤشرمت أسعار مئللبور بعالا مئجنله مإلسترئلني
ومئلورو، ومئفرنك مئسويسري، ومئلن مئلاباني في جالع مئالد، وكذئك 

مئللبور بعالا مئلوالر مألمريكي ئلالد أسبوع، وشهرين؛

z	 30 يونلو 2023م، فلاا يتعلق بائلوالر مألمريكي ئالا يوم ومقل، شهر
.
ً
ومقل، ثالثا أشهر، ستا أشهر، ومثنا عشر شهرم

 ومن مئاتوقع أن يؤدي هذم مإلقالل إئى مختالف أدمء بعض مؤشرمت أسعار 
 
ً
 أو أن تختفي بائكللا. نظرم

ً
مئعرض بلن مئبنوك عن مئطريحا مئاعهودا قائلا

ألن مئاصرف يعتحل أن قائا علم مئتأكل ال تزمل قالاا فلاا يتعلق بتوقلت 
وطرق مئتحول باوجب تعليالت مئارقلا مألوئى، فإن مؤشر أسعار مئعرض بلن 
مئبنوك سلستار قلل مالستخلمم كاعلل مرجعي في 31 ديسابر 2021م في 

تحللا مألدومت ذمت مآلجال مئتي تتجاوز تاريخ مئنهايا مئاتوقع ئاؤشرمت أسعار 
مئعرض بلن مئبنوك في مختلف مئاناطق وتطبلحها على مختلف مئعاالت.

خالل عام 2020م، أنشأ مئاصرف ئجنا توجلهلا، تتأئف من مإلدمرا مئاائلا، 
ومجاوعا مئشركات، ومجاوعا مئاخاطر، ومجاوعا مألفرمد، ومجاوعا 

مئخزينا، باإلضافا إئى ماثللن عن مإلدمرا مئحانونلا وإدمرا مالئتزمم 
ومستشارين خارجللن، ئإلشرمف على خطا مئاصرف إلقالل معلل مئربح 

 ئجالع مئعحود 
ً
 منتحائلا

ً
مئارجعي. ئحل وضعت هذه مئلجنا مئتوجلهلا مشروعا

مئتي تسترشل بأسعار مئعرض بلن مئبنوك بهلف تحويلها وربطها باعلار 
قابل ئلتطبلق، وتالفي مئتعطل مئاحتال في مألعاال إئى أدنى قل ماكن 

ومئتخفلف من مئاخاطر مئتشغلللا ومخاطر ممالئتزمم وما قل ينتج من خسالر 
مائلا محتالا.  يأخذ مشروع مئتحول في مالعتبار إجرمء مئتعليالت مئالزما على 
مألنظاا مآلئلا ومئعاللات وإدمرا مئاخاطر ونااذج مئتحللا، إضافا إئى ما قل 
يترتب من آثار ضريبلا ومحاسبلا تتعلق بائتحول. في 31 ديسابر 2021م، تا 
تحليل مئتغللرمت مئاطلوبا ئألنظاا ومئعاللات ومئنااذج. وتا إجرمء ترتلبات 

ومتصاالت عاما مع مألطرمف ذمت مئصلا. خلص مئاصرف إئى أن مجاالت مئاخاطر 
مئناشئا عن إقالل معلل مئربح مئارجعي ترتبط بشكل رللس بائعاللات مئتي 

 تسترشل بأسعار مئعرض بلن مئبنوك. ويومصل مئاصرف مئتنسلق 
ً
تشال عحودم

ومئتعامل مع مئبنوك مألخرى، ئضاان مئتحول بشكل منظا إئى مئاعلار 
مئاطبق وتحللل مئاخاطر مئناشئا عن مئتحول إئى أدنى قل ماكن، وسلومصل 

مئاصرف تحليل وتحللا مئاخاطر مئارتبطا باقالل معلل مئربح مئارجعي.

تعال إدمرا مئاصرف على مشروع ئتنظلا أنشطا مئتحول مئشاملا ئلاصرف، 
كاا أنها تحوم بائتنسلق مع مختلف مألطرمف ذمت مئاصلحا ئتلعلا عاللا 
 من قلث مئحجا ومئتعحلل 

ً
مئتحول بشكل منظا. يعتبر هذم مئاشروع مهاا

وسلؤثر على مئانتجات ومألنظاا ومئعاللات مئلمخللا.

كاا في 31 ديسابر 2021م، بلغت مئحلاا مئلفتريا ئلاوجودمت مئاائلا غلر 
مئاشتحا مئتي تستخلم مؤشرمت سعر مئعرض بن مئبنوك كاعلالت مرجعلا 

2,706 مللون ريال سعودي )2020م: 2,905 مللون ريال سعودي(.

)ب( أسس توحيد القوائم المالية
تشال مئحوملا مئاائلا مئاوقلا مئحوملا مئاائلا ئلاصرف ومئشركات مئتابعا 

ئه. ويتا إعلمد مئحوملا مئاائلا ئلشركات مئتابعا ئنفس مئسنا مئاائلا ئاصرف 
مإلنااء باستخلمم سلاسات محاسبلا متااثلا.

ومئشركات مئتابعا هي مئانشآت مئتي يسلطر عللها مصرف مإلنااء. وتنشأ 
مئسلطرا على مئانشأا عنلما يكون ئلى شخص/جها مئسلطرا على 

 ئتححلق عوملل متغلرا من عالقته 
ً
ضا مئانشأا مئاستثَار فلها ويكون معرَّ

 فلها ويكون ئه قلرا على مئتأثلر على تلك مئعوملل 
ً
بائانشأا أو ياتلك قحوقا

من خالل سلطرته على تلك مئانشأا.

 

تخضع مؤشرمت مئرقابا مئاوضحا أدناه ألقكام مإلدمرا مئتي ياكن أن يكون ئها 
تأثلر كبلر في تحليل مصائح مئاصرف في أدومت مألورمق مئاائلا وصناديق 

مالستثاار. على وجه مئتحليل ، يتحكا مئاصرف في مئشركا مئاستثار فلها إذم 
وفحط كان ئلاصرف:

z	 مئسلطا على مئشركا مئاستثار فلها )أي مئححوق مئحائلا مئتي تانحها
مئسلطا مئحائلا على توجله مألنشطا ذمت مئصلا بائشركا مئاستثار فلها(

z	 مئتعرض أو مئححوق في عاللمت متغلرا ناتجا عن مئاشاركا في مئشركا
مئاستثار فلها

z	 مئحلرا على مستخلمم سلطته على مئشركا مئاستثار فلها ومئتأثلر على
محلمر عومللها

أما في مئحاالت مئتي تاثل فلها قحوق مئاصرف أقل من أغلبلا مئتصويت أو 
ما يااثلها من قحوق في مئانشأا مئاستثار فلها، فلتا مرمعاا مئعوممل 

ومئظروف ذمت مئصلا ئتحلير ملى وجود سلطرا على مئانشأا، ويشال ذئك:

z	 مئترتلبات مئتعاقليا مع مئجهات مئتي ئها أقحلا مئتصويت في مئانشأا
مئاستثار بها.

z	.مئححوق مئناشئا عن ترتلبات تعاقليا أخرى
z	 قحوق تصويت مئاصرف مئحائلا ومئاحتَالا مئتي تنشأ عن أدومت قحوق

ملكلا مثل مألسها.

ويعلل مئاصرف تحللا ما إن كانت ئه سلطرا على مئانشأا مئاستثَار بها 
ومئظروف مئتي تشلر إئى وجود تغلرمت في عنصر أو أكثر من عناصر مئسلطرا 

مئثالثا . يبلأ توقلل مئشركا مئتابعا عنلما ياتلك مئاصرف سلطرا على مئشركا 
مئتابعا ويتوقف عنلما يفحل مئاصرف مئسلطرا على مئشركا مئتابعا. يتا 

تضالن موجودمت ومطلوبات وإيرمدمت ومصروفات مئشركا مئتابعا مئاحتناا 
أو مئاستبعلا خالل مئسنا في قالاا مئلخل من تاريخ سلطرا مئاصرف على 

مئشركا قتى تاريخ توقف سلطرا مئاصرف على مئشركا مئتابعا.

جَرى مئاحاسبا عن مئتغلر في قصا ملكلا مئشركا مئتابعا، دون فحلمن 
ُ
وت

مئسلطرا، كاعاملا قحوق ملكلا. أما إذم فحل مئاصرف مئسلطرا على مئشركا 
مئتابعا، فلتا متخاذ ما يلي:

z	 إئغاء مالعترمف بائاوجودمت )باا في ذئك “مئشهرا”( ئلشركا مئتابعا
ومطلوباتها.

z	.إئغاء مالعترمف بائحلاا مئلفتريا ئلحصص غلر مئاسلطرا
z	 إئغاء مالعترمف بائفروق مئترمكالا ئتحويل مئعاالت مئاسجلا في قحوق

مئالكلا.
z	.إثبات مئحلاا مئعادئا ئلحلاا مئاستلاا 
z	.ظ به

َ
إثبات مئحلاا مئعادئا ألي مستثاار محتف

z	.إثبات أي فالض أو عجز في مئربح أو مئخسارا 
z	 إعادا تصنلف قصا مئشركا مألم في مئاكونات مئاعترف بها سابحا في

مئلخل مئشامل مآلخر إئى مئربح أو مئخسارا أو مألرباح مئابحاا، قسب ما هو 
 في قال باع مئاصرف مباشره مئاوجودمت 

ً
ماللا، قلث سلكون ذئك ضروريا

أو مئاطلوبات ذمت مئعالقا.

وقلث إنَّ مئشركات مئتابعا مالوكا بائكامل ئلاصرف، ال يوجل أي قصص غلر 
مسلطرا ئلتا مإلفصاح عنها.  إن مئعالا مئوظلفلا ئجالع مئشركات مئتابعا 

هي مئريال مئسعودي.

وتاثل مئابائغ مئاستححا ئاالك وقلمت في مئصناديق مالستثااريا مئحصا 
من صافي موجودمت مئصناديق مالستثااريا مئعاللا ئلحصص مئتي ال يالكها 
مئاصرف أو مئشركات مئتابعا ئه بصورا مباشرا أو غلر مباشرا، وتعرض بشكل 

مستحل ضان مئاطلوبات في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا ئلاصرف.

ويتا قذف أرصلا مئاعامالت مئاتلمخلا بلن مئاجاوعا على مستوى 
مئاصرف، وكذئك مإليرمدمت ومئاصاريف مئناتجا عن مئتعامالت مئلمخللا عنل 

إعلمد هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.
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تا إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا باستخلمم سلاسات محاسبلا وأسائلب 
تحللا موقلا ئلاعامالت مئاشابها ومألقلمث مألخرى في ظروف مااثلا. إن 
مئسلاسات مئاحاسبلا مئاتبعا ئلى مئشركات مئتابعا تتااشى مع مئسلاسات 

مئاحاسبلا ئلاصرف. يتا إجرمء تعليالت، إن وجلت، على مئحوملا مئاائلا 
ئلشركات مئتابعا ئتتااشى مع مئحوملا مئاائلا مئاوقلا ئلاصرف.

 

إدارة صناديق االستثمار 
يعال مئاصرف كالير صنلوق ئعلد من صناديق مالستثاار. إن تحليل ملى 

سلطرا مئاصرف على أقل صناديق مالستثاار عادا يركز على تحللا إجاائي 
مئاصائح مالقتصاديا ئلاصرف في مئصنلوق )باا في ذئك مئعوملل ورسوم 

مإلدمرا مئاتوقعا( وقحوق مئاستثارين في عزل ملير مئصنلوق. نتلجا ئذئك ، 
خلص مئاصرف إئى أنه يعال كوكلل ئلاستثارين في جالع مئحاالت ، وبائتائي 

ئا يحا بتوقلل هذه مئصناديق.

)جـ( المحاسبة في تاريخ التداول
يتا مبلللا إثبات وإئغاء مثبات كافا مئاعامالت مالعتلاديا مئاتعلحا بشرمء 

وبلع مئاوجودمت مئاائلا بتاريخ مئتلمول )وهو مئتاريخ مئذي يصبح فله مئاصرف 
 في مألقكام مئتعاقليا ئألدما(. وتتطلب مئاعامالت مالعتلاديا مئاتعلحا 

ً
طرفا

بشرمء وبلع مئاوجودمت مئاائلا أن يتا تسللا تلك مئاوجودمت خالل فترا 
زمنلا تنص عللها مألنظاا أو متعارف عللها في مئسوق.

ويتا، مبللًلا، إثبات كافا مئاوجودمت ومئاطلوبات مئاائلا مألخرى بتاريخ 
 في مألقكام مئتعاقليا 

ً
مئتلمول؛ وهو مئتاريخ مئذي يصبح فله مئاصرف طرفا

ئألدما مئاائلا.

)د( العمالت األجنبية
تحول مئاعامالت مئتي تتا بائعاالت مألجنبلا إئى ما يعادئها بائريال 

مئسعودي بأسعار مئصرف مئفوريا مئساللا في تومريخ مئاعامالت. وتحول 
أرصلا مئاوجودمت ومئاطلوبات مئنحليا في نهايا مئسنا مئاسجلا بائعاالت 

مألجنبلا إئى ما يعادئها بائريال مئسعودي بأسعار مئصرف مئساللا في 
ذئك مئتاريخ. وتاثل مألرباح أو مئخسالر من تحويل مئعاالت مألجنبلا من مئبنود 

مئنحليا مئفرق بلن مئتكلفا مئاطفأا بائعالا مئوظلفلا في بلميا مئسنه 
ئا قسب معلل مئربح مئفعلي ومئالفوعات خالل مئسنا، وبلن مئتكلفا  ُمعلَّ

مئاطفأا بائعالا مألجنبلا بعل تحويلها بسعر مئصرف في نهايا مئعام. أما 
مئبنود غلر مئنحليا مئتي يتا قلاسها من خالل مئتكلفا مئتاريخلا بائعالا 

مألجنبلا فتترجا باستخلمم أسعار مئصرف في تومريخ مئاعامالت مألوئلا. وتثبت 
أرباح أو خسالر تحويل مئعاالت مئناتجا من عاللات مئتسويا ومئترجاا في 

قالاا مئلخل مئاوقلا.

)هـ( المقاصة  
تتا محاصا مئاوجودمت ومئاطلوبات مئاائلا وتلرج بائصافي في قالاا 

مئاركز مئاائي مئاوقلا عنل وجود قق نافذ نظامًلا وقالا ئاحاصا مئابائغ 
مئاعترف بها وعنلما ينوي مئاصرف مئتسويا على أساس مئصافي أو تسللل 

مئاوجودمت وتسليل مئاطلوبات في آن ومقل.

وال يتا إجرمء محاصا بلن مإليرمدمت ومئاصاريف في قالاا مئلخل مئاوقلا إال 
 بها باوجب 

ً
 أو مساوقا

ً
في مئحاالت مئتي تكون فلها تلك مئاحاصا متطلبا

أي معلار أو تفسلر محاسبي، وكاا هو موضح على وجه مئتحليل في 
مئسلاسات مئاحاسبلا ئلاصرف.

)و( إثبات اإليرادات/ المصاريف
الدخل من االستثمارات والتمويل والعائد على 

االستثمارات ألجل
 
ً
يتا إثبات مإليرمدمت ومئاصاريف مئاتعلحا باألدومت مئاائلا مئتي تحال ربحا
في قالاا مئلخل مئاوقلا باستخلمم طريحا معلل مئعالل مئفعلي، وهو 
 مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا مئاحلرا على 

ً
مئاعلل مئذي يخصا تحليلم

ملى مئعار مئاتوقع )أو فترا قصلرا متى كان ذئك ماللاا( ئلاوجودمت 
ومئاطلوبات مئاائلا إئى قلاتها مئلفتريا. وعنل قساب معلل مئعالل مئفعلي، 

يحوم مئاصرف بتحلير مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا بعل مألخذ في مالعتبار 
كافا مئشروط مئتعاقليا ويشال ذئك جالع مألتعاب وتكائلف مئاعامالت 

 ال يتجزأ من مئعالل مئفعلي، وئكنه ال يشال خسالر 
ً
ومئخصومات مئتي تعتبر جزءم

ماللتاان مئاتوقعا. وتاثل تكائلف مئاعامالت مئتكائلف مإلضافلا مئاتعلحا 
مباشرا بشرمء، أو إصلمر أو بلع مئاوجودمت أو مئاطلوبات مئاائلا.

ويتا تعليل مئحلاا مئلفتريا ئلاوجودمت أو مئاطلوبات مئاائلا إذم قام 
ل  مئاصرف بإعادا مئنظر في تحليرمته ئلالفوعات أو مئاحبوضات، وُيسجَّ

مئتغللر في مئحلاا مئلفتريا كلخل أو مصروف.

ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية
لها. يتا إثبات ربح/خسارا تحويل مئعاالت مألجنبلا عنل تحححها/تكبُّ

رسوم الخدمات المصرفية، صافي 
 من 

ً
يتا تضالن دخل ومصروفات مئرسوم ومئعاوالت مئتي تاثل جزًءم أصلال

معلل مئعالل مئفعلي ألقل مئاوجودمت مئاائلا أو مئاطلوبات مئاائلا ضان 
“مئلخل من مالستثاار ومئتاويل” أو “مئعالل على مالستثاار ألجل”، أيهاا 

.
ً
مناسبا

ويتا إثبات مئلخل من إدمرا مألصول ومئوساطا عنل مئوفاء باالئتزمم مئاتعلق 
باألدمء.

ويتا إثبات إيرمدمت رسوم خلمات مصرفلا مالستثاار وتاويل مئشركات على 
ا ئلشروط 

ً
ملى مئفترا مئزمنلا مئتي يتا خالئها مئوفاء بائتزممات مألدمء وفح

مئتعاقليا ذمت مئصلا.

ويتا إثبات إيرمدمت مئرسوم ومئعاوالت مألخرى  - باا في ذئك رسوم خلمات 
مئحسابات وعاوالت مئابلعات ورسوم مإليلمع ورسوم مئتاويل مئجااعي - 

عنلما يتا تنفلذ مئخلمات ذمت مئصلا ويتا مئوفاء بائتزممات مألدمء في فترا 
زمنلا محلدا. وفي قال ئا يكن من مئاتوقع أن تؤدي تعهلمت مئتاويل إئى 

سحب مئتسهلالت أو إذم كانت مئرسوم تتعلق بتعهلمت متعلدا ئلتاويل وال 
ياكن تحليلها بشكل معحول، عنللذ يتا مالعترمف برسوم تعهلمت مئتاويل 

ذمت مئصلا على أساس منتظا على ملى فترا مئتعهلمت.

ثبت مصاريف مئرسوم ومئعاوالت مألخرى مئتي ترتبط بصفا رللسا برسوم 
ُ
وت

مئاعامالت ومئخلمات ضان مئاصاريف عنل مستالم مئخلمات.

الدخل من توزيعات األباح
يتا إثبات دخل توزيعات مألرباح في قالاا مئلخل مئاوقلا عنل مإلقرمر بأقحلا 

مستالمها.

دخل/)خسارة( األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل، صافي

يتعلق صافي مئلخل/)مئخسارا( من مألدومت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا 
من خالل قالاا مئلخل بائاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل 

قالاا مئلخل، ويشال جالع مئتغلرمت مئاحححا وغلر مئاحححا في مئحلاا 
مئعادئا ومألرباح وتوزيعات مألرباح وفروق مئصرف مألجنبي.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

)ز( الموجودات المالية والمطلوبات المالية
1( تصنيف وقياس الموجودات المالية

يعتال تصنلف وقلاس مألدومت مئاائلا باوجب مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 
 في تحللا ناوذج 

ً
رقا-9 على نتلجا تحللالن أساسلن يتاثالن تحليلم

مألعاال وتحللل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا.
 

تقييم نموذج األعمال 
يحّلا مئاصرف هلف ناوذج مألعاال مئذي يحتوي على موجودمت مائلا 

على مستوى مئاحفظا كون ذئك يعكس أفضل مئسبل ئاعرفا طريحا إدمره 
مألعاال ومئاعلومات مئتي يتا تزويلها ئإلدمرا. وتتضّان هذه مئاعلومات ما 

يلي:

z	 مئسلاسات ومألهلمف مئاعلنا ئلاحفظا وتطبلق هذه مئسلاسات على
أرض مئومقع. وعلى وجه مئخصوص، يتا مرمعاا ما إذم كانت مسترمتلجلا 

مإلدمرا تركز على كسب إيرمدمت مئعوملل مئتعاقليا أو مئحفاظ على معلل 
عالل محلد أو مطابحه ملا مئاوجودمت مئاائلا مع ملا مئاطلوبات 

مئاائلا مئتي تاول تلك مئاوجودمت أو تححلق تلفحات نحليا من خالل بلع 
مئاوجودمت؛

z	 كلفله تحللا أدمء مئاحفظا ورفع مئتحارير مئاتعلحا بها إئى إدمرا
مئاصرف؛

z	 مئاخاطر مئتي تؤثر علي أدمء ناوذج مألعاال )ومئاوجودمت مئاائلا
مئاحتفظ بها ضان ناوذج مألعاال( وكلفلا إدمره تلك مئاخاطر؛

z	 كلفلا مكافأا مليري مألعاال - على سبلل مئاثال ما إن كانت مئاكافآت
لمر أو مئتلفحات مئنحليا 

ُ
تستنل إئى مئحلاا مئعادئا ئلاوجودمت مئتي ت

لا؛ مئتعاقليا مئاحصَّ
z	 تكرمر وقجا وتوقلت مئابلعات في مئفترمت مئسابحا، وأسباب هذه

مئابلعات ومئتوقعات قول نشاط مئابلعات في مئاستحبل. ومع ذئك، 
فإن مئاعلومات مئاتعلحا بنشاط مئابلعات ال يعتل بها بشكل منفصل عن 

باقي مئعوممل، وئكن يعتل بها كجزء من تحللا شامل ئكلفلا تححلق 
مئهلف مئاعلن ئلى مئاصرف إلدمرا مئاوجودمت مئاائلا وتححلق مئتلفحات 

مئنحليا.

ويستنل تحللا ناوذج مألعاال إئى سلناريوهات متوقعا بلرجا معحوئا دون 
ق 

ُّ
أخذ سلناريو “أسوأ مئحاالت” أو “قائا مئضغط” في مالعتبار. وفي قال تحح
تلفحات نحليا بعل مالعترمف مألوئي بطريحا مختلفا عن توقعات مئاصرف 

مألصللا، فإن مئاصرف يغّلر تصنلف مئاوجودمت مئاائلا مئاتبحلا مئاحتفظ بها 
في ناوذج مألعاال هذم.

وتحاس مئاوجودمت مئاائلا مئاحتفظ بها ئلتلمول ومئتي يحلا أدمؤها علي 
أساس قلاتها مئعادئا، بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل قلث ئا يتا 

مالقتفاظ بها بغرض تحصلل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا وال بغرض تحصلل 
مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا وبلع مئاوجودمت مئاائلا.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل –فقط- 
دفعات من المبلغ األصلي والعائد

ألغرمض هذم مئتحللا، فإن “مئابلغ مألصلي” هو مئحلاا مئعادئا ئألصل مئاائي 
عنل مالعترمف مالوئي. وياثل “مئعالل” مئحلاا مئزمنلا ئألمومل وماللتاان 
وغلرها من مخاطر مئتاويل مألساسلا مئارتبطا بائابلغ مألصلي مئحالا 

خالل فتره معلنا وتكائلف مئتاويل مألساسلا مألخرى )مثل مخاطر مئسلوئا 
ومئتكائلف مإلدمريا( إضافا إئى هامش مئربح.

وعنل تحللا ما إذم كانت مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا تاثل فحط دفعات 
من مئابلغ مألصلي ومئعالل، يأخذ مئاصرف في مالعتبار مئشروط مئتعاقليا 

ئألدما مئاائلا، ويشال ذئك تحللا ما إذم كانت مئاوجودمت مئاائلا تتضان 
ا تعاقلًيا ياكن أن يؤدي إئى تغللر توقلت أو محلمر مئتلفحات مئنحليا 

ً
شرط

مئتعاقليا في قال علم مستلفاء هذم مئشرط. وعنل إجرمء مئتحللا، يأخذ 
مئاصرف ما يلي في مالعتبار:

z	مألقلمث مئطارلا مئتي من شأنها من تغلر محلمر وتوقلت مئتلفحات مئنحليا؛
z	خصالص مئرفع مئاائي؛
z	شروط مئلفع مئاعّجل ومئتاليل؛
z	 مئشروط مئتي تحل من قلرا مئاصرف على مئاطائبا بائتلفحات مئنحليا من

موجودمت محلدا )على سبلل مئاثال ترتلبات مئاوجودمت مئتي ئلس ئها 
قق مئرجوع(؛

z	 مئعوممل مئتي تعلل مئاحابل ئلحلاا مئزمنلا ئألمومل -على سبلل مئاثال
إعادا ضبط معلالت مئربح بشكل دوري.

وبناًء على عاللات مئتحللا مئاذكورا أعاله، يتا تصنلف مئاوجودمت مئاائلا 
عنل مإلثبات مألوئي على أنها موجودمت مائلا تحاس إما بائتكلفا مئاطفأا 

أو بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر أو بائحلاا مئعادئا من خالل 
قالاا مئلخل.

الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة: 
تحاس مئاوجودمت مئاائلا بائتكلفا مئاستنفذا إذم مستوفت كال مئشرطلن 

مئتائللن وئا يتا تصنلفها كاوجودمت مائلا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا 
مئلخل:

z	 أن ُيحتفظ باألصل ضان ناوذج أعاال يهلف إئى مالقتفاظ بائاوجودمت
ئتحصلل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا، 

z	 ،وأن ينشأ عن مئشروط مئتعاقليا ئألصل مئاائي، في تومريخ محلدا
تلفحات نحليا تاثل –فحط – دفعات من مئابلغ مألصلي ومئعالل على 

مئابلغ مألصلي مئحالا.

وبوجه عام، فإن تاويل مئعاالء ومألرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا 
مألخرى ومئارمبحات مع مئبنك مئاركزي مئسعودي وبعض مالستثاارمت في 

مئصكوك مؤهلا ئحلاسها بائتكلفا مئاستنفذا.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

حاس بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل 
ُ
الصكوك واألدوات المشابهة: ال ت

مئشامل مآلخر إال عنل مستلفاء كال مئشرطلن مئتائللن، وئا تصنلفها كاوجودمت 
مائلا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل:

z	 أن ُيحتفظ باألصل ضان ناوذج أعاال يتححق غرضه بتحصلل مئتلفحات
مئنحليا مئتعاقليا وبلع مألصول مئاائلا، 

z	 أن ينشأ عن مئشروط مئتعاقليا ئألصل مئاائي، في تومريخ محلدا، تلفحات
نحليا تاثل –فحط – دفعات من مئابلغ مألصلي ومئعالل على مئابلغ 

مألصلي مئحالا.

أدوات حقوق الملكية:  فلاا يتعلق باالستثاارمت في أدومت قحوق مئالكلا 
غلر مئاحتفظ بها ألغرمض مئاتاجرا، يحق ئلاصرف، عنل مإلثبات مألوئي، مختلار 
عرض مئتغلرمت مئالقحا، بشكل ال رجعا فله، في مئحلاا مئعادئا ضان مئلخل 

مئشامل مآلخر، وُيحلد هذم مالختلار على أساس كل مستثاار على ِقلا.

ويتا قلاس مئاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل 
 بحلاتها مئعادئا مع إثبات مئاكاسب ومئخسالر مئناتجا عن 

ً
مئشامل مآلخر القحا

مئتغلرمت في مئحلا مئعادئا ضان مئلخل مئشامل مآلخر، فلاا يتا إثبات إيرمدمت 
مئعوملل ومكاسب وخسالر مئصرف مألجنبي في مئربح أو مئخسارا.

 الموجودات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

اس جالع مئاوجودمت مئاائلا مألخرى بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا 
َ

ح
ُ
ت

مئلخل. وعنل مالثبات مألوئي يتا تصنلف مئاوجودمت مئاائلا في هذه مئفئا 
إما على أنها مستثاارمت محتفظ بها ألغرمض مئاتاجرا أو على إنها مصنفا 
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بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل. مئاوجودمت مئاائلا مئاصنفا على 
 ئغرض مئبلع 

ً
أنها محتفظ بها ألغرمض مئاتاجرا هي مئتي تا شرملها أساسا

على مئالى مئحصلر.

إضافا إئى ذئك ياكن ئلاصرف، عنل مإلثبات مألوئي، وبشكل ال رجعا فله 
تصنلف مئاوجودمت مئاائلا ئحلاسها بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، 

مئتي تستوفي متطلبات مئحلاس بائتكلفا مئاستنفذا أو بائحلاا مئعادئا 
من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، إذم كان ذئك سلزيل من مئتباين مئاحاسبي أو 

سلخفضه بشكل جوهري.

ل مئاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل  سجَّ
ُ
وت

في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا بائحلاا مئعادئا، ويتا إثبات مئتغلرمت 
في مئحلاا مئعادئا في قالاا مئلخل مئاوقلا ئلسنا مئتي تنشأ فلها تلك 

مئتغلرمت. ال يتا إضافا تكائلف مئاعامالت، إن وجلت، إئى قلاس مئحلاا 
مئعادئا عنل مإلثبات مألوئي ئالستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل 

بل يتا إدرمجها كاصاريف في قالاا مئلخل مئاوقلا. وتعرض مإليرمدمت من 
توزيعات مألرباح على مئاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل 

قالاا مئلخل كـ “دخل/)خسارا( من مألدومت مئاائلا بائحلاا مئعادئا من خالل 
قالاا مئلخل، بائصافي” في قالاا مئلخل مئاوقلا.

وبعل مإلثبات مألوئي، ال يتا إعادا تصنلف مئاوجودمت مئاائلا باستثناء في 
مئفترا مئتي يحوم فلها مئاصرف بتغللر ناوذج أعاائه مئتي يلير باوجبه تلك 

مئاوجودمت مئاائلا.

يتا قلاس مئاوجودمت مئاائلا مبللًلا بائحلاا مئعادئا زملًلم، بائنسبا ئلبنود 
غلر مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، تكائلف مئاعاملا 

مئارتبطا مباشرا بائشرمء أو مإلصلمر.

2(  تصنيف وقياس المطلوبات المالية
يحوم مئاصرف بتصنلف مطلوباته مئاائلا، بخالف مئضاانات مئاائلا ومئتزممات 

مئتاويل، كاطلوبات تحاس بائتكلفا مئاستنفذا. ويتا مقتساب مئتكلفا 
مئاستنفذا بعل مألخذ في مالعتبار أي خصا أو عالوا على أمومل وتكائلف 

 ال يتجزأ من معلل مئعالل مئفعلي ئلاطلوبات مئاائلا.
ً
مإلصلمر مئتي تشكل جزءم

اس مئضاانات مئاائلا مئصادرا أو مئتعهلمت تحليا تاويل باعلل عالل 
َ

ح
ُ
وت

أقل من سعر مئسوق مبتلمًء بائحلاا مئعادئا وتستهلك هذه مئحلاا مئعادئا 
اس هذه 

َ
ح

ُ
،  ت

ً
مألوئلا على ملى فترا مئضاان أو تعهل مئتاويل. القحا

مئضاانات مئاائلا ومئتزممات مئتاويل بائتكلفا مئاستنفذا أو باخصص منخفاض 
مئحلاا، أيهاا أعلى.

اس مئضاانات مئاائلا ومئتزممات مئتاويل بائتكلفا مئاستنفذا أو باخصص 
َ

ح
ُ
وت

منخفاض مئحلاا، أيهاا أعلى.

، ئلبنود غلر 
ً
 بائحلاا مئعادئا زمللم

ً
يتا قلاس مئاطلوبات مئاائلا مبلللا

مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، تكائلف مئاعاملا مئارتبطا 
مباشرا بائشرمء أو مإلصلمر.

)3( إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية: 

يحوم مئاصرف بإئغاء إثبات مئاوجودمت مئاائلا عنل:
z	منتهاء مئححوق مئتعاقليا ئلتلفحات مئنحليا من مئاوجودمت مئاائلا، أو
z	 عنل إنتحال قحوق مستالم مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا في معاملا يتا

فلها نحل جالع مخاطر ومنافع مئالكلا بشكل جوهري، أو
z	 عنل علم منتحال مخاطر ومنافع مئالكلا من مئاصرف أو علم مالقتفاظ

 بكافا مخاطر ومنافع مئالكلا، ئكنه ال يحتفظ بائسلطرا على 
ً
فعللا

مئاوجودمت مئاائلا.

وفي سلاق إقالل معلل مئربح مئارجعي )IBOR reform(، ُيجري مئاصرف 
 قول ما إذم كان أثر مئتغللرعلى مألدمومت مئاائلا بائتكلفا مئاستنفذا 

ً
تحللاا

. ويتا ذئك بعل تطبلق مئتحول مئفعلي مئااللا باوجب متطلبات مئارقلا 
ً
كبلرم

مئثانلا من إقالل معلل مئربح مئارجعي ومئذي يتطلب أن يتا مئتعامل مع 
مئتحول من معلل مئعرض بلن مئبنوك إئى معلل مئربح مئارجعي مئاناسب 

كتغلر إئى معلل ربح متغّلر. 

وعنلما يتا بلع مألصول إئى طرف ثائث باعلل إجاائي متومفق ئاحايضا 
مئعالل على مألصول مئانحوئا، تتا مئاحاسبا عن مئاعاملا باعتبارها معاملا 

تاويل بضاانات مااثلا ئاعامالت “مئبلع مع إعادا مئشرمء”، قلث يحتفظ 
مئاصرف بجالع أو إئى قل كبلر بجالع مخاطر ومنافع ملكلا هذه مألصول.

وفلاا يتعلق بائاعامالت مئتي ال يحتفظ فلها مئاصرف بكافا مخاطر ومنافع 
ملكلا مألصل مئاائي بشكل فعلي وال يحوم بتحويلها بشكل كامل ويحتفظ 

بائسلطرا على مألصل، فلستار مئاصرف بإثبات مألصل بحلر مشاركته مئحالاا، 
ل. حلد على معتبار ملى تعرضه ئلتغلرمت في قلاا مألصل مئُاحوَّ

ُ
ومئتي ت

دا، يلتزم مئاصرف بخلما مألصل مئاائي مئاحول محابل  وفي معامالت ُمحلَّ
رسوم. ويتا إئغاء إثبات مألصل مئاحول إذم كان يستوفي معايلر إئغاء مإلثبات. 

ويتا إثبات مألصل أو مالئتزمم ئعحل مئخلما إذم كانت رسوم مئخلما أكثر من 
كافلا )أصل( أو أقل من كافلا )مئتزمم( ألدمء مئخلما.

وعنل إئغاء إثبات أصل مائي، يثبت في قالاا مئلخل مئاوقلا مئفرق بلن 
مئحلاا مئلفتريا ئألصل )أو مئحلاا مئلفتريا مئاحلدا ئجزء من مألصول 

مئاتوقف إثباتها(، ومجاوع كل من: )1( مئابلغ مئاحابل مئاستلا )باا في ذئك 
لا(، و   أي مئتزممات جليلا متحاَّ

ً
قلاا أي أصل جليل تا مئحصول علله ناقصا

)2( أي أرباح وخسالر مترمكاا سبق إثباتها في مئلخل مئشامل مآلخر.

ومع ذئك، فإن مألرباح/مئخسالر مئاترمكاا مئتي تا مالعترمف بها في مئلخل 
مئشامل مآلخر وتتعلق باستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا ال يتا إثباتها في 

قالاا مئلخل مئاوقلا عنل إئغاء إثبات هذه مالستثاارمت.
 

المطلوبات المالية
يحوم مئاصرف بإئغاء إثبات مئاطلوبات مئاائلا عنل مئوفاء بائتزمماته 

مئتعاقليا أو عنل إئغالها، أو عنل منتهاء ملتها.
 

)14(  تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

في قال تعليل شروط مئاوجودمت مئاائلا، يحوم مئاصرف بتحللا ما إن 
ل تختلف مختالفا كبلرم. وفي قال مختالف  كانت مئتلفحات مئنحليا ئألصل مئُاعلَّ

مئتلفحات مئنحليا بشكل كبلر، فإن مئححوق مئتعاقليا في مئتلفحات مئنحليا 
من مئاوجودمت مئاائلا مألصللا تعتبر منتهلا مئالا. وفي هذه مئحائا، يتا 

إئغاء مالعترمف بائاوجودمت مئاائلا مألصللا ومالعترمف بائاوجودمت مئاائلا 
مئجليلا بائحلاا مئعادئا.

