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فريق محترف من الكوادر الوطنية المؤهلة لتقديم 
تجربة مصرفية فريدة يستحقها شركاء اإلنماء.

قدم مصرف اإلنماء خالل العام الماضي العديد من 
المنتجات والخدمات النوعية حقق من خاللها العديد 
 لنهج المصرف في  

ً
من جوائز التميز والريادة استمرارا

االهتمام بشركاء اإلنماء و تقديم  المنتجات  والخدمات 
 المصرفية  المتميزة  المتوافقة  مع  األحكام  والضوابط 

 الشرعية.                                                       
 

مصرف اإلنماء.. نحن نهتم

الـســالم عــلــيكـم

استمرار البناء والتطوير والحرص على اإلبداع والتفوق 
هو محور العمل في مصرف اإلنماء مستمدين العون 
 وجل ثم بمجهود منسوبي ومنسوبات 

ّ
من الله عز

المصرف وعملهم الدؤوب لتقديم خدمات مصرفية 
عصرية ترقى لتطلعات شركاء اإلنماء.

ترتقي  خدمة  تقديم  إلى  اإلنماء  مصرف  يسعى 
لتطلعات شركائه باستخدام أحدث التقنيات واألساليب 
الفروع  من  حديثة  وشبكة  المعاصرة  المصرفية 
والصرافات اآللية تغطي كافة مناطق المملكة بإدارة 
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رؤية
المصرف

لنكون شريكك المالي المفضل.

رسالة
المصرف

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

رؤيـتـنــا
رسالتنا
قيمنــــا
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قيم
المصرف

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

خدمة الشريك
Serving Partner

الترابط بين الزمالء
Strengthening
Relationships

السعي للقيادة
Striving to Lead

األمانة
Honesty

اإلبداع
Innovation

احترام الجميع
Respect for All

المبادرة
Taking Initiative

خدمة المجتمع
 Serving the
Community
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التأسيس
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التأسيس
تأسس مصرف اإلنماء كشركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1٥( وتاريخ 
1427/2/28هـ الموافق 2006/٣/28م، والسجل التجاري رقم )10102٥0808( وتاريخ 21 جمادى األولى 1429هـ 
الموافق 26 مايو 2008م، لتقديم الخدمات المصرفية واالستثمارية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية.

رأس مال المصرف
 بلغ رأس مال مصرف اإلنماء )1٥,000,000,000( خمسة عشر ألف مليون ريال مقسم إلى )1,٥00,000,000( ألف 
 متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية.

ً
 اسميا

ً
وخمسمائة مليون سهما

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

شهر ربيع الثاني من عام 1429هـ الموافق شهر أبريل 2008م.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين 

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عّداس

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك   

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن دايل

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ مطلق بن حمد المريشد  

عضو مجلس اإلدارة

معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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بسم الله الرحمن الرحيم

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

باألصالة عن نفسي،  ونيابة عن الزمالء أعضاء مجلس 
إدارة  مصرف  اإلنماء،  يسرني  أن أقدم لكم التقرير 
 السنوي  للعام  المالي  المنتهي  في  ٣1  ديسمبر 
 2019م  والذي  يلقي  الضوء  على  نتائج  أنشطة  المصرف 
 الرئيسية  والنتائج  التشغيلية والقوائم المدققة للسنة 

المالية المنتهية في ٣1  ديسمبر  2019م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

وأود في البداية أن أعبر عن كامل اعتزازي وسعادتي 
 
ً
باإلنجازات والنتائج المحققة خالل عام 2019م، مشيدا

بالجهود المبذولة والنجاحات المحققة التي من خاللها 
استطعنا تعزيز قوة المركز المالي لمصرف اإلنماء 
رغم المنافسة الشديدة والتحديات الكبيرة، مؤكدين 
العزم على استمرار العمل بإذن الله في طريق النجاح 
لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية التي 

تتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية.

حقق  مصرف اإلنماء  في  العام  المالي 2019م   ولله 
 الحمد نتائج  مالية  وتشغيلية  إيجابية   حيث  بلغ  صافي 
 األرباح 2.٥٣٥  مليون ريال، وارتفعت موجودات المصرف 
خالل عام 2019م بنسبة 8٪ حيث بلغت 1٣1.8٣9 مليون 
ريال مقابل 121.٥٣8 مليون ريال في العام السابق 
2018م، وبلغ اجمالي ربح العمليات خالل عام 2019م 
٥.610 مليون ريال مقابل 4.84٥ مليون ريال للعام 
السابzق 2018م بارتفاع قدره 16٪، كما بلغ الربح 
من األنشطة الرئيسية لعام 2019م 4.٣94 مليون 
ريال مقابل ٣.798 مليون ريال للعام السابق بارتفاع 
قدره 16٪، كما بلغت محفظة التمويل في ٣1 ديسمبر 
2019م 94.801 مليون ريال مقابل 8٣.889 مليون 
ريال في ٣1 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 1٣٪ ، كما 
بلغت ودائع العمالء في نهاية عام 2019م 102.06٣ 
مليون ريال مقابل 90.128 مليون ريال للعام السابق 

بارتفاع قدره ٪1٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .              

لقد استمر مصرف اإلنماء في تلبية احتياجات شركاءه 
من القطاعين العام والخاص حيث قدم خالل العام 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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وتكاتف وتعاضد من الجميع فلهم كل الشكر والتقدير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
وفي  الختام  ال  يسعني  إال  أن  أتقدم  بالشكر  والعرفان 
 إلى  مقام  خادم  الحرمين  الشريفين  الملك  سلمان 
 بن  عبدالعزيز  حفظه  الله،  وإلى  سمو  ولي  عهده 
 األمين  صاحب  السمو  الملكي  األمير  محمد  بن  سلمان 
 بن  عبدالعزيز  حفظه  الله  على  رعايتهما المتواصلة 
إلنماء هذا الوطن المعطاء وبناء اقتصاد   المملكة 
 العربية  السعودية بما في ذلك دعم وتعزيز  القطاع 
 المصرفي الذي يعد ركيزة أساسية القتصادنا الوطني، 
كما ال يفوتني أن أدعو بالرحمة والمغفرة لمعالي 
المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس 
 أسهم فيما 

ً
 مميزا

ً
اإلدارة السابق الذي كان قائدا

وصل إليه مصرف اإلنماء من نجاحات منذ التأسيس 
وحتى آخر يوم عمل له رحمه الله وأسكنه فسيح 
والتقدير  لكل  من  الشكر  بوافر  أتقدم  جناته.  كما 
 وزارة  المالية  ووزارة  التجارة  ومؤسسة  النقد  العربي 
 السعودي  وهيئة  السوق  المالية  والجهات  األخرى 
 ذات  العالقة  على  دعمهم  الكبير  للقطاع  المصرفي 
 السعودي  بشكل  خاص  واالقتصاد  الوطني  بشكل  عام 
  الله  عز  وجل  أن  يحفظ  بالدنا  من  كل  سوء  ومكروه 

ً
 سائال

 وأن يديم  علينا  نعمة األمن واألمان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل

رئيس مجلس اإلدارة

والمنتجات  الخدمات  من  العديد  2019م  المالي 
 
ً
التي تخدم الصناعة المصرفية بشكل مميز شامال
ذلك التعاون بين المصرف ومؤسسة النقد العربي 
السعودي لتعزيز الشمول المالي عن طريق أتمتة 
فتح الحسابات بنسبة100٪ بدون  الحاجة لزيارة فروع 
المصرف  وإطالق شركة  التقنية المالية السعودية 
)Saudi Fintech( المملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء، 
وكذلك إطالق خدمة تحديث بيانات الحساب عبر اإلنترنت 
بدون الحاجة لزيارة الفرع، والتعاون مع وزارة العدل 
ألتمتة خدمة سند ألمر، وكذلك إطالق خدمات  التحويل 
الدولي الفوري عن طريق اإلنماء إكسبريس وخدمة 
التحويل عبر »ويسترن يونيون« من قنوات اإلنماء 
الذاتية مباشرة، كما أستمر مصرف اإلنماء باالهتمام 
الحقيقي  المال  رأس  يعد  الذي  البشري  بالعنصر 
لحسن  السعي  طريق  عن  اإلنماء  شركاء  لخدمة  
االختيار والتأهيل والتدريب وقد نفذ المصرف 7140 
 لمنسوبي ومنسوبات المصرف خالل عام 

ً
 تدريبيا

ً
يوما

2019م، ويركز مصرف اإلنماء على اإلبداع في إيجاد 
المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات شركاء اإلنماء 
وفق أفضل ما توصلت إليه المصرفية المعاصرة وبما 
يتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية سائلين الله 
 عند حسن ظن شركاء 

ً
سبحانه وتعالى أن نكون دائما

اإلنماء وطموحاتهم.

بالشكر والتقدير  للسادة   وبهذه  المناسبة  أتوجه 
 الزمالء  أعضاء  مجلس  اإلدارة،  وسعادة  العضو 
 المنتدب/ الرئيس  التنفيذي،  ومنسوبي  ومنسوبات 
 مصرف  اإلنماء  على  ما  بذلوه  من  جهد  وعمل  خالل 
 العام  المالي  المنصرم  2019م،                                                          حيث أن هذه النتائج 
متواصل،  عمٍل دؤوب، وجهٍد  بعد  جاءت  المحققة 



18

كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

بيانات الحساب وخدمة فتح الحساب الجاري للمؤسسات 
والشركات الفردية، كذلك أطلق مصرف اإلنماء فرعه 
الرقمي األول لتقديم العديد من الخدمات الرقمية 
الذاتية على مدار الساعة. باإلضافة إلى إطالق خدمة 
»Apple Pay« لتعزيز خدمات الدفع االلكتروني وتقليل 
االعتماد على النقد من خالل استخدام الهواتف الذكية 
الشمول  لمبدأ   

ً
وتحقيقا الشرائية  العمليات  إلجراء 

المالي ضمن رؤية المملكة 20٣0.  