وفي قال ئا تكن مئتلفحات مئنحليا ئلاوجودمت مئاعلئا مئالرجا بائتكلفا 
، فانَّ مئتعليل قلنئٍذ ال يؤدي إئى إئغاء 

ً
 كبلرم

ً
مئاستنفذا مختلفا مختالفا

مالعترمف باألصل مئاائي. وفي هذه مئحائا، يعلل مئاصرف مقتساب إجاائي 
مئحلاا مئلفتريا ئألصل مئاائي ويعترف بائابلغ مئناشئ عن تعليل إجاائي 
مئحلاا مئلفتريا كأرباح أو خسالر ناشئا عن مئتعليل ضان مألرباح ومئخسالر، 

جري بسبب صعوبات مائلا يومجها مئاتاّول، 
ُ
أما إن كان هذم مئتعليل قل أ

فتلرج مألرباح أو مئخسالر مع خسالر منخفاض مئحلاا، وفي مئحاالت مألخرى، يتا 
عرضها كـ “دخل من مئتاويل”

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

المطلوبات المالية
يحوم مئاصرف بإئغاء مئاطلوبات مئاائلا عنل تعليل شروطها ومختالف 

. وفي هذه مئحائا، 
ً
 كبلرم

ً
ئا مختالفا مئتلفحات مئنحليا ئلاطلوبات مئاائلا مئُاعلَّ

ئا بائحلاا مئعادئا.  يتا إثبات مطلوبات مائلا جليلا تستنل إئى مئشروط مئُاعلَّ
ويتا إثبات مئفرق بلن مئحلاا مئلفتريا ئلاطلوبات مئاائلا مئالغاا ومئاطلوبات 

ئا في قالاا مئلخل مئاوقلا. مئاائلا مئجليلا وفق مئشروط مئُاعلَّ

إحالل معدل الربح المرجعي

 من بعض مئشروط مئومردا في 
ً
وفر تعليالت مئارقلا مئثانلا إعفاًء عاللا

ُ
ت

مئاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي. وتتعلق هذه مإلعفاءمت باتطلبات مئتعليالت 
في مألدومت مئاائلا وعحود مإليجار أو عالقات مئتحوط مئناجاا عن مئتحول في 

معلل مئربح مئارجعي في مئعحود ئسعر قلاسي بليل جليل.

عنل تغلر أساس تحليل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا ألصل مائي أو مئتزمم 
مائي يحاس بائتكلفا مئاستنفذا نتلجا إلقالل معلل مئربح مئارجعي، يحوم 

مئاصرف بتحليث معلل مئربح مئفعلي ئألصول مئاائلا أو مالئتزممات مئاائلا 
ئلعكس مئتغللر مئذي يتطلبه هذم مئتحول. 

 
يلزم إجرمء تغللر في أساس تحليل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا مئاتعلحا 

بإقالل معلل مئربح مئارجعي إذم مستوفي مئشرطان مئتائلان:

z	 كنتلجا مباشرا ئإلقالل؛ 
ً
كون مئتغللر ضروريا

z	 
ً
كون مألساس مئجليل ئتحليل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا يعادل مقتصاديا

مألساس مئسابق - أي مألساس قبل مئتغللر مباشرا.

جرى مئتغللرمت على أصل مائي أو مئتزمم مائي باإلضافا إئى تغللرمت 
ُ
عنلما ت

في أساس تحليل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا مئتي يتطلبها إقالل معلل 
 بتحليث معلل مئربح مئفعلي ئألصول 

ً
مئربح مئارجعي، يحوم مئاصرف أوال

مئاائلا أو مالئتزممات مئاائلا ئلعكس مئتغللر مئذي يتطلبه إقالل معلل مئربح 
مئارجعي. وبعل ذئك، يطبق مئاصرف مئسلاسات مئاحاسبلا على مئتعليالت 

ئلتغللرمت مإلضافلا.

 مستثناًء الستخلمم معلل خصا معّلل يعكس مئتغلر 
ً
حلم مئتعليالت أيضا

ُ
كاا ت

في معلل مئربح عنل إعادا قلاس مئتزمم مإليجار مئناتج عن تعليل مإليجار مئذي 
يتطلبه إقالل معلل مئربح مئارجعي.

)5( قياس القيمة العادلة
يحلس مئاصرف أدومته مئاائلا، مثل مئاوجودمت مئاائلا بائحلاا مئعادئا من 

خالل قالاا مئلخل وبائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، بائحلاا 
مئعادئا في تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا. تا مإلفصاح عن مئحلا مئعادئا 

حاس بائتكلفا مئاستنفذا في مإليضاح رقا 34.
ُ
ئألدومت مئاائلا مئتي ت

إن مئحلاا مئعادئا هي مئسعر مئذي سلتا مستالمه عنل بلع أقل مئاوجودمت 
أو دفعه ئتحويل أقل مالئتزممات في معاملا نظاملا بلن مئاتعامللن في 

مئسوق بتاريخ مئحلاس. ويستنل قلاس مئحلاا مئعادئا إئى مفترمض أن صفحا 
بلع مئاوجودمت أو تحويل أقل مئاطلوبات تات، وذئك إما:

z	في مئسوق مئرللسلا ئلاوجودمت أو مئاطلوبات، أو
z	 في قائا علم وجود سوق رللسلا ، مئسوق مألكثر منفعا ئلاوجودمت أو

مئاطلوبات. ويجب أن تكون مئسوق مئرللسلا أو مألكثر منفعا متاقا أمام 
مئاصرف.

وتحاس مئحلاا مئعادئا ئلاوجودمت أو مئاطلوبات باستخلمم مالفترمضات مئتي 
سلستخلمها مئاشاركون في مئسوق عنل تسعلر مئاوجودمت أو مئاطلوبات، 

على مفترمض أن مئاشاركلن في مئسوق يتصرفون باا يححق ئها أفضل 
مصائح مقتصاديا.

ويستخلم مئاصرف آئلات مئتحللا مئااللاا قسب مئظروف ومئتي تتومفر 
بشأنها بلانات كافله ئحلاس مئحلاا مئعادئا، وتعزيز مستخلمم مئالخالت 

مئحابلا ئلاالقظا ذمت مئصلا، ومئتحللل من مالعتااد على مئالخالت غلر مئحابلا 
ئلاالقظا.

حاس أو ُيفصح عن قلاتها مئعادئا 
ُ
إن جالع مئاوجودمت ومئاطلوبات مئتي ت

في مئحوملا مئاائلا مئاوقلا يتا تصنلفها ضان مئتسلسل مئهرمي ئلحلاا 
مئعادئا، كاا هو مبّلن في مإليضاح رقا 34.

وبائنسبا ئلاوجودمت ومئاطلوبات مئتي يتا مالعترمف بها في مئحوملا 
د مئاصرف ما إن كانت عاللات مئتحويل  مئاائلا على أساس متكرر، ُيحلِّ

جريت بلن مئاستويات في مئتسلسل مئهرمي عن طريق إعاده تحللا 
ُ
قل أ

مئتصنلف )على أساس ملخالت مئاستوى مألدنى مئتي تعتبر ذمت أهالا 
ئحلاس مئحلاا مئعادئا ككل( بتاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.

)6( اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يستار مالعترمف بائاوجودمت مئاائلا مئابلعا مئاحترنا بائتزمم إلعادا مئشرمء 

في تاريخ مستحبلي محلد )متفاقلات إعادا مئشرمء( في قالاا مئاركز مئاائي 
 ألن مئاصرف يحتفظ إئى قل كبلر بجالع مخاطر ومنافع مئالكلا. وعنل 

ً
نظرم

مقتفاظ مئاصرف بجالع مخاطر ومنافع مئالكلا إئى قل كبلر، فإن قلاس 
 ئلسلاسات مئاحاسبلا ذمت مئصلا 

ً
هذه مئاوجودمت مئاائلا يستار وفحا

ئالستثاارمت مئاحتفظ بها بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل أو مئحلاا 
مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر أو بائتكلفا مئاستنفذا، ويتا مئتعامل 
مع تلك مئاعامالت باعتبارها تاويالت مضاونا، ويتا تضالن مئتزمم مئطرف 

مئاحابل ئلابائغ مئاستلاا باوجب هذه مالتفاقلات ضان “مألرصلا مئاستححا 
ئلبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى” أو “ودملع 
مئعاالء”، قسب طبلعا كل قائا. ويتا معائجا مئفرق بلن سعر مئبلع وسعر 

ل كاستححاق على  إعادا مئشرمء كاصروف “عاللمت على مستثاارمت ألجل” وُيحلَّ
ملى عار متفاقلا إعادا مئشرمء على أساس مئعالل مئفعلي.

وال يتا مالعترمف بائاوجودمت مئاائلا مئاشترما مئاحترنا بائتزمم محابل إلعادا 
د )إعادا مئشرمء مئعكسي( في قالاا مئاركز  مئبلع في تاريخ مستحبلي ُمحلَّ

 ألن مئاصرف ال يحتفظ بائسلطرا على مئاوجودمت مئاائلا. وتلرج 
ً
مئاائي، نظرم

مئابائغ مئالفوعا باوجب هذه مالتفاقلات ضان “مئنحل ومألرصلا ئلى مئبنك 
مئاركزي مئسعودي” أو “مألرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى” 

أو “مئتاويل”، قسب طبلعا كل قائا. ويتا معائجا مئفرق بلن سعر مئشرمء 
ل كاستححاق على  وسعر إعادا مئبلع كلخل من مالستثاار ومئتاويل، وُيحلَّ

ملى عار متفاقلا إعادا مئشرمء مئعكسي على أساس مئعالل مئفعلي.

)ح( األدوات المالية المشتقة
تشتال مألدومت مئاائلا مئاشتحا على عحود مئصرف مألجنبي مآلجلا 

وعحود أسعار مئعاوالت مآلجلا ومتفاقلات مألسعار مئاستحبللا ومحايضات 
أسعارمئعاالت مألجنبلا  ومئعاوالت وعحود خلارمت أسعار مئعاوالت )مئاكتتب 
بها ومئاشترما(. يتا في مألصل إثبات هذه مألدومت مئاائلا مئاشتحا بائحلاا 

 إعادا تحللاها بائحلاا 
ً
مئعادئا بتاريخ إبرمم عحل مئاشتحات، ويتا القحا

مئعادئا في قالاا مئاركز مئاائي مع إدرمج تكلفا مئتعامالت في قالاا 
مئلخل. يتا إدرمج جالع هذه مألدومت بحلاتها مئعادئا كاوجودمت عنلما تكون 

مئحلاا مئعادئا موجبا وكاطلوبات عنلما تكون مئحلاا مئعادئا سائبا. يتا 
مئحصول على مئحلا مئعادئا بائرجوع إئى مألسعار مئاتلموئا في مئسوق، 

وطرق مئتلفحات مئنحليا مئاخصوما وطرق مئتسعلر قسباا هو ماللا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
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المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
يتا إدرمج أي تغللرمت في مئحلاا مئعادئا ئلاشتحات مئاحتفظ بها ألغرمض 

مئاتاجرا مباشرا في قالاا مئلخل مئاوقلا ويتا مإلفصاح عنها ضان صافي 
 تلك مئاشتحات 

ً
دخل مئاتاجرا. تشال مئاشتحات مئاحتفظ بها ئلاتاجرا أيضا

غلر مئاؤهلا ئاحاسبا مئتحوط.

)ط( التمويل
إن موجودمت مئتاويل هي مئاوجودمت مئاائلا غلر مئاشتحا مئتي يتا 

إنشاؤها أوشرمؤها من ِقبل مئاصرف بابائغ ثابتا أو ماكن تحليلها، ويتا 
إثباتها عنلما يتا تحويل مئالفوعات فعللا، كاا يتا إئغاء مالعترمف بها في 

شطب، أو عنل منتحال فعللا جالع مئاخاطر 
ُ
باع أو ت

ُ
قائا مئسلمد، أو عنلما ت

ومئانافع مئاصاقبا ئلالكلا.

 بائحلاا مئعادئا شاملا أي تكائلف 
ً
اس كافا موجودمت مئتاويل مبلللا

َ
ح

ُ
ت

 مخصص مالنخفاض 
ً
 بائتكلفا مئاستنفذا ناقصا

ً
اس القحا

َ
ح

ُ
إضافلا ئلشرمء، و ت

في مئحلاا. وجالع منتجات مئتاويل ئلاصرف معتَالا من قبل مئلجنا 
مئشرعلا.

ويشال مئتاويل بشكل أساسي منتجات مئارمبحا ومإلجارا ومئاشاركا ومئبلع 
مآلجل، وفلاا يلي وصف مختصر ئهذه مئانتجات:

z	 المرابحة: هي عبارا عن متفاقلا يبلع باوجبها مئاصرف إئى عالل سلعا
 
ً
أو أصال مشترمهاا مئاصرف في مئبلميا، و يتكون سعر مئبلع من مئتكلفا زمللم

هامش مئربح مئاتفق علله.
z	 ر ألصل يالكه اإلجارة: هي عبارا عن متفاق يكون فله مئاصرف هو مئاؤجِّ

قلث يحوم بشرمء أو إنشاء مألصل طبحا ئطلب مئعالل )مئاستأِجر( بناًء على 
ل منه باستئجار مألصل محابل إيجار متفق علله وئالا معلنا. تعهُّ

وياكن أن تنتهي مإلجارا إما بنحل ملكلا مألصل مئاستأَجر إئى مئاستأِجر 
ق عللها أو إنهاء عحل مإلجارا ومستعادا قلازا مألصل.

َ
بحلاا متف

z	 المشاركة: هي متفاق بلن مئاصرف ومئعالل ئلاساهاا في مشروع أو
مشروع مستثااري أو عحار ينتهي بنحل كامل ملكلا مالستثاار إئى مئعالل، 

 ئشروط مالتفاق.
ً
ويتا تحاسا مألرباح أو مئخسالر طبحا

z	 البيع اآلجل: هو متفاق يبلع باوجبه مئاصرف ئلعالل على أساس دفعات
 بسعر قابل ئلتفاوض.

ً
آجله سلعا أو أصال

)ي( انخفاض قيمة الموجودات المالية
يحوم مئاصرف بإثبات مخصصات منخفاض مئحلاا على أساس خسالر ماللتاان 

مئاتوقعا مئاستحبللا ئلاوجودمت مئاائلا مئتي ال يتا قلاسها بائحلاا 
مئعادئا من خالل قالاا مئلخل. ويشال هذم بشكل أساسي معامالت مئتاويل 

ومالستثاارمت مئتي يتا قلاسها بائتكلفا مئاستنفذا أو بائحلاا مئعادئا من 
خالل مئلخل مئشامل مآلخر )بخالف مالستثاارمت في أدومت قحوق مئالكلا( 
ومإليلمعات بلن مئبنوك ومئضاانات مئاائلا ومئحسابات مئالينا مئاتعلحا 

بعحود مإليجار ومئتعهلمت ماللتاانلا.

ال يتا إثبات خسالر منخفاض في مئحلاا الستثاارمت قحوق مئالكلا مئُالَرجا 
في مئحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر.

يحلس مئاصرف مخصصات مئخسالر بابلغ مساو ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا على 
ملى مئعار، باستثناء ما يلي، قلث يتا قلاسها كخسالر ملتاانلا متوقعا ئالا 

:
ً
12 شهرم

مئاوجودمت مئاائلا مئتي ُقلدت بأنها منخفضه مئاخاطر ماللتاانلا في  )أ( 
تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا؛

مألدومت مئاائلا مألخرى مئتي ئا تزد مخاطرها ماللتاانلا زيادا كبلره منذ  )ب( 
مإلثبات مألوئي ئها.

ويعتبر مئاصرف أن مئاوجودمت مئاائلا ذمت مخاطر ملتاانلا منخفضا 
 ئلتعريف مئاتعارف علله 

ً
عنلما يكون تصنلف مخاطرها ماللتاانلا معادال

 بـ“درجا مستثاار”. ويعتبر مئاصرف أن تعرضاته ماللتاانلا مع مئبنوك 
ً
عائالا

ومئاؤسسات مئاائلا ومستثاارمته في مئصكوك ذمت مخاطر ملتاانلا منخفضا 
قلث إن تصنلف مخاطرها ماللتاانلا تعادل مئتعريف مئاتعارف علله عائالا بـ 

“درجا مالستثاار”.

 جزًءم من خسالر ماللتاان 
ً
وتعتبر خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاتوقعا مئتي تنتج عن قاالت مئتعثر في مئسلمد مئاحتالا ألدما مائلا خالل 
 من تاريخ مئحوملا مئاائلا.

ً
12 شهرم

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسالر ماللتاان مئاتوقعا تاثل تحلير مرجح ئخسالر ماللتاان، ويتا قلاسها 

علي مئنحو مآلتي:

z	 مئاوجودمت مئاائلا غلر منخفضا مئحلاا ماللتاانلا بتاريخ إعلمد مئحوملا
مئاائلا: بحلاس مئحلاا مئحائلا ئجالع قاالت مئعجز مئنحلي )أي مئفرق بلن 
 ئلشروط مئتعاقليا ومئتلفحات 

ً
مئتلفحات مئنحليا مئاستححا ئلانشأا وفحا

مئنحليا مئتي يتوقع مئاصرف قبضها(؛
z	 مئاوجودمت مئاائلا منخفضا مئحلاا ماللتاانلا بتاريخ إعلمد مئحوملا

مئاائلا: وتاثل مئحلاا مئحائلا ئلعجز مئنحلي باعتباره مئفرق بلن مئحلاا 
مئلفتريا مإلجاائلا ومئحلاا مئحائلا ئلتلفحات مئنحليا مئُاحلرا في 

مئاستحبل؛
z	 تعهلمت مئتاويل غلر مئاسحوبا: على أساس مئحلاا مئحائلا ئلعجز

مئنحلي باعتباره مئفرق بلن مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا مئاستححا 
ئلاصرف في قال سحب مالئتزمم ومئتلفحات مئنحليا مئتي يتوقع مئاصرف 

قبضها؛ و 
z	 عحود مئضاانات مئاائلا: على أساس مئالفوعات مئاتوقعا ئتعويض

قاملها، ناقصا أي مبائغ ُيتوقع مئاصرف مستردمدها.

تاثل مئالخالت مئرللسلا في قلاس خسالر ماللتاان مئاتوقعا هلكل 
مئاتغلرمت مئتائلا:

z	)PD( مقتااالت مئتعثر
z	)LGD( مئخسارا عنل مئتعثر
z	)EAD( مئتعرضات ئلتعثر

بوجه عام، تستال مئاعطلات مئاذكورا أعاله من نااذج إقصاللا يتا إعلمدها 
دمخللا وبلانات تاريخلا أخرى يتا تعليلها ئلحصول على معلومات مستحبللا. 

ا 
ً

يحوم مئاصرف بتصنلف موجودمته مئاائلا إئى مئارمقل مئثالث مآلتلا وفح
ئانهجلا مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9:

z	 المرحلة 1: الموجودات العاملة: وهي مئاوجودمت مئاائلا مئتي ئا
تتلهور جودتها ماللتاانلا بشكل ملحوظ منذ نشأتها. ويتا تسجلل مخصص 

مالنخفاض في مئحلاا ئتلك مئاوجودمت على أساس خسالر ماللتاان 
.
ً
مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

z	 المرحلة 2: الموجودات ضعيفة األداء: وهي مئاوجودمت مئاائلا مئتي
تلهورت جودتها ماللتاانلا بشكل كبلر منذ نشأتها. ويتا إجرمء تحللا 

ئجودتها ماللتاانلا من خالل محارنا مئالا مئاتبحلا القتااالت مئتعثر كاا 
في تاريخ مئتحرير مع مئالا مئاتبحلا القتااالت مئتعثر على ملى مئعار 

مئتي تا تحليرها عنل مإلثبات مألوئي ئلتعرض مئاائي )تعلل باا يتاللا 
مع مئتغلرمت ذمت مئصلا في توقعات مالستردمد(. ويتا تسجلل مخصص 

مالنخفاض في مئحلاا ئتلك مئاوجودمت على أساس خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على ملى عار مألصل.

z	 المرحلة 3: الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية: بائنسبا ئلاوجودمت
مئاائلا مئتي منخفضت قلاتها، يثبت مئاصرف مخصص مالنخفاض في 

مئحلاا على أساس خسالر ماللتاان مئاتوقعا على ملى عار مألصل.

كاا يأخذ مئاصرف في مالعتبار معلومات مئتوقعات مئاستحبللا عنل تحللاه 
ئلتلهور مئكبلر في مخاطر ماللتاان منذ نشأتها باإلضافا إئى قلاس خسالر 

ماللتاان مئاتوقعا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

وتتضان معلومات مئتوقعات مئاستحبللا عناصر مثل عوممل مالقتصاد مئكلي 
ومئتوقعات مالقتصاديا مئتي يتا مئحصول عللها من خالل مئاصادر مئلمخللا 

ومئخارجلا.

وئتحللا مجاوعا من مئنتالج مئاحتالا، يضع مئاصرف علا سلناريوهات 
مختلفا، وئكل سلناريو يحوم مئاصرف بتحليل خسالر ماللتاان مئاتوقعا 

ا 
ً

وتطبلق مئطريحا مئارجحا بغرض تحليل مخصص مالنخفاض في مئحلاا وفح
ئاتطلبات مئاعايلر مئاحاسبلا.

الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية:
يحوم مئاصرف في تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا بتحللا ما إذم كانت 

مئاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائتكلفا مئاستنفذا وموجودمت أدومت مئلين 
مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر قل منخفضت 

قلاتها ماللتاانلا. ويعتبر مألصل مئاائي “منخفض مئحلاا ماللتاانلا” عنلما 
يحع قلث أو أكثر ئه تأثلر سلبي على مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا مئتحليريا 

ئألصل مئاائي.

وتشتال مألدئا على منخفاض مئحلاا ماللتانلا ئألصل مئاائي على مئبلانات 
مئحابلا ئلاالقظا مئتائلا:

z	صعوبات مائلا كبلره ئلى مئعالل أو مئاصلر؛ أو
z	 علم مئوفاء بائعحل مثل مئتعثر في مئسلمد أو وجود مبائغ مستححا غلر

ملفوعا ئفترا طويلا؛ أو
z	 إعاده هلكلا مئتاويل أو مئاستححات من قبل مئاصرف بشروط ال يعال بها

مئاصرف في خالف ذئك من مئحاالت؛ أو
z	مقتاال إفالس مئعالل أو دخوئه في إجرمءمت إعادا مئهلكلا مئاائلا؛ أو
z	.مختفاء مئسوق مئنشطا ئألدما مئاائلا بسبب صعوبات مائلا

وعادا ما يعتبر مئتاويل مئذي أعلل مئتفاوض علله بسبب تلهور قائا مئعالل 
منخفض مئحلاا ماللتاانلا ما ئا يكن هناك دئلل على أن مخاطر علم مستالم 

 مع علم وجود 
ً
 كبلرم

ً
مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا قل منخفضت منخفاضا

مؤشرمت أخرى النخفاض مئحلاا. باإلضافا إئى ذئك، ُيعتبر تاويل مألفرمد 
 أو أكثر منخفض مئحلاا.

ً
متأخر مئسلمد ئالا 90 يوما

وعنل إجرمء تحللا ئتحليل ما إذم كانت مئحلا ماللتاانلا ئالستثاارمت في 
مئصكوك مئسلاديا قل منخفضت، يأخذ مئاصرف مئعوممل مآلتلا في مالعتبار:

z	.تحللا مئسوق ئجلمرتها ماللتاانلا ومئذي ينعكس على عوملل مئصكوك
z	.تحللاات مئجلمرا ماللتاانلا مئصادرا عن وكاالت مئتصنلف ماللتااني
z	.قلرا مئلوئا على مئوصول إئى أسومق رأس مئاال إلصلمر صكوك جليلا
z	 مقتااالت إعاده هلكلا مئصكوك، ماا يؤدي إئى تكبل مالك مئصكوك خسالر

عبر مإلعفاء مئطوعي أو مإلئزممي ئلليون.
z	 حا ئتحليا مئلعا مئالزم بوصفها “مئااول آئلات مئلعا مئلوئلا مئاطبَّ

مألخلر” ئللوئا، هذم باإلضافا إئى توجه مئحكومات ومئوكاالت، ومئذي 
 
ً
ينعكس في مئتصريحات مئعاما، الستخلمم تلك مآلئلات. ويشال ذئك تحللاا

ئعاق تلك مآلئلات وباعزل عن مئتوجهات مئسلاسلا، وعن ما إذم كانت هناك 
قلرا على مئوفاء بائاعايلر مئاطلوبا

إعادة هيكلة الموجودات المالية
في قال تا إعادا مئتفاوض بشأن شروط مئاوجودمت مئاائلا أو تا تعليلها أو 

في قال تا مستبلمل أصل مائي جليل بأقل مئاوجودمت مئاائلا مئحائّلا بسبب 
وجود صعوبات مائلا يومجهها مئعالل، فلتا عنللذ تحللا ما إذم كان يتوجب 

إئغاء إثبات مألصل مئاائي ويتا قلاس خسالر ماللتاان مئاتوقعا على مئنحو 
مآلتي:

z	 في قال كون عاللا إعادا مئهلكلا مئاتوقعا ئن ينتج عنها إئغاء إثبات أقل
مئاوجودمت مئحائلا، فإن مئتلفحات مئنحليا مئاتوقعا مئناشئا عن مألصل 

ل تلرج في مقتساب مئعجز مئنحلي من مألصل مئحائي. مئاائي مئُاعلَّ

z	 في قال كون عاللا إعادا مئهلكلا مئاتوقعا ستؤدي إئى إئغاء مالعترمف
بأقل مئاوجودمت مئحائلا، فإن مئحلاا مئعادئا مئاتوقعا ئألصل مئجليل 

تعتبر مئتلفق مئنحلي مئنهالي من مئاوجودمت مئاائلا مئحائلا وقت إئغاء 
مالعترمف بها. وُيلَرج هذم مئابلغ عنل مقتساب مئعجز مئنحلي من مئاوجودمت 
 من مئتاريخ مئاتوقع إلئغاء 

ً
مئاائلا مئحائلا ومئتي يتا خفض قلاتها معتبارم

مالعترمف بها وقتى تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا باستخلمم معلل مئعالل 
مئفعلي ئلاوجودمت مئاائلا مئحائلا.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة 
المركز المالي

يتا عرض مخصصات خسالر ماللتاان مئاتوقعا في قالاا مئاركز مئاائي على 
مئنحو مآلتي:

z	 ئلاوجودمت مئاائلا مئتي تحاس بائتكلفا مئاستنفذا: تعرض كابلغ
مخصوم من إجاائي مئحلاا مئلفتريا ئلاوجودمت؛

z	 ئتعهلمت مئتاويل وعحود مئضاانات مئاائلا: تعرض بوجه عام كاخصص
ضان “مئاطلوبات مألخرى”؛

z	 في قال كون مألدما مئاائلا تتضّان عناصر تسهلالت مسحوبا وعناصر
غلر مسحوبا، وال ياكن ئلاصرف تحليل قلاا خسالر ماللتاان مئاتوقعا 

مئاتعلحا بعناصر تعهلمت مئتاويل باعزل عن مئاكونات مألخرى مئاسحوبا: 
فلحوم مئاصرف بعرض مخصص خسالر ماللتاان مئاتوقعا مئاجّاعا ئكال 

مئعنصرين، كابلغ مخصوم من إجاائي مئحلاا مئلفتريا ئلعنصر مئاسحوب. 
ويعرض أي مبلغ فالض من مخصص مئخسالر عن مئابلغ مإلجاائي ئلعنصر 

مئاسحوب كاخصص ضان “مئاطلوبات مألخرى”؛ 
z	 فلاا يخص مئصكوك ومألدومت مئاائلا مئاااثلا مئتي تحاس بائحلاا مئعادئا

من خالل مئلخل مئشامل مآلخر: فال يتا إثبات أي مخصص خسالر في قالاا 
مئاركز مئاائي مئاوقلا  ألن مئحلاا مئلفتريا ئهذه مئاوجودمت تاثل 
قلاتها مئعادئا، وئكن يتا مإلفصاح عن مخصص مئخسالر وإثباته ضان 

مقتلاطي مئحلاا مئعادئا.

الشطب 
( عنلما ال يكون هناك مقتاال 

ً
 أو كللا

ً
ا جزللا تشطب مئاوجودمت مئاائلا )إمَّ

ومقعي الستردمد قلاتها. غلر أن مئاوجودمت مئاائلا مئاشطوبا ياكن أن 
تظل خاضعا ألنشطا مئتحصلل ومئاتابعا مئاتعلحا بإجرمءمت مئاصرف الستردمد 

مئابائغ مئاستححا. وفي قال كون مئابلغ مئاشطوب أعلى من مخصص 
 بإضافته إئى مئاخصص ومن ثا يتا 

ً
مئخسارا مئاترمكاا، فإن مئفرق يعائج أوال

 كحركا 
ً
شطبه محابل إجاائي مئحلاا مئلفتريا. وتحلل أي مبائغ مستردا القحا

دملنا في مصروف منخفاض مئحلاا مئتاويل.

)ك( الممتلكات والمعدات
تحاس مئااتلكات ومئاعلمت بائتكلفا وتظهر بائصافي بعل خصا مالستهالك 

مئاترمكا/مإلطفاء مئاترمكا وخسارا مالنخفاض في مئحلاا )إن وجلت(. وال يتا 
مستهالك مألرمضي. وتتا رسالا مئنفحات مئالقحا فحط عنل مقتاائلا تلفق 

مئانافع مالقتصاديا مئاستحبللا ئلنفحات إئى مئاصرف. ويتا قلل تكلفا 
مإلصالقات ومئصلانا مالعتلاديا على مئاصروفات عنل تكبلها. ويتا مستهالك 
وإطفاء تكلفا مئااتلكات ومئاعلمت مألخرى باستخلمم طريحا مئحسط مئثابت 

على ملى مألعاار مالنتاجلا مئاتوقعا ئلاوجودمت على مئنحو مآلتي:

33 سنامئاباني

مألثاث ومئاعلمت )يشال 
مئاوجودمت غلر مئالاوسا( 

5 - 10 سنومت

10 سنومت أو فترا مإليجار، أيهاا أقصرتحسلنات مئاباني مئاستأجرا

على ملى فترا مإليجار موجودمت قق مالستخلمم

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

تتكون مئاوجودمت غلر مئالاوسا بشكل رللس من برممج مئحاسب مآلئي. 
ويتا، في كل تاريخ قوملا مائلا، مرمجعا مئحلا مئاتبحلا وطرق مالستهالك 

ل مالستهالك  ومألعاار مإلنتاجلا ئلاوجودمت، وتعليلها إن ئزم مألمر. وُيحاَّ
 ئالستخلمم( قتى 

ً
 من تاريخ إضافا مألصل ) عنلما يكون مألصل جاهزم

ً
معتبارم

مئتاريخ مئذي يسبق بلعه.

يتا تحليل مئاكاسب ومئخسالر مئناتجا عن معامالت مئبلع باحارنا متحصالت 
مئبلع مع مئحلاا مئلفتريا، وتلرج في قالاا مئلخل مئاوقلا.

وتتا مرمجعا جالع مئاوجودمت ئلتأكل من وجود منخفاض في قلاتها وذئك 
عنلما تشلر مألقلمث أو مئتغلرمت في مئظروف إئى علم إمكانلا مستردمد 

مئحلاا مئلفتريا. ويتا تخفلض مئحلاا مئلفتريا على مئفور إئى قلاتها 
مئحابلا ئالستردمد، وذئك في قائا زيادا مئحلاا مئلفتريا ئلاوجودمت عن 

قلاتها مئاحلرا مئحابلا ئالستردمد.

)ل( العقارات المقتناه لغرض البيع
يستحوذ مئاصرف، في مئسلاق مئاعتاد ئألعاال، على بعض مئعحارمت وذئك 
 ئلتاويالت مئاستححا. وتعتبر هذه مئعحارمت موجودمت متاقا ئلبلع، 

ً
سلمدم

وتثبت مبلللا بائحلاا مئلفتريا ئلتاويل مئاستحق أو بائحلاا مئعادئا مئحائلا 
ل أي مستهالك   تكائلف مئبلع. وال ُيحاَّ

ً
ئلعحارمت مئاعنلا، أيهاا أقل، ناقصا

ئهذه مئعحارمت.

وبعل مالثبات مألوئي ئها، يتا مالعترمف بأي منخفاض في مئحلاا مئعادئا، بعل 
خصا تكائلف مئبلع، في قالاا مئلخل مئاوقلا، ويتا مالعترمف بأي مكاسب 

القحا إلعادا مئتحللا بائحلاا مئعادئا بعل خصا تكائلف بلع هذه مئاوجودمت 
بحلث ال تتجاوز مالنخفاض مئاترمكا ئها في قالاا مئلخل مئاوقلا. ويتا إدرمج 

مألرباح ومئخسالر مئناتجا عن معامالت مئبلع في قالاا مئلخل مئاوقلا.
 

تقييم الضمانات
ئلتخفلف من مخاطر ماللتاان مئاتعلحا بائاوجودمت مئاائلا، يسعى مئاصرف 

. وتأتي هذه مئضاانات بأشكال 
ً
ئلحصول على ضاانات، قلثاا كان ذئك ماكنا

مختلفا مثل مئنحل وسنلمت مئلين وخطابات مالعتااد/مئضاان ومئعحارمت 
ومئحسابات مئالينا ومئاخزون وغلرها من مئاوجودمت غلر مئاائلا مألخرى 

باإلضافا إئى مئتحسلنات ماللتاانلا مثل متفاقلات مئاحاصا. وال يتا تسجلل 
هذه مئضاانات في قالاا مئاركز مئاائي ئلاصرف، ما ئا تؤول ملكلتها 

ئلاصرف، غلر أن مئحلاا مئعادئا ئلضاانات تؤثر على مقتساب مخصصات خسالر 
ماللتاان مئاتوقعا. وبوجه عام، تحلا مئضاانات، بائحلاا مألدنى، في تاريخ 

مئحصول عللها، وُيعاد تحللاها بصورا دوريا. ومع ذئك، فإن بعض مئضاانات، 
على سبلل مئاثال، مئنحليا أو سنلمت مئلين مئاتعلحا باتطلبات هوممش 

مألرباح، يتا تحللاها بشكل يومي. 

، يستخلم مئاصرف بلانات مئسوق مئنشطا ئتحللا 
ً
قلثاا كان ذئك ماكنا

ا مئاوجودمت مئاائلا  حلَّ
ُ
مئاوجودمت مئاائلا مئاحتفظ بها كضاانات. وت

مألخرى مئتي ال تتاتع بحلا سوقلا قابلا ئلتحليل بسهوئا باستخلمم نااذج 
 إئى 

ً
تحللا خاصا. يتا تحللا مئضاانات غلر مئاائلا، مثل مئعحارمت، مستنادم

مئبلانات مئاحلما من مئغلر مثل مئاثانون ومئوسطاء مئعحاريون مئاحترفون، 
أو على أساس مؤشرمت أسعار مئسكن.

الضمانات المستردة
باوجب سلاسا مئاصرف يتا تحليل ما إذم كان من مألفضل مستخلمم 

مئاوجودمت مئاستردا في عاللاته مئلمخللا أو بلعها.

ل مئاوجودمت مئتي قرر مئاصرف مالستفادا منها في مئعاللات مئلمخللا  حوَّ
ُ
وت

إئى فئا مئاوجودمت ذمت مئصلا وتسجل بحلاا مستردمدها أو بائحلاا 
ل مئاوجودمت مئتي قرر  حوَّ

ُ
مئلفتريا ئألصل مئاضاون مألصلي أيهاا أقل. وت

مئاصرف بلعها كخلار أفضل إئى مئاوجودمت مئاحتفظ بها ئلبلع وتسجل 

بحلاتها مئعادئا )إذم كانت موجودمت مائلا(، وبائحلاا مئعادئا بعل خصا 
 ئسلاسا 

ً
تكلفه مئبلع ئلاوجودمت غلر مئاائلا في تاريخ مستردمدها، وفحا

مئاصرف. 

وفي نطاق مئنشاط مئاعتاد ئلاصرف، ال يستعلل مئاصرف فعللا عحارمت أو 
موجودمت أخرى في محفظته مئتاويللا، وئكن يتا مالستعانا بوكالء خارجللن 

 عبر مزمد علني، بغرض تسويه مئليون مئاستححا. 
ً
الستردمد مألمومل، غائبا

ويعاد أي فالض من مألمومل إئى مئعاالء/مئالينلن. وبناء على هذه 
مئسلاسا، ال يتا تسجلل مئعحارمت مئسكنلا مئخاضعا ئعاللات مالستعادا 

مئنظاملا في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا.

)م( الضمانات المالية وتعهدات التمويل
يحوم مئاصرف خالل دورا أعاائا مئاعتادا، بإصلمر ضاانات مائلا )تشتال 

على معتاادمت مستنليا وضاانات ومعتاادمت مستنليا مقتلاطلا وشهادمت 
قبول( وتعهلمت ملتاانلا. إن مئضاانات مئاائلا هي عحود تتطلب من مئاصرف 

مئحلام بلفع مبائغ محلدا ئتعويض صاقب مئعحل عن خسالر تكبلها نتلجا 
 ئشروط مئوفاء 

ً
علم وفاء ملين معلن بسلمد مئابائغ عنل مستححاقها وفحا

بائتزمم ما. و“مئتعهلمت ماللتاانلا” هي عبارا عن مئتزممات مؤكلا ئتحليا 
. وتحاس مبلللا مئضاانات مئاائلا 

ً
تاويل باوجب شروط وأقكام محلدا سلفا

مئصادرا أو مئتعهلمت بتحليا تاويل باعلالت عالل أقل من مئاعلالت مئساللا 
في مئسوق بائحلاا مئعادئا، ويتا مستنفاذ مئحلاا مئعادئا مألوئلا على 

 قلاسها بائحلاا مئاستنفذا أو 
ً
ملى فترا مئضاان أو مئتعهلمت. ويتا القحا

بابلغ خسالر ماللتاان مئاتوقعا، أيهاا أعلى. ئا يحا مئاصرف بإصلمر أي 
تعهلمت تاويل يتا قلاسها بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل، وبائنسبا 

ئتعهلمت مئتاويل مألخرى، يحوم مئاصرف بإثبات مخصص خسالر ئها. ويتا 
إثبات أي زيادا في مإلئتزمم مئاتعلق بائضاان مئاائي كـ “مخصص منخفاض 

في قلاا مئتاويل” في قالاا مئلخل مئاوقلا. 