في  2019م  عام  خالل  اإلنماء  مصرف  شارك  كما 
أضخم  يعد  الذي  السعودية  أرامكو  اكتتاب شركة 
اكتتاب في العالم كأحد المصارف المستقبلة مع انجاز 
 لريادته في المصرفية 

ً
جديد لمصرف اإلنماء تعزيزا

الرقمية حيث حققت عمليات االكتتاب المنفذة عن 
نسبة  اإلنماء  لمصرف  االلكترونية  القنوات  طريق 
99.8٪ وهي أعلى نسبة بين المصارف المشاركة 
في االكتتاب وذلك من مجمل عمليات االكتتاب التي 
قام بها شركاء المصرف بينما سجلت طلبات االكتتاب 
عن طريق فروع المصرف حول المملكة أقل من 1٪ مما 
يؤكد إقبال شركائنا على القنوات الرقمية للمصرف 
وثقتهم في جودة األنظمة لتلبية متطلباتهم في 
تنفيذ عملياتهم المصرفية في أي وقت و من كل 
مكان، كما قام مصرف اإلنماء بتوفير جميع الخدمات 
المتعلقة باالكتتاب عبر القنوت اإللكترونية منذ اليوم 
األول كخدمة طلب تمويل االكتتاب وطلب التقديم على 
االكتتاب، كما قدم المصرف خدمة إضافة التابعين، 

باإلضافة إلى فتح محفظة استثمارية. 

بسم   الله   الرحمن   الرحيم

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

عام جديد من النجاحات يحققها مصرف اإلنماء ولله 
وخطط  المستهدفات  من  العديد   

ً
محققا الحمد، 

التطوير التقني وتعزيز نظم أمن المعلومات وفق 
أعلى المعايير الدولية في الصناعة المصرفية لتلبية 
احتياجات شركاء اإلنماء ورفع مستوى الخدمات التي 

يقدمها المصرف لشركائه. 

اإلنجازات  من  بالعديد  2019م  المالي  العام  حفل 
حيث واصل مصرف اإلنماء تحقيق األرقام اإليجابية 
 تلو اآلخر، كازدياد التغطية الجغرافية 

ً
وتجاوزها عاما

لفروع المصرف وزيادة عدد الشركاء والصرافات اآللية 
النمو  إلى  إضافة  المالية  والمنتجات  والخدمات 
الملموس في األصول ومحفظة التمويل وإجمالي 
الودائع وإجمالي اإليرادات واالستثمارات، كما واصل 
التحتية  البنية  مجال  المصرف  تحقيق  تميزه  في 
واألنظمة التقنية لتلبية احتياجات شركاء اإلنماء ورفع 
مستوى الخدمات التي يقدمها المصرف لشركائه 

       .
ً
باستخدام أحدث التقنيات المعاصرة وأكثرها أمانا

على  صعيد  الخدمات والمنتجات المصرفية فقد قدم 
المصرف خالل العام المنصرم العديد من الخدمات عن 
طريق اإلنترنت ودون الحاجة لزيارة الفرع كخدمة تحديث 
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 للريادة في مصرف اإلنماء، كان المصرف أول 
ً
واستمرارا

من نفذ تمويل »منتج أرض وقرض« بالتعاون مع وزارة 
اإلسكان، باإلضافة إلى إطالق منصة »عقار اإلنماء« 
كدليل عقاري يتيح للشركاء االطالع على مجموعة من 
األصول العقارية واختيار ما يناسبه منها مع إمكانية 

التمويل العقاري من المصرف.

وفي إطار تعزيز أنشطة المصرفية اإلسالمية؛ فقد 
واصل مصرف اإلنماء دعمه في عام 2019م للعمل 
المصرفي اإلسالمي المعاصر واألنشطة المتعلقة 
بعنوان  تنظيم جلسة استماع  بها وذلك من خالل 
»بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان« بالتعاون مع هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
عبد  العالمة  الشيخ  رعاية مؤتمر  كذلك  )أيوفي(، 
الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله »آثاره العلمية 
والدعوية« بجامعة القصيم بالتعاون مع »كرسي 
الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية« في جامعة 
القصيم. كما دشن مصرف اإلنماء كتاب »قرارات الهيئة 
الشرعية« في ثالث مجلدات وإطالق اإلصدار الثاني 
من تطبيق »إصدارات اإلنماء الشرعية« المتوفر في 
الباحثين  لخدمة  الذكية،  األجهزة  تطبيقات  متاجر 
وطالب العلم والمهتمين ببيان األحكام الشرعية في 

التعامالت المصرفية.

كما أن للمسؤولية االجتماعية في مصرف اإلنماء 
 من منطلق حرص مصرف اإلنماء على 

ً
 خاصا

ً
اهتماما

 
ً
 فاعال

ً
 يؤدي دورا

ً
 وتنمويا

ً
 اجتماعيا

ً
أن يكون رافدا

في خدمة المجتمع، حظي العام الماضي بالعديد 
التبرع  حمالت  كاستمرار  المجتمعية  األنشطة  من 
بالدم لمنسوبي المصرف والتعاون كذلك مع العديد 
من الجمعيات الخيرية كالجمعية السعودية الخيرية 
لمرض الزهايمر والجمعية الخيرية للطعام )إطعام(، 
باإلضافة إلى استمرار التواصل والتنسيق مع العديد 
من الجهات والمؤسسات التعليمية كجامعة اإلمام 
خلدون  ابن  ومدارس  اإلسالمية  سعود  بن  محمد 
إلطالع أبنائنا الطالب والطالبات على أعمال ومنتجات 
المصرفية اإلسالمية، باإلضافة إلى استمرار التعاون 
والطالبات  للطالب  التعاوني  التدريب  برامج  في 

في الجامعات السعودية، كما قام المصرف بالتبرع 
للصناديق الوقفية المدرجة في السوق المالية حيث 
دعم مصرف اإلنماء كل من صندوق اإلنماء الوقفي 
لرعاية األيتام بمبلغ مليون ريال، وصندوق اإلنماء 
عناية الوقفي بمبلغ مليون ريال، وصندوق اإلنماء 

الوقفي للمساجد بمبلغ مليون ريال.

شريك اإلنماء هو محور اهتمامنا وأساس العمل 
في مصرف اإلنماء حيث اإليمان بأهمية هذه الشراكة 
وبذل الجهود الحثيثة لالرتقاء بالخدمة وتقديم ما 
 أن 

ّ
يحقق تطلعاتهم، و في الختام ال يسعني إال

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم  الحرمين 
 الشريفين  الملك  سلمان  بن  عبدالعزيز  و صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي 
 عهده األمين   على  ما  يقومون  به  من  جهود  عظيمة 
 لخدمة  هذا  الوطن   وتوفير كافة السبل و تذليل جميع 
العقبات لرفعة ورقي هذا البلد المعطاء المملكة 
العربية السعودية، وال يفوتني أن أشكر السادة رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم لتحقيق الريادة 
 الله العلي 

ً
في العمل المصرفي اإلسالمي سائال

القدير الرحمة والمغفرة لمعالي المهندس عبدالعزيز 
السابق  اإلدارة  مجلس  رئيس  الزامل  عبدالله  بن 
 اسهاماته الجليلة في تأسيس 

ً
رحمه الله مستذكرا

المصرف ونجاحاته طوال األعوام الماضية رحمه الله، 
كما أتقدم بالشكر واالمتنان ألصحاب  الفضيلة  أعضاء 
 الهيئة  الشرعية  وجميع الزمالء والزميالت منسوبي 
 ومنسوبات  مصرف اإلنماء على الجهود الكبيرة التي 
بذلوها ويبذلونها  في  خدمة  شركاء  ومساهمي 

 الله عز وجل للجميع التوفيق.                                  
ً
 المصرف سائال

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس

العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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مصرف   اإلنماء. .. تنمية وبناء   

نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2018ماإلنجاز

18٪عدد الشركاء

1٣٪ودائع  الشركاء

8٪نمو األصول

26٪نسبة  الشركاء  الممولين

1٣٪مبالغ  التمويل  للشركاء  الممولين

٥٥.16٪أعداد  بطاقات  اإلنماء  المصدرة

22٪عدد  العمليات  من  خالل  أجهزة  الصراف  اآللي

21٪عدد  الشركاء  في  خدمة  هاتف  اإلنماء

٣6٪عدد  المسجلين  في  خدمة انترنت اإلنماء 

17٪عدد  العمليات  المنفذة  عبر  انترنت  اإلنماء

٣9٪عدد  المسجلين  في  جوال  اإلنماء

٥9٪عدد  العمليات  المنفذة  عبر  تطبيق اإلنماء لألجهزة  الذكية

رأس  المال  البشري...   استثمار مستمر في العنصر البشري                                                                                                                                                                    

في إطار استراتيجية مصرف اإلنماء المتمثلة في السعي الدائم والحثيث الستقطاب وتأهيل الكفاءات السعودية الواعدة، تم 
إطالق برنامج القوي األمين في دفعته الرابعة خالل الربع الثالث من عام 2019 حيث يهدف هذا البرنامج في اطاره العام الى 
إعداد وتأهيل موظف مصرفي قادر على بدء مساره الوظيفي في تقنية وأمن المعلومات من خالل تقديم برامج فنية وأساسية 
داخل القاعات التدريبية باإلضافة الى خطة التدريب العملي ومسار التعليم االلكتروني بواقع 1060 يوم تدريبي نظري، 2700 يوم 

تدريبي عملي، و 484 ساعة تعليم الكترونية. 
وفيما يخص أنشطة التعليم والتطوير المستمرة بالمصرف فقد تم إنجاز ما يلي :

تنفيذ )7140( يوم تدريبي لمنسوبيي ومنسوبات المصرف حيث بلغ إجمالي المشاركين فيها )2,٣27( مشارك ومشاركة، اوشتمل  	
التدريب على دورات معرفية ومهارية وسلوكية في المجاالت المصرفية، والمالية، والقانونية واإلدارية، قام بتقديمها عدد من 
بيوت الخبرة المتخصصة في مجاالت التدريب باإلضافة إلى دورات األنظمة اآللية والمنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، 
وبذلك يبلغ إجمالي عدد األيام التدريبية المنفذة منذ نشأة المصرف وحتى تاريخه )81,21٥( يوم تدريبي بإجمالي )18,611( مشارك 

ومشاركة.
 حيث  يهدف  إلى تطوير  	

ً
إطالق المرحلة الرابعة من برنامج القياس والتطوير الخاص بالمدراء والذي تم تنفيذه لعدد 18 مشاركا

 وتنمية  القدرات  والمهارات القيادية واإلدارية و المصرفية وتعزيز خطط التعاقب الوظيفي  لمنسوبي  المصرف وتشرف عليها 
 جهات  استشارية  وإدارية  متخصصة  لقياس  األداء  وتقديم  خطط  التطوير  المناسبة  للقيادات  التنفيذية والواعدة. وقد شارك في 

 من جميع الفئات :) التنفيذيين، المدراء، والمواهب الواعدة »واعد«(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ً
البرنامج منذ إطالقة عام 201٥م 29٥ مشاركا

تطوير مواد التعليم اإللكتروني تستهدف جميع منسوبي ومنسوبات المصرف في مجال المنتجات المصرفية واستمرارية األعمال  	
وأمن المعلومات وااللتزام، استفاد منها 71٪ من منسوبي المصرف.

تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير الجدارات القيادية بمشاركة 16 من قيادات المصرف في برنامج التعاقب الوظيفي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
استكمال  برنامج  التوجيه  الشخصي  Coaching Program  بمجموع مشاركين بلغ  11٣  مدير  و مديرة في  مصرف  اإلنماء وذلك  بهدف  	

  إلى  تعزيز 
ً
 تزويدهم  بأهم  المهارات  القيادية،  كمهارة  االستماع  وتوجيه  األسئلة  النافعة  بين  المدير  ومرؤوسيه  كما  يهدف  أيضا

 التواصل  بين  منسوبي المصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



22

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

training  Co-op تطبيق برنامج التدريب التعاوني

عدد الطالباتعدد الطالبالسنه

200880

200٩٥0

20101٥0

20111920

20122726

201٣٣٥24

201٤٣8٣7

2015471٣0

201٦4084

201٧61٥8

201811178

201٩9٥109

٥01٥66المجموع

1067مجموع الطالب والطالبات

مجموعة التجزئة  المصرفية...  منتجات  وخدمات  عصرية
                                                                                            

أسهمت مجموعة التجزئة المصرفية في العديد من إنجازات مصرف اإلنماء وتحقيق معدالت نمو متميزة خالل العام المالي 
 في 2018م إلى 170 

ً
2019م، فقد نمت قاعدة الشركاء والحسابات بنسبة 18٪، كما ارتفع عدد فروع مصرف اإلنماء من 161 فرعا

 في 2019م بنسبة 6٪، وبلغت نسبة نمو البطاقات المصدرة ٥٥٪، كذلك ارتفع عدد أجهزة اإلنماء للصرف اآللي بنسبة 2٪ إلى 
ً
فرعا

1٥2٣ جهاز في 2019م، باإلضافة إلى نمو في أجهزة نقاط البيع بنسبة ٥7٪ حيث وصلت إلى 14,7٣2 جهاز في نهاية عام 2019م، 
كما نمت مبالغ العمليات المنفذة للتمويل خالل 2019 بأكثر من 1٣٪. وفيما يخص العمليات المنفذة عبر القنوات االلكترونية فقد 

حققت نمو بنسبة 46٪، فيما ارتفعت العمليات المنفذة على أجهزة اإلنماء للصرف اآللي بنسبة ٪22.
ضمن خطط المصرف للتحول الرقمي وتطوير القنوات المصرفية االلكترونية، كان مصرف اإلنماء من أول المصارف السعودية التي 
أطلقت خدمة تحديث بيانات الحساب عبر األنترنت دون زيارة الفرع. كما أطلق المصرف خدمة فتح الحساب الجاري للمؤسسات والشركات 
الفردية عبر اإلنترنت دون زيارة الفرع، كذلك أسهمت مجموعة التجزئة المصرفية في تعزيز االبتكار والريادة في الخدمات المصرفية 
لمصرف اإلنماء حيث تم إطالق الفرع الرقمي األول للمصرف، والذي يقدم العديد من الخدمات الرقمية الذاتية على مدار الساعة.

ودعًما لجهود برنامج تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 20٣0 للتوجه إلى مجتمع غير نقدي، فقد كان 
مصرف اإلنماء من السباقين في إطالق خدمة »Apple Pay« والتي تتيح لحاملي بطاقات اإلنماء استخدام هواتفهم الذكية للشراء 
في نقاط البيع. كما توسع المصرف في تقديم أجهزة الخدمة الذاتية لتجديد وإصدار البطاقات من خالل زيادة أعدادها في عدة 

مواقع لخدمة شركاء اإلنماء.
شارك مصرف اإلنماء مشاركة فاعلة في طرح اكتتاب شركة أرامكو السعودية من خالل تقديم حزمة من الخدمات لشركاء المصرف 
لتيسير عملية االكتتاب وتقديم التسهيالت الالزمة، وذلك من خالل إتاحة تحديث معلومات المكتتب وعائلته عبر القنوات االلكترونية 
للمصرف، كما أتاح المصرف لشركائه الحصول على تمويل لالكتتاب عبر القنوات اإللكترونية للمصرف وبموافقة وتنفيذ فوري دون 
زيارة الفرع، وتأكيًدا لثقة شركائنا في سهولة استخدام وجودة ومتانة قنوات المصرف االلكترونية، فإن 99.8٪ من عمليات اكتتاب 
أرامكو عن طريق مصرف اإلنماء تمت عبر قنوات المصرف الرقمية في ظل سعي مصرف اإلنماء الدائم والمستمر ليكون أحد دعائم 

 مع رؤية المملكة 20٣0.
ً
االقتصاد الوطني لتطوير قطـاع مالـي مزدهـر تماشيا
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ا بدور المصرف ومسؤوليته في تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة للتحفيز على االدخار، 
ً
وإيمان

أتاح المصرف للشركاء استخدام القنوات االلكترونية لالشتراك في منتج نماء لالدخار، ليوسع قاعدة المنتجات االدخارية المتاحة 
للشركاء إلى جانب تطوير باقات حساب االدخار لتلبي احتياجات شرائح الشركاء المختلفة.

وإسهاًما من المصرف في تحقيق مستهدفات برنامج اإلسكان، ولتمكين األسر السعودية من تملك المنازل المناسبة وفق 
احتياجاتهم وقدراتهم المادية، واصل مصرف اإلنماء إطالق ودعم الحلول التمويلية المبتكرة بالتعاون مع وزارة اإلسكان وصندوق 
التنمية العقارية، فكان المصرف أول من نفذ تمويل »منتج أرض وقرض« التابع لوزارة اإلسكان. كما أطلق المصرف منصة »عقار 

اإلنماء« والتي تتيح للشركاء استعراض المنتجات العقارية المقدمة من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المصرف.
وفي سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 20٣0 لدعم نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصل مصرف اإلنماء إسهاماته 
في دعم هذه المنشآت عبر برنامج )كفالة( ومبادرة )مراس( حيث ارتفع عدد الشركاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 

1٥٪ في عام 2019م.
كما قام مصرف اإلنماء بتطوير وإطالق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية األخرى، منها: التحويل الدولي الفوري »اإلنماء 
إكسبريس«، التحويل الدولي عبر ويسترن يونيون، صرف العمالت األجنبية. كما تمت مواصلة أتمته األعمال الداخلية والعمليات 

لتحسين فاعلية وكفاءة التنفيذ.

مجموعة الخدمات المشتركة

1- قطاع تقنية المعلومات:
 لرؤية المملكة 20٣0، واصل المصرف في عام 2019م 

ً
 من رؤية مصرف اإلنماء ليكون الشريك المالي المفضل، ودعما

ً
انطالقا

 لشركاء المصرف، كما قام بالعمل على تحسين أداء ومستوى 
ً
 وأمانا

ً
بتقديم العديد من األنظمة المصرفية التقنية األكثر تطورا

توافر األنظمة المصرفية الحالية لمواجهة التزايد الكبير في عدد العمليات نتيجة الرتفاع عدد الشركاء والفروع وأجهزة الصرف 
اآللي. كما أسهم في العديد من اإلنجازات التي حققها مصرف اإلنماء في مجال األنظمة والتطبيقات الحديثة خالل عام 2019م، 

ومنها ما يلي:

: األنظمة والخدمات الجديدة
ً
أوال

تم العمل على تطوير العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، ومن أهمها االتي:

: خدمة تتيح لشركاء المصرف من االفراد وقطاع الشركات فتح الحسابات من خالل القنوات اإللكترونية، . 1
ً
فتح حساب جاري الكترونيا

وإتاحة الفرصة للتسجيل في الخدمات اإللكترونية دون الحاجة لزيارة الفرع او تقديم أي مستندات ورقية حيث يتم التحقق 
 من صحة البيانات المدخلة. 

ً
الكترونيا

تحديث هويات وبيانات الشركاء )KYC( دون الحاجة لزيارة الفرع.. 2
محفظة اإلنماء اإللكترونية )Alinma Wallet(: محفظة إلكترونية تتيح لمشتركيها إجراء عملياتهم المالية من خاللها بطريقة . ٣

سهلة ومرنة.
خدمة الدفع اآلمن عن طريق Apple Pay: خدمة تمكن شركاء المصرف من اجراء عمليات الدفع اآلمن في المتاجر أو عبر التطبيقات . ٤

.Apple Pay الذكية والمواقع االلكترونية من خالل تطبيق
5 ..Union Pay إتاحة إصدار البطاقة لشركاء المصرف واالستفادة من خدماتها ومزاياها وذلك بالتكامل مع شركة :Union Pay بطاقة
: اتاحة الحصول على تمويل عند تقديم شركاء المصرف لطلب االكتتاب من خالل قنوات المصرف اإللكترونية. . ٦

ً
خدمة تمويل االكتتاب إلكترونيا

نظام إدارة رواتب المنشآت الصغيرة: نظام يساعد المنشآت الصغيرة على إدارة عمليات الرواتب بطريقة ميسرة وفعالة وذلك . ٧
بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

التكامل مع وزارة العدل ألتمتة خدمة سند ألمر: تم التكامل والربط مع وزارة العدل ألتمتة » السند ألمر«. . 8
التكامل مع وزارة اإلسكان ألتمتة إدارة حسابات وعمليات المطوريين العقاريين )البيع على الخارطة(.. ٩

التكامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق المرحلة الثانية من نظام »تنفيذ«.. 10
نظام إدارة مخاطر السيولة)LRM(: أتمتة جميع التقارير الخاصة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بنسب . 11

ا، وأداء اختبار اإلجهاد الشامل على نطاق المصرف.
ً

السيولة، والتقيد بالضوابط التنظيمية من خالل القواعد المعدة مسبق
نظام مكافحة االحتيال للبطاقات المصرفية واالئتمانية: لتمكين اكتشاف العمليات المشبوهة والتعامل معها بشكل لحظي . 12

حسب الضوابط التشريعية وقبل إتمام العملية.
نظام الفرص البيعية للمبيعات: يهدف الى أتمتة الفرص البيعية وإدارتها ومتابعتها.. 1٣
نظام االعتمادات المستندية: يهدف الى أتمتة العمليات اليدوية في دورة االعتمادات المستندية داخل المصرف.. 1٤
: تطبيق لألرشفة االلكترونية موجه لجميع اإلدارات والفروع لرفع الملفات والمسح الضوئي . 15

ً
نظام إدارة المستندات إلكترونيا

وسهولة البحث والوصول للمستندات. 
إطالق النظام الداخلي للموارد البشرية على الجوال )معك(.. 1٦
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: تحديثات وتحسينات البنية التحتية:
ً
ثانيا

تواصل العمل على مواكبة أحدث التقنيات في مجاالت البنية التحتية بهدف رفع كفاءة األنظمة وتحسين أداء االتصاالت البينية 
 Big( ورفع معايير الحماية األمنية وتقليل التكاليف التشغيلية، وعلى أثره تم االنتهاء من تجهيز البنية التحتية للبيانات الضخمة
Data(، كما تواصل العمل على ترقية وحدات التخزين المركزية وخوادم األنظمة الرئيسية وقواعد البيانات وأنظمة مركز االتصاالت 

وأنظمة الشبكة الرئيسية واألنظمة األمنية.
إضافة الى ذلك، تم ترقية أجهزة الحاسب المكتبية في فروع المصرف وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل للشركاء. كما تم ربط 
 لألنظمة األمنية في المصرف بمواكبة وتطبيق أحدث ممارسات 

ً
الدخول لنظام المصرف األساسي ببصمة المستخدم وذلك تعزيزا

األمن السيبراني.
باإلضافة إلى ذلك، تم العمل على مجموعة من المبادرات المتعلقة بخفض التكاليف على مستوى األنظمة والبرمجيات الوسيطة.