ويتا إثبات مئعالوا مئاستلاا في قالاا مئلخل مئاوقلا ضان “أتعاب 
خلمات مصرفلا، صافي ” بطريحا مئحسط مئثابت على ملى فترا مئضاان.

ويتا قلاس مالرتباطات ماللتاانلا على أساس خسالر ماللتاان مئاتوقعا. 
وبائنسبا ئلعحود مئتي تشتال على مئتاويل ومالرتباطات غلر مئاسحوبا 

ومئتي ال ياكن تحليلها بوضوح، ويتا إثبات خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئها 
ضان مخصص خسالر مئتاويل.

)ن( المخصصات 
يتا إثبات مئاخصصات عنلما ياكن ئلاصرف وضع تحلير موثوق بشأن مئتزمم 

نظامي أو ضاني قائي نتلجا أقلمث سابحا، ويكون من مئارجح أكثر من 
غلره أن يستلزم تلفق مئاومرد مئتي تنطوي على منفعا مقتصاديا ئتسويا 

مالئتزمم.

)س( محاسبة عقود اإلجارة )اإليجارات(
عندما يكون المصرف هو المؤجِّ

عنل تأجلر مئاوجودمت باوجب متفاقلات إيجار إسالمي )مثل معامالت مإلجارا(، 
يتا إثبات مئحلاا مئحائلا ئلفعات مإليجار كذما ملينا ويفصح عنها ضان بنل 

“مئتاويل”. ويتا إثبات مئفرق بلن إجاائي مئذما مئالينا ومئحلاا مئحائلا 
ئلذما مئالينا كلخل غلر مححق من مئتاويل. ويتا إثبات دخل مإليجار على 

ملى فترا مإليجار على أساس صافي مالستثاار، باستخلمم طريحا مئعالل 
مئفعلي، ومئتي تظهر كاعلل عالل دوري ثابت.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

عندما يكون المصرف هو المستأجر
عنل مإلثبات مألوئي ألي عحل، يحوم مئاصرف بتحللا ما إذم كان مئعحل عنل بلء 
 ،

ً
، أو يتضّان إيجارم

ً
. ويكون مئعحل إيجارم

ً
إبرممه ياثل عحل إيجار، أو يتضّان إيجارم

إذم كان مئعحل ينحل مئحق في مئسلطرا على مستخلمم أصل محلد ئفتره زمنلا 
نظلر محابل محلد. ويتا تحليل مئسلطرا إذم كانت معظا مئانافع تتلفق إئى 

مئاصرف وياكن ئلاصرف توجله مستخلمم هذم مألصل.

وعنل بلء إبرمم أو عنل إعادا تحللا عحل يحتوي على عنصر مإليجار، يحلد 
مئاصرف مئاحابل في مئعحل ئكل عنصر من عناصر مإليجار على أساس مألسعار 

كل على ِقلا. غلر أنه بائنسبا ئعحود ماليجار مئاتعلحا بأرض ومبنى ومئتي 
، فحل مختار مئاصرف علم فصل مئاكونات غلر 

ً
يكون فلها مئاصرف مستأِجَرم

 
ً
مئاؤجرا ومئاحاسبا عن مئاكونات مإليجاريا وغلر مإليجاريا باعتبارها مكونا

 ئإليجار.
ً
ومقلم

موجودات حق االستخدام
يطبق مئاصرف ناوذج مئتكلفا، ويحلس موجودمت قق مالستخلمم بائتكلفا؛

مخصوما منها أي مستهالك مترمكا وأي خسالر مترمكاا ناشئا عن   )1(
منخفاض في مئحلاا؛ و

ئا ألي إعاده قلاس مئتزممات مإليجار فلاا يتعلق بتعليالت عحود  ُمعلَّ  )2(
مإليجار

وبوجه عام، فإن موجودمت قق مالستخلمم تكون مساويا الئتزمم مإليجار، 
إال أنه في قال وجود تكائلف إضافله مثل تكائلف إعلمد مئاوقع ومئتأملنات 
مئنحليا غلر مئحابلا ئالستردمد ورسوم تحليا مئطلبات وغلرها من مئنفحات 
مئاتعلحا بائاعامالت وما إئى ذئك، فلتوجب أن تضاف هذه مئتكائلف إئى 

قلاا موجودمت قق مالستخلمم.

 مستهالك موجودمت قق مالستخلمم باستخلمم طريحا مئحسط 
ً
ويتا القحا

مئثابت من تاريخ مإلثبات قتى نهايا مئعار مإلنتاجي ألصل قق مالستخلمم 
د مألعاار مإلنتاجلا مئتحليريا  حلَّ

ُ
أو نهايا ملا عحل مإليجار، أيهاا أقرب. وت

د به مألعاار مإلنتاجلا  حلَّ
ُ
ئاوجودمت قق مالستخلمم على نفس مألساس مئذي ت

ئلااتلكات ومئاعلمت.

التزام اإليجار   
عنل مإلثبات مألوئي، ُيسجل مئتزمم مإليجار بائحلاا مئحائلا ئجالع مئالفوعات 
ر، مخصوما باستخلمم معلل مئعالل مئضاني في عحل  مئاتبحلا إئى مئاؤجِّ
مإليجار، أو في قال تعذر تحليل هذم مئاعلل بسهوئا، يتا مستخلمم معلل 

مئتاول مإلضافي ئلى مئاصرف. وبوجه عام، يستخلم مئاصرف معلل مئتاول 
مإلضافي ئليه باعتباره سعر مئخصا.

 
وبعل مإلثبات مألوئي، يحلس مئاصرف مئتزمم مإليجار عن طريق:

زيادا مئحلاا مئلفتريا ئتعكس مئعالل على مئتزمم باإليجار  )1

َدت؛ تخفلض مئحلاا مئلفتريا ئتعكس ملفوعات مإليجار مئتي ُسلِّ  )2

ويعاد قلاس مئحلاا مئلفتريا ئتعكس أي إعادا تحللا أو أي تعليل في 
عحل مإليجار. وتحاس مئتزممات مإليجار بائتكلفا مئاستنفذا باستخلمم طريحه 

معلل مئعالل مئفعلي. وُيَعاد مئحلاس عنلما يكون هناك تغلر في ملفوعات 
مإليجار مئاستحبللا مئناشئا عن تغللر في مئاؤشر أو مئاعلل، وفي قال 

وجود تغللر في تحليرمت مئاصرف ئلابائغ مئاتوقع دفعها باوجب ضاان 
مئحلاا مئاتبحلا، أو في قال قام مئاصرف بتغللر تحللاه مئاتعلق بااارسه 

خلار مئشرمء أو مئتاليل أو إنهاء مئعحل.

وعنلما يعاد قلاس مئتزمم مإليجار بهذه مئطريحا، يتا إجرمء تعليل محابل 
ئلحلاا مئلفتريا ئاوجودمت قق مالستخلمم، أو يسجل في مألرباح أو مئخسالر 

في قال كانت مئحلاا مئلفتريا ئاوجودمت قق مالستخلمم قل منخفضت 
قلاتها إئى صفر.

اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة 
المنخفضة

مختار مئاصرف علم إثبات موجودمت قق مالستخلمم ومئتزممات مإليجار 
 أو أقل وعحود إيجار 

ً
ئعحود مإليجار قصلرا مألجل مئتي تكون ملتها 12 شهرم

مئاوجودمت ذمت مئحلاا مئانخفضا، باا في ذئك معلمت تحنلا مئاعلومات. 
ويحوم مئاصرف بإثبات ملفوعات مإليجار مئارتبطا بهذه مئعحود كاصروف 

على أساس مئحسط مئثابت على ملى فتره مإليجار.

)ع( النقد وما يماثله
ف “مئنحل وما يااثله”  ألغرمض إعلمد قالاا مئتلفحات مئنحليا مئاوقلا، ُيعرَّ

بأنه مئابائغ مئالرجا ضان مئنحل في مئصنلوق ومألرصلا ئلى مئبنك مئاركزي 
مئسعودي باستثناء مئودملع مئنظاملا، ومألرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات 

مئاائلا مألخرى مئتي تستحق خالل ثالثا أشهر أو أقل من تاريخ مالقتناء، ومئتي 
ال تتعّرض ئاخاطر ذمت أهالا في تغلر قلاتها مئعادئا.

)ف( منافع الموظفين قصيرة األجل
حلل 

ُ
تحاس منافع مئاوظفلن قصلرا مألجل على أساس غلر مخصوم وت

كاصروفات عنل تحليا مئخلمات ذمت مئصلا. ويتا إثبات مالئتزممات ئحاء مئابائغ 
مئاتوقع دفعها محابل مئحومفز مئنحليا قصلرا مألجل أو برممج مئلفعات 

ا على  على أساس مألسها في قال وجود مئتزممات نظاملا أو ضانلا قائلَّ
مئاصرف ئلفع تلك مئابائغ نتلجا خلمات سبق تحلياها إئى مئاصرف مع 

وجود إمكانلا ئتحلير تلك مئابائغ على نحو موثوق.

)ص( مكافآت نهاية الخدمة 
ل مئاكافآت مستححا مئلفع إئى موظفي مئاصرف عنل نهايا خلماتها  حلَّ

ُ
ت

 ألقكام نظام مئعال مئسعودي. ويتا إدرمج هذه 
ً
وفق أسس مكتومريا طبحا

مئابائغ ضان مئاطلوبات مالخرى في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقل. وياثل 
مالئتزمم مئاثبت مئحلاا مئحائلا الئتزممات مئانافع مئاحلدا مخصوما بائعالل 

على مئسنلمت مئحكوملا مئتي ئها شروط محاربا ئالئتزمم مئاعني. ويتا 
 من ِقبل خبرمء مكتومريلن مستحللن 

ً
مقتساب مئتزمم مئاكافآت مئاحلدا سنويا

باستخلمم طريحا وقلا ماللتاان مئاتوقعا. 

إن مكاسب وخسالر إعادا مئحلاس مئناتجا عن تسويات مئخبرا ومئتغلرمت في 
مالفترمضات مالكتومريا يتا إثباتها مباشرا في مئلخل مئشامل مآلخر.

)س( الزكاة
ئحل تا تعليل أساس مإلعلمد ئلفترا مئانتهلا في 31 ديسابر 2019م بناء 

على مئتوجلهات مألخلرا مئصادرا عن مئبنك مئاركزي مئسعودي بتاريخ 17 يوئلو 
 في قالاا مئتغلرمت في قحوق مئالكلا 

ً
2019م، قلث كانت مئزكاا تثبت سابحا

مئاوقلا باوجب تعالا مئبنك مئاركزي مئسعودي رقا 381000074519 
وتاريخ 11 أبريل 2017م. وباوجب مئتعللاات مألخلرا مئصادرا عن مئبنك مئاركزي 

مئسعودي بتاريخ 17 يوئلو 2019م، يجب إثبات مئزكاا في قالاا مئلخل 
مئاوقلا.

 ألنظاا هلئا مئزكاا ومئضريبا ومئجاارك، ويتا 
ً
ويخضع مئاصرف ئلزكاا وفحا

إثبات مصروفات مئزكاا في قالاا مئلخل مئاوقلا.

: مئهلئا مئعاما ئلزكاا 
ً
قامت هلئا مئزكاا ومئضريبا ومئجاارك )سابحا

 من 1 يناير 2019م. وتا 
ً
ومئلخل( بإصلمر ضومبط جليلا القتساب مئزكاا معتبارم

إثبات مالستححاقات مئاتعلحا باالئتزمم كاا في 31 ديسابر 2021م. وال يتا 
مئاحاسبا عن مئزكاا كضريبا دخل، وعلله ال يتا مقتساب ضريبا مؤجلا تتعلق 

بائزكاا.
 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)ر( رأس المال 
تصنف مألسها مئعاديا كححوق ملكلا. يتا إظهار مئتكائلف مإلضافلا 

مئارتبطا مباشرا بإصلمر أسها جليلا أو مئخلارمت ضان قحوق مئالكلا كبنل 
مخصوم، بعل طرح مبلغ مئضريبا ، من مئاتحصالت.

عنلما يشتري مئاصرف  أدومت قحوق ملكلا، على سبلل مئاثال نتلجا إلعادا 
مئشرمء أو بغرض مئوفاء بخطا مئلفع على أساس مألسها، فإن مئاحابل 

مئالفوع باا في ذئك أي تكائلف إضافلا ياكن نسبتها مباشرا )بعل خصا 
ضرملب مئلخل(، يتا خصاها من قحوق مئالكلا مئعاللا ئاساهاي مئاصرف 

كأسها خزينا قتى يتا إئغاء تلك مألسها أو إعادا إصلمرها. 

ا ، فإن أي محابل مستلا، 
ً

عنلما يتا إعادا إصلمر هذه مألسها مئعاديا القح
بعل خصا أي تكائلف تعامالت مباشرا إضافلا وتأثلرمت ضريبا مئلخل ذمت 

مئصلا، يتا إدرمجه في قحوق مئالكلا مئعاللا ئاساهاي مئاصرف.

)ش( أسهم الخزينة
ئا  تثبت أسها مئخزينا بائتكلفا وتعرض كبنل خصا من قحوق مئالكلا ُمعلَّ
بأي تكائلف تعامالت وتوزيعات أرباح ، ومكاسب أو خسالر بلع تتعلق بهذه 
 بعل مئحصول على أسها مئخزينا، إثباتها بابلغ يعادل 

ً
مألسها. يتا القحا

مئابلغ مئالفوع.

مستحوذ مئاصرف على هذه مألسها بعل مومفحه مئبنك مئاركزي مئسعودي، 
وذئك ئغرض مئوفاء بائتزممات مئاصرف مئاتعلحا بخطط مئلفعات على أساس 

مألسها مئخاصا باوظفله.

)ت( صكوك الشريحة األولى 
يصنف مئاصرف ضان قحوق مئالكلا صكوك مئشريحا مألوئى مئصادرا بلون 
تومريخ مستردمد/مستححاق محلدا )صكوك دملاا(، وال يتعّهل مئاصرف بلفع 

مألرباح عنل قلوث أو مختلار علم مئلفع باا يتومفق مع شروط وأقكام معلنا 
ومئتي تحل من سبل مالقتكام مئاتاقا ئحاملي مئصكوك من قلث مئعلد 

ومئنطاق وصعوبا مئتنفلذ.

يتا إثبات مئتكائلف مألوئلا ذمت مئصلا ومئتوزيعات مباشرا في قالاا مئتغلرمت 
في قحوق مئالكلا مئاوقلا ضان بنل مألرباح مئابحاا.

)ث( خدمات إدارة االستثمار
يحلم مئاصرف خلمات إدمرا مالستثاار ئعاالله من خالل شركته مئتابعا، 

وتشتال على إدمرا بعض مئصناديق مالستثااريا. يعتال تحليل ما إذم كان 
 على تحللا 

ً
 على مثل هذه مئصناديق مالستثااريا عادا

ً
مئاصرف مسلطرم

إجاائي مئاصائح مالقتصاديا ئلاصرف في مئصنلوق )باا في ذئك مستثاارمته 
وأي أرباح ملرجا ورسوم مإلدمرا مئاتوقعا( وقحوق مئاستثار في إعفاء 

ملير مئصنلوق.

 
ً
َص مئاصرف إئى أنه يعال بصفته وكلال

ُ
ل

َ
ونتلجا ئلتحللا مئاذكور أعاله، قلث خ

عن مئاستثارين، وعلله ال يتا توقلل مئحوملا مئاائلا ئتلك مئصناديق. ويتا 
لرج قصا 

ُ
مإلفصاح عن مألتعاب مئاكتسبا ضان قالاا مئلخل مئاوقلا، فلاا ت

مئاصرف من مالستثاارمت ضان “مالستثاارمت مئالرجا بائحلاا مئعادئا من 
خالل قالاا مئلخل” في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا.

ال يتا معاملا أي أصول يحتفظ بها مئاصرف على سبلل مألمانا أو بصفته 
 كاوجودمت ئلاصرف، وبائتائي ال تلرج في مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.

ً
وكلال

)خ( االستثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
يتا مإلثبات مألوئي ئالستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك بائتكلفا 

 مئاحاسبا عنها بطريحا قحوق مئالكلا. ومئشركا مئزمللا هي 
ً
ويتا القحا

مئانشأا مئتي ياارس مئاصرف نفوذم هاما )وئلس سلطرا(، على سلاساتها 
. أما 

ً
 مشتركا

ً
مئاائلا ومئتشغلللا، كاا أنها ئلست شركا تابعا وال مشروعا

مئاشروع مئاشترك هو منشأا ياارس عللها مئاصرف سلطرا مشتركا.

لَرج مالستثاارمت في مئشركا مئزمللا 
ُ
وباوجب طريحا قحوق مئالكلا، ت

ومئاشروع مئاشترك في قالاا مئاركز مئاائي بائتكلفا ويضاف ئها أي 
تغلرمت بعل تاريخ مالستحومذ في قصا مئاصرف من صافي موجودمت مئشركا 
مئزمللا/مئاشروع مئاشترك. وتعرض قصا مئاصرف في مألرباح مئتي تحححها 

مئشركا مئزمللا ومئاشروع مئاشترك في قالاا مئلخل مئاوقلا.

وتظهر في قالاا مئلخل مئاوقلا قصا مئاصرف في نتالج عاللات مئشركا 
مئزمللا. وعنل وجود أي تغللرمت مثبتا مباشرا في قحوق مئالكلا ئلشركا 

مئزمللا، يحوم مئاصرف بإثبات قصته في تلك مئتغللرمت ومإلفصاح عنها )عنلما 
( في قالاا مئتغلرمت في قحوق مئالكلا مئاوقلا. ويتا 

ً
يكون ذئك ماللاا

مستبعاد مئاكاسب غلر مئاحححا من مئاعامالت بحلر قصا مئاصرف في 
مئانشأا مئاستثار فلها. كاا يتا مستبعاد مئخسالر غلر مئاحححا ما ئا تحلم 

 على وجود منخفاض في قلاا مئاوجودمت مئاحوئا.
ً
تلك مئاعامالت دئلال

وتظهر قصا مئاصرف في أرباح مئشركا مئزمللا في قالاا مئلخل مئاوقلا. 
وياثل هذم مئربح ، مئربح مئعالل ئلاساهالن في مئشركا مئزمللا، وبائتائي، 

فهو يعّبر عن مئربح بعل خصا مئضرملب ومئحصص غلر مئاسلطرا في مئشركات 
مئتابعا ئلشركا مئزمللا.و يتا إعلمد مئحوملا مئاائلا ئلشركا مئزمللا ئنفس 
جرى تعليالت ئكي 

ُ
فترا مئحوملا مئاائلا مئاعّلا ئلاصرف. وعنل مئضرورا، ت

تتااشى مئسلاسات مئاحاسبلا مع تلك مئاتبعا ئلى مئاصرف.

وبعل تطبلق طريحه قحوق مئالكلا، يحوم مئاصرف في تاريخ كل قوملا 
مائلا بتحليل ما إذم كان هناك أي دئلل موضوعي على منخفاض قلاا 

مالستثاار في مئشركا مئزمللا. وفي مثل هذه مئحائا، يحتسب مئاصرف محلمر 
مالنخفاض في مئحلاا قسب مئفرق بلن مئابلغ مئحابل ئالستردمد في مئشركا 
مئزمللا/مئاشروع مئاشترك وقلاته مئلفتريا، ويتا إثبات مئابلغ في “قصا 

مئاصرف من مئربح/مئخسارا من مئشركا مئزمللا/مئاشروع مئاشترك” في 
قالاا مئلخل مئاوقلا.

)ذ( الدفعات على أساس األسهم
 

ٌ
يحلم مئاصرف ئاوظفله مئاؤهللن ثالثا أنومع من مئبرممج ،وفلاا يلي وصف

 ئتلك مئبرممج قسب ما هو معتال من قبل مئبنك مئاركزي مئسعودي:
ٌ

موجز

برنامج مشاركة الموظفين باألسهم – جنا 
 ألقكام برنامج مشاركا مئاوظفلن باألسها، يحلم مئاصرف ئلاوظفلن 

ً
وفحا

 في تاريخ مئانح، 
ً
مئاؤهللن خلار تالك مألسها، وبسعر ماارسا محلد مسبحا

ويتا مستحطاع قلاا مألسها من رمتب مئاوظف مئاشترك في مئبرنامج على 
ملى فترا مالستححاق على أساس شهري وئالا ثالث سنومت. وعنل إكاال 

فترا مالستححاق وفي قال قرمر مئاوظف بعلم رغبته ماارسا هذه مئخلارمت، 
فإنه يحق ئلاوظف مستردمد مبائغ مشترمكه إضافا إئى أي ربح مححق علله.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

برنامج منح األسهم للموظفين 
 ألقكام برنامج منح مألسها ئلاوظفلن، يانح مئاصرف ئاوظفله 

ً
وفحا

 بفترا مستححاق تترموح ما بلن 3 إئى 5 سنومت. ويحوم 
ً
مئاؤهللن أسهاا

مئاصرف في تاريخ فترا مالستححاق بتحويل مألسها مئاخصصا إئى 
مئاوظفلن.

وتحاس تكلفا مألسها في هذم مئبرنامج بائرجوع إئى مئحلاا مئعادئا في 
تاريخ مئانح، قلث ترى مإلدمرا أن مئحلاا مئعادئا ئألسها بتاريخ مئانح محاربا 

ئحلاتها مئسوقلا.

ويتا إثبات تكلفا مئبرنامج على ملى مئفترا مئتي يتا خالئها مئوفاء بشروط 
خلما مالشترمك في مئبرنامج ومئتي تنتهي بائتاريخ مئذي يستحق فله 

مئاوظف مئاشترك ممتالك تلك مألسها بائكامل )تاريخ مالستححاق(. وتظهر 
مئاصاريف مئترمكالا مئتي يتا إثباتها ئهذه مئبرممج في كل تاريخ قوملا مائلا 
قتى تاريخ مالستححاق ئتظهر إئى أي قل منتهت صالقلا فترا مالستححاق مع 

أفضل مئتحليرمت من قبل مئاصرف ئعلد مألسها مئتي تستحق في نهايا 
مئبرنامج. وتاثل مئحركا مئالينا أو مئلملنا في قالاا مئلخل مئاوقلا ئفترا 
مئحوملا مئاائلا مئحركا في مئاصاريف مئترمكالا مئاثبتا في بلميا ونهايا 

فترا هذه مئحوملا مئاائلا.

برنامج المكافآت المؤجلة
باوجب شروط برنامج مئاكافأا مئاؤجلا، يتا منح مئاوظفلن مئاؤهللن 
 مع فترا مستححاق من 1-3 سنومت. عنل قلول كل فترا مستححاق، 

ً
أسهاا

يسلا مئاصرف مألسها مألساسلا مئاخصصا ئلاوظف. تتا مئاحاسبا عن 
برنامج مئاكافآت مئاؤجلا بنفس مئطريحا مئاتبعا في مئاحاسبا عن برنامج 

منح مألسها ئلاوظفلن. 

)غ( المنح الحكومية
يحوم مئاصرف بإثبات مئانح مئحكوملا مئاتعلحا بائلخل عنل وجود 

تأكللمت معحوئا بأنه سلتا مستالم مئانح وأن مئاصرف سللتزم بائشروط 
مئاتعلحا بها. وتعامل مئانفعا من مئوديعا مئحكوملا باعلل ربح يحل 

عن معلالت مئسوق كانحا قكوملا متعلحا بائلخل. ويتا إثبات مئوديعا 
ا 

ً
مئحكوملا باعلالت عالل أقل من مئساللا في مئسوق وقلاسها وفح

ئلاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي9- “مألدومت مئاائلا”. ويتا قلاس مئانفعا 
من مئانح مئحكوملا باعلالت عالل تحل عن مئعوملل مئساللا في مئسوق 

باقتساب مئفرق بلن مئحلاا مئلفتريا مألوئلا ئلوديعا ومئتي يتا تحليلها 
 ئلاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي9- ومئاتحصالت مئاستلاا. وتتا 

ً
وفحا

 ئاعايلر مئاحاسبا مئلوئي20- “مئاحاسبا عن 
ً
مئاحاسبا عن مئانفعا وفحا

مئانح مئحكوملا”، ويتا إثبات مئانح مئحكوملا في قالاا مئلخل مئاوقلا 
بشكل منتظا على ملى مئفترمت مئتي يثبت فلها مئاصرف مئتكائلف ذمت 

مئعالقا مئتي سلتا مئتعويض عنها. ويتا إثبات دخل مئانح فحط عنلما 
يكون مئاستفلل مئنهالي هو مئاصرف. وعنلما يكون مئعالل هو مئاستفلل 

مئنهالي، يحوم مئاصرف فحط بإثبات هذه مئابائغ في قسابات مئالينلن 
ومئلملنلن.

4 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

2021م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م 
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

2,327,6462,428,303نحل في مئصنلوق

6,704,8456,382,724وديعا نظاملا

30,0003,315,862إيلمعات سوق مئاال

114,80580,853أخرى

9,177,29612,207,742اإلجمالي

 ئنظام مرمقبا مئبنوك ومئلوملح مئصادرا عن مئبنك مئاركزي مئسعودي، يتعلن على مئاصرف مالقتفاظ بوديعا نظاملا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي 
ً
وفحا

حتسب على أساس متوسط مئرصلل في نهايا كل فترا تحرير. إن مئوديعا مئنظاملا غلر متاقا ئتاويل مئعاللات 
ُ
بنسب مئويا محلدا من ودملع مئعاالء ئليه، وت

 من مئنحل وما يااثله. وتاثل إيلمعات أسومق مئاال مألورمق مئاائلا مئاشترما باوجب متفاقلا إعادا مئبلع )إعادا مئشرمء 
ً
مئلوملا ئلاصرف، ئذم فهي ال تعل جزءم

مئعكسي( مع مئبنك مئاركزي مئسعودي.

5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي 

2021م إيضاح
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م 
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

439,025445,288قسابات جاريا

–1.5300,356مرمبحات ووكاالت مع مئبنوك 

)2,286()1,308(2.5يطرح منه: مخصص منخفاض مئحلاا 

738,073443,002اإلجمالي

1.5  ياثل هذم مئبنل مئتعرضات مئاصنفا “بلرجا مستثاار” قلث تترمومح في نطاق “خائلا إئى قل كبلر من مخاطر ماللتاان” إئى “جودا ملتاانلا جللا جلم” بناء 
على مئتصنلفات ماللتاانلا مئخارجلا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

2.5   يوضح مئجلول مئتائي عاللات تسويا مئرصلل مالفتتاقي إئى مئرصلل مئختامي إلجاائي مئتعّرضات ومخصص مالنخفاض في قلاا مألرصلا ئلى مئبنوك 
ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى:

إجاائي مئتعرض
31 ديسابر 2021م 

 خسائر االئتمان 
ً المتوقعة لفترة 12 

شهرا
 )بآالف الرياالت 

السعودية(

 خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى عمر 
الموجودات غير منخفضة 

القيمة االئتمانية
)بآالف الرياالت السعودية( 

2021 م
 إجمالي خسائر 

االئتمان المتوقعة 
 )بآالف الرياالت 

السعودية(

440,1615,127445,288مئرصلل كاا في 1 يناير
ً
–)4,021(4,021مئارقل ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

293,796297294,093صافي مئحركا 

737,9781,403739,381الرصيد كما في 31 ديسمبر 

إجاائي مئتعرض

31 ديسابر 2020م  

 خسالر ماللتاان 
ً مئاتوقعا ئفترا 12 

شهرم
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

 خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على ملى عار 
مئاوجودمت غلر منخفضا 

مئحلاا ماللتاانلا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا( 

2021 م
 إجاائي خسالر 

ماللتاان مئاتوقعا 
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

2,145,799–2,145,799الرصيد كما في 1 يناير

مئارقل ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر منخفضا 
–5,127)5,127(مئحلاا ماللتاانلا

)1,700,511(–)1,700,511(صافي مئحركا

440,1615,127445,288الرصيد كما في 31 ديسمبر 

مخصص مالنخفاض في مئحلاا

31 ديسابر 2021م  

 خسائر االئتمان 
ً المتوقعة لفترة 12 

شهرا
)بآالف الرياالت السعودية(

 خسائر االئتمان 
 المتوقعة على مدى 

عمر الموجودات غير 
منخفضة القيمة 

االئتمانية
)بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي خسائر 
االئتمان المتوقعة 

)بآالف الرياالت السعودية(

1,2691,0172,286الرصيد كما في 1 يناير 
ً
–)799(799مئارقل ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

)978()149()829(مئاعكوس قلله خالل مئسنا

1,239691,308الرصيد كما في 31 ديسمبر 

مخصص مالنخفاض في مئحلاا

31 ديسابر 2020م  

ً خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

 خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على ملى عار 
مئاوجودمت غلر منخفضا 

مئحلاا ماللتاانلا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا( 

 إجاائي خسالر 
ماللتاان مئاتوقعا 

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

1,530–1,530الرصيد كما في 1 يناير 

مئارقل ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر منخفضا 
–1,017)1,017(مئحلاا ماللتاانلا

ل ئلسنا 756-756مئُاحاَّ

1,2691,0172,286الرصيد كما في 31 ديسمبر 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

6 االستثمارات

2021إيضاقات
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

1.62,365,7502,185,553استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2.67,412,6254,516,121استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات بالتكلفة المستنفذة، صافي

906,6174,905,571مرمبحات مع مئبنك مئاركزي مئسعودي 

3.622,535,78317,846,720صكوك 

)8,989()9,886(4.6يطرح منه: مخصص مالنخفاض في مئحلاا

23,432,51422,743,302

استثمارات في شركة زميلة و مشروع مشترك

5.653,91059,930مستثاار في شركا زمللا

6.612,77020,888مستثاار في مشروع مشترك

66,68080,818

33,277,56929,525,794اإلجمالي

1.6  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

124,00594,742أدومت قحوق ملكلا

2,241,7452,090,811صناديق مستثااريا

2,365,7502,185,553اإلجمالي

فلاا يلي تحللل ئصافي دخل/) خسالر ( مئاصرف من مألدومت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

)213,865(97,404دخل/) خسارا( متاجرا، صافي

31,99463,881إيرمدمت توزيعات أرباح

)149,984(129,398اإلجمالي

2.6 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

6,949,0494,340,751صكوك

463,576175,370أدومت قحوق ملكلا

7,412,6254,516,121اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

 قام مئاصرف خالل مئعام ببلع أدومت صكوك ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر بحلاا أساسلا بلغت 480.2 مللون ريال سعودي 
)2020م: 19.2 مللون ريال سعودي(. إضافا ئذئك، فحل بلغت قلاا أصل مبلغ مألدومت مئتي مستححت/مستردت خالل مئعام 37.5 مللون ريال سعودي )2020م: 
135.3 مللون ريال سعودي( من إجاائي محفظا مئصكوك مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر، وعلله فحل قام مئاصرف بتحويل 0.2 مللون 

ريال من مئاكاسب غلر مئاحححا مئاتعلحا بأدومت مئصكوك مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر إئى قالاا مئلخل مئاوقلا.)2020م: 0.9 
مللون ريال سعودي(.

3.6  بلغت مئحلاا مئعادئا ئلصكوك )بائتكلفا مئاستنفذا( كاا في 31 ديسابر 2021م ، 22,581 مللون ريال سعودي )2020م: 17,903 مللون ريال سعودي(.

4.6  يوضح مئجلول مئتائي مئتسويا من مئرصلل مالفتتاقي إئى مئرصلل مئختامي إلجاائي تعرضات مالستثاارمت ومخصص مالنخفاض في قلاا مالستثاارمت:

2021مإجاائي مئتعرضات
خسائر االئتمان 

ًالمتوقعة لفترة 12
 شهرا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

2020م
خسالر ماللتاان 

ًمئاتوقعا ئفترا 12 
شهرم

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

22,752,29117,543,045مئرصلل كاا في 1 يناير

8,945,6885,278,000شرمء مستثاارمت جليلا 

)73,600()8,375,322(مئاستبعل ومئاستحق خالل مئسنا

119,7434,846صافي مئحركا في مألرباح مئاستححا

23,442,40022,752,291الرصيد كما في 31 ديسمبر 

2021ممخصص مالنخفاض في مئحلاا
خسائر االئتمان 

ًالمتوقعة لفترة 12 
شهرا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

2020م
خسالر ماللتاان 

ًمئاتوقعا ئفترا 12 
شهرم

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

8,98925,185مئرصلل كاا في 1 يناير 

ل/) عكس مئحلل( ئلسنا )16,196(897مئاخصص مئٌاحاَّ

9,8868,989الرصيد كما في 31 ديسمبر 

ئا يكن هناك أي تعرضات محوئا بلن مرمقل خسالر ماللتاان مئاتوقعا خالل مئسنا.

5.6 االستثمار في شركة زميلة
 ياثل مالستثاار في شركا مئزمللا قصا مئاصرف في مالستثاار بنسبا 28.75% )2020م: 28.75%( في شركا مإلنااء طوكلو مارين )شركا تأملن تعاوني( 
 برأس مال ملفوع قلره 300 مللون ريال سعودي )2020م: 300 مللون ريال سعودي(، وقل تأسست مئشركا باوجب مئسجل مئتجاري رقا )1010342527( 

وتاريخ 28 رجب 1433هـ )مئاومفق 18 يونلو 2012م(.

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

59,93060,128مئرصلل مالفتتاقي

)198()6,020(مئحصا في خسارا مئسنا 

53,91059,930

تا تحلير مئحلاا مئعادئا ئالستثاارمت مئومردا أعاله على أساس مئحلاا مئالرجا في مئسوق مئاائلا كاا في 31 ديسابر 2021م بابلغ 270.8 مللون ريال 
سعودي )2020م: 210.3 مللون ريال سعودي(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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 ألقلث قوملا مائلا معلنا.
ً
يحلم مئجلول مئتائي مئاعلومات مئاائلا مئاختصرا ئلشركا مئزمللا وفحا

30 سبتمبر 2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(
غير مدققة

31 ديسابر 2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(
ملقحا

564,907538,239مئاوجودمت مئاتلموئا

707,161655,997إجاائي مئاوجودمت

421,418386,942مئاطلوبات مئاتلموئا

515,060454,234إجاائي مئاطلوبات

192,101201,763إجاائي قحوق مئالكلا

123,204167,810إجاائي مإليرمدمت

130,307169,258إجاائي مئاصروفات

6.6 االستثمار في مشروع مشترك
قام مئاصرف باستثاار مبلغ قلره 25 مللون ريال سعودي )50%( في رأس مال شركا إرسال ئلتحويالت مئاائلا )مشروع مشترك بلن مصرف مإلنااء ومؤسسا 

مئبريل مئسعودي(، وقل تأسست مئشركا باوجب مئسجل مئتجاري رقا 1010431244 بتاريخ 21 ُجاادى مألوئى 1436هـ )مئاومفق 12 مارس 2015م( ويبلغ رأساائها 
مئالفوع 50 مللون ريال سعودي. وقل بلغت قصا مئاصرف في صافي خسالر مئسنا 8.1 مللون ريال )2020م: مئحصا في مئربح4.7  مللون ريال سعودي(.

7.6  تحليل االستثمارات حسب نوع وموقع االستثمار

مستثاارمت محللا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مستثاارمت دوئلا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مإلجاائي
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

100,52779,64023,47815,102124,00594,742أدومت قحوق ملكلا

1,866,1921,784,777375,553306,0342,241,7452,090,811صناديق مستثااريا

1,966,7191,864,417399,031321,1362,365,7502,185,553

االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

2,717,9361,118,275444,51292,7043,162,4481,210,979مستثاارمت ذمت عالل ثابت 

3,786,6013,129,772––3,786,6013,129,772مستثاارمت ذمت عالل متغلر

462,640173,2969362,074463,576175,370أدومت قحوق ملكلا 

6,967,1774,421,343445,44894,7787,412,6254,516,121

االستثمارات الُمدَرجة بالتكلفة المستنفذة، 
صافي

22,469,53621,786,03256,49556,48022,526,03121,842,512مستثاارمت ذمت عالل ثابت 

906,483900,790––906,483900,790مستثاارمت ذمت عالل متغلر

23,376,01922,686,82256,49556,48023,432,51422,743,302

االستثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

66,68080,818––66,68080,818أدومت قحوق ملكلا

32,376,59529,053,400900,974472,39433,277,56929,525,794اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

8.6  تحليل االستثمارات حسب مكونات االستثمار

متلموئا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

غلر متلموئا
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مإلجاائي
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م

االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

15,56448,113108,44146,629124,00594,742أدومت قحوق ملكلا

1,297,5371,256,599944,208834,2122,241,7452,090,811صناديق مستثااريا 

1,313,1011,304,7121,052,649880,8412,365,7502,185,553

االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

2,201,8331,200,979960,61510,0003,162,4481,210,979مستثاارمت ذمت عالل ثابت 

7,4247,6553,779,1773,122,1173,786,6013,129,772مستثاارمت ذمت عالل متغلر

447,372157,40316,20417,967463,576175,370أدومت قحوق ملكلا

2,656,6291,366,0374,755,9963,150,0847,412,6254,516,121

االستثمارات الُمدَرجة بالتكلفة المستنفذة، 
صافي

6,174,70222,526,03121,842,512–22,526,03115,667,810مستثاارمت ذمت عالل ثابت 

906,483900,790906,483900,790––مستثاارمت ذمت عالل متغلر

22,526,03115,667,810906,4837,075,49223,432,51422,743,302

االستثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

53,91059,93012,77020,88866,68080,818أدومت قحوق ملكلا

26,549,67118,398,4896,727,89811,127,30533,277,56929,525,794اإلجمالي

9.6  تحليل االستثمارات حسب المتعاملين

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

24,629,70024,763,043قكوملا وشبه قكوملا

2,582,7441,096,501مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى

6,065,1253,666,250شركات 

33,277,56929,525,794اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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10.6  تحليل االستثمارات حسب جودة الموجودات

2021م
 )بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

24,629,70024,763,043قكوملا وشبه قكوملا

6,339,4442,591,122درجا مستثاارمت 

2,308,4252,171,629أدومت قحوق ملكلا وصناديق مستثااريا 

33,277,56929,525,794اإلجمالي

.”
ً
تشتال مالستثاارمت مئاصنفا “درجا مستثاار” على مئتعرضات مئتي تحع في نطاق “خائلا إئى قل كبلر من مخاطر ماللتاان” إئى “جودا مخاطر ملتاان جللا جلم

إن مئحل مألقصى ئلتعّرضات مخاطر ماللتاان ئلاوجودمت مئاائلا مئالرجا بائحلاا مئعادئا كاا في 31 ديسابر 2021م هو 6,914 مللون ريال سعودي )2020م: 
4,263 مللون ريال سعودي(.