: الدعم الفني:
ً
ثالثا

تم تجاوز مستوى الخدمة المتفق عليه ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( مع مجموعات المصرف المختلفة، كما تم تحسين 
نظام مراقبة أداء الخدمات اإللكترونية بهدف رفع ثقة ورضى الشركاء عن خدمات المصرف.

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

عدد من المبادرات، باإلضافة الى أتمتة العديد من إجراءات العمل، ومنها:
تطبيق نظام منتج اعتمادات المشاركة المنتهي باإلجارة. 	
تطبيق نظام االستثمار المباشر عن طريق السلع البديلة. 	
أتمتة إجراءات االعتمادات المستندية واعتمادات المشاركة المنتهي بالمرابحة وتحصيل الرسوم اإلدارية. 	
أتمتة إجراءات تحصيل إيصاالت عمليات نقاط البيع. 	
أتمتة مطابقة الحسابات الداخلية لعدد من المنتجات البنكية المقدمة من المصرف باإلضافة للحسابات المرتبطة بغرف مقاصة  	

الشيكات، وكذلك الحسابات المرتبطة بنقل األموال بين فروع المصرف. 
تفعيل الدفع اآللي لعمليات التسوية بين الحسابات الداخلية مما ادى الى تقليل المدة الزمنية للتسوية. 	
أتمتة إجراءات معالجة وتنفيذ طلبات االستقطاعات الدورية )أوامر النفقة والمديونية( الواردة من مؤسسة النقد العربي  	

السعودي عبر نظام ساما نت.
تطوير آلية توزيع األرباح بمبادرة من المصرف وبالتنسيق مع تداول وذلك لتفادي المخاطر المحتملة من عدم تحديث بيانات  	

المستفيدين.
 وتنفيذ الحواالت بشكل فوري لبنك  	

ً
تطوير آلية الدفع المباشر مع البنوك المراسلة حيث تتم معالجة بيانات بنك المستفيد آليا

المستفيد )المراسل( مما يؤدي الى تسريع وصول الحوالة وتقليل رسوم البنوك الوسيطة وزيادة رضا الشركاء.   
تطوير آلية مسح وتحليل بيانات الحواالت البنكية وتحسين آلية بناء قوائم التطابق واالشتباه ورفع جودتها. 	
المشاركة في تطبيق مبادرة العمالت الرقمية مع الجهات ذات العالقة )شركة المدفوعات السعودية، ومؤسسة النقد وإدارة  	

الخزينة(.

٣- اإلدارة الهندسية
 من هدف مصرف اإلنماء في التوسع في تقديم خدماته للشركاء، وتحقيق االنتشار في مختلف مناطق المملكة، والوصول 

ً
انطالقا

إلى أكبر قاعدة من الشركاء، تواصل العمل في بناء وتجهيز الفروع والصرافات اآللية، وتنفيذ عمليات الصيانة المتعلقة بها كما يلي:  
اكتمال وتشغيل المبنى اإلقليمي بالخبر. 	
إنهاء جميع أعمال البناء لسبعة فروع وتدشينها وتقديم الخدمات المصرفية فيها للشركاء. 	
 آليا في مختلف مناطق المملكة. 	

ً
تركيب 88 صرافا

تنفيذ ٥,9٥4 طلب صيانة للفروع والصرافات اآللية.  	

٤- إدارة استمرارية األعمال 
استمر العمل على تعزيز أنظمة استمرارية االعمال، وذلك بتطبيق منظومة عمل متكاملة تشمل تطوير القدرات اإلدارية والفنية، 
وزيادة الوعي بأهمية برنامج استمرارية األعمال، وبناء الخطط والتجهيزات االستباقية التي تهدف الى رفع مستوى الجاهزية 
 ألحدث المعايير العالمية والتشريعية في مجال إدارة استمرارية األعمال. وساهم هذا العمل 

ً
واالستجابة الفعالة لألزمات وفقا

في تحقيق عدد من اإلنجازات خالل عام 2019م منها:

الحصول على شهادة االيزو 22٣01 في مجال استمرارية االعمال.  	
 على مركز المعلومات االحتياطي كبيئة حية على فترتين، إحداهما خالل  	

ً
تقديم الخدمات المصرفية لشركاء المصرف اعتمادا

عطلة نهاية أحد األسابيع، واالخرى لمدة اسبوع كامل. 
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مراجعة وتحديث برنامج استمرارية األعمال لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية وفقا للدليل  	
التنظيمي الستمرارية االعمال في القطاع المصرفي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

تطوير الدليل التنظيمي إلدارة االزمات والكوارث واعتماد السياسات والخطط الالزمة وذلك لرفع مستوى جاهزية فرق العمل  	
في المصرف لالستجابة الفورية لالزمات وللكوارث.

تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية على مختلف المستويات لزيادة وعي منسوبي المصرف باألدوار المناطة بهم من أجل  	
ضمان استمرارية اعمال المصرف في حالة الكوارث ال قّدر الله.

5- إدارة صالحيات األنظمة
من منطلق حماية اصول المصرف وتقليل درجة المخاطر المتعلقة بالوصول غير المشروع الى أنظمة المصرف الرئيسية وزيادة 
الكفاءة التشغيلية، استمر تطوير وتحسين ضوابط ووسائل تقنين ومراقبة الصالحيات الممنوحة إلى الموظفين والموظفات في 

المصرف، ومنها:
، وذلك لتسهيل اإلجراء وتقليص  	

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

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

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

مجموعة الشركات

نجحت مجموعة الشركات خالل عام 2019م في اإلسهام بشكل فعال في تحقيق المصرف ألهدافه واستمرار مسيرة نماءه. فقد 
نمت محفظة تمويل قطاع الشركات الكبيرة بما يقارب 10.7٪ ومحفظة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يقارب 18.8٪، كما 
ارتفعت عمليات التجارة والضمانات في قطاع الشركات الكبيرة بنسبة ٣1.2٪ وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٣1.2٪.  
وارتفعت قاعدة شركاء المصرف في قطاع الشركات الكبيرة بنسبة ٣.6٪ وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٪12.1.

جاءت هذه النتائج الجيدة كنتيجة استراتيجية متوازنة بين تنمية األعمال ومراعاة عوامل المخاطرة بشكل فعال. ويقدم المصرف 
لشركائه في قطاع الشركات باقة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية والتي تلبي 
احتياجاتهم في كافة مجاالت التجارة والتطوير العقاري وتمويل المشاريع المطابقة لمعايير االئتمان والمخاطر التي وضعت 

بعناية لتحقيق أهداف المصرف ولدعم مسيرة النهضة والتطوير في المملكة. 
استمرت مجموعة الشركات في مصرف اإلنماء في التركيز على اعداد الكوادر الوطنية في قطاع الشركات عبر تمكين الشباب 
وتبني برامج تدريبية بالتعاون مع قطاع رأس المال البشري أبرزها برنامج »القوي األمين« كجزء من التعاون المستمر والتكامل 

مع مختلف إدارات المصرف بما يتوافق مع حاجة نمو األعمال في القطاعات المختلفة.

مجموعة الخزينة

واصلت مجموعة الخزينة تحقيق نجاحاتها في عام 2019م من خالل تبني استراتيجية متوازنة ومرنة تتمحور على تعزيز النموذج 
 لظروف السوق والتقلبات المصاحبة له والتكيف معها، مع التركيز على انتهاز الفرص االستثمارية المتاحة 

ً
المحافظ والمرن طبقا

خالل العام. كما استمرت مجموعة الخزينة بإدارة الميزانية العمومية للمصرف بكفاءة عالية وتأمين جميع االحتياجات المتعلقة 
بتمويل األنشطة الرئيسة للمصرف واالستفادة من جميع فرص السوق والتي انعكست بشكل مباشر في تحقيق نتائج متميزة 

خالل العام الحالي. 
كما واصلت مجموعة الخزينة االستثمار في صكوك الحكومة السعودية مما ساهم في تحقيق عائدات إيجابية وثابتة، باإلضافة 
إلى ذلك، ساهمت محفظة االستثمار في الصناديق االستثمارية بشكل خاص في تفوق أداء إدارة االستثمار بالخزينة لهذا العام، 
 بأن جميع المحافظ االستثمارية الخاصة بإدارة االستثمار في الخزينة حققت عائدات إيجابية في معظم استثماراتها. وتعتبر 

ً
علما

 في وضع متنامي حيث تتم االستفادة من الفرص االستثمارية المميزة على المستوى المحلي 
ً
المحافظ االستثمارية حاليا

واإلقليمي والعالمي. وستستمر إدارة االستثمار في العمل على انتهاز الفرص السوقية التي تتميز بمخاطر منخفضة من خالل 
االستفادة من خصائص الصكوك الحكومية كالمتعلقة بالسيولة ومعايير كفاية رأس المال وغير ذلك من الخصائص األخرى التي 

من المتوقع أن تساعد في تحسين عوائد المحفظة االستثمارية للمصرف. 
ومن جهة أخرى أسهم انتظام المصرف في القيام بمسؤولياته كأحد المتداولين األوليين لإلصدارات المحلية للصكوك الحكومية 
بشكل كبير في تنمية السوق المحلي من خالل تسويق المنتج على شركاء المصرف لالستثمار في الصكوك، وعلى الصعيد نفسه 
تم في عام 2019م تجديد اتفاقية المتداول األولي مع مصرف اإلنماء وفي هذا داللة على كفاءة أداء المصرف في تنظيم 