7 األدوات المالية المشتقة
 على 

ً
يلخص مئجلول أدناه مئحلا مئعادئا مئاوجبا ومئسائبا ئألدومت مئاائلا مئاشتحا ، إئى جانب مبائغها مألسالا. إن مئابائغ مإلسالا ومئتي توفر مؤشرم

قجا مئاعامالت مئحالاا في نهايا مئفترا، ال تعكس بائضرورا مبائغ مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا ذمت مئصلا. وبائتائي ، فإن هذه مئابائغ مإلسالا ال تعّبر عن 
تعّرضات مئاصرف ئاخاطر ماللتاان، ومئتي تحتصر بشكل عام على مئحلاا مئعادئا مئاوجبا ئلاشتحات، إن وجلت، وال تعّبر عن مخاطر مئسوق. 

)بآالف الرياالت السعودية(

مألدومت مئاائلا مئاشتحا 
31 ديسابر 2021م 

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

المبلغ اإلجمالي 
اإلسمي

محتفظ بها للتداول: 

60,000–1,121محايضات معلل مئربح 

0.37,341–عحود مئصرف مآلجلا

إن مئحل مألقصى ئلتعّرض ئاخاطر ماللتاان ئلاشتحات ذمت مئحلاا مئاوجبا كاا في 31 ديسابر 2021م هو 1.1 مللون ريال سعودي )2020م: ال يوجل(.

8 التمويل، صافي 

)بآالف الرياالت السعودية(

التمويل غير التمويل العامل2021م
العامل

مخصص  االنخفاض اإلجمالي
في القيمة 
) ايضاح 1.8(

التمويل، صافي

27,506,935)460,500(27,818,477148,95827,967,435أفرمد 

98,764,556)3,580,213(100,211,7062,133,063102,344,769شركات 

126,271,491)4,040,713(128,030,1832,282,021130,312,204اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مئتاويل غلر مئتاويل مئعامل2020م
مئعامل

مخصص مالنخفاض مإلجاائي
في مئحلاا 
) إيضاح 1.8 (

مئتاويل، صافي

23,533,947)655,258(23,932,878256,32724,189,205أفرمد 

87,661,612)2,610,432(87,675,3932,596,65190,272,044شركات 

111,195,559)3,265,690(111,608,2712,852,978114,461,249اإلجمالي

يشتال تاويل مألفرمد بشكل رللس على مئتاويل مئعحاري ومئتاويل مالستهالكي وبطاقات ماللتاان. ويشتال تاويل مئشركات بشكل رللس على مئتاويل 
مئتجاري. إن جالع منتجات مئتاويل ئلى مئاصرف متومفحا مع أقكام مئشريعا. 

يتضّان مئجلول مئتائي تحللل إلجاائي مئتاويل قسب مئانتجات:

2021م
)بآالف الرياالت السعودية(

2020م
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مإلجاائيمئشركات مألفرمداإلجماليالشركات األفراد

21,538,4903,293,35024,831,84017,954,5702,974,91020,929,480مرمبحا

4,496,55935,698,21840,194,7774,495,13335,711,37940,206,512إجارا

1,000,04063,353,20164,353,2411,040,85751,585,75552,626,612بلع آجل 

698,645–932,346698,645–932,346أخرى

27,967,435102,344,769130,312,20424,189,20590,272,044114,461,249اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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1.8  حركة إجمالي التعرضات ومخصص انخفاض قيمة التمويل:
يوضح مئجلول مئتائي مئتسويا من مئرصلل مالفتتاقي إئى مئرصلل مئختامي إلجاائي تعرضات مئتاويل:

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة لفترة 12 

شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة 

على مدى عمر 
الموجودات غير 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة 

على مدى عمر 
الموجودات 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي 

إجمالي التعرضات 

األفراد

23,554,910377,968256,32724,189,205مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)28,933()210,203(239,136مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
–)11,528(82,256)70,728(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–93,813)14,186()79,627(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
3,878,718)60,233()44,398(3,983,349وعاللات مئسلمد 

)100,488()100,488(––مبائغ مشطوبا

27,627,040191,437148,95827,967,435الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

الشركات

81,343,6136,331,7802,596,65190,272,044مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)385,935(385,935مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
––2,914,499)2,914,499(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–107,007)74,711()32,296(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
12,482,029)161,291(12,497,547145,773وعاللات مئسلمد

)409,304()409,304(––مبائغ مشطوبا

91,280,3008,931,4062,133,063102,344,769الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

اإلجمالي 

104,898,5236,709,7482,852,978114,461,249مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)28,933()596,138(625,071مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
–)11,528(2,996,755)2,985,227(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–200,820)88,897()111,923(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
16,360,747)221,524(16,480,896101,375وعاللات مئسلمد

)509,792()509,792(––مبائغ مشطوبا

118,907,3409,122,8432,282,021130,312,204الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

 )بآالف مئرياالت مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 31 ديسابر 2020م 
ًمئاتوقعا ئفترا 12 

شهرم

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار 
مئاوجودمت غلر 

منخفضا مئحلاا 
ماللتاانلا

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار 
مئاوجودمت 

منخفضا مئحلاا 
ماللتاانلا

مإلجاائي 

إجمالي التعرضات 

األفراد

19,454,511311,686340,49320,106,690مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)7,639()69,375(77,014مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
–)19,117(217,645)198,528(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–130,029)22,953()107,076(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
4,264,135)5,819()59,035(4,328,989وعاللات مئسلمد

)181,620()181,620(––مبائغ مشطوبا

23,554,910377,968256,32724,189,205الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

الشركات

69,495,0446,282,1811,502,24177,279,466مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)781,736(781,736مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
––2,704,044)2,704,044(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–1,506,230)1,481,827()24,403(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
13,394,437)9,961()390,882(13,795,280وعاللات مئسلمد

)401,859()401,859(––مبائغ مشطوبا

81,343,6136,331,7802,596,65190,272,044الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

اإلجمالي 

88,949,5556,593,8671,842,73497,386,156مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)7,639()851,111(858,750مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، غلر 
–)19,117(2,921,689)2,902,572(منخفضا مئحلاا ماللتاانلا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت، منخفضا 
–1,636,259)1,504,780()131,479(مئحلاا ماللتاانلا

مئاوجودمت مئاائلا مئجليلا، بعل خصا مئاوجودمت مئاائلا مئتي تا إئغاؤها 
17,658,572)15,780()449,917(18,124,269وعاللات مئسلمد

)583,479()583,479(––مبائغ مشطوبا

104,898,5236,709,7482,852,978114,461,249الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

يوضح مئجلول مئتائي مئتسويا من مئرصلل مالفتتاقي إئى مئرصلل مئختامي ئاخصصات خسالر ماللتاان مئاتوقعا:

)بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة 

|لفترة 12 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة 

على مدى عمر 
الموجودات غير 

منخفضة القيمة 
االئتمانية 

خسائر االئتمان 
المتوقعة 

على مدى عمر 
الموجودات 

منخفضة القيمة 
االئتمانية

اإلجمالي 

مخصص انخفاض القيمة  

األفراد

419,04995,838140,371655,258مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)9,760()49,480(59,240مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

–)4,206(4,795)589(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–6,192)4,056()2,136(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

)94,270(6,85633,304)134,430(صافي )مئاعكوس قلله(/مئاحّال ئلسنا

)100,488()100,488(––مبائغ مشطوبا

341,13453,95365,413460,500الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

الشركات

383,343862,2061,364,8832,610,432مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)43,676(43,676مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

––47,064)47,064(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–3,121)3,005()116(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

1,093,268405,3051,379,085)119,488(صافي )مئاعكوس قلله( مئاحال ئلسنا 

)409,304()409,304(––مبائغ مشطوبا

260,3511,955,8571,364,0053,580,213الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م 

اإلجمالي 

802,392958,0441,505,2543,265,690مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)9,760()93,156(102,916مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

–)4,206(51,859)47,653(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–9,313)7,061()2,252(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

1,100,124438,6091,284,815)253,918(صافي )مئاعكوس قلله( مئاحال ئلسنا 

)509,792()509,792(––مبائغ مشطوبا

601,4852,009,8101,429,4184,040,713الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م  

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

خسالر 31 ديسابر 2020م
ماللتاان 

مئاتوقعا 
ًئفترا 12 

شهرم

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار 
مئاوجودمت غلر 

منخفضا مئحلاا 
ماللتاانلا

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار 
مئاوجودمت 

منخفضا مئحلاا 
ماللتاانلا

مإلجاائي 

مخصص انخفاض القيمة  

األفراد

296,40955,776216,421568,606مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)3,489()11,280(14,769مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

–)5,923(6,351)428(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–8,589)7,718()871(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

109,17052,709106,393268,272صافي مئاحال ئلسنا

)181,620()181,620(––مبائغ مشطوبا

419,04995,838140,371655,258الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

الشركات

407,034692,353916,7652,016,152مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)35,269(35,269مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

––30,624)30,624(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–286,165)286,082()83(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

460,580563,812996,139)28,253(صافي )مئاعكوس قلله( مئاحال ئلسنا 

)401,859()401,859(––مبائغ مشطوبا

383,343862,2061,364,8832,610,432الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 

اإلجمالي 

703,443748,1291,133,1862,584,758مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
–)3,489()46,549(50,038مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

–)5,923(36,975)31,052(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر منخفضا مئحلاا

–294,754)293,800()954(مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا

80,917513,289670,2051,264,411صافي مئاحال ئلسنا 

)583,479()583,479(––مبائغ مشطوبا

802,392958,0441,505,2543,265,690الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 

تشال مخصصات مئخسالر مئومردا في هذه مئجلمول خسالر ماللتاان مئاتوقعا مئاتعلحا بائتاويل ومالرتباطات ماللتاانلا قلث أنه ال ياكن ئلاصرف فصل مئجزء 
مئاتعلق بخسالر ماللتاان مئاتوقعا مئاتعلحا بائتاويل عن خسالر ماللتاان مئاتوقعا من مالرتباطات ماللتاانلا ئهذه مألدومت مئاائلا. 

ألغرمض مئعرض بشكل أفضل ، قام مئاصرف بإعادا تصنلف عرض خسارا مئتعليل مئناتجا عن تأجلل تاويل مئانشآت متناهلا مئصغر ومئصغلرا ومئاتوسطا عن 
 من إضافتها في مخصص مالنخفاض في مئحلاا. كاا تا إعادا تصنلف مئعرض ئفترمت مئاحارنا.

ً
طريق خصا خسارا مئتعليل مباشرا من إجاائي مئتاويل بلال

المبالغ المشطوبة
إن مئابلغ مئتعاقلي مئحالا مئاتعلق بائاوجودمت مئاائلا مئاشطوبا خالل مئسنه مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م ومئتي ال تزمل تحت متابعا مئتحصلل يبلغ 

1,489.4 مللون ريال سعودي )2020: 1,011.5 مللون ريال سعودي(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

2.8  المحمل على مخصصات االنخفاض في قيمة التمويل، صافي من المبالغ المستردة:

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

1,284,8151,264,411مئاحّال على مخصص مالنخفاض في قلاا مئتاويل

) مئاعكوس قلله (/مئاحّال على مخصص مالنخفاض في قلاا مئتسهلالت غلر مئااوئا ومئتعهلمت 
168,599)1,357(مئاتعلحا بااللتاان إيضاح )19 )ج((

ً
)13,828()31,855(مئابائغ مئاستردا من مئليون مئاشطوبا سابحا

1,251,6031,419,182

3.8  يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي:

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

6,998,4866,149,683أقل من سنا 

25,338,72321,588,422من سنا إئى 5 سنومت 

16,760,96922,145,454أكثر من 5 سنومت 

49,098,17849,883,559إجاائي مليني عحود مإلجارا 

)9,677,047()8,903,401(مئعالل مئاستحبلي غلر مئاكتسب من عحود مإلجارا 

40,194,77740,206,512صافي مديني عقود اإلجارة 

9 الممتلكات ،المعدات و موجودات حق االستخدام، صافي

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مألرمضيمئتكلفا
ومئاباني

تحسلنات مئاباني 
مئاستأجرا

موجودمت قق مألثاث ومئاعلمت 
مالستخلمم

اإلجمالي
2021

مإلجاائي
2020

1,476,248441,4521,660,298566,9864,144,9844,012,726مئرصلل في بلميا مئسنا

27,60032,748130,46980,098270,915218,238مإلضافات خالل مئسنا

)85,980()4,421()548()1,848(–)2,025(مالستبعادمت خالل مئسنا

1,501,823474,2001,788,919646,5364,411,4784,144,984مئرصلل في نهايا مئسنا

االستهالك المتراكم:  

120,518303,5761,181,499174,1051,779,6981,598,833الرصيد في بداية السنة 

20,65529,600107,04893,857251,160251,319مئاحال ئلسنا 

)70,454()2,112()266()1,846(––مالستبعادمت خالل مئسنا 

141,173333,1761,286,701267,6962,028,7461,779,698الرصيد في نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية  
1,360,650141,024502,218378,8402,382,732  في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية 
1,355,730137,876478,799392,8812,365,286  في 31 ديسمبر 2020 

تتضان مئااتلكات ومئاعلمت كاا في 31 ديسابر 2021م أعاال تحت مئتنفلذ بابلغ  278 مللون ريال سعودي )2020م: 263 مللون ريال سعودي(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

يتضان بنل مألثاث ومئاعلمت موجودمت خاصا بتحنلا مئاعلومات كاا يلي:

موجودات خاصة بتقنية المعلومات

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مإلجاائيغلر ملاوساملاوسا

التكلفة

541,677940,4381,482,115 مئرصلل في 1 يناير 2021م

35,04672,897107,943مإلضافات خالل مئسنا

)1,846(–)1,846(مالستبعادمت خالل مئسنا

574,8771,013,3351,588,212الرصيد في 31 ديسمبر 2021

إستهالك/اطفاء متراكم 

350,421678,0771,028,498مئرصلل في  1 يناير 2021

40,84054,63595,475مئاحّال خالل مئسنا

)1,846(–)1,846(مالستبعادمت خالل مئسنا

389,415732,7121,122,127الرصيد في 31 ديسمبر 2021

185,462280,623466,085صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021م

191,256262,361453,617صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020م

تتكون مئاوجودمت غلر مئالاوسا بشكل رللس من برممج مئحاسب مآلئي. وتعود معظا موجودمت قق مالستخلمم إئى إيجارمت مئاركز مئرللسي ئلاصرف وفروعه 
ومومقع مئصرمف مآلئي.

10 الموجودات األخرى

2021مإيضاح
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

428,152305,635أتعاب مستححا محابل خلمات إدمرا مألصول

1.10244,439474,629عحارمت محتناا بغرض مئبلع 

137,40228,067مخزون تاويل

98,65597,922ملفوعات محلما    

90,157–مستححات محابل تعويضات نحاط مئبلع   

720,275143,010أخرى 

1,628,9231,139,420اإلجمالي

1.10  تاثل عحارمت قصل عللها مئاصرف محابل تسويا معامالت تاويل مستححا من عاالء. وخالل مئسنا مئاتهلا في 31 ديسابر 2021، قصل مئاصرف على 
عحارمت محابل تسويا معامالت تاويل بحلاا 2.5 مللون ريال سعودي. )2020م: ال يوجل(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

11 األرصدة المستحقة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2021مإيضاح
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

1.116,990,2236,534,009مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

2.117,858,406756,941مستثاارمت ألجل من مئبنوك و مئاؤسسات مئاائلا مألخرى 

391,16221,084قسابات جاريا 

15,239,7917,312,034اإلجمالي

 1.11  ياثل هذم مئرصلل ودملع تا مستالمها من مئبنك مئاركزي مئسعودي بلون عوملل مستثااريا بابلغ  7.2 مللار ريال سعودي، وبآجال مستححاق 
 مختلفا، بغرض مساعلا مئاصرف على تطبلق قزما برممج مئلعا  مئاحلما من قكوما مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ئاومجها تفشي وباء “كورونا” 

)يرجى مئرجوع ئاليضاح 38(. 

ونتلجا ئذئك ، فحل تضّان مئلخل من مالستثاارمت ومئتاويل ئلاصرف ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م منافع مئحلاا مئعادئا بابلغ 158.2 مللون ريال 
سعودي )2020م: 96.1 مللون ريال سعودي(، ومئناشئا من ودملع مئبنك مئاركزي ألجل ئلى مئاصرف بلون عوملل مستثااريا.

2.11  ياثل معامالت مئارمبحا ومئاضاربا ومئوكائا مع مئبنوك.

12 ودائع العمالء

2021مإيضاح
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

70,761,65762,839,786ودملع تحت مئطلب

7,675,7016,159,083إدخار

1.1241,390,00549,380,486مستثاارمت عاالء ألجل 

2.121,233,1881,074,923أخرى  

121,060,551119,454,278اإلجمالي

 

1.12  “مستثاارمت عاالء ألجل” تاثل مرمبحات و مضاربات مئعاالء.
2.12  “مئودملع مألخرى” تاثل مئتأملنات مئنحليا ئخطابات مالعتااد وخطابات مئضاان.
3.12  تشتال ودملع مئعاالء مئاذكورا أعاله على ودملع بائعاالت مألجنبلا كاا يلي:

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

1,941,4241,342,023ودملع تحت مئطلب

3,147,8311,520,558مستثاارمت عاالء ألجل 

80,05172,965أخرى  

5,169,3062,935,546اإلجمالي

13 مبالغ مستحقة لمالك وحدات في صناديق استثمارية
تاثل مئابائغ مئاستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا  مئحصا غلر مئاسلطرا في صنلوقلن مستثااريلن )صنلوق مإلنااء ئلصكوك و صنلوق مإلنااء 

ئألصلمرمت مألوئلا ( تا توقللها في هذه مئحوملا مئاائلا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

14 مطلوبات أخرى

2021مإيضاح
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

1,745,9701,518,854قسابات دملنا

1,703,9721,882,208شلكات صادرا مستححا مئلفع

 محابل معامالت مئتاويل
ً
495,955392,621رسوم محبوضا محلما

2.26438,073404,375مستححات نهايا مئخلما

1.14381,982389,303مئتزممات مإليجار

19347,179348,536)ج(مخصصات متعلحا بارتباطات ماللتاان

339,302308,618مصاريف مستححا

24311,545227,016مخصص مئزكاا

204,74799,792أخرى 

5,968,7255,571,323اإلجمالي

1.14  مطلوبات اإليجار و المصاريف المتعلقة باإليجار
فلاا يلي بلان بائتلفحات مئنحليا مئتعاقليا ئاطلوبات مإليجار بحلا غلر مخصوما: 

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
 )بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

103,668100,256أقل من سنا 

235,586233,859من سنا إئى 5 سنومت

89,957110,627أكثر من 5 سنومت

429,211444,742اإلجمالي 

 تتضّان مئاصروفات مئعاوملا ومإلدمريا مألخرى تكائلف مئتاويل مئبائغا 14.3 مللون ريال سعودي )2020م: 15.9 مللون ريال سعودي (. ويتضّان مصروف 
“مإليجارمت ومصاريف مئاباني” مإليجارمت مئاستبعلا من مقتساب مئتزممات مإليجارمت )مإليجارمت قصلرا مألجل وعحود إيجار مئاوجودمت منخفضا مئحلاا( بابلغ 2.4 

مللون ريال سعودي )2020م: 1.5 مللون ريال سعودي(.

15 رأس المال
يتكون رأساال مئاصرف مئاصرح به، و مئاصلر و مئالفوع بائكامل من 2,000 مللون سها )2020م: 2,000 مللون سها(، بحلاا مسالا قلرها 10 ريال سعودي 

ئلسها مئومقل.

فلاا يلي بلان بالكلا رأساال مئاصرف

نسبة الملكية %

2020م 2021م 

10.0010.00صنلوق مالستثاارمت مئعاما

90.0090.00مئعاوم وأخرى

100.00100.00اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

1.15 إصدار أسهم منحة
باوجب توصلا مجلس إدمرا مئاصرف بتاريخ 14 ديسابر 2019م ومومفحا 

مئجاعلا مئعاما غلر مئعاديا ئلاساهالن مئانعحلا بتاريخ 8 أبريل 2020م، 
وبعل أخذ مئاومفحات مئالزما فحل قام مئاصرف بزيادا رأس مائه بنسبا قلرها 

33% من خالل إصلمر أسها منحا باحلمر سها ئكل ثالثا أسها، وبذئك 
مرتفع علد أسها مئاصرف بعلد 500 مللون سها ئلصل إئى 2,000 مللون 

سها، ومرتفع رأس مال مئاصرف باحلمر 5,000 مللون ريال ئلصل إئى 20,000 
مللون ريال سعودي.

2.15 توزيعات األرباح 
أوصى مجلس مإلدمرا في مجتااعه مئانعحل بتاريخ 4 مارس 2021م، توزيع 

أرباح نهاللا ئعام 2020م بحلاا 596.2 مللون ريال )2019م: ال يوجل( وتات 
مئاومفحا على توصلا مئاجلس في مجتااع مئجاعلا مئعاما مالستثنالي مئذي 
عحل في 7 أبريل 2021م )مئاومفق 25 شعبان 1442ه(. ونتج عن ذئك دفع مبلغ 

صافي قلره 0.30 ريال ئلسها مئومقل ئاساهاي مئاصرف )2019: ال يوجل(.

معتال مجلس مإلدمرا في 1 أغسطس 2021م توزيع أرباح مرقللا بحلاا 695.7 
مللون ريال ئلنصف مألول من عام 2021م. ونتج عن ذئك دفع مبلغ صافي 

قلره 0.35 ريال سعودي ئلسها مئومقل ئاساهاي مئاصرف.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

مقتلاطي مئحلاا 2020م
مئعادئا ئالستثاارمت 

مئالرجا بائحلاا 
مئعادئا من خالل 

مئلخل مئشامل مآلخر

مقتلاطي برنامج 
أسها مئاوظفلن 
)إيضاح رقا ) 2.22 (

مقتلاطي 
مسؤوئلات مئاصرف 

مالجتااعلا

مإلجاائي 

77,37220,77262,953161,097الرصيد في بداية السنة

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا ئالستثاارمت في أدومت قحوق مئالكلا مئالرجا 
9,032––9,032بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا الستثاارمت مئصكوك مئالرجا بائحلاا مئعادئا 
17,201––17,201من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

صافي مكاسب محححا من بلع مستثاارمت صكوك ملرجا بائحلاا مئعادئا من 
)944(––)944(خالل مئلخل مئشامل مآلخر

مكاسب بلع مستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل 
)21,031(––)21,031(مئشامل مآلخر

13,080–13,080–مقتلاطي برممج أسها مئاوظفلن 

)1,389()1,389(––مئابلغ مئذي تا تخصلصا، صافي من ما تا صرفه 

81,63033,85261,564177,046الرصيد كما في نهاية السنة 

خالل مئعام تا تخصلص مبلغ 27.1 مللون ريال سعودي )2020م: 19.7 مللون ريال سعودي( من مألرباح مئابحاا إئى مقتلاطي مسؤوئلات مالجتااعلا قلث سلتا 
مئصرف من هذم مئاخصص ئلوفاء بائاسؤوئلات مالجتااعلا ئلاصرف. 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)ب (  االحتياطيات األخرى

)بآالف الرياالت السعودية(

احتياطي القيمة 2021م
العادلة لالستثمارات 

المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر

احتياطي برنامج 
أسهم الموظفين 
)إيضاح رقم ) 2.22 (

احتياطي 
مسؤوليات المصرف 

االجتماعية

اإلجمالي 

81,63033,85261,564177,046الرصيد في بداية السنة

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا ئالستثاارمت في أدومت قحوق مئالكلا 
)411(––)411(مئالرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا الستثاارمت مئصكوك مئالرجا بائحلاا 
)41,482(––)41,482(مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

صافي مكاسب محححا من بلع مستثاارمت صكوك ملرجا بائحلاا مئعادئا 
)209(––)209(من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

مكاسب بلع مستثاارمت في أدومت قحوق ملكلا بائحلاا مئعادئا من خالل 
)12,911(––)12,911(مئلخل مئشامل مآلخر

9,439–9,439–مقتلاطي برممج أسها مئاوظفلن 

23,89423,894––مئابلغ مئذي تا تخصلصا، صافي من ما تا صرفه 

26,61743,29185,458155,366الرصيد كما في نهاية السنة 

كاا أوصى مجلس مإلدمرا في مجتااعه مئانعحل في 29 ديسابر 2021م 
توزيع أرباح نهاللا ئعام 2021م بحلاا 795.1 مللون ريال سعودي )2020م: 

596.2 مللون ريال سعودي(. وسلنتج عن ذئك عن دفع مبلغ صافي قلره 
0.40 ريال سعودي ئلسها مئومقل ئاساهاي مئاصرف )2020م: 0.30 ريال 

ئلسها(. تا تضالن توزيعات مألرباح مئنهاللا مئاحترقا ضان قحوق مئالكلا. 

16 االحتياطي النظامي  
باوجب نظام مرمقبا مئبنوك في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا ومئنظام 

مألساس ئلاصرف، يتا تحويل ما ال يحل عن 25% من صافي مئلخل مئسنوي 
إئى مالقتلاطي مئنظامي إئى أن يبلغ رصلل مالقتلاطي ما يساوي رأس مئاال 

مئالفوع ئلاصرف، وعلله تا تحويل مبلغ قلره  677.3 مللون ريال سعودي 
)2020م: 491.5 مللون ريال سعودي(،  من صافي دخل مئسنا إئى مالقتلاطي 

مئنظامي.إن هذم مالقتلاطي مئنظامي غلر قابل ئلتوزيع مئنحلي.
 

17 أسهم الخزينة واالحتياطيات األخرى

)أ ( أسهم الخزينة
تا شرمء أسها مئخزينا بعل مئحصول على مئاومفحات مئالزما، وذئك ئلوفاء 

باالئتزممات مئاتعلحا بائبرممج مئتحفلزيا ومئاحسوبا على أساس دفعات 
مألسها ئلاوظفلن )ئلتفاصلل يرجى مئرجوع ئإليضاح رقا 2.22(. 

18 صكوك الشريحة األولى
بتاريخ 1 يوئلو 2021 ومن خالل ترتلب متومفق مع أقكام مئشريعا، أصلر 

مئاصرف صكوك مئشريحا مألوئى )“مئصكوك”( بحلاا 5 مللارمت ريال سعودي. 
تات مئاومفحا على مإلصلمر من قبل مئجهات مئرقابلا ومجلس إدمرا مئاصرف. 

هذه مئصكوك هي أورمق مائلا دملاا ال يوجل ئها تومريخ مستردمد محلدا 
وتاثل قصا ملكلا غلر محساا ئحاملي مئصكوك في موجودمت مئصكوك، 
قلث يشكل كل صك مئتزمًما غلر مضاون ومشروط وثانوي ئلاصرف مصنف 

ضان قحوق مئالكلا.

ومع ذئك، يكون ئلاصرف مئحق مئحصري في مستردمد مئصكوك أو مستلعالها 
ا ئلشروط ومألقكام مئانصوص عللها في  متفاقلا 

ً
في فترا زمنلا محلدا، وفح

مئصكوك. 

كاا تتلح هذه مألورمق مئاائلا ئلاصرف شطب أي مبائغ مستححا ئحامللها 
)كللا أو جزللا( في قائا علم مئجلوى بعل أخذ مومفحا مئبنك مئاركزي 

مئسعودي.

ويبلغ معلل مئربح مئاتوقع 4 ٪ سنوًيا من تاريخ مإلصلمر قتى 2026 ويخضع 
إلعادا مئتعللن كل 5 سنومت. ُيلفع مئربح مئاطبق على مئصكوك كل ثالثا 

أشهر في شكل متأخرمت في كل تاريخ توزيع دوري، باستثناء عنل وقوع قائا 
ا 

ً
علم سلمد أو مختلار علم مئسلمد من قبل مئاصرف، قلث يجوز ئلاصرف وفح

ا ئشروط وظروف معلنا( مختلار علم دفع أي توزيعات. 
ً

ئاطلق تحليره )وفح
 عن مئسلمد 

ً
ال تعتبر قائا علم مئلفع هذه أو مختلار علم مئلفع هذم تخلفا

وال يجب أن يترتب عن مئابائغ غلر مئالفوعا مبائغ ترمكالا أو مركبا مع أي 
توزيعات مستحبللا. 

19 التعهدات وااللتزامات المحتملة

)أ ( الدعاوى القضائية:
ئا تكن هناك أي دعاوى قضاللا هاما مرفوعا ضل مئاصرف كاا في 31 

ديسابر 2021م و 2020م.
 

)ب ( االرتباطات الرأسمالية: 
كاا في 31 ديسابر 2021م، يوجل ئلى مئاصرف مرتباطات رأساائلا قلرها 44 

 مللون ريال سعودي )2020م: 63 مللون ريال سعودي(، وتتعلق بشرمء 
ماتلكات ومعلمت.

)ج( التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة 
باالئتمان 

تتكون مئتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا مئاتعلحا بااللتاان بشكل أساسي 
من خطابات مئضاان ومالعتاادمت مئاستنليا وخطابات معتااد ، ومئحبوالت 

ومالئتزممات غلر مئحابلا ئلنحض ئانح ماللتاان غلر مئاستخلم. إن مئغرض 
مئرللسي من ورمء هذه مألدومت هو ضاان توفلر مألمومل ئلعاالء عنل طلبها. 

إن خطابات مئضاان ومالعتاادمت مئاستنليا، تعتبر ضاانات سلمد غلر قابلا 
ئلنحض من قبل مئاصرف في قائا علم تاكن مئعالل من مئوفاء بائتزمماته 

تجاه مألطرمف مألخرى، وتحال نفس مخاطر ماللتاان مئتي تحالها مالستثاارمت 
ومئتاويل. إن مئاتطلبات مئنحليا باوجب مئضاانات ومالعتاادمت مئاستنليا 

تعتبر أقل بكثلر من مبلغ مالئتزمم وال يتوقع بشكل عام أن يلجأ مئطرف مئثائث 
ئسحب هذه مالئتزممات.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

إن مالعتاادمت مئاستنليا بشكل عام مضاونا بائاوجودمت مئتي تخصها وبائتائي فإنها تحال مخاطر أقل بشكل جوهري.

تاثل مئحبوالت تعهلمت مئاصرف ئسلمد مئكابلاالت مئاسحوبا من قبل مئعاالء. يتوقع مئاصرف تحليا معظا مئحبوالت قبل سلمدها من قبل مئعاالء.

تاثل مئتعهلمت ئانح ماللتاان مئجزء غلر مئاستخلم من مئتسهلالت ماللتاانلا مئاعتالا، ومئتي تاثل في مألساس مومفحات على عاللات تاويل وضاانات 
 ألن معظا هذه مئتعهلمت ئانح ماللتاان تتطلب 

ً
وخطابات معتااد.  وفلاا يتعلق بهذه مئتعهلمت فإن مئاصرف يتعرض إئى مئحللل من مئاخاطر مئاحتالا نظرم

مئتزمم مئعالل باعايلر ملتاانلا محلدا. وال ياثل إجاائي مئتعهلمت مئحالاا ئانح ماللتاان بائضرورا مئاتطلبات مئاستحبللا ئلتلفحات مئنحليا قلث أن مئعليل من 
تلك مئتعهلمت يتا منهاؤها أو منتهاؤها بلون مئحاجا ئلتاويل.

)1(  فلاا يلي مالستححاقات مئتعاقليا محابل مئتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا مئخاصا بائاصرف:

)بآالف الرياالت السعودية(

من 3 أشهر الى 12 خالل 3 أشهر2021م
شهر

من سنة الى 5 
سنوات

اإلجماليأكثر من 5 سنوات

2,026,734–968,796893,385164,553معتاادمت مستنليا 

735,7005,412,2844,572,057341,02211,061,063خطابات ضاان*

344,962––323,32921,633قبوالت 

512,273–512,273––مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

2,027,8256,327,3025,248,883341,02213,945,032اإلجمالي 

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

من 3 أشهر مئى  12 خالل 3 أشهر2020م
شهر

من سنا مئى 5 
سنومت

مإلجاائيأكثر من 5 سنومت

2,203,2932,530972762,206,196معتاادمت مستنليا 

8,814,595885,2911,385,48199,75011,185,117خطابات ضاان*

2,480461,108––458,628قبوالت 

69,441––69,441–مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

11,476,516957,2621,385,578102,50613,921,862اإلجمالي 

ف بأنها تحت مئطلب بطبلعتها.
ّ
* وفحا ئلفترا مئتعاقليا ئلضاان، وفي قائا مئتخلف عن مئسلمد قل تلفع عنل مئطلب، وبائتائي تصن

 ئلتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا قسب مالطرمف مالخرى:
ً
)2(  فلاا يلي تحللال

2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

4,365376,114قكوملا وشبه قكوملا

12,683,70912,445,760شركات   

1,256,9581,099,988بنوك ومؤسسات مائلا أخرى  

13,945,03213,921,862اإلجمالي

بلغ مئجزء غلر مئاستخلم من مالئتزممات ومئتي ياكن مئغاؤها في أي وقت من قبل مئاصرف ومئحالاا كاا في 31 ديسابر 2021م مبلغ  29,302 مللون ريال   )3(
سعودي )2020م: 31,390 مللون ريال سعودي(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)4(  يوضح مئجلول مآلتي تسويا مئرصلل مالفتتاقي إئى مئرصلل مئختامي ئتعّرضات مرتباطات ماللتاان ومالئتزممات مئاحتالا ومخصصات مالرتباطات ماللتاانلا: 

)بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة لفترة 12 

شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى عمر األصول 
غير منخفضة القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة

اإلجمالي 

إجمالي التعرضات للتعهدات وااللتزامات المحتملة

1,568,559732,67613,921,862 11,620,627 الرصيد في بداية السنة
ً
––)35,151( 35,151 مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر 
––708,111 )708,111( منخفضا مئحلاا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا 
–8,481 )6,750( )1,731(مئحلاا

23,170)165,325( )17,692( 206,187 صافي مالئتزممات، بعل طرح مالئتزمات مئانتهلا ومئاستححا خالل مئسنا

575,83213,945,032 2,217,077 11,152,123 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 31 ديسابر 2020م
ًمئاتوقعا ئفترا 12 

شهرم

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار مألصول 
غلر منخفضا مئحلاا

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار مألصول 
منخفضا مئحلاا

مإلجاائي 

إجمالي التعرضات للتعهدات وااللتزامات المحتملة 

12,165,6601,876,266113,57214,155,498مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)220,405(220,405مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر 
––776,875)776,875(منخفضا مئحلاا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا 
–838,524)838,524(–مئحلاا

)233,636()219,420()25,653(11,437صافي مالئتزممات، بعل طرح مالئتزمات مئانتهلا ومئاستححا خالل مئسنا

11,620,6271,568,559732,67613,921,862الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

)بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة لفترة 12 

شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى عمر األصول 
غير منخفضة القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة

اإلجمالي 

مخصص ارتباطات االئتمان  

53,735243,471348,536 51,330 مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)139( 139 مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر 
––4,818 )4,818( منخفضا مئحلاا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا 
–298)286( )12(مئحلاا

)1,357()9,055(16,909 )9,211(صافي )مئاعكوس قلله(/مئاحّال على مئسنا

75,037234,714347,179 37,428 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 31 ديسابر 2021م
ًمئاتوقعا ئفترا 12 

شهرم

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار مألصول 
غلر منخفضا مئحلاا

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى عار مألصول 
منخفضا مئحلاا

مإلجاائي 

مخصص ارتباطات االئتمان  

49,30550,89579,737179,937مئرصلل في بلميا مئسنا
ً
––)6,626(6,626مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت غلر 
––4,642)4,642(منخفضا مئحلاا

مئاحول ئلخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مئاوجودمت منخفضا 
–43,124)43,124(–مئحلاا

4147,948120,610168,599صافي مئاحّال على مئسنا

51,33053,735243,471348,536الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

20 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

الدخل من االستثمارات والتمويل:

13,01533,211مستثاارمت في مرمبحات ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

659,747563,255مستثاارمت في صكوك بائتكلفا مئاستنفذا

140,521100,756مستثاارمت في صكوك ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,83914,190مرمبحات مع مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى 

التمويل 

1,059,594966,012مرمبحا

1,621,7501,658,906إجارا

2,093,4882,066,752بلع آجل 

83,43166,924منتجات تاويل أخرى

4,858,2634,758,594إجمالي الدخل من التمويل 

5,674,3855,470,006اإلجمالي 

العائد على االستثمارات ألجل 

)747,939()429,732(مستثاارمت عاالء ألجل

)74,244()107,654(مستثاارمت ألجل مع مئبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مالخرى 

)822,183()537,386(اإلجمالي

5,136,9994,647,823

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

21 رسوم خدمات مصرفية، صافي ودخل العمليات األخرى

1.21 رسوم خدمات مصرفية، صافي:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

 الدخل من:

112,949 118,433 خلمات تاويل تجاريا 

575,858 739,892 خلمات مئبطاقات

102,194 118,897 رسوم وساطا 

521,335 582,263 إدمرا صناديق مالستثاار وخلمات مصرفلا أخرى

  1,559,485 1,312,336

المصاريف من:

 )373,540( )470,707(خلمات مئبطاقات

 )2,738( )3,534(أتعاب أخرى

)474,241( )376,278( 

1,085,244936,058

2.21 دخل العمليات األخرى:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

–47,907مئربح من بلع مئعحارمت مئاستردا باوجب مئتسويا 

–23,604مكاسب من مستثاارمت صكوك بائتكلفا مئاستنفذا 

1,5722,631مكاسب من بلع ماتلكات ومعلمت

18,7658,378أخرى، صافي

91,84811,009

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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22 رواتب ومصاريف موظفين
يلخص مئجلول مئتائي فئات موظفي مئاصرف مئاحلدا وفحا ئحومعل مئبنك مئاركزي مئسعودي فلاا يتعلق بتعويضات مئاوظفلن.