السوق الثانوي للصكوك.  
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وتماشيا مع الخطة االستراتيجية لخدمة العمالء واصل قسم مبيعات الخزينة التوسع في قاعدة العمالء والتفاعل المباشر مع 
 لدور المصرف كشريك رئيس للشركات 

ً
الشركاء الحاليين وإقامة عالقات جديدة بالتعاون مع مجموعات العمل األخرى تجسيدا

الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وقد نتج عن هذه الشراكة عالقة متينة واستراتيجية انعكست بشكل إيجابي على تلبية احتياجات 
 الستراتيجية الخزينة في توسيع مكاتب مبيعات الخزينة للوصول 

ً
المصرف للودائع ونمو في مبيعات العمالت األجنبية. واستمرارا

إلى الشركاء بأكبر قدر ممكن، فقد تم التخطيط لفتح مكتب مبيعات الخزينة في الدمام لخدمة عمالء المنطقة الشرقية، وذلك 
لتعزيز تواجد الخزينة بالقرب من الشركاء على النحو نفسه الذي تم في العام السابق من فتح مكتب لمبيعات الخزينة في جدة 

لخدمة عمالء المنطقة الغربية.
وقد واصلت إدارة الصرف األجنبي جهودها المتعلقة بالمحافظة على تفوقها وتميزها في توفير أفضل األسعار للعمالت األجنبية 
لشركاء المصرف والذي أسهم في رفع الحصة السوقية على جميع منتجاتها، عالوة على ذلك قامت إدارة تطوير المنتجات في 
الخزينة بتطوير وتفعيل منتج جديد متوافق مع الضوابط واألحكام الشرعية للتعامل بأسعار الصرف اآلجلة وذلك للتحوط من تقلبات 

أسعار العمالت.
كما استمرت إدارة المؤسسات المالية في مجموعة الخزينة لتعزيز العالقات التجارية مع المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية 
والعالمية والجهات الحكومية وشبه الحكومية، مما انعكس بشكل مباشر في تنويع وتأمين مصادر السيولة مع تلك الجهات. 
 بمواصلة 

ً
كما يعمل الفريق على تلبية متطلبات شركاء المصرف من خالل عالقاته الوثيقة مع شبكة المراسلين عبر العالم. وايضا

استكشاف أسواق جديدة سواء في البلدان المتقدمة أو الناشئة وتسويق منتجات المصرف المالية والتجارية وفق األحكام 
والضوابط الشرعية.

شركة  اإلنماء  لالستثمار...  شراكة  مثمرة
                                                                                                                            

واصلت شركة اإلنماء لالستثمار الذراع االستثماري لمصرف اإلنماء تقديم خدماتها االستثمارية المميزة للشركاء لعام 2019م حيث 
بلغت قيمة األصول المدارة 60 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو يتجاوز 21٪ عن العام الماضي وتنوعت قيمة األصول ما بين 
صناديق عقارية وصناديق ملكية خاصة وصناديق استثمارية عامة ومحافظ خاصة تستثمر في أسواق المال المحلية والخليجية 

من خالل األسهم المدرجة والصكوك واستثمارات السيولة والمرابحة متوافقة جميعها مع األحكام والضوابط الشرعية.
واستمر النمو الكبير في صناديق االستثمارات البديلة حيث ارتفعت قيمة األصول تحت اإلدارة بنسبة 42٪ مقارنة بالعام السابق 
وتجاوزت نهاية هذا العام ٥0 مليار ريال، عبر إطالق ثالثة صناديق عقارية جديدة )صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول، صندوق 
 
ً
 سبعة عشر صندوقا

ً
اإلنماء مكة للتطوير الثاني و صندوق اإلنماء مشارف العوالي(، ليصبح مجموع الصناديق البديلة القائمة حاليا

 في منطقة الرياض ومنطقة 
ً
تتضمن صناديق عقارية و ملكية خاصة في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية وتحديدا

مكة المكرمة، موزعة في عدة قطاعات واستخدامات سكنية وتجارية وصناعية.  
كما واصلت إدارة األصول نموها حيث بلغ مجمل األصول التي تديرها حوالي 8.8 مليار ريال خالل عام 2019م وبمعدل ارتفاع فاق 
16٪ مقارنة بنهاية العام الماضي. وتنوعت تلك األصول المستثمرة بين المنتجات المختلفة من صناديق استثمارية عامة ومحافظ 
خاصة تستثمر في أسواق المال المحلية والخليجية من خالل األسهم المدرجة والصكوك واستثمارات السيولة بتوافق تام مع 
الضوابط واألحكام الشرعية. كما نمت األصول المدارة في األسهم المدرجة بمعدل يقارب 12٪ لتصل لـمليار ريال تقريبا بين صناديق 
استثمارية عامة ومحافظ خاصة تتبع استراتيجيات مختلفة كاستراتيجية النمو واستراتيجية الدخل واستراتيجية االستثمارات النقية 
وغيرها وذلك لتلبية رغبات الشركاء وأهدافهم االستثمارية ونسب المخاطرة المحتملة. كما نمت استثمارات السيولة والصكوك 

بمعدل يزيد عن 17٪ لتصل لما يفوق 7.8 مليار ريال.
كما واصلت شركة اإلنماء لالستثمار مبادراتها في إطالق صناديق االستثمار الوقفية لكونها رافًدا مهًما من روافد التنمية واالقتصاد 
حيث تبنت رؤية المملكة 20٣0 تشجيع األوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، حيث تم إطالق ثالث 
صناديق استثمار وقفية جديدة وهي صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام، صندوق اإلنماء عناية الوقفي وصندوق اإلنماء 
الوقفي للمساجد، وأصبح مجموع صناديق االستثمار الوقفية لدى اإلنماء لالستثمار أربعة صناديق تقدمها بشكل مؤسسي تحت 

إشراف ورقابة هيئة السوق المالية.
بلغت إيرادات خدمات الوساطة حتى نهاية نوفمبر 2019م ٣2.6 مليون ريال بزيادة 2٥٪ رغم انخفاض حجم التداوالت في سوق 
األسهم السعودي، وارتفعت تداوالت خدمات الوساطة في السوق المالية السعودي بمقدار ٣9٪، كما ارتفعت كل من الحصة 
السوقية إلى 11٪، وااليرادات من تداوالت الصكوك ٣2٪ عن العام السابق، كما عززت األنظمة التقنية لخدمات الوساطة في شركة 

اإلنماء لالستثمار لمواكبة التغييرات في السوق المالية السعودي والعالمي.
كما واصلت خدمات الحفظ في شركة اإلنماء لالستثمار نموها في األسهم المحلية والدولية والصناديق االستثمارية والعقارية، 
حيث ارتفعت أصول خدمات الحفظ إلى 4 مليار ريال سعودي لألسهم السعودية والخليجية وإلى 10 مليار ريال سعودي للصناديق 

العقارية.
وعلى صعيد رأس المال البشري استمرت الشركة في تعزيز الكادر البشري من ذوي الخبرة والكفاءة لإلسهام في تحقيق أهداف 
الشركاء االستثمارية واإلسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 20٣0 فيما يتعلق بتوطين الوظائف حيث 
بلغت سعودة الوظائف في شركة اإلنماء لالستثمار 9٥٪ محققة بذلك المركز األول في مؤشرات السعودة حسب آخر تقرير لهيئة 

السوق المالية.
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المسئولية االجتماعية

 وأحد المبادئ األساسية التي يسترشد بها في 
ً
 كبيرا

ً
خدمة المجتمع أحد ركائز العمل الرئيسية في مصرف اإلنماء ويوليها اهتماما

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

بمسئولياته تجاهه ويوليه كل رعاية واهتمام.

البرامج واالنشطة والرعايات االجتماعية لمصرف اإلنماء في عام 201٩م
 يؤدي دور فعال في خدمة المجتمع، وهنا استعراض 

ً
 وتنمويا

ً
 اجتماعيا

ً
حرص مصرف اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

لمساهماته في خدمة برامج وانشطة الرعايات االجتماعية في عام 2019:

مصرف اإلنماء يرعى )رافعة الزهايمر( بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر 	
كداللة على حرص مصرف اإلنماء على اإلسهام بفاعلية في أنشطة وبرامج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر التي 
تقدم خدمات جليلة لفئة غالية من المجتمع وهم كبار السن المصابين بهذا المرض، بادر مصرف اإلنماء بتقديم )رافعة الزهايمر( 
التي تقوم بنقل المرضى من المنزل إلى المستشفى لتلقي العالج األمثل حيث صممت هذه الرافعة لنقل المرضى بمواصفات 
خاصة من خالل تهيئة البيئة الداخلية للسيارة لكي تخدم جميع احتياجات المريض ومن يرافقه. كما حظي المصرف بتكريم من 
قبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، خالل حفل اجتماع الجمعية العمومية العاشر 

للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.

مصرف اإلنماء يتبرع بألف سلة رمضانية ومنسوبيه يشاركون في حفظ الطعام من الهدر 	
بالتعاون مع الجمعية الخيرية للطعام )إطعام(، قدم مصرف اإلنماء )1000( سلة رمضانية تم توزيعها على األسر المحتاجة في 
عدة مناطق بالمملكة كجزء من أنشطة المصرف في مجال المسئولية االجتماعية، كذلك بادر منسوبي المصرف باإلسهام في 

حملة تطوعية مع الجمعية لتوزيع فائض الطعام على األسر المحتاجة في مدينة الرياض.

رعاية مؤتمر العالمة ابن سعدي بجامعة القصيم 	
كجزء من اهتمام مصرف اإلنماء بدعم وتشجيع األنشطة الثقافية والعلمية واإلسهام في تعزيز الوعي بالشخصيات البارزة في 
جميع المجاالت، رعى مصرف اإلنماء مؤتمر الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله »آثاره العلمية والدعوية« 
بجامعة القصيم بالتعاون مع »كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية« في جامعة القصيم تحت رعاية كريمة من صاحب 

السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم.