مئتعويض مئثابتعلد مئاوظفلن

مئتعويض مئاتغلر مئالفوع

فئات مئاوظفلن
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

أسها نحل
)إيضاح 2.22(

مإلجاائي

2021202020212020202120202021202020212020

 ملرمء تنفلذيون-يتوجب مئحصول على علم
242156,08044,75115,94216,55410,0644,82026,00621,374ماانعا من مئبنك مئاركزي مئسعودي بشأنها

828715276,299238,01056,19850,1071,4171,13457,61551,241موظفون يحومون بنشاطات تشتال على مخاطر

320211105,66773,82218,48715,0031,15193019,63815,933موظفون يحومون بأدومر رقابلا

2,1081,645386,902381,28657,79763,2402,6502,22260,44765,462موظفون آخرون

موظفون بعحود خارجلا
––––––––––)يحومون بأدومر تشتال على مخاطر(

3,2802,592824,948737,869148,424144,90415,2829,106163,706154,010

––––––162,871172,106––مئتعويض مئاتغلر مئاستحق 

––––––132,652132,283––مزميا أخرى ئلاوظفلن

3,2802,5921,120,4711,042,258148,424144,90415,2829,106163,706154,010اإلجمالي

يرجى مئرجوع إئى مإليضاح 2.22 ئازيل من مئتفاصلل قول دفعات مألسها خالل مئعام مئانتهي في 31 ديسابر 2021م و2020م.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

فلاا يلي بلان بالفوعات مئحومفز مئاؤجلا ئلسنومت مئاستححا، وئا يتا تخفلض مئحومفز مئاؤجلا نسبا ئلتغلر في مألدمء.

إجاائي مئابلغ مئسنا
مئاؤجل

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئابلغ مئاكتسب

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئابلغ مئغلر
مكتسب

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئابلغ مئالفوع
في عام 2020م

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

)
ً
20189,4957,1602,3354,077م )مانوح نحلم

)
ً
201910,4685,6274,8415,626م )مانوح نحلم

–11,379–202011,379م )مانوح بأسها(

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

1.22 السمات األساسية لسياسة التعويضات
كجزء أساسي من قوكاا مئتعويضات ئلى مئاصرف، يتا متباع سلاسات 

تعويضات مناسبا تتفق مع مئتعللاات مئصادرا عن مئبنك مئاركزي مئسعودي 
ومئابادئ ومئاعايلر مئاعتالا من قبل مجلس مالستحرمر مئاائي. يطبق 

مئاصرف سلاسا “مئتعويضات ومئاكافآت” مئاعتالا من قبل مجلس إدمرا 
مئاصرف.

ئحل قام مئاصرف أيضا بتشكلل “ئجنا مئترشلحات ومئاكافآت” وهي مخوئا 
من قبل مجلس مإلدمرا بارمجعا سلاسات مئتعويضات ومئاكافآت بائاصرف 

وتحليا مئتوصلات ئلاجلس بشأنها.

يحوم مئاصرف أثناء إعلمد وتطبلق مئسلاسات أعاله بائتأكل من مرمعاتها 
ئلاخاطر مئاتعلحا برأس مئاال ومئسلوئا ومالستارمريا ومئتوقلت مئزمني 

ئتلفق مإليرمدمت.

يطبق مئاصرف سلاسات مئتعويض وفق مئنظام مئثابت ومئنظام مئاتغلر، وال 
يحتصر مئنظام مئاتغلر على مرمعاا جومنب مئاخاطر مئاذكورا أعاله فحط، 
 مرمعاا مألدمء مئكلي ئلاصرف، وأدمء 

ً
بل يتا من خالل مئنظام مئاتغلر أيضا

مئاوظفلن، ومئاخاطر مئاتعلحا بكل وظلفا على قله.

يحوم مئاصرف بارمجعا سلاسات مئتعويضات ومئاكافآت بصورا دوريا 
ومحارنتها مع ما يحلم من تعويضات ئلى مئبنوك مألخرى وإجرمء مئتعليالت 

مئاناسبا عللها عنل مئضرورا.

يرمعي مئاصرف، من خالل تطبلق سلاساته مئاتلعلحا بائتعويضات ومئتي 
تتومفق مع قومعل مئبنك مئاركزي، برممج مئاكافآت مئاتغلرا مئتي تستنل 

إئى )1( أفضل مئااارسات في مئسوق )2( مسترمتلجلا مجاوعات مألعاال )3( 
مألدومر مئتي تحوم بها مجاوعات مألعاال )4( طبلعا ونوع مئاخاطر مئتي يتا 

مئتعرض ئها ، و )5( مألدمء مئفعلي مئاحلم.

فلاا يلي مئاكونات مئرللسلا ئلتعويضات مئاتغلرا ومئتي تاثل جزء من هلكل 
مئاكافآت مئاتغلرا ئلى مئاصرف: 

مئحومفز مئنحليا – وتاثل مئاكافآت مئاتغلرا مئتي تانح ئلاوظفلن   )1(
لفع نحًلم عنل مكتاال عاللا تحللا مألدمء كل سنا. 

ُ
وت

مئحومفز مئاؤجلا – وتاثل مئاكافآت مئاتغلرا مئتي تانح ئلاوظفلن   )2(
لفع نحًلم و/أو على شكل أسها على ملى 3 سنومت. 

ُ
وت

يطبق مئاصرف إجرمءمت ئلعا مبادئ مئتعليل في نتالج مئتعويضات مئاتغلرا 
 ئلوصول إئى مألدمء مئححلحي ومئفعلي بشكل عادل. ياكن تححلق ذئك 

من خالل:

مستخلمم ترتلبات مالستحطاع ئلحومفز مئاؤجلا، بحلث يتا قجب مئحومفز   )1(
مئاؤجلا في قال مألدمء مئضعلف أو مئسلبي ؛ أو

مستخلمم ترتلبات MALUS ئلحومفز مئاؤجلا، بحلث يتا باوجبها تأجلل   )2(
جزء من مئلفعات مئاتغلرا و يتا دفعها فحط عنل مئوفاء بشرط علم 
تلني مألدمء أو قلوث أدمء مئسلبي أو وجود مؤشر على مئابائغا في 

مئنتالج مئتي تا باوجبها دفع مئاكافآت مئاتغلرا ومقتساب مئاكافأا 
مإلجاائلا على أساسها. 

وكاصرف متومفق مع مئشريعا مإلسالملا، يطّبق مئاصرف مستردمد مئاكافآت 
 باا يتناسب مع سلاق قرمرمت مئلجنا مئشرعلا فحط وفي 

ً
مئالفوعا سابحا

مئحاالت مئتي تنطبق عللها شروط مئترتلبات.

وعلله، يحق ئلاصرف إضافا شروط أخرى ئتنظلا ترتلبات مئحومفز مئاؤجلا 
مئتي قل تتطلب إما تعليل مئنتالج مئتي تا على أساسها دفع مئحومفز و/أو 

وضع أدومت إضافلا ئحلاس مألدمء.

ربط المكافآت باألداء الفعلي
تعتال مئتعويضات مئاتغلرا في مئاصرف على مألدمء مئفعلي وتشتال على 
مكافآت مألدمء مئسنويا. كجزء من سلاسا مئتعويضات مئاتغلرا ئلاوظفلن، 

يتا تحليل مئاكافأا مئسنويا على أساس تححلق مألهلمف مئتشغلللا 
ومئاائلا مئاحلدا كل عام، ومألدمء مئفردي ئلاوظفلن وملى مساهاتها 

في تححلق مألهلمف مئشاملا ئلاصرف.

 من مجلس مإلدمرا ئتحليل صلا ومضحا بلن 
ً
 معتالم

ً
يطبق مئاصرف إطارم

مئتعويضات مئاتغلرا ومألدمء. تا تصالا إطار عال مئتعويضات على أساس 
مئجاع بلن تلبلا متطلبات مألدمء مئاائي وتححلق مئعوممل مألخرى غلر مئاائلا 

بحلث يتا مئوصول إئى مجاوعا مكافآت مستهلفا ئلاوظفلن، قبل مئنظر 
في تخصلص مئاكافآت ئاجاوعات مألعاال ومئاوظفلن بشكل فردي.

تتضّان محايلس مألدمء مئرللسلا على مستوى مئاصرف مجاوعا من 
مئاحلدمت قصلرا مألجل وطويلا مألجل، وتشال مؤشرمت مئربحلا ومئسلوئا 

ومئناو. يتا مئتأكل من خالل عاللات إدمرا مألدمء أن جالع مألهلمف قل تا 
توزيعها بشكل مناسب إئى مجاوعات مألعاال ومئاوظفلن.

عنل تحليل مبائغ مئتعويضات مئاتغلرا، يبلأ مئاصرف في وضع أهلمف 
محلدا، وإنشاء مجاوعات قابلا ئلاحارنا من مئحاعلا إئى مئحاا، وتحليل 

مستهلفات مئربحلا وغلرها من محايلس مألدمء مئنوعي مئتي من شأنها أن 

تؤدي إئى تححلق مئاستهلفات مئانشودا وتشكلل وعاء هرمي ئلاكآفات 
 ألخذ عوممل مئاخاطر 

ً
من مألعلى إئى مألسفل. يتا تعليل وعاء مئاكافآت القحا

في مالعتبار من خالل مستخلمم مئحلاسات مئاعلئا قسب مئاخاطر. تحوم ئجنا 
مئترشلحات ومئاكآفات بتحللا مإلجرمءمت مئتي يتا باوجبها دفع مئتعويضات 

عن مإليرمدمت مئاستحبللا مئاتوقعا بعنايا ومئتي ال يزمل توقلتها ومقتااالتها 
غلر مؤكلا، وتحوم مئلجنا بائتأكل من أن قرمرمتها تتسق مع تحللا مئوضع 

مئاائي ئلاصرف وتطلعاته مئاستحبللا.

يستخلم مئاصرف إجرمءمت رسالا تتسا بائشفافلا عنل تعليل وعاء مئاكافآت 
باا يتناسب مع نوعلا مألرباح. يهلف مئاصرف إئى دفع مئاكافآت من مألرباح 

مئاحححا ومئاستلمما. في مئحاالت مئتي ال تتوفر فلها جودا أرباح قويا، 
 ئتحلير مئلجنا.

ً
ياكن ئلجنا تعليل قاعلا مألرباح وفحا

ئكي يكون ئلى مئاصرف مصلر تاويل ئتوزيع مجاوعا مئاكافآت، يتوجب 
تححلق مئحل مألدنى من مألهلمف مئاائلا. يتا مئتأكل من خالل محايلس مألدمء 

أن إجاائي مئتعويضات مئاتغلرا ياكن تحللصها بشكل كبلر في قال قلوث 
تلني أو عنل ضعف مألدمء مئاائي أو قلوث أدمء سلبي. عالوا على ذئك، فإن 
مجاوع مئاكافآت مئاستهلفا، كاا هو محلد أعاله، يخضع ئتعليالت باوجب 

عوممل مئاخاطر باا يتومفق مع تعليل مئاخاطر وإطار مالرتباط بائاخاطر.

سياسة التأجيل ومعايير المنح
يحلم مئاصرف ئفئات معلنا من مئاوظفلن مثل )1( مئاوظفلن مئذين يتطلب 

تعللنها علم ماانعا مئبنك مئاركزي مئسعودي )2( مئاوظفلن مئذين 
تتسا أعاائها بائاخاطر مئعائلا )3( مئاوظفلن ذوي مئاهام مئرقابلا على 
، جزء من مئاكافآت مئنحليا مئاتغلرا 

ً
مئاخاطر مئعائلا، قلثاا كان ذئك مناسبا

 أو على شكل أسها على ملمر دورمت 
ً
مئتي ترتبط بأدمء مئاصرف وتلفع نحلم

سنويا متعلدا ئلاوظفلن مألساسللن مئذين تا تحليلها وئها تأثلر مباشر 
على ناو مئاصرف ونجاقه.

عنل تحليا خطط مكافآت متغلرا تشتال على ملفوعات نحليا أو بأسها 
ترتبط باألدمء مئكلي ئلاصرف، يتا وضع معايلر ئتحليل قلاا تخصلص 

مئاكافآت مئاؤجلا في إطار قومعل مئخطا أو مبادلها مئتوجلهلا. ويلزم أن 
تخضع مئاكافآت مئنحليا أو بأسها ومئالفوعا وفق هذه مئخطط ئسلاسا 
 ئكل خطا على قلا، 

ً
ئالقتفاظ بائاوظفلن أو سلاسا مئانح مئاحلدا مسبحا

وينبغي أن تكون سلاسا مالقتفاظ بائاوظفلن أو مئانح موضحا في قومعل 
مئخطا أو مبادلها مئتوجلهلا. وكحل أدنى من مئاتطلبات، فإن سلاسا 

مئاصرف ئلاكافآت مئنحليا أو بأسها يجب أن ترتبط بائسلاسات مئاناسبا 
مئاتعلحا باالقتفاظ بائاوظفلن.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

محددات تخصيص التعويضات النقدية مقارنة مع أشكال التعويضات األخرى
 ئنجاح مئاصرف. وعلله، فإن مئاصرف يهلف إئى مالستحطاب ومالقتفاظ وتحفلز أفضل 

ً
 أساسلا

ً
إن جودا مئتزمم مئاوظفلن على مئالى مئطويل تعتبر عامال

مئاوظفلن مئالتزملن ومئحفاظ على عالقتها مئاهنلا مع مئاصرف، ومئذين يؤدون دورها ئخلما مصائح مئاساهالن على مئالى طويل مألجل. تشتال 
مجاوعا مئاكافآت مئتي يحلمها مئاصرف على مئعناصر مئرللسلا مآلتلا:

مألجور مئثابتا )تشتال على مئرمتب مألساسي ومئبلالت مئنحليا( وبرممج مئازميا مألخرى ئلعا سلاسات تحليل وتنّوع عناصر مألجور باا يتااشى مع جالع   )1(
مئاتطلبات مئتنظلالا ذمت مئصلا.

مئبلالت مئنحليا ومئتي تحلم ئلعا سلاسات مئاصرف ئتحليل مألجور وئلاساعلا في مستحطاب مئاومهب مئاؤهلا بشكل كاٍف ئلعا مئناو مئاستلمم. يحوم   )2(
مئاصرف بارمجعا مئبلالت مئتي يحلمها ئلاوظفلن ومحلمر هذه مئبلالت ئلتأكل من أنها تلعا أهلمف مئتعويضات ئاختلف مئفئآت في مئاصرف.

مئازميا مألخرى ومئتي تهلف إئى دعا عاللا مئتوظلف ومالقتفاظ بائاومهب من ذوي مئخبرا مئكافلا في جالع قطاعات مألعاال. يتا توفلر هذه مئازميا   )3(
باا يتااشى مع معايلر مئسوق ويتا مرمجعتها على أساس منتظا ئلتأكل من أنها ال تزمل مناسبا. 

مكافأا مألدمء مئسنويا وتهلف ئتعزيز فعائلا مئاوظفلن من خالل دعا أدمء مئاصرف وقطاعات مألعاال ومألفرمد في عاللا مستلمما وإنشاء إسترمتلجلا   )4(
مكافآت تنافسلا تلعا مسترمتلجلا ناو أعاال مئاصرف.

2.22 برامج أسهم الموظفين
فلاا يلي أها خصالص برممج أسها مئاوظفلن مئحالاا كاا في نهايا مئفترا:

مشاركا مئاوظفلن طبلعا مئبرنامج
)ESPS( باألسها

جنا

برنامج )أ( 
منح مألسها

)ESGS( ئلاوظفلن

برنامج )ب(
منح مألسها

)ESGS( ئلاوظفلن

قومفز مؤجلا

1111علد مئبرممج مئحالاا

4 مارس 2021م1 مايو 2019م1 مايو 2019م1 مايو 2019م تاريخ مئانح

4 مارس 2024م30 أبريل 2022م30 أبريل 2024م30 أبريل 2022متاريخ مالستححاق

2,798,7541,167,4521,820,169699,985علد مألسها مئاانوقا – معلئا بعل إصلمر أسها مئانحا

3 سنومت3 سنومت5 سنومت3 سنومت فترا مالستححاق

58,909,11321,864,35738,822,62511,535,753قلاا مألسها مئاانوقا )بائريال مئسعودي(

سعر مئتخصلص ئألسها بتاريخ مئانح )بائريال مئسعودي( – 
–––16.13معلئا بعل إصلمر أسها مئانحا 

مئحلاا مئعادئا ئلسها بتاريخ مئانح )بائريال مئسعودي( – 
20.2520.2520.2516.48معلئا بعل إصلمر أسها مئانحا

بحاء مئاوظف في شروط مالستححاق
مئخلما، ومستلفاءه 

معايلر محلدا ئألدمء 

بحاء مئاوظف في 
مئخلما، ومستلفاءه 

معايلر محلدا ئألدمء 

بحاء مئاوظف في 
مئخلما، ومستلفاءه 

معايلر محلدا ئألدمء 

بحاء مئاوظف في 
مئخلما، ومستلفاءه 

معايلر محلدا ئألدمء 

أسها أسها أسها أسها طرق مئسلمد

سعر مئسوقسعر مئسوقسعر مئسوقسعر مئسوقطريحا مئتحللا مئاستخلما

2.2 سنا 0.3 سنا2.3 سنا0.3 سنا مئاتوسط مئارجح ئلفترا مئتعاقليا مئاتبحلا

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

 ئلاتوسط مئارجح ئسعر تفّعلل مئخلار ومئحركا في علد مألسها مئاتعلحا ببرنامج مشاركا مئاوظفلن باألسها:
ً
فلاا يلي تحللال

مشاركة الموظفين31 ديسابر 2021م
باألسهم )ESPS( – جنا

برنامج )أ( 
)ESGS( منح األسهم للموظفين

برنامج )ب( 
)ESGS( منح األسهم للموظفين

حوافز مؤجلة

المتوسط
المرجح لسعر 

الممارسة
)بالريال 

السعودي(

عدد األسهم
في البرنامج

المتوسط
المرجح لسعر 

الممارسة
)بالريال 

السعودي(

عدد األسهم
في البرنامج

المتوسط
المرجح لسعر 

الممارسة
)بالريال 

السعودي(

عدد األسهم
في البرنامج

المتوسط
المرجح لسعر 

الممارسة
)بالريال 

السعودي(

عدد األسهم
في البرنامج

––16.132,117,03720.251,112,38120.251,349,107بلميا مئسنا 

16.48699,985––17.74310,034––مانوح خالل مئسنا

––)754,667(20.25––––مستحق خالل مئسنا

)15,051(16.48)28,031(20.25––)292,404(16.13منتهي خالل مئسنا

16.131,824,63319.701,422,41520.25566,40916.48684,934نهاية السنة

16.131,824,63319.701,422,41520.25566,40916.48684,934المتاح للممارسة بنهاية السنة

مشاركا مئاوظفلن31 ديسابر 2020م
باألسها )ESPS( – جنا

برنامج )أ( 
)ESGS( منح مألسها ئلاوظفلن

برنامج )ب( 
)ESGS( منح مألسها ئلاوظفلن

مئاتوسط مئارجح 
ئسعر مئااارسا

)بائريال مئسعودي(

علد مألسها
في مئبرنامج

مئاتوسط مئارجح 
ئسعر مئااارسا

)بائريال مئسعودي(

علد مألسها
في مئبرنامج

مئاتوسط مئارجح 
ئسعر مئااارسا

)بائريال مئسعودي(

علد مألسها
في مئبرنامج

21.501,937,01727877,198271,370,467بلميا مئسنا

16.13616,93520.25290,25420.25449,702إصلمر أسها منحا

)449,702(20.25––––مانوح خالل مئسنا

)21,360(27)55,071(21.04)436,915(16.13منتهت ملته 

16.132,117,03720.251,112,38120.251,349,107نهاية السنة

16.132,117,03720.251,112,38120.251,349,107المتاح للممارسة بنهاية السنة

تانح هذه مئخلارمت فحط عنل مستلفاء شروط محلدا ئألدمء ومئخلما في مئاصرف وبلون مرمعاا ألي عوممل مرتبطا بائسوق. بلغ إجاائي مئاصاريف مئاتعلحا 
بائبرنامج ومئاثبتا في قالاا مئلخل مئاوقلا خالل مئسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م 25 مللون ريال سعودي )2020م: 22.2 مللون ريال سعودي(.

23 ربح السهم
يتا مقتساب مئربح مألساسي ومئاخفض ئلسها من خالل قساا صافي مئلخل مئاعلل بتكائلف صكوك مئشريحا مألوئى على مئاتوسط مئارجح ئعلد مألسها 

مئحالاا ومئبائغا 1,987.7 مللون سها كاا في 31 ديسابر 2021م. كاا في 31 ديسابر 2020م، تا مقتساب مئربح مألساسي ومئاخفض ئلسها من خالل قساا 
صافي مئلخل على 1,987.1 مللون سها. إن قلاا مئربح مئاخفض ئلسها تساوي مئربح مألساسي ئلسها.

24 الزكاة

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

227,016131,091مئرصلل مالفتتاقي

312,168235,768مصروف مئزكاا

)139,843()227,639(مئالفوع خالل مئسنا

311,545227,016الرصيد الختامي 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

25 النقد وما يماثله
يتكون مئنحل وما يااثله مئالرج في قالاا مئتلفحات مئنحليا مئاوقلا ماا يلي : 

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

2,327,6462,428,303نحل في مئصنلوق

144,8053,396,715أرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي فلاا علم مئوديعا مئنظاملا 

738,073443,764أرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى تستحق خالل ثالثا أشهر من تاريخ مالقتناء 

3,210,5246,268,782اإلجمالي

26 التزامات منافع الموظفين

1.26 وصف عام لخطط منافع الموظفين المحددة:
 ئلتحللا مالكتومري باستخلمم طريحا وقلا ماللتاان 

ً
 ئنظام مئعال مئسعودي. ويتا تجنلب مئاخصصات وفحا

ً
يلير مئاصرف خطا منافع محلدا ئلاوظفلن وفحا

مئاتوقعا، بلناا يتا سلمد مئتزمم مئانافع عنل مستححاقها.

2.26 فلاا يلي بلان بائابائغ مئاثبتا في قالاا مئاركز مئاائي مئاوقلا ومئحركا في أرصلا مالئتزممات خالل مئسنا على أساس قلاتها مئحائّلا:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

347,217 404,375 مئتزمم مئانافع مئاحلدا في بلميا مئسنا

49,713 56,218 مئاحال ئلسنا 

10,881 10,489 تكلفا مئخصا 

)15,142( )39,320(مئانافع مئالفوعا

11,706 6,311 خسالر مكتومريا ناتجا عن إعادا مئحلاس مثبتا في مئلخل مئشامل مآلخر 

404,375 438,073 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

يتضّان مئابلغ مئاحال على مئسنا مآلتي:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

56,21849,713تكلفا مئخلما مئحائّلا

––تكلفا مئخلما مئسابحا

56,21849,713

إن مئخسالر مالكتومريا مئاتعلحا بإعادا مئحلاس ومئاثبتا في مئلخل مئشامل مآلخر تتكّون من: 

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

2,8571,541مئخسالر مئناتجا عن مئتغلر في مفترمضات مستويات مئخبرا 

3,45410,165مئخسالر مئناتجا عن مئتغلر في مالفترمضات مئاائلا 

6,31111,706

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

3.26 االفتراضات االكتوارية األساسية )فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة(:

20212020

2.75% ئلسنا3.31% للسنةمعلل مئخصا 

– ئلثالث سنومت مئحادما 5% ئلسنا5% للسنة نسبا زيادا مئرومتب مئاتوقعا 

– ئلسنومت مئتي تللها 2.55% ئلسنا3.11% للسنة  

60 سنا 60 سنة سن مئتحاعل مئاعتاد

تا تحليل مالفترمضات مئاتعلحا باعلل مئوفلات مئاستحبللا وفق مشورا مكتومريا متومفحا مع مئاعلومات مالقصاللا مئانشورا ومئخبرا في مئانطحا.

4.26 أثر االفتراضات االكتوارية:
يوضح مئبلان مئتائي أثر تحللا مئتزممات منافع مئاوظفلن مئاحلدا كاا في 31 ديسابر 2021م و 2020م:

األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة – الزيادة/)النقص(2021م

التغير فيسلناريو أساسي
االفتراضات

الزيادة في
االفتراضات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

النقص في
االفتراضات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

45,982)39,218(1%معلل مئخصا

)41,371(147,687%نسبا زيادا مئرومتب مئاتوقعا

مألثر على مئتزممات منافع مئاوظفلن مئاحلدا – مئزيادا/)مئنحص(2020م 

مئتغلر فيسلناريو أساسي
مالفترمضات

مئزيادا في
مالفترمضات

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئنحص في
مالفترمضات

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

41,325)35,160(1%معلل مئخصا

)37,109(142,859%نسبا زيادا مئرومتب مئاتوقعا

يعتال تحللل مألثر أعاله على مئتغلر في عنصر محلد مع بحاء كافا مالفترمضات مألخرى ثابتا.

5.26 تاريخ االستحقاق المتوقع
فلاا يلي تحللل ئاومعلل مستححاق مئتزممات منافع مئاوظفلن مئاحلدا غلر مئاخصوما مئاتعلحا باكافأا نهايا مئخلما:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

51,149 33,993 أقل من سنا 

22,622 28,191 من سنا إئى سنتلن

71,915 83,057 من سنتلن إئى 5 سنومت

388,743 476,163 أكثر من 5 سنومت

 621,404 534,429

إن مئاتوسط مئارجح ئالا مئتزممات مئانافع مئاحلدا هو 14.7سنا )2020: 12.3 سنا(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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6.26 خطط المساهمة المحددة
يساها مئاصرف بلفع قصته مئاتعلحا بائخطط مئاحلدا ئالستححاقات 

مئتحاعليا ئاوظفله مئسعوديلن ئلى مئاؤسسا مئعاما ئلتاملنات 
مالجتااعلا. بلغ إجاائي مئاساهاات مئاتعلحا بهذه مئخطط ومئتي تا 

تحاللها على مئاصروفات خالل مئعام 53.9 مللون ريال سعودي )2020م: 
49.2 مللون ريال سعودي(.

27 القطاعات التشغيلية
يتا تحليل مئحطاعات مئتشغلللا على أساس مئتحارير مئلمخللا مئاتعلحا 

بحطاعات مئاصرف مئتي يتا مرمجعتها بانتظام من قبل صانعي مئحرمر 
مئتنفلذيلن باا في ذئك مئرللس مئتنفلذي وكذئك ئجنا مئاوجودمت 

ومئاطلوبات بائاصرف وذئك ئتوزيع مئاومرد على مئحطاعات وتحللا أدملها.

ياارس مئاصرف نشاطه بشكل رللس في مئاالكا مئعربلا مئسعوديا. تتا 
 ئألقكام ومئشروط مئاعتالا 

ً
مئاعامالت بلن مئحطاعات مئتشغلللا وفحا

من مإلدمرا. تتاثل غائبلا موجودمت ومطلوبات مئحطاعات في موجودمت 
ومطلوبات تشغلللا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

فلاا يلي تحللل ئاوجودمت ومطلوبات ودخل ونتالج مئاصرف قسب مئحطاعات مئتشغلللا:

قطاع االفراد31 ديسابر 2021م

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الشركات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الخزينة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع االستثمار 
والوساطة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

26,602,26198,764,55645,725,5282,383,739173,476,084إجمالي الموجودات 

81,503,71123,727,27436,924,221609,851142,765,057إجمالي المطلوبات 

2,448,3602,158,326975,64292,0575,674,385مئلخل من مالستثاارمت ومئتاويل

)537,386(–)300,641()53,548()183,197(عاللمت على مستثاارمت عاالء ألجل

2,265,1632,104,778675,00192,0575,136,999الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي 

443,749166,412375,796544,2321,530,189أتعاب خلمات مصرفلا وإيرمدمت مخرى

2,708,9122,271,1901,050,797636,2896,667,188إجمالي دخل العمليات

4611,251,603–1,375,931)124,789()عكس قلل(/مئاحّال على مخصص مالنخفاض في قلاا مئتاويل

2,57612,15214,728––مئاحّال على مخصص منخفاض قلاا مئاوجودمت مئاائلا مألخرى

217,56216,24211,4595,897251,160مستهالك وإطفاء 

1,420,839319,913225,861147,3892,114,002مصاريف مئعاللات مالخرى 

1,513,6121,712,086239,896165,8993,631,493إجمالي مصاريف العمليات

1,195,300559,104810,901470,3903,035,695صافي دخل العمليات 

)14,140(–)14,140(––مئحصا في خسالر مئشركا مئزمللا ومئاشروع مئاشترك

1,195,300559,104796,761470,3903,021,555صافي دخل مئسنا قبل مئزكاا

قطاع مالفرمد31 ديسابر 2020م

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئشركات

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئخزينا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مالستثاار 
ومئوساطا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

22,936,07887,670,88244,725,8461,543,997156,876,803إجمالي الموجودات 

83,341,9765,182,96643,729,266193,808132,448,016إجمالي المطلوبات 

2,664,5011,721,5781,023,20160,7265,470,006مئلخل من مالستثاارمت ومئتاويل

)822,183(–)446,715()34,353()341,115(عاللمت على مستثاارمت عاالء ألجل

2,323,3861,687,225576,48660,7264,647,823الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي 

303,460180,20877,714472,4341,033,816أتعاب خلمات مصرفلا وإيرمدمت مخرى

2,626,8461,867,433654,200533,1605,681,639إجمالي دخل العمليات

1,419,182––249,6401,169,542مخصص مالنخفاض في قلاا مئتاويل

)685(14,259)14,944(––)عكس(/مئاحال على مخصص منخفاض قلاا مئاوجودمت مئاائلا مألخرى

218,19016,88510,8255,419251,319مستهالك وإطفاء 

1,263,540255,666175,384120,0091,814,599مصاريف مئعاللات مالخرى 

1,731,3701,442,093171,265139,6873,484,415إجمالي مصاريف العمليات

895,476425,340482,935393,4732,197,224صافي دخل العمليات 

4,536–4,536––مئحصا في أرباح مئشركا مئزمللا ومئاشروع مئاشترك

895,476425,340487,471393,4732,201,760صافي دخل السنة قبل الزكاة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

يتكون مئاصرف من مئحطاعات مآلتلا:

)أ ( قطاع األفراد:
يشال مئتاويل ومئودملع ومئانتجات ومئخلمات مألخرى مئاحلما ئألفرمد. 

)ب ( قطاع الشركات: 
يشال مئتاويل ومئودملع ومئانتجات ومئخلمات مألخرى ومئخلمات مئاحلما 

ئلشركات وكبار مئعاالء ومئاؤسسات مئصغلرا ومئاتوسطا. 

)ج( قطاع الخزينة: 
يشال مئارمبحات مع مئبنوك ومستثاارمت وخلمات مئخزينا. 

)د( قطاع االستثمار والوساطة:
يشال إدمرا مألصول وقفظ مألورمق مئاائلا ومئاشورا ومئترتلب وخلمات 

مئوساطا.

يثبت مئربح ئلحطاعات مئتشغلللا باستخلمم نظام تسعلر تحويل مألمومل 
 في مئاصرف وهو محارب ئلتكلفا مئهامشلا ئألمومل.

ً
مئاطور دمخللا
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31 ديسابر 2021م
معلومات أخرى

قطاع االفراد

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الشركات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الخزينة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع االستثمار 
والوساطة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

الدخل من:

1,513,7623,634,911882,226636,2896,667,188عاالء خارجللن

––168,571)1,363,721(1,195,150ما بلن مئحطاعات

2,708,9122,271,1901,050,797636,2896,667,188إجمالي دخل العمليات

31 ديسابر 2020م
معلومات أخرى

قطاع مالفرمد

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئشركات

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئخزينا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مالستثاار 
ومئوساطا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

الدخل من:

1,054,0353,746,466347,978533,1605,681,639عاالء خارجللن

––306,222)1,879,033(1,572,811ما بلن مئحطاعات

2,626,8461,867,433654,200533,1605,681,639إجمالي دخل العمليات

فلاا يلي تحللل ئتعّرضات ماللتاان قسب مئحطاعات مئتشغلللا:

قطاع االفراد2021م

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الشركات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع الخزينة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

قطاع االستثمار 
والوساطة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

26,602,26198,764,55639,870,3971,298,985166,536,199مئاوجودمت مئالرجا في قالاا مئاركز مئاائي

8,408,820––8,408,820–مئتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا

26,602,261107,173,37639,870,3971,298,985174,945,019اإلجمالي

قطاع مالفرمد2020م

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئشركات

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مئخزينا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

قطاع مالستثاار 
ومئوساطا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

22,957,02987,502,56239,375,562943,427150,778,580مئاوجودمت مئالرجا في قالاا مئاركز مئاائي

9,275,865––9,275,865–مئتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا 

22,957,02996,778,42739,375,562943,427160,054,445اإلجمالي

تشال مئتعرضات ماللتاانلا مئحلاا مئلفتريا ئلاوجودمت مئالرجا في قالاا مئاركز مئاائي، باستثناء مئنحل، ومئااتلكات ومئاعلمت وموجودمت قق مالستخلمم، 
ومستثاارمت مألسها ومئاوجودمت مألخرى. تا إدرمج قلاا مئاعادل ماللتااني ئلتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا ضان مئتعّرضات ماللتاانلا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

28 مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر ماللتاان عنل إخفاق مئطرف مئاحابل في مئوفاء بائتزمماته 

مئتعاقليا تجاه مئاصرف. ئلتحللل من مخاطر إخفاق مالطرمف مئاحابلا في 
مئوفاء بائتزمماتها، يطّبق مئاصرف بإجرمءمت مستباقلا صارما ئلاومفحات 

ماللتاانلا ئضاان ماللاا معامالت ماللتاان مئتي سلتا إنشاؤها مع سلاسا 
مئاصرف ئحبول مئاخاطر وئضاان أنها مستوفلا ئلاعايلر مئتي يتا باوجبها 

منح ماللتاان. تخضع جالع طلبات ماللتاان ئلرجا عائلا من مئعنايا مئاهنلا 
مئومجبا بهلف تحليل جالع مئاخاطر مئاصاقبا ئانح ماللتاان.

يستخلم مئاصرف ناوذج تصنلف ملتااني دمخلي ئتحللا مخاطر مئعاالء 
 
ً
)ORR( وهو محلاس القتااالت مئتعثر. إضافا ئذئك ُيؤخذ في مالعتبار أيضا

مئتصنلفات ماللتاانلا من قبل وكاالت مئتصنلف ماللتااني مئرللسلا، عنل توفرها 
ويتا مإلفصاح عنها ئكل عالل. يعتبر مئسوق مئاستهلف من مئاكونات 

 ألنه يحوم أوال بفرز وتنحلا مئعاالء مئحائللن 
ً
مئرللسلا في هذه مئعاللا نظرم

ومئاستحبلللن ئتجنب مئبلء في أو مالقتفاظ بائعالقات مئتي ال تتناسب مع 
مسترمتلجلا مئاصرف وسلاساته مئاتعلحا بحبول مئاخاطر. إن معايلر قبول 

مئاخاطر )RAC( تاثل مجاوعا من مئاتغلرمت مئتي تشلر إئى مئشروط مئتي 
باوجبها يكون مئاصرف على مستعلمد ئلبلء في/أو مئحفاظ على عالقا 

ملتاان مع عالل تنطبق علله متطلبات مئسوق مئاستهلف. إن فريق مئعال 
في مجاوعات مألعاال يعتبر مئخط مئتسويحي مألول مئاسؤول عن إنشاء 

مئطلبات ماللتاانلا وتحللاها ومئتوصلا بها. يتا منح مئاومفحات ماللتاانلا 
ا ئجلول تفويض مئصالقلات مئاعتال من قبل مجلس مإلدمرا من خالل ئجنا 

ً
وفح

ماللتاان مئتي تتكون من مئرللس مئتنفلذي ورؤساء مجاوعات مألعاال ورللس 
ا ئسلاسات ماللتاان مئاتعلحا باجاوعا 

ً
إدمرا ماللتاان. يتا منح ماللتاان وفح

مئشركات، وإدمرا مئاؤسسات مئاائلا، ومجاوعا مئتجزلا مئاصرفلا.