تنظيم جلسة استماع بعنوان »بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان« 	
ضمن أنشطة مصرف اإلنماء المستمرة في دعم المصرفية اإلسالمية ورعاية الدراسات والبحوث الشرعية في المجال المصرفي، 
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( برعاية مصرف اإلنماء جلسة استماع لمسودة المعيار 
الشرعي رقم 61 بعنوان »بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان«، ويهدف معيار بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان إلى بيان أنواع البطاقات 
في المؤسسات المالية وخصائصها واألحكام والضوابط الشرعية إلصدارها والتعامل بها بما تتضح معه العالقات التعاقدية بين 

األطراف ذات الصلة، كما يهدف المعيار إلى بيان البدائل لألنواع غير المشروعة منها.

نظيم ندوة »مستقبل القطاع المالي« 	
بالشراكة مع )فنتك السعودية( وشركة )اإلنماء لالستثمار( أقام مصرف اإلنماء خالل العام 2019م لقائه الثاني بعنوان »مستقبل 
القطاع المالي« ضمن جولة فنتك 19 في مدينة الرياض، حيث تم تقديم عرض من مصرف اإلنماء عن »التقنيات المالية وتأثيرها«، 
 تحدثت فيه عن »استراتيجية 

ً
وقدمت شركة التقنية المالية السعودية )سعودي فنتك(  »المملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء« عرضا

 عن 
ً
تقديم المنتجات والخدمات المالية« بعنوان »منجزات التقنية المالية في السعودية«، وقدمت شركة اإلنماء لالستثمار عرضا

»التوجهات واالستثمارات العالمية في مجاالت التقنية المالية«.

دعم الصناديق الوقفية 	
أسهم مصرف اإلنماء في دعم صناديق االستثمار الوقفية التي تعد أحد األوعية النظامية المناسبة إلدارة وتنمية األوقاف بشكل 
 لضمان ديمومة 

ً
 من المصرف بأهمية األوقاف ودورها في العمل الخيري واستقالليته ماديا

ً
مؤسسي وشفاف ومحوكم، وإيمانا

 بمبلغ 
ً
 ماليا

ً
العمل الوقفي والمحافظة على النفع المأمول منه، وبالتعاون مع شركة اإلنماء لالستثمار قّدم مصرف اإلنماء دعما

ثالثة ماليين ريال بمعدل مبلغ مليون ريال لكل من صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام )لصالح المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام 
اإلنماء  المرضى »عناية«( وصندوق  لرعاية  الصحية  الخيرية  الجمعية  )لصالح مؤسسة  الوقفي  عناية  اإلنماء  »إخاء«( وصندوق 
تقديم  إلى  لالستثمار  اإلنماء  وشركة  اإلنماء  مصرف  يسعى  حيث  الطرق(،  بمساجد  العناية  جمعية  )لصالح  للمساجد  الوقفي 
حلول استثمارية مؤسسية متنوعة للجهات الوقفية من خالل فريق عمل متمرس وإجراءات تمتاز بموافقتها للمعايير والضوابط 

الشرعية وأفضل الممارسات المهنية المعاصرة.
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تدشن كتاب »قرارات الهيئة الشرعية«  	
اإلنماء  »إصدارات  تطبيق  من  الثاني  اإلصدار  وإطالق  مجلدات  ثالث  في  الشرعية«  الهيئة  »قرارات  كتاب  اإلنماء  مصرف  دشن 
الشرعية« المتوفر في متاجر تطبيقات األجهزة الذكية، لخدمة الباحثين وطالب العلم والمهتمين ببيان األحكام الشرعية في 
الهيئة  قرارات  لجميع  المتضمن  الثالث  بأجزائه  الشرعية«  الهيئة  »قرارات  األول  الكتاب  إطالق  يأتي  حيث  المصرفية  التعامالت 
 من تاريخ تعيينها في 2007م وحتى انتهاء الدورة الثالثة في 2018م مع إطالق اإلصدار الثاني 

ً
الشرعية في دوراتها الثالث بدءا

 اللتزام المصرف وسعيه ألن يكون مجموعة مصرفية متكاملة 
ً
 وامتدادا

ً
لتطبيق األجهزة الذكية »إصدارات اإلنماء الشرعية«، تأكيدا

 لطالب العلم 
ً
تراعي في جميع معامالتها األحكام والضوابط الشرعية، والتطبيق متاح في متاجر تطبيقات االجهزة الذكية مجانا

والباحثين وذوي االهتمام بالعمل المصرفي االسالمي على مستوى العالم.

حمالت التبرع بالدم 	
 من مصرف اإلنماء على رفع مستوى الوعي لدى منسوبيه بأهمية التبرع بالدم نفذ مصرف االنماء في عام 2019 عدد من 

ً
حرصا

 للثقافة الصحية بين منسوبيه حيث 
ً
حمالت التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، ونشرا

 نبيلة تساهم في إنقاذ حياة اآلخرين. 
ً
تخدم هذه المبادرة أغراضا

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

ً
تماشيا

طلبات التمويل العقاري ببرامجه المتنوعة للمستفيدين ضمن قوائم وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية. وكذلك من خالل 
المشاركات المتوالية للمصرف في معارض اإلسكان في مختلف مناطق المملكة والتي يقدم من خاللها منتجات التمويل العقاري 

المتعددة بمميزات تنافسية وخيارات متعددة تلبي احتياجات شركاء اإلنماء وتيسر لهم تملك المسكن المناسب.

توفير الفرص التدريبية والتعليمية المتميزة بأقساط ميسرة من خالل »تقسيط التعليم« 	
يحرص مصرف اإلنماء على دعم مسيرة التعليم في وطننا الغالي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، كما يعمل مصرف 
اإلنماء على دعم التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات، لذلك قدم مصرف اإلنماء خالل عام 2019م خدمة تقسيط 
التعليم نيابة عن المستفيد لسداد رسوم الخدمة التعليمية أو التدريبية المقررة على الطالب أو المتدرب شاملة التعليم والنقل 
أو  رسوم  أي  دون   

ً
شهرا عشر  اثني  خالل  ميسرة  شهرية  أقساط  على  للمصرف  المستفيد  قبل  من  سدد 

ُ
ت ثم  ومن  والسكن، 

 عن 
ً
مبالغ اضافية، األمر الذي يوفر ألبنائنا الطلبة والطالبات من السعوديين والمقيمين خيار تقسيط الرسوم الدراسية عوضا

 دفعة واحدة، كما تزيد خيارات الشريك من إمكانية تقديم هذه الخدمة ألي مستفيد آخر يحدده الشريك داخل 
ً
دفع المبلغ كامال

المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع المراحل الدراسية.

استضافة طلبة من مختلف المراحل التعليمية في زيارات تعريفية 	
يسعى مصرف اإلنماء إلى التواصل المستمر مع أبناءنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وألن الخدمات المصرفية متنوعة 
ومتخصصة تستلزم امتالك العديد من المعارف والمهارات لتقديم تجربة مصرفية ثرية ومتميزة، فقد أسهم المصرف في تنظيم 
 منه بمسئوليته تجاه المجتمع وحرصه على اإلسهام في نقل الخبرات للجيل القادم وتنمية مهارات األعمال 

ً
هذه الزيارات إيمانا

والقيادة اإلدارية. قام مصرف اإلنماء بتنظيم مجموعة من الزيارات للطلبة خالل عام 2019م كان أبرزها زيارة طلبة مدارس ابن 
خلدون وكذلك زيارة طلبة الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

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

ً
يعقد مصرف اإلنماء سنويا

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

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

التدريب التعاوني للطالب 	
شارك مصرف اإلنماء خالل السنوات الماضية وخالل العام 2019م مع العديد من الجامعات السعودية في تطبيق برنامج التدريب 
العملية  الخبرة  واكتساب  العمل  رأس  للتدريب على  الخريجين  عام عدد من  كل  المصرف  CO-OP training ويستضيف  التعاوني 

الالزمة النطالقتهم في مستقبل حياتهم العملية وتقديم الدعم للمتدرب في مختلف مجاالت األعمال.
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جوائز وانجازات مصرف اإلنماء في عام 201٩م

جائزة » التميز في المصرفية اإلسالمية » 	
حصل مصرف اإلنماء على جائزة »التميز في المصرفية اإلسالمية« من منتدى »Finnovex« المتخصص في تميز الخدمات المالية 
واالبتكار، حيث حصل المصرف على هذه الجائزة لريادته في تقديم الخدمات المصرفية وفق األحكام والضوابط الشرعية، األمر 

 على تميز والتزام المصرف باستمرار تقديم خدمة مصرفية معاصرة متوافقة مع الضوابط واألحكام الشرعية.
ً
الذي يعد دليال

جائزة »أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء« 	
التمّيز  مسابقة  جوائز  ضمن  العربي  الوطن  مستوى  على  للعمالء«  مصرفية  رقمية  خدمة  »أفضل  بجائزة  اإلنماء  مصرف  ج  توِّ
للمصارف العربية التي أطلقها اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات نظير الجهود المبذولة 
 
ً
لتوفير أيسر الحلول المالية والتقنية الممكنة لشريك اإلنماء الرقمي، وذلك عبر  العديد من الخدمات التي يتم تقديمها رقميا

كخدمة فتح الحساب في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع وتسهيل الحصول على بطاقة الصراف اآللي سواء 
المبتكرة  الرقمية  الفروع  كنواة لسلسلة جديدة من  الرقمي  الفرع  إنشاء  الى  باإلضافة  البريد،  أو استالمها عبر   

ً
ذاتيا بطباعتها 

التي تقدم تجربة مصرفية متكاملة من خالل أجهزة االنماء للخدمات الذاتية، حيث يقوم »الفرع الرقمي« بتقديم خدماته طوال 
24 ساعة بال توقف وطوال أيام األسبوع بما في ذلك اإلجازات والعطالت الرسمية، و يوفر خدمات ومنتجات مالية كفتح الحساب 
الجاري، إصدار وطباعة بطاقة اإلنماء للصرف اآللي، تحديث معلومات الهوية، توثيق التوقيع الشخصي للحساب الرقمي، اإلصدار 
الفوري للشيكات المصرفية بالريال السعودي، وكذلك طباعة دفتر شيكات، كشف الحساب، شهادة الرصيد المصرفي، إثبات اإليداع 
للعمليات، كما يتوفر بفرع اإلنماء الرقمي »صراف اإلنماء التفاعلي« و»صراف اإلنماء للفئات النقدية الصغيرة« و»جهاز اإليداع 

النقدي« للمبالغ الكبيرة للمؤسسات والشركات، وُصمم الفرع الرقمي وفق أحدث المعايير المهنية والمصرفية المعاصرة. 