إن مجاوعا إدمرا مئاخاطر هي مئاائك ومئارمقب ئسلاسات ماللتاان 
مئاعتالا، وتشال مهام مئاجاوعا مئارمجعا مئلوريا ئسلاسات وإرشادمت 
وعاللات مئاصرف ماللتاانلا ئضاان إدمرا مخاطر ماللتاان وفق معايلر قبول 

مئاخاطر مئاعتالا في مئاصرف وئتحللل مئخسالر مئاتعلحا بااللتاان. كاا 
ا على تحليث سلاسات ماللتاان باا يتالءم 

ً
تعال مجاوعا إدمرا مئاخاطر أيض

مع مئتطورمت مالقتصاديا، ومئسوقلا ومئتشريعلا.

يحوم مئاصرف بإدمرا مئاحافظ ماللتاانلا مئاختلفا ئتححلق مئتنوع مئاستهلف 
في مئاحفظا. كاا يحوم بإدمرا مئتركز في مزيج مئاحفظا من قلث مئنشاط 
مالقتصادي ومئجغرمفي ومئضاانات ومئانتجات مألساسلا، ويسعى مئاصرف 

إئى تنويع محافظه ماللتاانلا من خالل جذب مئعاالء عبر مختلف مألنشطا 
مئصناعلا ومالقتصاديا، ومن خالل مئحضور مئجغرمفي في جالع أنحاء 

مئاالكا، ومن خالل مستهلمف عاالء مئشركات مئكبلرا ومئاتوسطا ومئصغلرا، 
ومن خالل خلمات مئاصرف مئاتنوعا ئألفرمد. تتا مرمقبا مستوى مئتركز في 

مئعاالء ومئحطاعات باعتبارها تركزمت في تاويل مألمومل. يحوم مئاصرف 
بشكل منتظا بإجرمء مختبارمت تحّال ئاحافظه ماللتاانلا بغرض تحللا مئتأثلر 

مئاحتال مئناتج من مئعوممل مئسلبلا على جودا مئاوجودمت، ومئتحللا 
ماللتااني، ومئربحلا وتخصلص رأس مئاال.
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1.28 خسائر االئتمان المتوقعة 
درجات مخاطر االئتمان

يطبق مئاصرف إجرمءمت تحللا ملتااني ومضحا ترتكز على معايلر محلدا 
ئلسوق مئاستهلفا، ومئاخاطر مئاحبوئا، ومئسلاسات ماللتاانلا مئفاعلا، 

ومئعنايا مئاهنلا مئالزما عنل مئارمجعا ماللتاانلا ومنح مئاومفحات إضافا 
إئى مإلدمرا ومئرقابا ماللتاانلا مئصارما ومئتحكا بحلود ماللتاان.

يحوم مئاصرف باستخلمم نظام موديز مآلئي ئتحللا وتحللل مئاخاطر 
)Moody’s CreditLens( ألغرمض مئتحللا مئلمخلي ئلاخاطر، ويتا مستخلمم هذم 

مئنظام من قبل مئعليل من مئاصارف ومئبنوك مئرمللا على مستوى مئعائا 
ن هذم مئنظام من إعطاء تصنلف 

ّ
وفي مئاالكا مئعربلا مئسعوديا. وياك

مخاطر ئكل عالل، ويشلر تصنلف مئاخاطر إئى مقتااالت مئتعثر في مئسلمد 
 )PD(. من خالل هذم مئنظام يستطلع 

ً
في وقت محلد وئالا مثنا عشر شهرم

مئاصرف إعطاء درجا تصنلف ئلعاالء على 10 مستويات تبلأ بلرجا 1 باعتباره 
مألفضل إئى درجا 10 باعتبارها مألسوأ، كاا يستخلم مئتصنلف درجات فرعلا 

)مثل “3+” و “3” و “3-”( إلعطاء تحللا أكثر دقا القتااالت مئتعثر في مئسلمد. 
كجزء من سلاسات مئاصرف، يحوم مئاصرف بتاويل مئعاالء مئذين قصلوم على 

درجا عائلا من مئتصنلف ماللتااني من مئلرجا 6 فأعلى، ويحوم مئاصرف 
بارمجعا مئتحللا مئلمخلي ئلاخاطر بشكل منتظا ئلتححق من سالما معايرا 

نطاقات مئلرجات مع مستويات مئتصنلف وما يرتبط بها من تعثرمت في مئسلمد، 
كاا تخضع جالع تعرضات مئاخاطر ماللتاانلا ئارمقبا مستارا وإقرمءمت 

مرمجعا سنويا، ماا قل يؤدي إئى نحل مئتعرضات إئى درجا مخاطر ملتاانلا 
مختلفا بناًء على عوممل نوعلا أو كالا متنوعا مرتبطا بعالل محلد مثل 

مئتغللرمت في مئحوملا مئاائلا مئالقحا، ومالئتزمم بائتعهلمت ومئتغلرمت 
مإلدمريا وكذئك مئتغلرمت مئبلئلا ومالقتصاديا ومئتجاريا.

يتا تحلير مخاطر ماللتاان في محفظا مألفرمد بناًء على درجات مئجلمرا 
ماللتاانلا ئلفرد مئاستالا من منصا تسجلل نحاط ماللتاان مآلئلا وال تخضع 

ئلتحللا عبر نظام موديز ئلتحللا مئلمخلي ئلاخاطر.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

درجات مئتصنلف ماللتااني مئلمخلي ئلاصرف:

ًإقتااالت مئتعثر بوقتوصف مئتصنلف مئلمخليدرجا مئتصنلف مئلمخلي
محلد ئفترا 12 شهرم

تمويل عامل 

0.030%خائلا من مخاطر ماللتاان إئى قل كبلر1

0.030%خائلا من مخاطر ماللتاان إئى قل كبلر+2

0.030%خائلا من مخاطر ماللتاان إئى قل كبلر2

0.020%خائلا من مخاطر ماللتاان إئى قل كبلر-2

0.050%جودا ملتاانلا قويا بشكل مستثنالي+3

0.060%جودا ملتاانلا قويا بشكل مستثنالي3

0.080%جودا ملتاانلا قويا بشكل مستثنالي-3

0.140%جودا ملتاانلا قويا بشكل مستثنالي+4

0.240%جودا ملتاانلا ماتازا4

0.280%جودا ملتاانلا ماتازا-4

0.550%جودا ملتاانلا جللا+5

0.790%جودا ملتاانلا جللا5

1.350%جودا ملتاانلا جللا-5

2.350%جودا ملتاانلا مرضلا+6

6.550%جودا ملتاانلا مرضلا6

9.760%جودا ماللتاان محلودا-6

26.340%جودا ماللتاان منخفضا7

تمويل غير عامل 

100.000%مئارقلا مألوئى في تعثر عن مئسلمد8

100.000%متعثر/صعوبات كبلرا9

100.000%ديون معلوما10

إطار مفاهيم انخفاض قيمة الموجودات
يحارن مئاصرف مخاطر مئتعثر في مئسلمد كاا في تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا مع مخاطر مئتعثر مئاتوقعا في تاريخ مإلنشاء، وفي قال كان مئتغلر في مئتحللا 

 يتا نحل تصنلف مئعالل من مئارقلا مألوئى إئى مئارقلا مئثانلا أو من مئارقلا مئثانلا إئى مئثائثا، وعلله يتا تغللر منهجلا تحلير مئتعثر في 
ً
ماللتااني جوهريا

مئسلمد من ملا 12 شهًرم في فترا زمنلا محلدا إئى قلاس تحلير مئتعثر في مئسلمد على ملى عار مألصل. يجّاع مئاصرف تعّرضاته ماللتاانلا على أساس 
مئخصالص مئاشتركا ئاخاطر ماللتاان بهلف تحليل مئزيادا مئجوهريا في مخاطر ماللتاان في مئوقت مئاناسب. فلاا يلي قالاا بأها خصالص مخاطر ماللتاان 

مئاشتركا: 

نوع مئتعرضات ) أ( 

 )ب(  مئتحللا ماللتااني ئلعالل

 )ج(  نوع مئضاان

 )د(  قلاا مئضاان

 )هـ(  مئلورا مالقتصاديا وسلناريو مئنظرا مئاستحبللا

 )و(  تاريخ مإلنشاء

 )ز(  مئالا مئاتبحلا قتى تاريخ مالستححاق

 )ح(  مئاوقع مئجغرمفي ئلعالل.

مئصناعا  )ط( 
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ا ئانهجلا مئاعلار 
ً

يوزع مئاصرف موجودمته مئاائلا على ثالث مرمقل وفح
مئلوئي ئلتحرير مئاائي رقا-9، كاا يلي:

المرحلة 1 – “مئاوجودمت مئعاملا”: وهي مئاوجودمت مئاائلا مئاوجودا 
 أو مئجليلا بتاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا ومئتي ئا تزد مخاطرها 

ً
مسبحا

ماللتاانلا منذ نشأتها. ويحوم مئاصرف بإثبات مخصصات منخفاض مئحلاا 
مئاتعلحا بها على أساس 12 شهر القتااالت مئتعثر في وقت محلد )عبر 

 مئحادما(. ويتا إثبات مألرباح 
ً
تحلير مقتااالت مئتعثر خالل فترا 12 شهرم

مئاتعلحا بتلك مئاوجودمت على أساس مئحلاا مئلفتريا مإلجاائلا.

المرحلة 2 – “مئاوجودمت ضعلفا مألدمء”: وهي مئاوجودمت مئاائلا مئتي 
تلهورت جودتها ماللتاانلا بشكل جوهري منذ نشأتها. عنل تحليل ما إذم كان 

هناك مخاطر جوهريا قل قلثت منذ مإلنشاء، يحوم مئاصرف بتحللا مئتغلر، 
إن وجل، في مخاطر مئتعثر في مئسلمد على ملى مئعار مئاتوقع ئألصول 

مئاائلا.

إن مئعامل مألساسي ئتصنلف أي قساب في إطار مئارقلا 2 وما يترتب على 
ذئك من مقتساب ئخسالر ماللتاان مئاتوقعا على ملى عار مألصل يستنل 

 عنل مفترمض مئتأخر عن مئسلمد ئالا 30 يوًما( 
ً
على تجاوز فترا مئسلمد )غائبا

ومع ذئك، فإن أها عامل ئتصنلف مئارقلا 2 هو قرمر ئجنا مئاخصصات بأن 
جودا ماللتاان قل تلهورت إئى مئلرجا مئاحلدا وفق توجلهات مئاعلار 

مئلوئي ئلتحرير مئاائي9-. بائنسبا ئلعاالء من مألفرمد، فإن مئتعثر في مئسلمد 
ئفترا تتجاوز 30 يوًما عادا ما تكون مئاؤشر ئتصنلف مئعالل في مئارقلا 
مئثانلا. يحوم مئاصرف بإثبات مخصص مالنخفاض في مئحلاا بشأن خسالر 

ماللتاان مئاتوقعا على ملى عار مالصل بائرجوع إئى مقتااالت مئتعثر على 
ملى عار مألصل )عبر تحلير مقتااالت مئتعثر على ملى عار مألصل(. ويتا 

إثبات مألرباح مئاتعلحا بتلك مئاوجودمت على أساس إجاائي مئحلاا مئلفتريا.

المرحلة 3 – مئاوجودمت ذمت مئاستوى ماللتااني مئانخفض “مئاوجودمت 
غلر مئعاملا”: وهي مئاوجودمت مئاائلا مئتي توجل مؤشرمت ومضحا على 

منخفاض قلاتها: بائنسبا ئلاوجودمت منخفضا مئحلاا يحوم مئاصرف بإثبات 
مخصص مالنخفاض في مئحلاا بحلر مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى 

 على مقتااالت تعثر مئسلمد على ملى عار مألصل كاا 
ً
عار مألصل مستنادم

هو مئحال في مئارقلا 2. ويتا إثبات مألرباح مئاتعلحا بتلك مئاوجودمت على 
أساس صافي مئحلاا مئلفتريا.

تعريف “تعثر السداد”
يتبع مئاصرف تعريفات بازل مئاتعلحا بتعثر مئسلمد، باعنى أن مئاتعثر في 

مئسلمد “هو مئعالل مئذي تأخر في سلمد مستححات مئابلغ مألساس أو مئربح 
أو أي مئتزمم مادي ئلاصرف ألكثر من 90 يوًما من تاريخ مالستححاق.

المبالغ المشطوبة
يحوم مئاصرف بشطب تعّرضات مئتاويل بشكل كلي أو جزلي، فحط في 

مئحاالت مئتي يستنفل فلها مئاصرف جالع مئجهود مئعاللا ئلتحصلل 
ومئاعائجا، وبعل مئتأكل من أنه ال يوجل أي مقتااالت معحوئا ئلتحصلل 

في مئاستحبل مئانظور. يتا شطب مئابائغ بعل مئحصول على مئاومفحات 
مئاطلوبا. وال يؤدي شطب مئابائغ إئى إضعاف جهود مالستردمد ومئتحصلل 

مئتي يحوم بها مئاصرف، باا في ذئك مئاتابعات مئنظاملا ومئحضاللا.
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انخفاض القيمة - تقييم المراحل وتقدير خسائر االئتمان 
المتوقعة

يحوم مئاصرف بإثبات مخصصات منخفاض مئحلاا بشكل منتظا من خالل 
مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا )ECL( في كل فترا إعلمد ئلحوملا مئاائلا. 

باوجب متطلبات مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9، يتا مرمعاا مئنظرا 
 من مئخسالر مئاتكبلا.

ً
مئاستحبللا عنل مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا بلال

وباوجب هذم مئنهج، فإن جالع مئحسابات في محفظا تاويل مئاصرف تصنف 
ضان “مئارقلا مألوئى” ما ئا يوجل ما يستلعي تحويل هذه مئاوجودمت 

باوجب مئحومعل ومئابادئ مئتوجلهلا ألثبات مخصصات منخفاض مئحلاا 
إئى أقل مئارقلتلن إما “ضعلف مألدمء” )مئارقلا مئثانلا(، أو “منخفض 

مئحلاا”)مئارقلا مئثائثا(. فلاا يلي وصف مختصر ئاستويات مخاطر ماللتاان:

خسائر االئتمان
عرف خسالر ماللتاان بأنها مئفرق بلن إجاائي مئتلفحات مئنحليا 

ُ
بوجه عام ت

مئتعاقليا مئاستححا ئلاصرف وصافي مئحلاا مئحائّلا ئلتلفحات مئنحليا 
 ئوجود ظروف 

ً
ضا باعلل مئعالل مئفعلي مئااللا، نظرم

ّ
مئاتوقعا ومئانخف

معلنا تؤثر على قلرا مئعالل على سلمد مئتزمماته مألصللا. قل يصل قجا 
مئخسالر ماللتاانلا إئى ما يساوي كامل مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا )خسارا 

ملتاانلا بنسبا 100%( أو إئى ما ياثل جزء من تلك مئتلفحات مئنحليا 
مئتعاقليا.

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل
مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مألصل هي مئحلاا مئحائلا 

مئاتوقعا ئلخسالر مئتي قل تنشأ في قال عجز مئعالل عن مئوفاء بائتزمماته 
خالل فترا وجود مألصل مئاائي، وتحاس تلك مئخسالر باا يعادل مئنحص في 
مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا، مع مرمعاا مقتااالت تعثر مئعالل في مئسلمد 

في أي وقت خالل فترا عار مألصل مئاائي.

خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرا
 جزء من مئخسالر ماللتاانلا 

ً
تعتبر مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

مئاتوقعا على ملى عار مألصل ومئتي يتا قسابها بضرب مقتاال مئتعثر 
 مئتائلا 

ً
مئاتوقع في مئسلمد على مألدما مئاائلا خالل فترا مالثنا عشر شهرم

في إجاائي خسالر ماللتاان )على ملى عار مألصل( مئاتوقعا ومئتي قل تنتج 
عن هذم مئتعثر في مئسلمد. وال يعّبر ذئك عن مئعجز مئنحلي مئاتوقع على 

ملمر مالثنا عشر شهًرم مئحادما أو مئتوقعات في مئتعثر عن مئسلمد خالل مالثنا 
 مئاحبلا، وئكن يعّبر عن مئخسارا ماللتاانلا مئكاملا على أصل مرجح 

ً
عشر شهرم

 مئاحبلا. يتا تحويل 
ً
باقتاال قلوث مئخسارا علله في فترا مالثنا عشر شهرم

( إئى 
ً
مألصل من “مئارقلا 1” )مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

“مئارقلا 2” )مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مألصل( عنل قلوث 
تلهور كبلر في جودته ماللتاانلا منذ مالعترمف مألوئي. يتا تطبلق مئخسالر 

 على مئالينلن مئذين تا 
ً
ماللتاانلا مئاتوقعا على ملى عار مألصل أيضا

تصنلفها في مئارقلا “3”.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

احتماالت التعثر
 ياثل “مقتاال مئتعثر” أقل أها مئعناصر في تحللا مخاطر ماللتاان، 

ويستخلم في مقتساب مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا. يستخلم مصرف مإلنااء 
“نااذج مخاطر ماللتاان” ئتحليل تصنلف مخاطر مئاتاوئلن )تصنلف ملتااني 

ئلاتاوئلن(. يتا ربط كل تصنلف ملتااني ألي من مئاتاوئلن مع مقتااالت 
مئتعثر في مئسلمد في وقت محلد ئتحلير مقتااالت قلوث مئتعثر خالل فترا 
12 شهًرم. ويتا بعل ذئك مستخلمم مئعوممل مالقتصاديا القتساب مئتوقعات 
ومقتااالت مئتعثر في مئسلمد ئفترمت متعلدا، ومن ثا يتا مستخلمم هذه 
مئفترمت مئاتعلدا )هلكل مقتااالت مئتعثر( في مقتساب مئخسالر ماللتاانلا 
مئاتوقعا على ملى عار مألصل. قام مئاصرف بصلاغا ثالثا سلناريوهات 

مستحبللا ئللورا مالقتصاديا الستنتاج تحليرمت مئتعثر في مئسلمد )تاثل 
 على مئارمقل 

ً
، مستنادم

ً
 أو هبوطا

ً
مئتحليرمت مئارتحبا ئـتعثرمت مئسلمد صعودم

مئاختلفا ئللورا مالقتصاديا( على سبلل مئاثال، فإنه من مئاحتال في 
قال كانت مئبلئا مالقتصاديا تار بحائا تذبذب، أن يتلهور مئوضع مئطبلعي 

ئلعالل مئاصنف تحت مئارقلا مئثانلا مع وجود عالمات ومضحا ئنحاط مئضعف 
ماللتااني. وعلى مئعكس من ذئك، في قال كانت مئبلئا مالقتصاديا تار بحائا 

منتعاش، فحل يتحسن وضع مئعالل. يأخذ مئاصرف في مالعتبار عنل مقتساب 
مقتااالت مئتعثر على ملى عار مألصل تعليالت مئحلرا على مالستارمر ومئتي 

من شأنها مئلالئا على أنه في قال قلرا مئعالل على مالستارمر ئفترا زمنلا 
أطول، فإن مقتاال تعثره يكون أقل.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

االعتبارات ذات الصلة بجائحة كورونا )كوفيد-19(:
مستجابا ئآلثار مئاترتبا عن جالحا كوفلل-19، فحل تا تحليا برممج دعا متعلدا 

ئلعاالء عبر مبادرمت طوعله من قبل مئاصرف أو مستجابا ئابادرمت مئبنك 
مئاركزي مئسعودي، مثل تأجلل مألقساط على مئعاالء مئاؤهللن باوجب 

برنامج تأجلل مئلفعات )ئازيل من مئتفاصلل يرجى مرمجعا مإليضاح رقا 38(. إن 
 ،

ً
مالستفادا من خلار تأجلل مئلفعات من قبل مئعالل ال يعتبرها مئاصرف مؤشرم
في قل ذمتها، على وجود زيادا جوهريا في مخاطر ماللتاان )SICR(، وعلله 

فحل تا مقتساب مألثر على خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئهؤالء مئعاالء بناًء على 
مئتصنلف مئحائي ئارمقلها ماللتاانلا.

ومع ذئك، وكجزء من إجرمءمت مئتحللا ماللتااني ئلى مئاصرف، يتا مئنظر على 
وجه مئخصوص إئى مئوضع مالقتصادي مئحائي ومآلثار مئاترتبا بعل مإلغالق، 
ويحوم مئاصرف بجاع مئازيل من مئاعلومات من مئعاالء ئفها وضعها 
مئاائي وقلرتها على سلمد مئابائغ مئاترتبا عللها، وفي قال مالقظا 

مؤشرمت تلل على وجود تلهور كبلر في مئحائا ماللتاانلا، يتا تعليل مئتحللا 
ماللتااني ئلعاالء وتصنلف مرمقل مئتعرضات ماللتاانلا معها، قلثاا ينطبق 

ذئك.

ئا يطرأ أي تغللر على معايلر مئتحللا ئجالع أنومع مئتعرضات ماللتاانلا.

كاا في 31 ديسابر 2021م و 2020م، تا تحليث مفترمضات مئسلناريوهات 
ئتعكس مئوضع مئحائي خالل فترا تفشي وباء كوفلل-19. ومشتال ذئك تحللا 

دعا مإلجرمءمت مئحكوملا ، ومستجابا قطاع مألعاال ومئعاالء )مثل تأجلل 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

تحليل قابلية التأثر
يوضح مئجلول مآلتي قابللا مئتأثر عنل مئتغلر في مئاؤشرمت مالقتصاديا على مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا وفق ثالثا مفترمضات مختلفا يستخلمها 

مئاصرف: 

أرصدة لدى البنوك2021م
والمؤسسات

المالية األخرى
)بآالف الرياالت 

السعودية(

االستثمارات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

التمويل

)بآالف الرياالت 
السعودية(

مخصص انخفاض 
قيمة االرتباطات 

االئتمانية
)بآالف الرياالت 

السعودية(

 347,179  4,040,713  9,886  1,308 مئحائا مالساسلا )مرجح مئحلوث(

 332,082  3,926,515  9,855  1,308 قائا مئصعود

 358,443  4,125,451  9,900  1,308 قائا مئهبوط

أرصلا ئلى مئبنوك2020م
ومئاؤسسات

مئاائلا مألخرى
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مالستثاارمت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئتاويل

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مخصص منخفاض 
قلاا مالرتباطات 

ماللتاانلا
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

2,2868,9893,265,690348,536مئحائا مالساسلا )مرجح مئحلوث(

2,2868,7673,231,915345,011قائا مئصعود

2,2869,1883,298,916354,176قائا مئهبوط

 ئلحلوث. وتبلغ مئترجلحات في سلناريو مئصعود 50% ئالفترمضات مألساسلا، و10% ئالفترمضات مئاتفاللا، و%40 
ً
ياثل سناريو مئحائا مألساسلا مئنتلجا مألكثر مقتااال

ئالفترمضات مئاتشالاا. وفي سلناريو مئهبوط، تكون مئترجلحات 50% ئالفترمضات مألساسلا و50% ئالفترمضات مئاتشالاا. ويستخلم مئاصرف قائلا مئترجلحات 
بنسبا 50% الفترمض مئهبوط، و40% ئالفترمض مألساس، و10% الفترمض مئصعود.

الخسارة عند التعثر
مئخسارا عنل مئتعثر )LGD( هي تحلير ئلخسارا مئناتجا عن مئتعثر في مئسلمد، 

ويتا قلاسها عبر مقتساب مئفرق بلن مئتلفحات مئنحليا مئتعاقليا مئاستححا 
ومئتلفحات مئتي يتوقعها مئااّول، باا في ذئك قلاا أي ضاانات.

يستخلم مئاصرف “مصفوفا قومعل مقتساب مئخسالر عنل مئتعثر” مآلتلا:

ات بلون ضاانات، يحتسب مئاصرف نسبا تبلغ 50% كخسالر – 
ّ

بائنسبا ئلتعرض
عنل مئتعثر كحل أدنى القتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا باوجب متطلبات 

مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي رقا9- ويشال جالع مئارمقل مئثالث.

ات بضاانات، يتا أخذ مئضاانات مئاؤهلا في مالعتبار – 
ّ

بائنسبا ئلتعرض
ضان مصفوفا قومعل مقتساب مئخسارا عنل مئتعثر ئعاالء مئتجزلا 

ومئشركات بحلث يبلأ مقتساب مئخسالر عنل مئتعثر بنسبا 20% كحل أدنى 
بائنظر إئى مئعوممل مئتائلا:

z	 مئتوقعات مئاستحبللا ئتحلير قلاا مئضاانات، باا في ذئك مئخصومات
مئاتوقعا عنل مئبلع.

z	.)مئوقت مئالزم ئتسللل مئضاانات )وغلرها من مئاستردمت
z	.مئتكائلف مئخارجلا مئالزما ئتسللل مئضاانات

 سنومت مئتوقع مئاستخلما في ناوذج خسالر ماللتاان مئاؤشرمت مالقتصاديا
مئاتوقعا ئعام 2021

202220232024

)52.0()87.5()117.7(صافي مالقترمض مئحكومي )مللار ريال سعودي(

73,61074,00574,463نصلب مئفرد من مئناتج مئاحلي مإلجاائي )ريال سعودي(

35.01334.24433.417إجاائي مإلنفاق مئحكومي كنسبا مئويا % من مئناتج مئاحلي مإلجاائي

يوضح مئجلول مئتائي قابللا خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئلتأثر بائعوممل مئرللسلا مئاستخلما في تحليلها في نهايا مئسنا:

األثر على خسائر االئتمان مئعوممل مئاؤثرا
المتوقعة 31 ديسمبر 2021م 

الزيادة/)االنخفاض(
بآالف الرياالت السعودية

عوامل االقتصاد الكلي:

)46,593(إرتفاع صافي مالقترمض مئحكومي )مللار ريال سعودي( بنسبا %10

46,763منخفاض صافي مالقترمض مئحكومي )مللار ريال سعودي( بنسبا %10

)11,370(مرتفاع نصلب مئفرد من مئناتج مئاحلي مإلجاائي )ريال سعودي( بنسبا %10

3,887منخفاض نصلب مئفرد من مئناتج مئاحلي مإلجاائي )ريال سعودي( بنسبا %10

)383,858(زيادا إجاائي مإلنفاق مئحكومي كنسبا مئويا من مئناتج مئاحلي مإلجاائي بنسبا %10

317,959منخفاض إجاائي مإلنفاق مئحكومي كنسبا مئويا من مئناتج مئاحلي مإلجاائي بنسبا %10

تخضع نااذج مقتااالت مئتعثر ومئتعّرضات مئاتعثرا ومئخسالر عنل مئتعثر ئسلاسا مئاخاطر مئناوذجلا ئلاصرف ومئتي تنص على مئرصل مئناوذجي مئلوري وإعادا 
 العتبارمت مألهالا مئنسبلا في مئناوذج.

ً
مئتححق مئلوري وتحليل إجرمءمت مئاومفحا ومئصالقلات وفحا

خالل هذه مئسنا، أجرى مئاصرف مئتغللرمت مئهاما مئتائلا في منهجلا مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئتعكس عاللا مئتحللا مئتي يحوم بها مئاصرف: 

تحليث مئاؤشرمت ومئتطلعات مئاتعلحا باالقتصاد مئكلي؛  ) أ( 

تحليث مألوزمن مئارجحا القتااالت مئتعثر؛ و، ) ب( 

تحليث مئاعايلر مئاستخلما في تحليل “مئزيادا مئجوهريا في مخاطر ماللتاان” ئاحفظا مئتجزلا. ) ج( 

مئسلمد(. يتا أخذ تلك مئعوممل في مالعتبار عنل تحليل طول فترا وشلا 
مئهبوط مالقتصادي مئاتوقع. قام مئاصرف بتحليث مئاحلدمت مئاتغلرا ئلنظرا 
مئاستحبللا )مئعوممل مالقتصاديا مئرللسلا( ، ئلازيل من مئتفاصلل أنظر مئجلول 

أدناه.

أخذ مئاصرف في مالعتبار أوزمن مالقتااالت ئتحليا أفضل تحليرمت ئلخسالر 
مئاحتالا، وقام عنل تحليلها بتحللل مئعالقات مئاتبادئا ومالرتباطات )على 

مئالى قصلر مألجل وطويل مألجل( دمخل مئاحافظ ماللتاانلا ئلاصرف.

يتا تحليل أوزمن مالقتااالت ئكل سلناريو من قبل مإلدمرا مع مألخذ في مالعتبار 
مئاخاطر ومئشكوك مئاتعلحا بسلناريو مئحائا مالقتصاديا مألساسلا. إن مالعتبار 

مألساسي ئوضع أوزمن مالقتااالت في مئفترا مئحائلا هو مستارمر آثار تفشي 
وباء كوفلل-19. باإلضافا إئى مئتوقعات مئاتعلحا بائحائا مالقتصاديا مألساسلا 

ومئتي تعكس ملى مئتأثر مالقتصادي مئسلبي محارنا بائعام مئسابق نتلجا 
 
ً
ئتفشي مئوباء ، فحل تا إعطاء أوزمن أكبر القتااالت مئهبوط مالقتصادي تأسلسا
على توقعات مئاصرف ئاخاطر مالتجاه مالقتصادي ئلهبوط ووضع مقتااالت أقل 

ئلتعافي مالقتصادي.

تا مستنتاج مئعالقات مئاتوقعا بلن مئاؤشرمت مئرللسلا ومقتااالت مئتعثر 
ومعلالت مئخسالر على مختلف محافظ مألصول مئاائلا بناًء على تحللل مئبلانات 

مئتاريخلا. وألغرمض مئاحاسبا عن مآلثار مئاترتبا عن كوفلل-19، مستخلم مئاصرف 
مئتوقعات مئالرجا أدناه ئلحائا مالقتصاديا مألساسلا على مئالى مئحصلر في 

ناوذج مئخسالر ماللتاانلا مئاتوقعا، ومئتي تستنل إئى مئاعلومات مئاحلثا 
مئاتاقا في تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا:
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

 ئلتأثر عنل تغلر أي من مالفترمضات مئاذكورا أعاله ويتا إعادا تحللاه باستارمر كجزء من أعاال مئتحللا 
ً
ال يزمل ناوذج خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئلاصرف قابال

مئاعتادا ئتطوير مئناوذج بناًء على نتالج مئفحص مئاستحل مئذي يجرى على مئناوذج بشكل دوري ومالختبارمت مألساسلا ئلناوذج. كاا هو مئحال عنل مألخذ بأي 
 من ذوي مئخبرا مإلدمريا ويشوبها جزء من علم مئتأكل، وبائتائي، فإن مئنتالج مئفعللا قل 

ً
توقعات، فإن مقتااالت مئحلوث تستنل إئى مفترمضات متعلدا، وأقكاما

تختلف عن تلك مئتوقعات.

1.1.28 تصنيف مخاطر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى: 

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

705,101417,027بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

34,28023,134بائاستوى 5 إئى 6 – درجا غلر مستثااريا 

5,127–بلون تصنلف ملتااني

739,381445,288اإلجمالي 

)2,286()1,308(مخصص منخفاض مئحلاا 

738,073443,002الصافي 

2.1.28 تصنيف مخاطر االستثمارات في الصكوك والمرابحة: 

خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئفترا 12 شهرم

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

استثمارات صكوك و مرابحة – بالقيمة المستنفذة 

906,6174,905,571بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

استثمارات صكوك – بالتكلفة المستنفذة

22,479,26117,790,240بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

56,52256,480بائاستوى 5 إئى 6 – درجا غلر مستثااريا

22,535,78317,846,720

استثمارات صكوك – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

6,291,4764,124,556بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

657,573216,195بائاستوى 5 إئى 6 – درجا غلر مستثااريا

6,949,0494,340,751

مرابحة مع البنك المركزي السعودي و استثمارات صكوك - اإلجمالي

29,677,35426,820,367بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

714,095272,675بائاستوى 5 إئى 6 – درجا غلر مستثااريا

30,391,44927,093,042اإلجمالي 

)8,989()9,886(مخصص منخفاض مئحلاا 

30,381,56327,084,053الصافي 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

3.1.28 تصنيف مخاطر معامالت تمويل العمالء:

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة

لفترة 12 شهرا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على

مدى عمر األصول
غير منخفضة

القيمة
)بآالف الرياالت 

السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على

مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة

)غير عاملة(
)بآالف الرياالت 

السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – عمالء األفراد

27,818,477–27,627,040191,437بلون تصنلف ملتااني

148,958148,958––تاويل منخفض مئحلاا

27,627,040191,437148,95827,967,435إجمالي التمويل 

)460,500()65,413()53,953()341,134(مخصص منخفاض مئحلاا 

27,285,906137,48483,54527,506,935

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – عمالء الشركات

33,920,788––33,920,788بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

62,430,178–57,359,5125,070,666بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

3,860,740–3,860,740–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

2,133,0632,133,063––تاويل منخفض مئحلاا

91,280,3008,931,4062,133,063102,344,769إجمالي التمويل 

)3,580,213()1,364,005()1,955,857()260,351(مخصص منخفاض مئحلاا 

91,019,9496,975,549769,05898,764,556

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – اإلجمالي

33,920,788––33,920,788بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

62,430,178–57,359,5125,070,666بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

3,860,740–3,860,740–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

27,818,477–27,627,040191,437بلون تصنلف ملتااني 

2,282,0212,282,021––تاويل منخفض مئحلاا

118,907,3409,122,8432,282,021130,312,204إجمالي التمويل 

)4,040,713()1,429,418()2,009,810()601,485(مخصص منخفاض مئحلاا 

118,305,8557,113,033852,603126,271,491التمويل، صافي 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

خسالر ماللتاان 31 ديسابر 2020م 
ًمئاتوقعا

ئفترا 12 شهرم

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على

ملى عار مألصول
غلر منخفضا

مئحلاا
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على

ملى عار مألصول 
منخفضا مئحلاا

)غلر عاملا(
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – عمالء األفراد

23,932,878–23,554,910377,968بلون تصنلف ملتااني

256,327256,327––تاويل منخفض مئحلاا

23,554,910377,968256,32724,189,205إجمالي التمويل 

)655,258()140,371()95,838()419,049(مخصص منخفاض مئحلاا 

23,135,861282,130115,95623,533,947

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – عمالء الشركات

29,249,716––29,249,716بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

55,969,567–52,093,8973,875,670بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

2,456,110–2,456,110–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

2,596,6512,596,651––تاويل منخفض مئحلاا

81,343,6136,331,7802,596,65190,272,044إجمالي التمويل 

)2,610,432()1,364,883()862,206()383,343(مخصص منخفاض مئحلاا 

80,960,2705,469,5741,231,76887,661,612

معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة – اإلجمالي

29,249,716––29,249,716بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

55,969,567–52,093,8973,875,670بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

2,456,110–2,456,110–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

23,932,878–23,554,910377,968بلون تصنلف ملتااني 

2,852,9782,852,978––تاويل منخفض مئحلاا

104,898,5236,709,7482,852,978114,461,249إجمالي التمويل 

)3,265,690()1,505,254()958,044()802,392(مخصص منخفاض مئحلاا 

104,096,1315,751,7041,347,724111,195,559التمويل، صافي 

خائلا من مخاطر ماللتاان ئحل كبلر، جودا ماللتاان قويا بشكل مستثنالي، نوعلا مخاطر ملتاان ماتازا، نوعلا محلاس مئاصرف ئلاخاطر من 1-4 ياثل:
.
ً
مخاطر ملتاان جللا جلم

جودا ملتاان جللا، ومرضلا، أو على مئحل مألدنى. محلاس مئاصرف ئلاخاطر من 5-6 ياثل: 

تحت مئاالقظا.محلاس مئاصرف ئلاخاطر 7 ياثل: 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

4.1.28 االرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب تصنيف المخاطر

خسائر االئتمان 31 ديسابر 2021م
ًالمتوقعة

لفترة 12 شهرا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على

مدى عمر األصول
غير منخفضة

القيمة
)بآالف الرياالت 

السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على

مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة

)غير عاملة(
)بآالف الرياالت 

السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

1,331,448––1,331,448بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

5,411,714–4,375,5611,036,153بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

403,888–403,888–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

971,182––971,182بلون تصنلف ملتااني

290,588290,588––منخفض مئحلاا

6,678,1911,440,041290,5888,408,820المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني 

37,42875,037234,714347,179مخصص االرتباطات االئتمانية

خسالر ماللتاان 31 ديسابر 2020م 
ًمئاتوقعا

ئفترا 12 شهرم

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على

ملى عار مألصول
غلر منخفضا

مئحلاا
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على

ملى عار مألصول 
منخفضا مئحلاا

)غلر عاملا(
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

1,083,405––1,083,405بائاستوى 1 إئى 4 – درجا مستثاار

7,018,764–5,859,0561,159,708بائاستوى 5 إئى 6 – جلل/مرضي

7,661–7,661–بائاستوى 7 – تحت مئاالقظا

754,811––754,811بلون تصنلف ملتااني

411,224411,224––منخفض مئحلاا

7,697,2721,167,369411,2249,275,865المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني 

51,33053,735243,471348,536مخصص االرتباطات االئتمانية

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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2.28 فلاا يلي بلان بتركزمت مخاطر مئتاويل ومخصص مالنخفاض في مئحلاا قسب مئحطاعات مالقتصاديا:

عامل2021م 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

غير عامل

)بآالف الرياالت 
السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر للتمويل 
منخفض القيمة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

التمويل، الصافي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

12,429,991––12,429,991قكوملا وشبه قكوملا

10,242,174)922,636(10,014,6691,150,141صناعلا

5,032,171––5,032,171مئكهرباء ومئالاه ومئغاز ومئخلمات مئصحلا

6,848,463)286,711(6,555,210579,964مئاباني ومإلنشاءمت

15,186,352)27,607(15,137,29176,668مئخلمات

––––مئتعلين

3,484,484––3,484,484مئزرمعا

27,902,023)65,412(27,818,477148,958مئتاويل مالستهالكي 

6,046,234––6,046,234مئاومصالت ومالتصاالت

9,957,817)43,929(9,902,25299,494مئتجارا

19,268,040)61,932(19,123,535206,437مئعحارمت

12,485,037)21,191(12,485,86920,359أخرى

128,030,1832,282,021)1,429,418(128,882,786

)2,611,295(خسالر ملتاان متوقعا ئلتاويل مئعامل

126,271,491التمويل، صافي

عامل2020م 

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

غلر عامل

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

خسالر ماللتاان 
مئاتوقعا على 

ملى مئعار ئلتاويل 
منخفض مئحلاا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مئتاويل، مئصافي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

10,044,622––10,044,622قكوملا وشبه قكوملا

12,571,044)694,557(12,089,5241,176,077صناعلا

3,291,654––3,291,654مئكهرباء ومئالاه ومئغاز ومئخلمات مئصحلا

6,441,826)345,586(5,955,434831,978مئاباني ومإلنشاءمت

14,012,159)13,823(13,992,84833,134مئخلمات

1,900,119––1,900,119مئتعلين

3,798,740––3,798,740مئزرمعا

24,060,012)140,371(23,944,056256,327مئتاويل مالستهالكي 

4,992,143––4,992,143مئاومصالت ومالتصاالت

9,796,014)248,985(9,695,974349,025مئتجارا

14,841,571)61,932(14,697,066206,437مئعحارمت

7,206,091––7,206,091أخرى

111,608,2712,852,978)1,505,254(112,955,995

)1,760,436(خسالر ملتاان متوقعا ئلتاويل مئعامل

111,195,559التمويل، صافي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

3.28 الضمانات:
يحتفظ مئاصرف، خالل نشاطاته مالعتلاديا، بضاانات كتأملن بغرض مئتخفلف من مخاطر ماللتاان. تتكون هذه مئضاانات، في مئغائب، من ودملع مئعاالء، وضاانات 

مائلا، وأسها، وعحارمت وموجودمت ثابتا أخرى. كاا في 31 ديسابر 2021م بلغت مئضاانات مئاحتفظ بها ئلى مئاصرف 164,210 مللون ريال سعودي )2020م: 
138,316 مللون ريال سعودي( محابل مئتاويل بضاانات.