جائزة أفضل رئيس تنفيذي بالمملكة في قطاع المصارف اإلسالمية 	
تّوج الرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء سعادة األستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، بجائزة »الرئيس التنفيذي للعام« وذلك 
لجميع  يجّير  منجز  في  واالبتكار،  المالية  الخدمات  تميز  في  المتخصصة   »Finnovex« العالمية  المنتديات  أهم  من   

ً
واحدا في 

المتواصل  العمل  خالل  من  والتميز  االبتكار  على  وحرصهم  الشركاء  خدمة  في  لتفانيهم  اإلنماء  مصرف  ومنسوبات  منسوبي 
لتسجيل وصناعة النجاح تلو النجاح لتحقيق رؤية المصرف المتمثلة في أن يكون الشريك المالي المفضل، ولتكون خدمات مصرف 

اإلنماء ومنتجاته مثال يحتذى به في عالم الصناعة المصرفية المعاصرة.

جائزة »المصرف األفضل في خدمات مصرفية الشركات«  	
حصل مصرف اإلنماء ضمن إنجازاته المتتالية في تحقيق أفضل الخدمات المصرفية والحلول المالية لشركائه على جائزة »المصرف 
األفضل في خدمات مصرفية الشركات« ضمن الحفل السنوي لالتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام 2019م حيث يتم تكريم 

المؤسسات المالية المتميزة التي تعمل على تطوير خدماتها لتقديم تجربة مصرفية أفضل للمتعاملين معها.

جائزة »الريادة في المصرفية اإلسالمية للعام 201٩م« 	
)الريادة في المصرفية  التمويل اإلسالمي الدولي )Global Islamic Finance Awards )GIFA مصرف اإلنماء بجائزة  توجت جوائز 
لمختلف  وذلك  العالم  مستوى  على  والريادة  التميز  جوائز  لتقديم  المخصص  السنوي  بحفلها  وذلك   ،)2019 للعام  اإلسالمية 

قطاعات األعمال والشخصيات المصرفية البارزة في مجال الصيرفة اإلسالمية.

جوائز اإلبداع المصرفي لعام 201٩م 	
 ،IRBA توج مصرف اإلنماء بجوائز اإلبداع المصرفي لعام 2019م والمقدمة في حفل جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية الخامسة

حيث حصل المصرف على جائزة أفضل تجزئة مصرفية اسالمية مبتكرة وجائزة أفضل فرع رقمي لعام 2019م.

شهادة المعيار العالمي لجودة استمرارية األعمال 	
حصل مصرف اإلنماء على شهادة المعيار العالمي )ISO 22301( في مجال استمرارية األعمال بعد اجتياز عملية التدقيق لكامل 
المواصفات  وضع  في  الريادية  الجهات  أهم  أحد  تعد  والتي   »BSI البريطانية  المواصفات  »هيئة  قبل  من  المطلوبة  المعايير 

العالمية المتعلقة بضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية في حال التعرض لحاالت الطوارئ والكوارث ال قّدر الله.
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يسنترر   ،م2019ديسنمرر  31للسنن  المالةن  المنتةةن   ن   الحادي عشريسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم التقرير السنوي 

المالةنن ، وط  نن  المسننتقرلة  ةاإللننا   إلننع مرلومننان عننا مجلننس اإلدارة  ونتائجنن هنن ا التقريننر مرلومننان عننا منشنن   المصننرف، 

 دف إلع تلرة  احتةاجان مستخدم  ه ا التقرير.ولجان  المختلف  ومرلومان مطرى مكمل  تة

 

  مال المصرف واألسهم المصدرة رأس

مئ  ملةون  ( ملةار وطمس1,500,000,000( طمس  عشر ملةار ريال مقسم  إلع )15,000,000,000ةلغ رمس مال مصرف اإلنماء )

 متساوي  القةم ، قةم  كل منةا )
ً
 إسمةا

ً
 عادي . ( عشرة رياالن وجمةرةا مسةم10سةما

 

  أنشطة المصرف الرئيسية

 ،يتمثل النشاط الرئةس للمصرف    تقديم مجموع  شامل  ما الخدمان المصر ة  المتوا ق  مع األحكام والضواةط الشرعة 

منشآن وم راد ما  ويرمل مصرف اإلنماء علع تفةم احتةاجان الشركاء والسر  لتقديم مرقع الخدمان المتاح  لشركائ  ما

 )170طالل )
ً
  95( موقرا

ً
م مدعم  ةأحدث التقنةان والكفاءان 2019ةنةاي  عام وذلك ( مراكز مرةران 4 وللنساء،  71 وللرجال  رعا

وهاتف اإلنماء  ،www.alinma.comالرشري  المدرة  إلا   إلع محدث القنوان اإللكترونة  المراصرة مثل إنترنت اإلنماء 

اء للةواتف ال كة ، وشرك  الصرا ان اآللة  المنتشرة    مناطق المملك  الت  ، وجوال اإلنماء، وت رةق اإلنم8001208000

.1,523م )2019وصل عددها ةنةاي  عام 
ً
  ( صرا ا

 

  ةما يل  ةةان ةتأثةر األنش   الرئةسة  للمصرف وإسةامةا    إجمال  اإليرادان:

 النسر %
 إيرادان النشاط

 )ةماليةا الرياالن(
 

 ، صا  الستثمار والتمويلالدطل ما ا 4,394 %78

 الدطل ما الرسوم والخدمان المصر ة   821 %15

 األطرىاإليرادان  395 %7

 اإلجمال  5,610 %100
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  الشركات التابعة

 نشاطان مختلف  ويولح الجدول اآلت  مرلومان عا الشركان التاةر  للمصرف:تمارس يمتلك المصرف طمس شركان تاةر  

المحل 

الرئةس 

 انللرملة

الدول  

محل 

 التأسةس

نسر  

ملكة  

 المصرف

 اسم الشرك  التاةر  نشاطةا الرئةس رمس مالةا

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

100% 

 المالرمس 

 1,000المصنرح ة  

ملةون ريال، ورمس 

المال المد وع 

 ملةون ريال 250

الترامل ةصف  مصةل ووكةل والترةد 

وتقديم  ،دارة، والترتةبةالتغ ة  واإل

المشورة والحفظ    معمال األوراق 

 المالة 

 اإلنماء لالستثمارشرك  

 )شرك  مساهم 

 (مقفل 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

 ملف ريال 100 100%

مسك وإدارة األصول المفرغ  للمصرف 

ما الغةر علع سرةل الضمانان كما يحق 

ء وإ راغ الرقاران لألغرا  لةا ةةع وشرا

 التمويلة  الت  منشئت ما مجلةا الشرك 

 التنوير الرقاري شرك  

)شرك  ذان مسئولة  

 محدودة(

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

 ملةون ريال 3 100%

لواةط مؤسس   الشرك  و ق ترمل

النقد الررة  السرودي وتمارس 

إلنماء طوكةو نشاطةا كوكةل لشرك  ا

 ماريا )شرك  زمةل (

شرك  وكال  اإلنماء 

 للتأمةا التراون 

)شرك  ذان مسئولة  

 محدودة(

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

 ملةون ريال 100 100%

تقديم منتجان وطدمان مالة  رقمة  

ةالتراون مع الرنوك، تقديم منصان مالة  

وكال  المصر ة  رقمة ، مزاول  نشاط ال

ةالتراون مع الرنوك، تقديم طدمان 

 المد وعان للتجارة اإللكترونة .

شرك  التقنة  المالة  

 السرودي 

)شرك  مساهم  

 مقفل (

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

المملك  

 الررةة 

 السرودي 

 ريال 500,000 100%

 طدمان اإلسناد ودعم األعمال

لدعم )طدمان الرمالء، الدعم اإلداري، ا

 الفن (

 شرك  اإلنماء إسناد

)شرك  ذان مسئولة  

 محدودة(

 

  ةما يل  ملخص ةتأثةر األنش   الرئةسة  للشركان التاةر     حجم معمال المصرف وإسةامةا ةالنتائج:

 النسر %
 إيرادان النشاط

 )ةماليةا الرياالن(
 

 إدارة صناديق االستثماران 270 %72

 والوساط   االستثماران الرنكة  39 %10

 إيرادان مطرى 67 %18

 إيرادان الرملةانإجمال   376 100%

 

 تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم

 األسهم أدوات الدين
 اسم الشركة التابعة

 عدد األسةم ملكة  المصرف عدد مدوان الديا ملكة  المصرف

 اإلنماء لالستثمارشرك   25,000,000 100% - -

 التنوير الرقاري شرك   10,000 100% - -

 شرك  وكال  اإلنماء للتأمةا التراون  300,000 100% - -

 شرك  التقنة  المالة  السرودي  10,000,000 100% - -

- - 100%  ,00005  اإلنماء إسنادشرك   
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 االئتماني للمصرفالتصنيف 

( مع نظرة مستقرلة  BBB+)عند اإلنماء فةا االئتمان  لمصرف وكال  التقةةم االئتمان  " ةتش" تصنة مكدن م،2019طالل الرام 

 مستقرة.  
 

  النتائج المالية

 لفترة الخمس سنوان المالة :المالة  نتائج لاملخص   ةما يل 

 )ةماليةا الرياالن(                                                                                                                                                                     

 

 )ةماليةا لرياالن(                                                                                                                                                                                      

 2015 2016 2017 2018 2019 النتائج التشغةلة 

 2,279 2,652 3,493 3,798 4,394 الدطل ما االستثمار والتمويل، صا  

 تحويل الرمالن، والدطل ما الرسوم والخدمان المصر ة 

 784 676 880 1,047 1,216 األطرىواإليرادان 

 3,063 3,328 4,373 4,845 5,610 إجمال  دطل الرملةان

 (1,285) (1,513) (1,751) (1,861) (2,087) إجمال  مصاريف الرملةان

 1,778 1,815 2,622 2,984 3,523 صا   الدطل قرل حسم المخصصان

 (308) (313) (611) (467) (706) األطرىل والموجودان مخصصان انخفا  قةم  التموي

 1,470 1,502 2,011 2,517 2,817 قرل الزكاة صا   الدطل 

 271 - 104 340 (282) *الزكاة 

 1,199 1,502 1,907 2,857 2,535 ةرد الزكاةصا   الدطل 

 2016عام ا مملةون ريال سرودي  42ا يتضم * 2017

 

م الران ال مع الةةئ  الرام  للزكاة والدطل لتسوي  جمةع التفاقة  تسوي  2018   ديسمرر ف إلا   ل لك  قد توصل المصر 

، كما نتج عا ملةون ريال 263 مستردة للمصرف ةلغت لغاصا   مر ونتج عا التسوي ، 2018حتع عام  2009 ما وي  لألعوامالزك