فلاا يلي بلان بابائغ مئضاانات مئاائلا مئاحتفظ بها كضاانات ئلتاويل ومئتي منخفضت قلاتها ماللتاانلا:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

تغطية الضمان

1,390,3582,191,605أقل من %50

–36,814من 51% إئى %70

854,849661,373أكثر من %70

2,282,0212,852,978اإلجمالي

 ئا تتغلر سلاسات مئاصرف مئاتعلحا بائحصول على مئضاانات بشكل كبلر خالل مئعام وئا يكن هناك تغللر كبلر بائجودا مإلجاائلا ئلضاانات مئتي 
يحتفظ بها مئاصرف.

يوضح مئجلول مآلتي مألنومع مئرللسلا ئلضاانات مئاودعا ئلى مئاصرف محابل مئتاويل: 

20212020

أنواع الضمانات

105,870,16098,857,438عحارمت وموجودمت ثابتا

25,677,41012,714,069أسها

32,662,38526,744,148أخرى

164,209,955138,315,655اإلجمالي

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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4.28 فلاا يلي بلان بائتركز مئجغرمفي ئلاوجودمت مئاائلا ومئاطلوبات مئاائلا ومئتعهلمت ومالئتزممات مئاحتالا:

المملكة العربية 2021م 
السعودية

)بآالف الرياالت 
السعودية(

دول مجلس التعاون
الخليجي االخرى ومنطقة 

الشرق األوسط
)بآالف الرياالت

السعودية(

أوروبا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

دول أخرى

)بآالف الرياالت
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت
السعودية(

الموجودات المالية

9,177,296–––9,177,296نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

17,933245,384174,494437,811–قسابات جاريا

300,262–––300,262مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

23,432,514––23,376,22056,294مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

7,412,625–6,971,999439,663963مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

385,4942,365,750–1,966,71913,537مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا في قالاا مئلخل

66,680–––66,680مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك

تمويل، صافي 

27,506,935–––27,506,935مألفرمد

2,705,66998,764,556––96,058,887مئشركات

1,071,240–––1,071,240موجودمت أخرى

166,496,238527,427246,3473,265,657170,535,669إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية 

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات 
المالية األخرى

6,966391,162–359,91024,286تحت مئطلب

267,31514,848,629–13,638,324942,990مستثاارمت ألجل و مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء 

165,69979,670,546––79,504,847ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

41,390,005–––41,390,005مستثاارمت عاالء ألجل 

5,467,382–––5,467,382مطلوبات أخرى

439,980141,767,724–140,360,468967,276إجمالي المطلوبات المالية

التعهدات وااللتزامات المحتملة

2,026,734–––2,026,734معتاادمت مستنليا 

11,061,063–––11,061,063خطابات ضاان 

344,962–––344,962قبوالت 

512,273–––512,273مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

13,945,032–––13,945,032إجمالي التعهدات وااللتزمات المحتملة

الحد األقصى للتعرضات االئتمانية )بفيمة المعادل االئتماني( 
للتعهدات وااللتزامات المحتملة

405,347–––405,347معتاادمت مستنليا 

7,402,375–––7,402,375خطابات ضاان 

344,962–––344,962قبوالت 

256,136–––256,136مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

8,408,820–––8,408,820إجمالي الحد األقصى للتعرضات االئتمانية

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

مئاالكا مئعربلا 2020م 
مئسعوديا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

دول مجلس مئتعاون
مئخللجي مالخرى ومنطحا 

مئشرق مألوسط
)بآالف مئرياالت

مئسعوديا(

أوروبا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

دول أخرى

)بآالف مئرياالت
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت
مئسعوديا(

الموجودات المالية

12,207,742–––12,207,742نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

8,989140,566293,447443,002–قسابات جاريا

–––––مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

22,743,302––22,686,82256,480مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

4,516,121–4,426,29487,7532,074مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

270,0332,185,553––1,915,520مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا في قالاا مئلخل

80,818–––80,818مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك

تمويل، صافي 

23,533,947–––23,533,947مألفرمد

2,895,65787,661,612––84,765,955مئشركات

478,164–––478,164موجودمت أخرى

150,095,262153,222142,6403,459,137153,850,261إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية 

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات 
المالية األخرى

21,084–––21,084تحت مئطلب

121,9307,290,950–7,046,498122,522مستثاارمت ألجل و مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء 

70,073,792–––70,073,792ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

49,380,486–––49,380,486مستثاارمت عاالء ألجل 

5,165,953–––5,165,953مطلوبات أخرى

121,930131,932,265–131,687,813122,522إجمالي المطلوبات المالية

التعهدات وااللتزامات المحتملة

2,206,196–––2,206,196معتاادمت مستنليا 

11,185,117–––11,185,117خطابات ضاان 

461,108–––461,108قبوالت 

69,441–––69,441مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

13,921,862–––13,921,862إجمالي التعهدات وااللتزمات المحتملة

الحد األقصى للتعرضات االئتمانية )بقيمة المعادل االئتماني( 
للتعهدات وااللتزامات المحتملة

441,239–––441,239معتاادمت مستنليا 

8,359,629–––8,359,629خطابات ضاان 

461,108–––461,108قبوالت 

13,889–––13,889مئتزممات منح ملتاان غلر قابلا ئلنحض

9,275,865–––9,275,865إجمالي الحد األقصى للتعرضات االئتمانية

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

5.28 فلاا يلي بلان بائتوزيع مئجغرمفي ئتركزمت مئتاويل غلر مئعامل ومخصصات منخفاض قلاا مئتاويل:

المملكة العربية 2021م 
السعودية

)بآالف الرياالت 
السعودية(

دول مجلس التعاون
الخليجي االخرى ومنطقة 

الشرق األوسط
)بآالف الرياالت

السعودية(

أوروبا

)بآالف الرياالت 
السعودية(

دول أخرى

)بآالف الرياالت
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت
السعودية(

التمويل غير العامل، صافي

148,958–––148,958مألفرمد

2,133,063–––2,133,063مئشركات

2,282,021–––2,282,021اإلجمالي

مخصص انخفاض قيمة التمويل

460,500–––460,500مألفرمد

7,5033,580,213––3,572,710مئشركات

7,5034,040,713––4,033,210اإلجمالي

مئاالكا مئعربلا 2020م 
مئسعوديا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

دول مجلس مئتعاون
مئخللجي مالخرى ومنطحا 

مئشرق مألوسط
)بآالف مئرياالت

مئسعوديا(

أوروبا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

دول أخرى

)بآالف مئرياالت
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت
مئسعوديا(

التمويل غير العامل، صافي

256,327–––256,327مألفرمد

2,596,651–––2,596,651مئشركات

2,852,978–––2,852,978االجمالي

مخصص انخفاض قيمة التمويل

 655,258  –  –  –  655,258 مألفرمد

 2,610,432  3,805  –  –  2,606,627 مئشركات

 3,265,690  3,805  –  –  3,261,885 اإلاجمالي

29 مخاطر السوق
تاثل مخاطر مئسوق مخاطر تذبذب مئحلاا مئعادئا ئلتلفحات مئنحليا مئاستحبللا ئألدومت مئاائلا نتلجا ئلتغلر في محلدمت مئسوق مثل أسعار مألسها، 

ومعلل مئعالل، وأسعار مئصرف مألجنبي وأسعار مئسلع. ويصنف مئاصرف تعرضاته ئاخاطر مئسوق إئى “مخاطر مئاعامالت مئتجاريا” أو “مخاطر مئاعامالت غلر 
مئتجاريا” )أو مئاعامالت مئاصرفلا(.

مخاطر السوق – المعامالت التجارية
يتعرض مئاصرف ئاخاطر مئسوق بنسبا طفلفا بشأن مئاعامالت مئتجاريا على محفظا مألسها مئاالوكا ئه بائعالا مئاحللا ومئتي تحّوم بشكل مستار قسب 

أسعار مئسوق ويؤخذ أثر تحللا تلك مألسها كربح أو خسارا في قالاا مئلخل مئاوقلا.

مخاطر السوق – المعامالت غير التجارية
 وئكن بحلود بسلطا نتلجا ئتحلب أسعار مئعاالت مألجنبلا. ويتعرض مئاصرف أيضا ئلاخاطر مألسعار من 

ً
تنشأ عادا من مئتغلر في معلالت مئعوملل، وقل تنشأ أيضا

مالستثاارمت مئاحتفظ بها “بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر”.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

1.29 مخاطر معدل العائد
 ئلتغلر في معلالت مئعوملل ومئتي تؤثر إما في مئحلا مئعادئا أو في مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا ئألدومت مئاائلا، وقل قام مجلس 

ً
تنشأ تلك مئاخاطر تبعا

مإلدمرا بوضع قلود ئلفجومت في هامش مئربح ومئتي يتا مرمقبتها من قبل ئجنا مئاوجودمت ومئاطلوبات بانتظام. وتحوم مجاوعا مئخزينا بأخذ تكلفا مألمومل 
 ئطول ملد معامالت مئتاويل ووضع مئسلوئا في مئسوق.

ً
في مالعتبار وتعليل هوممش مألرباح تبعا

 ئلتغلرمت مئاعحوئا ومئااكنا في معلالت مئعالل، مع 
ً
يوضح مئجلول مآلتي مألثر على معلل مئعالل ئعناصر قالاا مئلخل مئاوقلا أو قحوق مئاساهالن تبعا

ثبات باقي مئعوممل مئاؤثرا مألخرى دون تغلر. وياثل أثر مئتغّلر مئافترض في معلل مئعالل على صافي مئلخل أو قحوق مئالكلا محلمر مألثر على معلل مئعالل 
على قاعلا مئاوجودمت ومئاطلوبات مئاائلا مئارتبطا باعلالت مئعالل ومئاحتناا ئغلر أغرمض مئاتاجرا كاا في تاريخ نشر مئحوملا مئاائلا ئلاصرف بعل مقتساب 

 ئعلم وجود تعرضات جوهريا في معامالت مئاصرف ئاخاطر تحلبات أسعار مئعاالت مألجنبلا 
ً
ما يتعلق بها من مستححاقات ومرمجعات ئهلكلا مألسعار. نظرم

مئاتعلحا بائاوجودمت ومئاطلوبات مئاائلا مئارتبطا باعلالت مئعالل فإن جالع مئتعرضات في معامالت مئاصرف تتا مرمقبتها على أساس عالا مئنشر فحط.

متوسط األثر على2021م
صافي الدخل من

التمويل واالستثمار

األثر على حقوق الملكية

خالل 3 أشهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

3 إلى 12 شهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

من 1 إلى 5 
سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اكثر من 5
سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

الزيادة/النقص بنقاط األساس

+1020,5862,24518,232)5,094()14,202(1,181

-10)20,586()2,245()18,232(5,09414,202)1,181(

متوسط مألثر على2020م
صافي مئلخل من

مئتاويل ومالستثاار

مألثر على قحوق مئالكلا

خالل 3 أشهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

3 إئى 12 شهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

من 1 إئى 5 
سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مكثر من 5
سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

الزيادة/النقص بنقاط األساس

+1018,148 8,236  9,895 )848( )8,437(  8,846 

-10)18,148()8,236( )9,895(  848  8,437 )8,846( 

األثر على العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي
يلير مئاصرف تعّرضاته مئتي تتأثر بائاخاطر مئاختلفا ومئاصاقبا ئلتحلبات في مستويات معلالت مئعالل مئساللا في مئسوق على مركزه مئاائي وتلفحاته 

مئنحليا. يستخلم مئاصرف مؤشر أسعار سايبور )SAIBOR( ئعاللات مئتاويل بائريال مئسعودي، ومؤشرمت مألسعار مألخرى مئاناسبا ئعاللات مئتاويل بائلوالر 
مألمريكي وذئك كاعلل أرباح مرجعي ئفترمت مالستححاق مئاختلفا. وفي قال علم توفر معلالت أرباح مرجعلا في عاللات تبادل فعللا في مألسومق، يتا 

مالسترشاد باعلالت تكلفا مألمومل مئهامشلا مئاعّلا من قبل مجاوعا مئخزينا. يحوم مئاصرف باقتساب معلالت مئربح على أساس معلل تكلفا مألمومل 
مئهامشلا ئفترا مستححاق مئتاويل )عادا يكون مئتاويل طويل مألجل باعلل ربح أعلى من قصلر مألجل(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

يلخص مئجلول أدناه تعّرضات مئاصرف ئاخاطر معلالت مئعالل ويتضان مئجلول مئحلاا مئلفتريا ئألدومت مئاائلا ئلى مئاصرف مصنفا قسب تومريخ إعادا 
.
ً
مئتسعلر أو تومريخ مالستححاق، أيهاا يحلث أوال

خالل 20213م
أشهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

12 - 3
شهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

5 - 1
سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أكثر من 5
سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

بدون عوائد
 استثمارية

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

الموجودات 

9,147,2969,177,296–––30,000نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:

437,811437,811––––قسابات جاريا

300,262––––300,262مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

23,432,514–796,2531,697,6975,981,61614,956,948مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

16,3972,173,7812,808,6951,950,176463,5767,412,625مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,365,7502,365,750–––مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا في قالاا مئلخل

66,68066,680––––مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك

تمويل، صافي

27,506,935–1,089,8883,352,88112,610,67810,453,488مألفرمد

98,764,556–29,756,05362,985,0725,616,700406,731مئشركات

2,382,7322,382,732––––ماتلكات ومعلمت، صافي 

1,628,9231,628,923––––موجودمت أخرى

31,988,85370,209,43127,017,68927,767,34316,492,768173,476,084إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات 
المالية االخرى

391,162391,162––––تحت مئطلب

14,848,629––7,609,308991,3356,247,986مستثاارمت ألجل و مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء

2,003,996850,5844,603,800217,32171,994,84579,670,546ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

41,390,005–19,810,35719,457,9191,995,613126,116مستثاارمت عاالء ألجل 

495,990495,990––––مبائغ مستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا

5,968,7255,968,725––––مطلوبات أخرى

30,711,02730,711,027––––إجاائي قحوق مئالكلا 

29,423,66121,299,83812,847,399343,437109,561,749173,476,084إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

–)93,068,981(2,565,19248,909,59314,170,29027,423,906أثر مئعالل على مئبنود دمخل قالاا مئاركز مئاائي
13,945,032–2,027,8256,327,3025,248,883341,022أثر مئعالل على مئبنود مئالرجا خارج قالاا مئاركز مئاائي

4,593,01755,236,89519,419,17327,764,928إجاائي مئفجوا في مألثر على معلالت مئعالل 

4,593,01759,829,91279,249,085107,014,013الفجوة التراكمية في األثر على معدالت العائد 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
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خالل 20203م
أشهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

12 - 3
شهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

5 - 1
سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

أكثر من 5
سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

بلون عوملل
 مستثااريا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

الموجودات 

8,891,88012,207,742–––3,315,862نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

443,002443,002––––قسابات جاريا

––––––مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

22,743,302–5,551,642500,0008,580,0398,111,621مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

401,8422,070,8191,268,025600,064175,3714,516,121مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,185,5532,185,553––––مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا في قالاا مئلخل

80,81880,818––––مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك

تمويل، صافي

23,533,947–949,4952,726,56411,444,2578,413,631مألفرمد

87,661,612–28,396,27248,614,8018,659,7681,990,771مئشركات

2,365,2862,365,286––––ماتلكات ومعلمت، صافي 

1,139,4201,139,420––––موجودمت أخرى

38,615,11353,912,18329,952,09119,116,08715,281,329156,876,803إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات 
المالية االخرى

21,08421,084––––تحت مئطلب

7,290,950––439,3105,368,7041,482,937مستثاارمت ألجل و مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء

63,914,70970,073,792–2,281,906484,6473,392,530ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

49,380,486–26,478,19121,633,0651,266,2642,966مستثاارمت عاالء ألجل 

110,381110,381––––مبائغ مستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا

5,571,3235,571,323––––مطلوبات أخرى

24,428,78724,428,787––––إجاائي قحوق مئالكلا

29,199,40727,486,4156,141,7312,96694,046,284156,876,803إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

–)78,764,955(9,415,70626,425,76823,810,36019,113,121أثر مئعالل على مئبنود دمخل قالاا مئاركز مئاائي

13,921,862–11,476,516957,2621,385,578102,506أثر مئعالل على مئبنود مئالرجا خارج قالاا مئاركز مئاائي

20,892,22227,383,03025,195,93819,215,627إجاائي مئفجوا في مألثر على معلالت مئعالل 

20,892,22248,275,25273,471,19092,686,817الفجوة التراكمية في األثر على معدالت العائد

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

2.29 مخاطر العمالت:
تنشأ مخاطر مئعاالت عنل تغلر قلا مألدومت مئاائلا نتلجا ئتغلر أسعار صرف مئعاالت مألجنبلا. إن إطار عال وسلاسا تحبل مئاخاطر في مئاصرف قل وضعت 
 ئكون موجودمت مئاصرف ومطلوباته 

ً
 نظرم

ً
 ألرصلا كل عالا أجنبلا، وعلى مئرغا من ذئك فحل يتعرض مئاصرف ئاخاطر مئعاالت بحلود طفلفا نسبلا

ً
قلودم

محوما بائريال مئسعودي أو بائلوالر مألمريكي )باستوى أقل( أو بعاالت أخرى يرتبط سعر صرفها بائلوالر مألمريكي.

 ئتعّرضات مئاصرف ئاخاطر مسعار صرف مئعاالت مالجنبلا كاا في 31 ديسابر:
ً
يبلن مئجلول مئتائي ملخصا

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

الموجودات

199,392164,585نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي

738,069444,229أرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مالخرى 

1,541,066607,118مستثاارمت، صافي 

3,831,9893,083,237تاويل، صافي 

6,1574,829موجودمت أخرى

6,316,6734,303,998إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

المطلوبات 

1,331,069636,912أرصلا ئلبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مالخرى

5,169,3062,935,545ودملع مئعاالء 

78,578267,537مطلوبات أخرى

6,578,9533,839,994إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

464,004)262,280(صافي مركز العمالت – )مطلوبات(/موجودات

يبلن مئجلول أدناه تحللال ئلعاالت مئتي يتعرض مئاصرف بشأنها ئاخاطر هاما كاا في 31 ديسابر:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

401,906)324,756(دوالر ممريكي

855)8,772(يورو

25,78033,794درها ممارمتي 

6,1453,307دينار بحريني 

2,782166ريال قطري 

36,54123,976أخرى

464,004)262,280(اإلجمالي 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

مئتغلر في
مئعالا

%

مألثر على
صافي مئلخل

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مألثر على
قحوق مئالكلا
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

ات بالعمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر 2021م 
ّ

التعرض

439±439±5±%يورو 

ات بالعمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر 2020م
ّ

التعرض

43±43±5±%يورو 

3.29 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية
تشلر مخاطر أسعار أدومت قحوق مئالكلا إئى مخاطر منخفاض مئحلاا مئعادئا ألدومت قحوق مئالكلا نتلجا ئلتغّلر في مئاؤشر مئعام ئسوق مئتلمول ومسعار 

أدومت قحوق مئالكلا.
 

وفلاا يلي توضلح ئآلثار مئاتوقعا على محفظا مستثاارمت مئاصرف في أدومت قحوق مئالكلا مئاصنفا كاستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل 
 ئلتغلرمت مئااكنا و مئاعحوئا في مئاؤشر مئعام ئسوق مئتلمول، مع ثبات باقي مئعوممل مئاؤثرا مألخرى دون تغلر:

ً
مآلخر، تبعا

20212020

االرتفاع/االنخفاض مئاؤشر مئعام ئسوق تلمول أدومت قحوق مئالكلا
في سعر السوق

%

األثر على أدوات 
حقوق الملكية
)بآالف الرياالت 

السعودية(

مالرتفاع/مالنخفاض 
في سعر مئسوق

%

مألثر على أدومت 
قحوق مئالكلا
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

± 1015,740±%± 1044,737±%أثر مئتغلر في سعر مئسوق

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

30 مخاطر السيولة
تاثل مخاطر مئسلوئا مئصعوبات مئتي قل يومجها مئاصرف في مئوفاء 

بائتزمماته مئاتعلحا باطلوباته مئاائلا مئتي تسلد عن طريق مئنحل أو عن 
طريق موجودمت مائلا مخرى. إن مخاطر مئسلوئا قل تنشأ في قاالت علم 

مستحرمر مألسومق أو في قاالت تخفلض مستوى مئتصنلف ماللتااني ماا قل 
يؤدي إئى منخفاض بعض مصادر مئتاويل. وئلتحللل من هذه مئاخاطر، قام 
مئاصرف بتنويع مصادر مئتاويل، كاا تحوم إدمرا مئاصرف بإدمرا موجودمته 
آخذا في مالعتبار ملى توفر مئسلوئا، باإلضافا إئى مالقتفاظ برصلل ماللا 

من مئنحل وما يااثله. يتوئى فريق إدمرا مخاطر مئسوق مئتابع ئاجاوعا إدمرا 
مئاخاطر مهام مئاتابعا ومئرقابا مئلوريا ئاخاطر مئسلوئا في مئاصرف. 

 ئنظام مرمقبا مئبنوك ومئتعللاات مئصادرا عن مئبنك مئاركزي 
ً
وطبحا

مئسعودي، يحتفظ مئاصرف ئلى مئبنك مئاركزي بوديعا نظاملا تعادل %7 
من إجاائي مئودملع تحت مئطلب و 4% من إجاائي مستثاارمت مئعاالء ألجل. 

 
إضافا ئلوديعا مئنظاملا، يحتفظ مئاصرف باقتلاطي سلوئا ال يحل عن %20 

من مئتزممات ودملعه، ويكون هذم مالقتلاطي من مئنحل ومئاوجودمت مئتي 
.
ً
ياكن تحويلها إئى نحل خالل فترا ال تزيل عن ثالثلن يوما

 

)أ( تحليل المطلوبات المالية حسب الفترة 
المتبقية لالستحقاقات التعاقدية 

يلخص مئجلول أدناه مالستححاقات مئاتعلحا بائاطلوبات مئاائلا ئلى مئاصرف 
كاا في 31 ديسابر 2021م و 2020م على مساس مئتزممات مئسلمد مئتعاقليا 
بحلا غلر مخصوما قلث يحوم مئاصرف بإدمرا مخاطر مئسلوئا مئاالزما ئها 

على أساس مئتلفحات مئنحليا مئاستحبللا وبحلا غلر مخصوما. 

تا إدرمج مألرباح مئالفوعا قتى تاريخ مالستححاق في مئجلول، وعلله فإن 
 إجاائي تلك مئابائغ ال يتطابق مع مئابائغ مئظاهرا في قالاا مئاركز 

مئاائي مئاوقلا. 
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

خالل2021م
3 أشهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

من 3 أشهر
إلى 12 شهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

من سنة إلى
5 سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أكثر من
5 سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

بدون تاريخ 
استحقاق محدد

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

المطلوبات 

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك
والمؤسسات المالية االخرى

391,162391,162––––تحت مئطلب

15,070,017––7,831,479991,7466,246,792مستثاارمت ألجل و مستححات ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء

79,670,54679,670,546––––ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

41,678,323–19,894,91319,630,7241,980,994171,692مستثاارمت عاالء ألجل 

6,464,7156,464,715––––مطلوبات أخرى

27,726,39220,622,4708,227,786171,69286,526,423143,274,763إجمالي المطلوبات 

خالل2020م
3 أشهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

من 3 أشهر
إئى 12 شهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

من سنا إئى
5 سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

أكثر من
5 سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

بلون تاريخ 
مستححاق محلد

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

المطلوبات 

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك
والمؤسسات المالية االخرى

21,08421,084––––تحت مئطلب

7,381,636––519,6295,354,2151,507,792مستثاارمت ألجل

ودملع مئعاالء

70,073,79270,073,792––––ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

49,619,497–26,605,21421,807,2801,203,0733,930مستثاارمت عاالء ألجل 

5,681,7045,681,704––––مطلوبات أخرى

27,124,84327,161,4952,710,8653,93075,776,580132,777,713إجمالي المطلوبات 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)ب( يوضح الجدول ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات:
تا تحليل مالستححاقات ئلاوجودمت ومئاطلوبات على أساس مئفترا مئاتبحلا في تاريخ إعلمد مئحوملا مئاائلا وهي ال تعكس تومريخ مالستححاق مئفعللا قسب 

مئخبرا مئتاريخلا.

خالل2021م
3 أشهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

من 3 أشهر
إلى 12 شهر

)بآالف الرياالت 
السعودية(

من سنة إلى
5 سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أكثر من
5 سنوات

)بآالف الرياالت 
السعودية(

بدون تاريخ 
استحقاق محدد

)بآالف الرياالت 
السعودية(

اإلجمالي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

الموجودات 

9,147,2969,177,296–––30,000نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

437,811437,811––––قسابات جاريا

300,262––––300,262مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

2,025,9067,701,72113,704,88723,432,514–مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

201,8222,498,1174,249,110463,5767,412,625–مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,365,7502,365,750––––مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل

66,68066,680––––مستثاارمت في مئشركا مئزمللا ومئاشروع مئاشترك 

تمويل، صافي 

27,506,935–1,379,2503,837,24211,816,87610,473,567مألفرمد

98,764,556–14,396,34323,600,50539,863,11120,904,597مئشركات

2,382,7322,382,732––––ماتلكات و معلمت، صافي

1,628,9231,628,923––––موجودمت أخرى

18,986,11729,665,47561,879,82549,332,16113,612,506173,476,084إجاائي مئاوجودمت

المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك
والمؤسسات المالية األخرى

391,162391,162––––تحت مئطلب

 مستثاارمت ألجل ومبائغ مستححا ئلبنك 
14,848,629––7,830,896991,5116,026,222مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء

79,670,54679,670,546––––ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

41,390,005–19,875,59119,502,2911,885,568126,555مستثاارمت عاالء ألجل

495,990495,990––––مبائغ مستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا

5,968,7255,968,725––––مطلوبات أخرى

30,711,02730,711,027––––قحوق مئالكلا

27,706,48720,493,8027,911,790126,555117,237,450173,476,084إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

التعهدات وااللتزامات المحتملة

2,026,734––968,796893,385164,553معتاادمت مستنليا

11,061,063–735,7005,412,2844,572,057341,022خطابات ضاان

344,962–––323,32921,633قبوالت

512,273––512,273––تعهلمت ملتاان غلر قابلا ئلنحض

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

خالل2020م
3 أشهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

من 3 أشهر
إئى 12 شهر

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

من سنا إئى
5 سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

أكثر من
5 سنومت

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

بلون تاريخ 
مستححاق محلد

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

مإلجاائي

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

الموجودات 

8,891,88012,207,742–––3,315,862نحل وأرصلا ئلى مئبنك مئاركزي مئسعودي 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

443,002443,002––––قسابات جاريا

––––––مرمبحات ووكاالت مع بنوك 

استثمارات، صافي

22,743,302–4,404,559501,01210,320,1567,517,575مستثاارمت بائتكلفا مئاستنفذا

39,32737,7421,633,9912,629,691175,3704,516,121مستثاارمت بائحلاا مئعادئا من خالل مئلخل مئشامل مآلخر

2,185,5532,185,553––––مستثاارمت ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل

80,81880,818––––مستثاارمت في مئشركا مئزمللا ومئاشروع مئاشترك 

تمويل، صافي 

23,533,947–1,133,5373,108,93210,877,8358,413,643مألفرمد

87,661,612–9,805,72917,430,97435,630,38324,794,526مئشركات

2,365,2862,365,286––––ماتلكات و معلمت، صافي

1,139,4201,139,420––––موجودمت أخرى

18,699,01421,078,66058,462,36543,355,43515,281,329156,876,803إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك
والمؤسسات المالية األخرى

21,08421,084––––تحت مئطلب

7,290,950––519,4655,323,5301,447,955مستثاارمت ألجل ومبائغ مستححا ئلبنك مئاركزي مئسعودي

ودائع العمالء

70,073,79270,073,792––––ودملع تحت مئطلب، إدخار و أخرى

49,380,486–26,575,63521,699,6841,102,0353,132مستثاارمت عاالء ألجل

110,381110,381––––مبائغ مستححا ئاالك وقلمت في صناديق مستثااريا

5,571,3235,571,323––––مطلوبات أخرى

24,428,78724,428,787––––قحوق مئالكلا

27,095,10027,023,2142,549,9903,132100,205,367156,876,803إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

التعهدات وااللتزامات المحتملة

2,206,196–2,203,2932,53097276معتاادمت مستنليا

11,185,117–8,814,595885,2911,385,48199,750خطابات ضاان

461,108–2,480––458,628قبوالت

69,441–––69,441–تعهلمت ملتاان غلر قابلا ئلنحض

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

31 المخاطر التشغيلية
مئاخاطر مئتشغلللا هي مخاطر قلوث خسالر قل تنتج عن قصور أو فشل في 

مإلجرمءمت مئلمخللا، أو مألنظاا مآلئلا، أو مئاوظفلن، أو بفعل عوممل خارجلا 
أخرى، وقل تحع بأي جزء من مئاصرف أو خالل أي نشاط فله. 

وئلى مئاصرف فريق إلدمرا مخاطر مئتشغلل كجزء من مجاوعا إدمرا 
مئاخاطر ومئتي تتوئى متابعا ورقابا قاالت مئاخاطر مئتشغلللا في مئاصرف. 

وتسترشل هذه مئوقلا بسلاسا مخاطر مئتشغلل وإطار مئعال مئخاص بها. 
وبغرض تنظلا قلاس مخاطر مئتشغلل ومئتخفلف من آثارها، قام مئاصرف 

بتأسلس مطار عال ئلرقابا مئلمخللا وبلئا مألعاال من خالل مئحلاس مئذمتي 
ومئتحكا بائاخاطر )RCSA( باإلضافا إئى مستحلمث مؤشرمت مئاخاطر 

مألساسلا )KRIs( ئجالع وقلمت مألعاال ودعا مألعاال، ويتا مرمقبا محايلس 
مئاخاطر من قبل إدمرا مخاطر مئتشغلل بشكل مستار، باإلضافا إئى ذئك، 

أكال مئاصرف بنجاح توثلق ومختبار برنامج مستارمريا مألعاال وتجهلز موقع 
طومرئ قاالت مئكومرث.

32 مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية
كون مئاصرف أقل مئاصارف مئاتومفحا مع مئشريعا، فحل يتعرض مئاصرف 

ئاخاطر علم مالئتزمم بائضومبط مئشرعلا، وئلتحللل من هذه مئاخاطر، قام 
مئاصرف بوضع سلاسات وإجرمءمت شاملا ئالئتزمم بذئك، إضافا إئى تشكلل 

 وإدمرا رقابا شرعلا.
ً

ئجنا شرعلا

33 مخاطر السمعة
تشال أي آثار عكسلا قل تحع على مئاصرف نتلجا ساعا سلبلا عن منتجات 

مئاصرف أو خلماته، أو كفاءته، أو سالما أعاائه.

 يلتزم بائضومبط ومألقكام مئشرعلا في جالع معاائه 
ً
وكون مئاصرف مصرفا

فتعل مخاطر علم مالئتزمم بائضومبط مئشرعلا أقل أها مسببات مخاطر 
مئساعا، كاا أن قاالت مالقتلال مئكبلرا و شكاوى مئعاالء ومئعحوبات 

مئنظاملا ومالنطباعات مئسلبلا عن موقف وقلرا مئاصرف مئاائلا تعل مصادر 
 ئتلك مئاخاطر ويحرص 

ً
أخرى ئاخاطر مئساعا. ويوئي مئاصرف مهتااما كبلرم

 
ً
على وضع مئضومبط مئكفللا ئلحل منها ومنعها. ويستخلم مئاصرف قائلا

بطاقات قلاس مألدمء مئاتومزن )Scorecards( ئتحللا مخاطر مئساعا، وتحوم 
مجاوعا مئاخاطر في مئاصرف من خالل تلك مألدومت بتجالع وتحللل نتالج 
قلاس مئاخاطر من مجاوعات مألعاال الستنتاج مئاؤشرمت مئعاما ئاخاطر 

مئساعا على مئاصرف.

34 القيمة العادلة للموجودات
 والمطلوبات المالية

تاثل مئحلاا مئعادئا مئسعر مئذي سلتا مستالمه محابل بلع موجودمت أو 
مئالفوع ئسلمد مطلوبات في مئحاالت مالعتلاديا بلن مئاتعامللن في مئسوق 

في تاريخ مئحلاس، ويتا قلاس مئحلاا مئعادئا على مفترمض تححق أي من:

وجود سوق أساسي متاح ئلاوجودمت ومئاطلوبات، أو – 

في قال علم وجود سوق مساسي متاح، ينظر في أفضل مألسومق – 
مألخرى مئاتاقا ئلاوجودمت ومئاطلوبات.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

إن مئحلا مئعادئا ئألدومت مئاائلا مئاثبتا في قالاا مئاركز مئاائي ال تختلف 
بشكل كبلر عن قلاتها مئحائلا مئاضانا في مئحوملا مئاائلا مئاوقلا.

يستخلم مئاصرف مئاستويات مئتائلا عنل تحليل مئحلاا مئعادئا ئألدومت 
مئاائلا ومإلفصاح عنها:

المستوى األول: مألسعار مئاتلموئا في مألسومق مئاائلا مئنشطا ئنفس 
مألدما )بلون تعليل أو تجليل(.

المستوى الثاني: ملخالت غلر مألسعار مئاتلموئا مئالرجا في مئاستوى 
مألول ومئتي ياكن مالقظتها إما بشكل مباشر )مثل أي أسعار( أو بشكل غلر 
مباشر )أي مستالا من مألسعار(. وتشال هذه مئفئا مألدومت مئاائلا مئتي 

تحّلر قلاتها باستخلمم: أسعار مئسوق مئاعروضا في مألسومق مئنشطا 
ألدومت مائلا مااثلا؛ ومألسعار مئاحتبسا ألدومت مائلا مااثلا أو مشابها 

 أو غلر ذئك من آئلات مئتحللا مئتي ياكن 
ً
في مألسومق مئتي تعتبر أقل نشاطا

فلها مالقظا جالع مئالخالت مئهاما بشكل مباشر أو غلر مباشر من بلانات 
مئسوق.

المستوى الثالث: مئالخالت مئتي ال ياكن مالقظتها. وتشال هذه مئفئا 
جالع مألدومت مئاائلا مئتي تتضّان آئلا تحللاها ملخالت ال ياكن مالقظتها، 
كاا أن مئالخالت غلر مئحابلا ئلارمقبا ئها تأثلر كبلر على تحللا تلك مألدومت. 

وتشال هذه مئفئا مألدومت مئاائلا مئتي تحلر قلاتها على أساس مألسعار 
مئاتلموئا ئألدومت مئاااثلا ومئتي يلزم إجرمء تعليالت عللها أو متخاذ 

مفترمضات هاما بشأنها ال ياكن مالقظتها ئتعكس مالختالفات بلن مألدومت.

تقنيات التقييم والمدخالت الهامه غير المالحظة 
لألدوات المالية بالقيمة العادلة

مستخلم مئاصرف تحنلات تحللا متنوعا ئحلاس مئحلا مئعادئا ئالستثاارمت 
في مئاستوى 2 ومئاستوى 3 كاا في 31 ديسابر 2021م و 31 ديسابر 

2020م، باإلضافا إئى تحليل مئالخالت مئهامه مئاستخلما غلر مئاالقظا.

وفلاا يتعلق بتحللا مالستثاارمت في مئصناديق مالستثااريا، يستخلم 
مئاصرف تحارير ملرمء مئصناديق. ينشر ملرمء مئصناديق نااذج تحللا مختلفه 

)مثل نااذج مئتلفحات مئنحليا مئاخصوما ونااذج مئاضاعفات( ئتحللا 
مئاوجودمت مألساسلا مئاصنفا في مطار مئاستويلن 2 و 3 من مئتسلسل 
مئهرمي ئلحلاا مئعادئا ئلصنلوق مئاعني. تشال مئالخالت مئهامه غلر 
مئاالقظا مئتي يتا تضالنها في نااذج مئتحللا مئتي يستخلمها ملرمء 

مئصناديق معلالت مئخصا مئاعلئا قسب مئاخاطر، ومئحلرا على مئتسويق 
وخصومات مئسلوئا وعوممل مئتحكا.

ئتحللا مالستثاارمت في مئصكوك غلر مئاتلموئا، يستخلم مئاصرف تحنلات 
أخرى ئلتحللا مثل تحللا مئتلفحات مئنحليا مئاخصوما.

سلؤدي مئتغللر مئاوجب أو مئسائب باحلمر 10 نحاط أساس إئى تغللر مئحلاا 
مئعادئا الستثاارمت مئصكوك غلر مئاتلموئا باحلمر +/- 19.5 مللون ريال 

سعودي.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

)أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة
يشتال مئجلول مآلتي على تحللل مألدومت مئاائلا مئاسجلا بائحلاا مئعادئا مئاثبتا قسب مئاستويات مئهرملا ئحلاتها مئعادئا:

المستوى األول2021م
)بآالف الرياالت 

السعودية(

المستوى الثاني
)بآالف الرياالت 

السعودية(

المستوى الثالث
)بآالف الرياالت 

السعودية(

اإلجمالي
)بآالف الرياالت 

السعودية(

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

13,537124,005–110,468أسها

188,0791,827,813225,8532,241,745صناديق مستثااريا

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

16,204463,576–447,372أسها

6,949,049–2,201,8334,747,216صكوك

2,947,7526,575,029255,5949,778,375اإلجمالي

مئاستوى مألول2020م
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مئاستوى مئثاني
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مئاستوى مئثائث
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

مإلجاائي
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

94,742–92,7841,958أسها

96,8201,793,211200,7802,090,811صناديق مستثااريا

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

17,967175,370–157,403أسها

4,340,751–1,196,0883,144,663صكوك

1,543,0954,939,832218,7476,701,674اإلجمالي

تا تحويل موجودمت مائلا ملرجا بائحلاا مئعادئا من خالل قالاا مئلخل تبلغ 12 مللون ريال سعودي من مئاستوى 2 إئى مئاستوى 3 خالل مئعام. خالف ذئك 
ال يوجل هناك أي عاللات تحويل أخرى بلن مئارمقل مألوئى ومئثانلا ومئثائثا خالل مئعام.

تسوية القيمة العادلة للمستوى الثالث
يعرض مئجلول مآلتي مئتسويا من مألرصلا مالفتتاقلا إئى مألرصلا مئختاملا ئلاستوى مئثائث من مئحلا مئعادئا.

موجودمت مائلا ملرجا 
بائحلاا مئعادئا من خالل 

قالاا مئلخل 
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

موجودمت مائلا ملرجا 
بائحلاا مئعادئا من خالل 

مئلخل مئشامل مآلخر 
)بآالف مئرياالت مئسعوديا(

200,78017,967مئرصلل كاا في 1 يناير 2021م 

18,4606,875مإلضافات/مالستثاارمت مئجليلا

–12,000مئاحول من مئاستوى مئثاني إئى مئاستوى مئثائث

)1,138()20,274(مئعالل مئرأساائي ومالستبعادمت خالل مئسنا 

)7,500(28,424صافي مئتغلر في مئحلاا مئعادئا )غلر مححق(

239,39016,204الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

)ب( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة
تعتال مإلدمرا طريحا مئتلفحات مئنحليا مئاخصوما باستخلمم منحنى مئعالل مئحائي ئتحلير مئحلاا مئعادئا ئألدومت مئاائلا، مئتي يتا تصنلفها ضان مئاستوى 

مئثائث من مئتسلسل مئهرمي ئلحلاا مئعادئا باستثناء مالستثاارمت في مئصكوك ومئارمبحا مع مئبنك مئاركزي مئسعودي ومئتي يتا تصنلفها ضان مئاستوى 
مئثاني. يوضح مئجلول مآلتي مئحلا مئعادئا ئألدومت مئاائلا مئاسجلا بائتكلفا مئاستنفذا:

20212020

القيمة
الدفترية

)بآالف الرياالت 
السعودية(

القيمة
العادلة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

مئحلاا
مئلفتريا

)بآالف مئرياالت 
مئسعوديا(

القيمة
العادلة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

الموجودات

738,073738,073443,002443,002أرصلا ئلى مئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى

 4,973,438  4,905,571 906,617905,875مستثاارمت – مرمبحات مع مئبنك مئاركزي مئسعودي

 17,903,361  17,846,720 22,535,78322,581,490صكوك بائتكلفا مئاستنفذا

126,271,491126,892,032111,195,559111,779,629مئتاويل، صافي

المطلوبات

 7,341,092  7,312,034 15,239,79115,239,376أرصلا ئلبنك مئاركزي مئسعودي ومئبنوك ومئاؤسسات مئاائلا مألخرى

119,553,624 119,454,278 121,060,551121,135,509ودملع مئعاالء 

35 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل مئاصرف خالل نشاطاته مئعاديا مع أطرمف ذمت عالقا. تخضع مئاعامالت مع مألطرمف ذوي مئعالقا ئلنسب مئانصوص عللها في نظام مرمقبا مئبنوك 

ومئتعللاات مئصادرا عن مئبنك مئاركزي مئسعودي.

 باألرصلا مئناتجا عن تلك مئاعامالت مئالرجا في مئحوملا مئاائلا مئاوقلا كاا في 31 ديسابر:
ً
فلاا يلي بلانا

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي االدارة وكبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم

43,68526,114تاويل كبار موظفي مإلدمرا 

745,520493,820تاويل ئألطرمف ذمت عالقا أخرى

323,5384,762,552ودملع مئعاالء

66,68080,818مستثاارمت في شركا زمللا ومشروع مشترك

صناديق المصرف االستثمارية

1,755,6311,665,653مستثاارمت في صناديق مستثااريا

2,627,303–تاويل صناديق مستثااريا

216,662429,132ودملع من صناديق مستثااريا

–50,388تاّول من صناديق مستثااريا

تشتال ودملع مئعاالء بصورا رللسلا على مئودملع من كبار مئاساهالن ومئشركات مئانتسبا ئها وأعضاء مجلس مإلدمرا.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020مئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

 باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 
ً
)أ ( فيما يلي تحليال

قائمة الدخل الموحدة:

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

10,877125,129مئلخل من مئتاويل 

25,151135,805مئعالل على مستثاارمت عاالء ألجل

332,191292,417أتعاب خلمات مصرفلا، صافي

6,2715,766مكافآت معضاء مجلس مإلدمرا 

تتفق مئسلف ومئاصاريف مئخاصا بائالرمء مئتنفلذيلن مع شروط مئتوظلف مالعتلاديا.

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
ً
)ب ( فيما يلي تحليال

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

71,36373,759مزميا موظفلن قصلرا مالجل 

7,6828,931مكافأا نهايا مئخلما

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020مئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020
)بآالف مئرياالت 

مئسعوديا(

بيان

133,095,735123,738,743مخاطر ماللتاان ئلاوجودمت مئارجحا مئاخاطر 

11,242,75610,118,355مئاخاطر مئتشغلللا ئلاوجودمت مئارجحا مئاخاطر 

945,7124,491,592مخاطر مئسوق ئلاوجودمت مئارجحا مئاخاطر 

145,284,203138,348,690إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

31,433,89525,151,654رأس مئاال مألساسي 

1,663,6971,546,734رأس مئاال مئاسانل 

33,097,59226,698,388إجمالي رأس المال األساسي والمساند

نسبة كفاية رأس المال %

18%22%رأس مئاال مألساسي

19%23%رأس المال األساسي والمساند

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

36 كفاية رأس المال
تتاثل أهلمف مئاصرف عنل إدمرا رأس مئاال في مالئتزمم باتطلبات رأس مئاال 

مئصادرا من قبل مئبنك مئاركزي مئسعودي، ومئحفاظ على محلرا مئاصرف 
في مالستارمر في مئعال وفحا ئابلأ مالستارمريا، ومئحفاظ على وجود رأس 

مال قوي.

يتا مرمقبا كفايا رأس مئاال و مستخلمم رأس مئاال مئنظامي من قبل إدمرا 
مئاصرف، وتتطلب مئتعللاات مئصادرا من مئبنك مئاركزي مئسعودي مإلقتفاظ 

بحل أدنى من رأس مئاال مئنظامي، وأن تكون نسبا مجاائي رأس مئاال 
مئنظامي مئى مئاوجودمت مئارجحا مئاخاطر عنل أو تزيل عن مئحل مألدنى 

مئاحلد من مئبنك مئاركزي بنسبا %8.

يحوم مئاصرف بارمقبا ملى كفايا رأساائه وذئك بإستخلمم مئاعلالت 
مئاحلدا من قبل مئبنك مئاركزي مئسعودي، وباوجبها يتا قلاس ملى 

كفايا رأس مئاال مئاؤهل مع مئاوجودمت و مالئتزممات مئظاهرا في قالاا 
مئاركز مئاائي بإستخلمم مألرصلا مئارجحا إلظهار مخاطرها مئنسبلا.

أصلر مئبنك مئاركزي مئسعودي إرشادمت وإطار عال ئتطبلق إعادا تشكلل 
 من 01 يناير 2013م. 

ً
رأس مئاال قسب متطلبات ئجنا بازل 3، ومئاطبحا إعتبارم

وعلله فحل تا مقتساب مئاوجودمت مئارجحا ئلاخاطر، وإجاائي رأس مئاال 
ومئاعلالت ذمت مئعالقا باستخلمم متطلبات بازل 3.

 ئتوجلهات مئبنك مئاركزي مئسعودي بخصوص مئاحاسبا ومئاعائجا 
ً
وفحا

مئتنظلالا ئتلمبلر مئلعا مالستثنالي خالل فترا تفشي وباء كورونا ومئصادرا 
في 26 أبريل 2020م، فحل أتاح مئبنك مئاركزي مئسعودي ئلبنوك إضافا ما 

يعادل 100% من مبلغ أثر مئلوم مألول ئتعليالت مئتحول مئاتعلحا بتطبلق 
مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي-9 إئى رأس مئاال مألساسي ئفترا مئسنتلن 
 باعلل 

ً
مئحادما 2020م و2021م، على أن يتا إطفاء مبلغ مإلضافا تلريجلا

ثابت على ملى مئسنومت مئـثالث مئالقحا. وعلله فحل قام مئاصرف بتطبلق 
هذه مئترتلبات مالنتحائلا مئاذكورا أعاله عنل مقتساب معلل كفايا رأس مئاال 

ئلاصرف معتبارم من 31 مارس 2020م.

في مئسابق، كان مئاصرف يطبق مئترتلبات مالنتحائلا مئاتعلحا برأس مئاال 
مئنظامي ومئتي ساحت ئلبنوك في مئلوم مألول من مئتطبلق ئلاعلار مئلوئي 
ئلتحرير مئاائي-9 )في 1 يناير 2018م( إطفاء أثر خسالر ماللتاان مئاتوقعا عنل 
مئتحول ئلاعلار على ملى )5( سنومت باستخلمم نهج خاص ئعكس أثر مئتحول 

ا ئتعالا مئبنك مئاركزي مئسعودي رقا 391000029731 بتاريخ 15 ربلع 
ً

وفح
مألول 1439هـ )مئاومفق 3 ديسابر, 2017م(.

كان تأثلر هذه مئترتلبات مالنتحائلا مئاعلئا على مستوى مئشريحا مألوئى 
 باعلل 40 نحطا أساس كاا في 31 ديسابر 2021م 

ً
ومئثانلا ئلاصرف ميجابلا

)31 ديسابر 2020م: 31 نحطا أساس(. 

37 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة
يحلم مئاصرف خلمات إدمرا مالستثاار ئعاالله من خالل شركته مئتابعا 

)شركا مإلنااء ئالستثاار( عبر صناديق مستثاار ويبلغ إجاائي موجودمت 
تلك مئصناديق 72,980 مللون ريال سعودي )2020م: 70,047 مللون ريال 

سعودي(.

38 برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي
ال تزمل جالحا كورونا )كوفلل-19( تعطل مألسومق مئعائالا وال تزمل مئعليل من 

مئاناطق مئجغرمفلا تعاني من مشاكل بسبب مئاتحورمت مئجليلا مئاتعلدا 
ئهذم مئفلروس، على مئرغا من أنه تات مئسلطرا على تفشي هذم مئوباء 

في مئسابق بعل تطبلق علا تلمبلر وقاللا صارما. وعلى مئرغا من ذئك فحل 
نجحت قكوما مئاالكا مئعربلا مئسعوديا قتى مآلن في مئسلطرا على منشار 

هذم مئوباء.

يومصل مئاصرف تحللا قائا مالقتصاد مئكلي مئرمهنا، باا في ذئك أثر هذه 
مئجالحا، وما نتج عن ذئك من تلمبلر ومبادرمت دعا من قكوما مئاالكا 

ومئبنك مئاركزي مئسعودي، مثل إعفاءآت مئسلمد وغلرها من قزم مئتخفلف 
مألخرى، مئتي طبحت على محافظ مئتاويل إئى جانب إجرمء مرمجعات على 
تركزمت مئتعّرضات ماللتاانلا على مستويات أكثر دقا ومئتركلز بشكل خاص 

على مئتركزمت في قطاعات مقتصاديا محلدا، وكذئك مئتركزمت في مئاناطق 
ومألطرمف مئاحابلا ومئحاايا مئضاانلا ومتخاذ مإلجرمءمت مئاناسبا ئارمجعا 

مئتصنلف ماللتااني ئلعاالء ومئشروع في إعادا هلكلا مئتاويل، عنل مئحاجا. 
كاا قام مئاصرف بتحليثات ضان ناوذج مقتساب خسالر ماللتاان مئاتوقعا 

 ئاعلل مئزيادا مئهاما في 
ً
ئتحسلن تطبلق معايلر تصنلف مئعاالء وفحا

مخاطر ماللتاان ئلعاالء مئاتضررين بغرض إجرمء مئفرز ومئتصنلف مئاناسبلن 
في نااذج مئاصرف.

1.38 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص 
ئاومجها آثار تفشي وباء كورونا، أطلق مئبنك مئاركزي مبادرمت وبرنامج دعا 

تاويل مئحطاع مئخاص في شهر مارس 2020م ئتحليا مئلعا مئالزم ئحطاع 
مئانشآت مئصغلرا ومئاتوسطا ومتناهلا مئصغر )MSME( مئتي ينطبق عللها 

 مئتعريف مئصادر من مئبنك مئاركزي رقا 381000064902 بتاريخ 16 جاادى 
مئثاني 1438هـ.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

 قتى مارس 
ً
كجزء من برنامج تأجلل مئلفعات مئذي أطلحه مئبنك مئاركزي في مارس 2020م ومع مزيل من مئتاليلمت ئلبرنامج مئتي تا مإلعالن عنها القحا

2022م، قام مئاصرف بتأجلل مألقساط مئاستححا على مئعاالء وملد آجال مستححاق تسهلالت مئتاويل ئجالع مئانشآت مئصغلرا ومئاتوسطا ومتناهلا مئصغر 
مئاؤهلا على مئنحو مآلتي:

مألقساط مئاؤجلا/فترا مئتاليلنوع مئلعا  برممج مئلعا 
)مللون ريال سعودي(

تكلفا مئتأجلل/مئتاليل
)مللون ريال سعودي(

761.021.3تأجلل أقساط أبريل 2020م – سبتابر 2020م 

485.87.8تأجلل أقساط أكتوبر 2020م – ديسابر 2020م

906.115.3تأجلل أقساط يناير 2021م – مارس 2021م 

1,962.886.5تاليل فترا أبريل 2021م – يونلو 2021م 

1,652.619.1تاليل فترا يوئلو 2021م – سبتابر 2021م 

877.311.1تاليل فترا أكتوبر 2021م – ديسابر 2021م

335.75.7تاليل فترا يناير 2022م – مارس 2022م 

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

39 التغييرات المرتقبة في المعايير الدولية للتقرير المالي
أصلر مئاجلس مئلوئي ئاعايلر مئاحاسبا )IASB( مئاعايلر مئاحاسبلا، ومئتعليالت على مئاعايلر مئتائلا، ومئتي يسري تاريخ تطبلحها ئلفترمت من 1 يناير 2022م 

وما بعلها. ئحل مختار مئاصرف علم مئتطبلق مئابكر ئهذه مئاعايلر ومئتعليالت، وئلس ئها تأثلر كبلر على قوملا مئاصرف مئاائلا مئاوقلا.

تاريخ مئسريانمئوصفمئاعايلر،مئتفسلرمت،ومئتعليالت

تعليل مئاعلار مئلوئي ئلتحرير 
مئاائي 16، “عحود مإليجار” - 

ممتلازمت مإليجار ذمت مئصلا بجالحا 
كوفلل-19 – تاليل مئوسللا 

مئعاللا 

نتلجا ئجالحا كورونا )كوفلل-19(، ُمنحت ممتلازمت إيجار ئلاستأجرين. في مايو 2020م، 
 على مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 16 ينص 

ً
نشر مجلس معايلر مئاحاسبا مئلوئلا تعليال

 متاقا مئخلار ئلاستأجرين في تحللا ما إذم كانت ممتلازمت 
ً
على أن يكون من مئاناسب عاللا

 ئإليجار. وفي 31 مارس 2021م، نشر مجلس معايلر 
ً
مإليجار مئاتعلحا بكوفلل-19 تعل تعليال

 ئتاليل تاريخ مالستححاق مئعالي من 30 يونلو 2021م إئى 
ً
 إضافلا

ً
مئاحاسبا مئلوئلا تعليال

30 يونلو 2022م. وياكن ئلاستأجرين أن يختاروم مئاحاسبا عن هذه مالمتلازمت مإليجاريا 
بنفس مئطريحا مئتي يختارونها ما ئا تكن تعليالت إيجار. وفي كثلر من مئحاالت، سلؤدي 

ذئك إئى مئاحاسبا عن مالمتلازمت كالفوعات إيجار متغلرا في مئفترا )مئفترمت( مئتي يحع 
فلها مئحلث أو مئشرط مئذي يؤدي إئى منخفاض مئلفع.

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 أبريل 2021م 

ومئفترمت مئتي تللها.

علد من مئتعليالت ضلحا مئنطاق 
ئلاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي 

3، ومعلار مئاحاسبا مئلوئي 
16، ومعلار مئاحاسبا مئلوئي 

37، إضافا ئبعض مئتحسلنات 
مئسنويا على مئاعلار مئلوئي 

ئلتحرير مئاائي 1، وعلى مئاعلار 
مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9، ومعلار 

مئاحاسبا مئلوئي 41، ومئاعلار 
مئلوئي ئلتحرير مئاائي 16

 سبق مئنص 
ً
حّلث مئتعليالت على مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 3 “تجالع مألعاال”، مرجعا

ُ
ت

علله في مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 3 يسترشل باإلطار مئافاهلاي ئلتحرير مئاائي دون 
تغللر مئاتطلبات مئاحاسبلا ئتجالع مألعاال.

تحظر مئتعليالت مئتي أدخلت على معلار مئاحاسبلا مئلوئي 16، “مئااتلكات ومآلالت 
ومئاعلمت” على مئشركات مئخصا من تكلفا مئااتلكات ومآلالت ومئاعلمت أي مبائغ محصلا 

 من 
ً
من بلع عناصر تا منتاجها أثناء قلام مئشركا بإعلمد مألصل ئالستخلمم مئاحصود. وبلال

ذئك، ستعترف مئشركا بتحصلالت مئابلعات هذه ومئتكائلف ذمت مئصلا في قالاا مئلخل.

مئتعليالت على معلار مئاحاسبا مئلوئي 37 “مئاخصصات ومالئتزممات مئاحتالا ومألصول 
مئاحتالا” تحلد أي مئتكائلف مئتي تضّانها مئشركا عنل تحللا ما إذم كان مئعحل سلجني 

خسالر.

ئحل أدخلت مئتحسلنات مئسنويا تعليالت طفلفا على مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 1 
“تطبلق مئاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي ألول مرا”، و مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9 

“مألدومت مئاائلا”، و معلار مئاحاسبا مئلوئي 41 “مئزرمعا”، ومألمثلا مئتوضلحلا مئاصاقبا 
ئلاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 16 “عحود مإليجار”. 

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 يناير 2022م 

ومئفترمت مئتي تللها.

تعليالت على معلار مئاحاسبا 
مئلوئي 1 “عرض مئحوملا مئاائلا” 

بشأن تصنلف مئاطلوبات

توضح هذه مئتعليالت محلودا مئنطاق مئتي أدخلت على معلار مئاحاسبا مئلوئي 1 “عرض 
 ئلححوق 

ً
مئحوملا مئاائلا”، أن مئاطلوبات تصنف إما على أنها متلموئا أو غلر متلموئا، تبعا

مئحالاا في نهايا مئفترا مئاشاوئا بائتحرير.

وال يتأثر مئتصنلف بتوقعات مئانشأا أو مألقلمث مئتي تحع بعل تاريخ مئتحرير )على سبلل 
مئاثال، مستالم تنازل أو فسخ مئعحل(. ويوضح مئتعليل أيضا ما يعنله معلار مئاحاسبا مئلوئي 

1 عنلما يشلر إئى “تسويا” مئاطلوبات. 

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 يناير 2023م 

ومئفترمت مئتي تللها.

تعليالت محلودا مئنطاق على 
معلار مئاحاسبا مئلوئي 1 وبلان 

مئااارسا 2 و معلار مئاحاسبا 
مئلوئي 8

تهلف مئتعليالت إئى تحسلن مإلفصاقات مئاتعلحا بائسلاسات مئاحاسبلا ومساعلا 
مستخلمي مئحوملا مئاائلا على مئتاللز بلن مئتغللرمت في مئتحليرمت مئاحاسبلا ومئتغلرمت 

في مئسلاسات مئاحاسبلا.

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في أو بعل 1 يناير 

2023م. 

تعليل معلار مئاحاسبا مئلوئي 
-12 مئضريبا مئاؤجلا مئاتعلحا 

بائاوجودمت ومئاطلوبات مئناشئا 
عن معاملا ومقلا

تتطلب هذه مئتعليالت من مئشركات مالعترمف بائضريبا مئاؤجلا على مئاعامالت مئتي تؤدي، 
عنل مالعترمف مألوئي، إئى مبائغ متساويا من مالختالفات مئاؤقتا مئخاضعا ئلضريبا ومئخصا.

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 يناير 2023م 

ومئفترمت مئتي تللها.

مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 
17، “عحود مئتأملن”، بصلغتها 

مئاعلئا في يونلو 2020م 

 
ً
يحل هذم مئاعلار محل مئاعلار 4 من مئاعايلر مئلوئلا ئلتحرير مئاائي، مئذي يساح قائلا
باجاوعا ومسعا من مئااارسات في مئاحاسبا على عحود مئتأملن. سلحلث مئاعلار 

 جوهريا في مئاحاسبا من جانب جالع مئانشآت مئتي تصلر 
ً
مئلوئي ئلتحرير مئاائي 17 تغللرم

عحود تأملن وعحود مستثاار ذمت ساات مشاركا تحليريا.

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 يناير 2023م 

ومئفترمت مئتي تللها.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

تا تحللا مألثر مئاحاسبي ئلتغللرمت مئاتعلحا بائتسهلالت ماللتاانلا 
مئاذكورا أعاله وتات مئاحاسبا عنها وفحا ئاتطلبات مئاعلار مئلوئي ئلتحرير 

مئاائي 9 باعتبارها تعليالت على مئترتلبات مئتعاقليا. نتج عن ذئك خسالر 
تعليل إجاائلا بلغت 166.8 مللون ريال سعودي تا تسجلل 122.4 مللون ريال 

سعودي منها خالل مئسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م )2020م: 44.4 
مللون ريال سعودي( وتا عرضها كجزء من صافي إيرمدمت مئتاويل.

خالل مئسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م، تا إضافا مبلغ 67.6 مللون 
ريال سعودي )2020م: 22.5 مللون ريال سعودي( إئى قالاا مئلخل 

مئاوقلا تتعلق بإطفاء خسالر مئتعليل.

في ظل غلاب مئعوممل مألخرى، ال يزمل مئاصرف يرى أن مئاشاركا في 
برنامج تأجلل مئلفعات بحل ذمتها، ال تاثل زيادا جوهريا في مخاطر ماللتاان 

عنل تحللا خسالر ماللتاان مئاتوقعا ئاحافظ تاويل مئشركات مئصغلرا 
ومئاتوسطا ومتناهلا مئصغر.

قام مئاصرف بتحللا قجا مئزيادا مئجوهريا في مخاطر ماللتاان ئلعاالء 
مئحالالن ومئعاالء مئارقللن من مئارقلا مألوئى و مئثانلا إئى مئارقلا مئثانلا 

ومئثائثا مئناتجا عن خفض مئتصنلف ماللتااني ئلعاالء خالل مئسنا مئانتهلا 
في 31 ديسابر 2021م ومئبائغا 691.1 مللون ريال سعودي.

كاا سبق مإلشارا إئله في ماليضاح 11، وبغرض تعويض مئاصرف عن مئتكائلف 
ذمت مئصلا مئتي يتوقع أن يتكبلها مئاصرف في إطار مشاركته في برنامج 
مئلعا مئاحلما من مئبنك مئاركزي مئسعودي، فحل تلحى مئاصرف ودملع 

بعوملل صفريا من مئبنك مئاركزي مئسعودي تبلغ قلاتها 7,253 مللون 
 قكوملا. ئحل 

ً
ريال سعودي وبآجال مستححاق متفاوتا، ومئتي تعتبر منحا

توصلت مإلدمرا بناًء على مئارمسالت من مئبنك مئاركزي مئسعودي إئى أن 
هذه مئانح مئحكوملا تتعلق في مئاحام مألول بائتعويض عن خسارا مئتعليل 

مئاتكبلا جرمء تأجلل مئلفعات. ئحل تات مئاحاسبا عن منافع مبائغ مئلعا 
 ئاتطلبات مئاحاسبا عن مئانح مئحكوملا. ئحل مارست 

ً
بشكل منتظا، وفحا

مإلدمرا بعض مألقكام عنل مالعترمف بإيرمدمت مئانحا وقلاسها. بلغ إجاائي دخل 
منافع مئانح مئحكوملا 281.3 مللون ريال سعودي وتا مثبات جزء منه بلغ 

127.9 مللون ريال سعودي خالل مئسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م في 
قالاا مئلخل مئاوقلا )2020م: 55.6 مللون ريال سعودي( ويرتبط هذم مئلخل 

بودملع مئبنك مئاركزي ذمت مئصلا، وبلغ إجاائي إيرمدمت مئانح مئاؤجلا 97.7 
مللون ريال سعودي كاا في 31 ديسابر 2021م )2020م: 27.9 مللون ريال 

سعودي(. خالل مئسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021، تا إثبات مصروفات 
بلغت 50.9 مللون ريال سعودي في قالاا مئلخل مئاوقلا تتعلق بإطفاء 

منافع مئانح )2020م: 13.7 مللون ريال سعودي(.
 

برنامج ضمانات التسهيل:
كاا في 31 ديسابر 2021م، شارك مئاصرف في برنامج ضاان مئتسهلالت 

مئاحلم من مئبنك مئاركزي مئسعودي. وقل تلحى مئاصرف من مئبنك 
 
ً
 ملسرم

ً
مئاركزي مئسعودي مبلغ 1,121 مللون ريال سعودي ئتحلياه تاويال

إئى مئانشآت مئصغلرا ومئاتوسطا ومتناهلا مئصغر مئتي تنطبق عللها 
 ألن مئضاانات في إطار 

ً
مئشروط في إطار برنامج ضاان مئتسهلالت. ونظرم

 من ترتلبات مئتاويل؛ وعلله فإن مئلعا 
ً
 أساسلا

ً
برنامج مئكفائا تشكل جزءم

مئاتعلق بها مئاستلا من مئبنك مئاركزي مئسعودي ال ينلرج تحت إطار مئانح 
مئحكوملا، ويتا مالعترمف به كإئتزمم مائي باوجب مطلبات مئاعلار مئلوئي 
ئلتحرير مئاائي9-. تات مئاحاسبا عن منافع معلالت أرباح مئتاّول مئالعوم 

على أساس ثابت وفحا ئاتطلبات مئاحاسبا عن مألدومت مئاائلا، ونتج عن ذئك 
مالعترمف بإجاائي دخل قلره 7.6 مللون ريال سعودي، قلث تا إثباتها في 

قالاا مئلخل مئاوقلا ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2021م )2020م: 5.9 
مللون ريال سعودي(.
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مئحوملا مئاائلا مئاوقلا <

تاريخ مئسريانمئوصفمئاعايلر،مئتفسلرمت،ومئتعليالت

مئتعليل محلود مئنطاق 
ئاتطلبات مئتحّول في مئاعلار 

مئلوئي ئلتحرير مئاائي 17 
“عحود مئتأملن”

يتعلق مئتعليل بتحّول شركات مئتأملن إئى مئاعلار مئجليل فحط – وال يؤثر ذئك على أي 
متطلبات أخرى في مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 17.

مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 17 و مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 9 ئها متطلبات تحّول 
مختلفا. وبائنسبا ئبعض شركات مئتأملن، ياكن أن تتسبب هذه مالختالفات في تكوين علم 

تطابق محاسبي مؤقت بلن مألصول مئاائلا وخصوم عحود مئتأملن في بلانات مئاحارنا مئتي 
تحلمها في قوملاها مئاائلا عنل تطبلق مئاعلار مئلوئي ئلتحرير مئاائي 17 مئاعلار مئلوئي 

ئلتحرير مئاائي 9 ئلارا مألوئى.

سلساعل هذم مئتعليل شركات مئتأملن على تجنب قاالت علم مئتطابق مئاحاسبي مئاؤقتا 
هذه، وبائتائي سلحسن من فاللا بلانات مئاحارنا ئلاستثارين. ويتا هذم مئتحسلن من خالل 

متاقا خلار تحليا بلانات مئاحارنا عن مألصول مئاائلا ئشركات مئتأملن.

مئفترمت مئسنويا مئتي 
تبلأ في 1 يناير 2023م 

ومئفترمت مئتي تللها.

40 أرقام المقارنة 
ئعرض أفضل تا إعادا تبويب أو تصنلف بعض أرقام مئاحارنا في مئحاالت مئتي تتطلب ذئك ، وئكن ئا يتا إجرمء أي إعادا تبويب أو تصنلف هام في هذه 
مئحوملا مئاائلا مئاوقلا. ئلسنا مئانتهلا في 31 ديسابر 2020م، تا إعادا تصنلف مبلغ 52.6 مللون ريال سعودي من “مئاصاريف مئعاوملا ومإلدمريا 

مألخرى” إئى “مصاريف رسوم مئخلمات مئاصرفلا”.

41 اعتماد القوائم المالية الموحدة
معتال مجلس مإلدمرا هذه مئحوملا مئاائلا مئاوقلا بتاريخ 2 رجب 1443 هجريا )مئاومفق 3 فبرمير 2022م(.

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 

ئلسنتلن مئانتهلتلن في 31 ديسابر2021م و 2020م

 فروع 
المصرف

المدينةاسم الفرع

مئرياضمئفرع مئرللسي 

مئرياض قي مئعال

مئرياض قي مئعزيزيا 

مئرياضقي مئليرا

مئرياض قي مئفاروق 

مئرياضقي مئغلير

مئرياضقي مئالز 

مئرياضقي مئاروج 

مئرياض قي مئاربع 

مئرياض قي مئنلى

مئرياض قي مئنهضا 

مئرياضقي مئنسلا

مئرياضقي مئنزها 

مئرياض قي مئربوا  

مئرياض قي مئرومبي  

مئرياضقي مئروضا 

مئرياض قي مئريان 

مئرياضقي  مئشفاء –  طريق ديرمب 

مئرياض قي مئشفاء 

مئرياض شارع مئسويلي 

مئرياضقي مئلرموك 

مئرياضقي مئلاسالن 

مئرياض قي ظهرا مئبليعا 

مئرياض قي ظهرا ئبن

مئرياضمئالينا مئرقالا 

مئرياض قي قطلن

مئرياض قي مئالك فلصل 

 طريق مألملر محال بن 
عبلمئعزيز ) مئتحللا ( 

مئرياض 

مئرياضقي قرطبا 

مئرياضقي مئالينا مئصناعلا مئثانلا  

مئرياضشارع  مئتخصصي

مئرياضقي مئسويلي مئغربي 

مبها قي مئسل 

مئباقامئباقا 

مئلمامقي غرناطا 

مئلمامقي أقل 

المدينةاسم الفرع

مئلمام قي مئريان  

مئلمامقي مئطبلشي 

مئلماممطار مئالك فهل 

مئلمام    قي طلبا 

مئالينا مئانوراقي مئلفاع 

مئالينا مئانوراقي مئخائليا  

مئالينا مئانوراقي مئحبلتلن 

مئبكلريا قي مئخائليا 

مئلرعلا قي مئخائليا 

مئلومدمي قي مئحرملن 

مئجبلل مئبلل قي طلبا

مئجبلل مئصناعلا قي مئفناتلر  

مئخرج مئخرج 

  مئاجاعا قي مئالك فهل 

مئحطلف مئحطلف

مئحرياتمئحريات

مئرس مئرس

مئطالفقي مئفلصللا 

مئزئفي قي مئخائليا 

عرعرقي مئروضا  

بلشاقي مئاطار 

بريلاقي مئصفرمء  

بريلا قي مئريان 

مئظهرمن قي مئلوقا 

مئظهرمن    قي مئحصور 

قفر مئباطن قي مئبلليا  

قفر مئباطنملينا مئالك خائل مئعسكريا  

قاللقي مئاطار  

قالل قي مئانتزه  

مئهفوفقي مئروضا 

مئهفوفقي مئسوق 

ينبع مئصناعلا قي مئنخلل 

جازمنقي مئشاطئ

جازمنقي مئصفا

جلاقي مئانار 

جلا قي مئصفا 

جلاقي مئربوا 

المدينةاسم الفرع

جلا قي مئروضا  

جلا قي مئبلل 

جلاقي مئاروا 

جلاقي مئعزيزيا 

جلاقي مئرقاب 

جلا قي مئشاطئ 

خالس مشلطقي مئروضا  

مئخبر قي مئتحللا 

مئخبر قي مئهلم

مئخبر قي مئجوهرا

مئخبر قي مئلرموك  

مئخبر  قي مئرمكا 

مئخبر قي مئثحبا 

مكا مئاكرماقي مئعومئي

مكا مئاكرما قي مئعزيزيا   

مكا مئاكرماقي مئشوقلا 

مكا مئاكرمامئنزها 

مئابرز قي مئخرس   

نجرمنقي مالملر مشعل  

عنلزاقي مالشرفلا 

رفحاقي مئعزيزيا 

رمس تنورا قي مئفلخاء

صبلاءقي مئاحاليا 

شحرمء شحرمء

سكاكاقي مئشلهوب 

تبوكقي مئاروج   

طريفقي مئلرموك 
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معلومات عن 
الشركة

االسم
مصرف مإلنااء 

االسم التجاري
مصرف مإلنااء

رقم السجل التجاري
1010250808

الشعار المسجل

الشكل القانوني
شركا مساهاا سعوديا - ملرجا في مئسوق مئاائلا 

اإلدراج في السوق المالية
أسها مئاصرف ملرجا في مئسوق مئاائلا "تلمول مئسعوديا" منذ عام 2008م

رمز السهم
1150

الشركات التابعة والفروع

مئلوئا محل مئتأسلس  مئلوئا محل مئعاللات مسا مئشركا مئتابعا 

مئاالكا مئعربلا مئسعوديامئاالكا مئعربلا مئسعودياشركا مإلنااء ئالستثاار )شركا مساهاا محفلا(

مئاالكا مئعربلا مئسعوديامئاالكا مئعربلا مئسعودياشركا مئتحنلا مئاائلا مئسعوديا )شركا مساهاا محفلا(

مئاالكا مئعربلا مئسعوديامئاالكا مئعربلا مئسعودياشركا وكائا مإلنااء ئلتأملن مئتعاوني )شركا ذمت مسؤوئلا محلودا(

مئاالكا مئعربلا مئسعوديامئاالكا مئعربلا مئسعودياشركا مإلنااء إسناد )شركا ذمت مسؤوئلا محلودا(

مئاالكا مئعربلا مئسعوديامئاالكا مئعربلا مئسعودياشركا مئتنوير مئعحاريا )شركا ذمت مسؤوئلا محلودا(

مراجعو الحسابات المستقلين
برميس ووتر هاوس كوبرز وإرنست ويونغ

المكتب الرئيسي/المكتب المسجل
برج مئعنود،

طريق مئالك فهل،
ص.ب. 66674،
مئرياض 11586،

مئاالكا مئعربلا مئسعوديا
مئهاتف :966-11-218-5555 + 

مئفاكس :966-11-218-5000 + 
 info@alinma.com: مئبريل مإلئكتروني