عكس مرالغ إجمالة  ألرةاح الرام وتم  م2017حتع عام األعوام الساةق   زكاةمخصصان ك لك وجود  ائض    معاله  التسوي 

ملةون ريال  340 مرلغتم إلا    قد ، وعلة م.  2018رام لملةون ريال ل 217الزكاة ت ريال،    حةا ةلغ ملةون 557 م ةلغت2018

 رامللزكاة ف سجلت كمصرو حةث 2019ما صا   مرةاح عام  ريالملةون  282 كما تم طصم مرلغ 2018لرام اإلع صا   دطل 

 .2019 المال 

 

 التشغيليةج النتائ

 قرل الزكاة ةنةاي  الرام المال  
ً
 صا ةا

ً
الرام % مقارن  مع 12ملةون ريال ةنمو نسرت   2,816م ةلغ 2019حقق المصرف دطال

 م2018مال  % مقارن  ةالرام ال12مصاريف الرملةان ةنسر  %    حةا زادن 16م حةث نما دطل الرملةان ةنسر  2018 المال 

 2,857م مقارن  ةصا   دطل 2019ملةون ريال ةنةاي  الرام المال   2,535وةلغ صا   الدطل ةرد الزكاة  ،%51والمخصصان ةنسر  

 لركس مرلغ الزكاة المسترد الرالغ نحو 11م ةانخفا  نسرت  2018ملةون ريال للرام المال  
ً
 ملةون ريال سرودي 340% نظرا

 .م كمرلغ زكاه الرام2019ملةون ريال ما صا   مرةاح عام  282وطصم مرلغ ، م2018م المال  ألرةاح الراوالا تةا 

 2015 2016 2017 2018 2019 المركز المال 

 57,006 70,312 79,063 83,889 94,801 التمويل، صا   

 6,468 6,157 15,066 18,399 23,478 االستثماران 

 88,725 104,730 114,752 121,538 131,839 إجمال  الموجودان

 65,695 80,612 89,065 90,128 102,063 ودائع الرمالء 

 70,372 85,551 94,408 100,240 109,395 إجمال  الم لوةان

 18,352 19,178 20,344 21,298 22,445 حقوق المساهمةا
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 ملةون ريال نتةج  التسوي  مع هةئ  الزكاة والدطل لألعوام الساةق . 340* تم إلا   مرلغ 

 .ة خصم ما حقوق الملكل ما صا   األرةاح، ساةقا كانت تملةون ريا 282** تم طصم زكاة الرام 

 

نمو دطل الرملةان مقارن  ةالفتران الساةق  إلع نمو محا ظ التمويل واالستثمار وزيادة عملةان ومنش   المصرف  يرود سرب

مقارن  مع  ريال ملةون 5,610م مرلغ  2019ديسمرر  31الرئةسة ، حةث ةلغ إجمال  دطل الرملةان للرام المال  المنتة     

 م 2018  ملةون ريال للرام المال 4,845
ً
  مسجال

ً
ملةون  4,394إلع  والتمويل ستثماراناال دطل صا   رتفعا كما ،% 16 ةنسر  نموا

كما سجل مجموع دطل  ملةون ريال،  3,798م ةمرلغ  2018 مقارن  ةما تم تحقةق     الرام المال % 16 نمو ةلغت ةنسر ريال 

 ثماران األسةم رسوم الخدمان المصر ة  ودطل تحويل الرمالن والرائد علع است
ً
ملةون ريال  1,216% حةث ةلغ 16ةنسر   ارتفاعا

 ةمردل 2018ملةون ريال للرام  1,047مقارن  مع 
ً
للرام  %12م. و   المقاةل ارتفرت مصاريف الرملةان ةمردالن مقل نسرةا

مخصصان طسائر االئتمان كما قام المصرف ةترزيز  م.2018ملةون ريال للرام  1,861ملةون ريال مقاةل  2,087م لترلغ 2019

ملةون ريال نةاي   2,528م مقارن  مع 2019ملةون ريال    نةاي  عام  2,791 ملةون ريال لترلغ 706ةمرلغ  األطرىوالخسائر 

مواقع  4 مواقع جديدة للرجال و 5 ةإلا  م. كما واصل المصرف تنفة  ط       التوسع االستراتةج  لفروع  2018الرام 

 م.2019ةنةاي  الرام  1,523ةاز صراف آل  لةرلغ إجمال  عدد مجةزة اإلنماء للصرف اآلل  ج 36للنساء وعدد 
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 *   مصاريف الرملةان ال تتضما المخصصان

 

 ربح السهم

% 11م ةانخفا  نسرت  2018ريال للرام المال   1.92م، مقارن  مع 2019الرام المال   ريال طالل 1.70 رةح السةم الواحد ةلغ

 ملةون ريال 340مرلغ  مما مدى إلع إلا  ، م2018نتةج  لترديل صا   دطل الرام المال   لرام المال  الساةقمقارن  ةا

لمرالج   2019علع اثر ترديل السةاس  المحاسرة  للزكاة    عام  2019ملةون ريال ما صا   مرةاح عام  282وطصم مرلغ 

ة  المترع    األعوام الساةق  و ك لك مثر  التسوي  الت  تم التوصل الزكاة و الضرير     قائم  الدطل ةدال ما حقوق الملك

  ،الةةئ  الرام  للزكاة والدطلإلةةا مع 
ً
عند ريال  1.69قرل مثر مرالج  الزكاة هو  2018ةأن رةح السةم للرام المال   علما

 .هكما سرق نشر  استرراد مثر ترديل الزكاة

 

 المركز المالي

ملةون ريال،    حةا  94,801% لترلغ 13ملةون ريال، كما نمت محا ظ التمويل ةنسر   23,478% لترلغ 28االستثماران ةنسر   تنم

ملةون ريال  121,538م مقارن  مع 2019ملةون ريال ةنةاي  الرام المال   131,839لترلغ % 8ةمردل نمت موجودان المصرف 

 م. 2019ةنةاي  الرام المال  
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 م.2018ملةون ريال للرام  90,128ملةون ريال مقارن  مع  102,063% حةث ةلغ اجمال  الودائع 13الء ةنسر  ارتفرت ودائع الرم 

 
 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

ملةون ريال  21,298ملةون ريال ةالمقارن  مع  22,445م لترلغ 2019حقوق الملكة  للمساهمةا    نةاي  الرام المال   ارتفرت

مردل م.  وعلع الرغم ما النمو المتواصل لمحا ظ التمويل واالستثمار  قد حا ظ المصرف علع 2018اي  الرام المال     نة

الحد األدنع الم لوب  %، ويتجاوز20ةنسر   كأحد معلع المردالن ةةا المصارف    المملك  الررةة  السرودي كفاي  رمس المال 

 %. 8ةازل وهو مت لران و ،روديللمصارف ما قرل مؤسس  النقد الررة  الس
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رات في الحصص الرئيسة
ّ
 التغي

 
 
 % وهم:5ران    حصص المساهمةا ال يا تتجاوز ملكةتةم يولح الجدول اآلت  التغة

 اسم ما ترود ل  المصلح  م
 نةاي  الرام ةداي  الرام

 النسر  األسةم النسر  األسةم

 %5.81 87,201,000 10.71% 160,701,000 المؤسس  الرام  للتقاعد 1

 10.00% 150,000,000 10.00% 150,000,000 صندوق االستثماران الرام  2

 

 المركز المالي للقطاعات

 لمركز ونتائج المصرف المالة  حسب ق اعان الرمل الرئةس :
ً
  ةما يل  تحلةال

 ةماليةا الرياالن - م2019

 لبنودا فراداأل الشركات الخزينة االستثمار والوساطة اإلجمالي

 إجمال  الموجودان 19,176 75,263 36,344 1,056 131,839

 إجمال  الم لوةان 74,389 7,044 27,742 220 109,395

 إجمال  دطل الرملةان 2,341 1,781 1,112 376 5,610

 

 ةماليةا الرياالن - م2018 

 البنود فراداأل الشركات الخزينة االستثمار والوساطة اإلجمالي

 إجمال  الموجودان 15,256 68,209 37,167 907 121,538

 إجمال  الم لوةان 68,596 6,352 24,962 329 100,240

 إجمال  دطل الرملةان 1,899 1,581 1,014 351 4,845

 

 جغرافي إلجمالي اإليراداتالتحليل ال

ينتم تقسنةم منناطق الرمنل السنرودي ، و الررةةن  المملكن  داطنل نشناطات  منا مساسن  ةشنكل المصنرف إينرادان مرظنم تتحقنق

 :اإليرادان حسب المناطق توزيع التال  الجدول ويرةا مناطق طمسةالمصرف إلع 

 ماليةا الرياالنة   

 اإلجمال 
المن ق  

 الوس ع

المن ق  

 الجنوةة 

المن ق  

 الشمالة 

المن ق  

 الشرقة 

المن ق  

 الغرةة 
 إجمال  اإليرادان للفترة

 م2019 /31/12الرام المال  المنتة      1,095 513 65 65 3,872 5,610

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

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

مواقع للنساء وة لك يكون إجمال  عدد مواقع  4مواقع جديدة للرجال و 5م ةا تتاح 2019قام المصرف طالل الرام المال  

 منةا م 170المصرف 
ً
جةاز صراف آل  إلا   طالل عام  36إلا   إلع تشغةل عدد  ،مراكز ةةع 4و للنساء 71للرجال و 95وقرا

صراف  1,523م، 2019م وة لك ةلغ إجمال  عدد مجةزة صرا ان اإلنماء اآللة  الت  تم تجةةزها وتشغةلةا ةنةاي  عام 2019

 منتشرة    جمةع مناطق المملك  الررةة  السرودي .

 

 األخرىرصدة البنوك والمؤسسات المالية أ

ل القائم علع المصرف ما مؤسسان الق اع المال  ةتاريخ  مرالغةلغ إجمال  
 
 ملةون ريال 3,290م مرلغ 2019ديسمرر  31التمو

ل طالل 
 
ل علع المصرف طالل الرام  معلعوةلغ  م،2020 ترة مقصاها شةر مارسوتستحق مرالغ التمو

 
غ مرلم 2018إجمال  تمو

ل الودائع قصةرة األجل ةةا الرنوك ةغر  إدارة السةول ،  ملةون 6,318
 
ال يوجد علع المصرف مو وريال، وتمثل مرالغ التمو

    مدوان ديا واجر  السداد عند ال لب. مو تمويالنالشركان التاةر  للمصرف مي 
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 سياسة توزيع أرباح األسهم

 (مو رةننع سنننوي مو المرحلةنن  )نصننف سنننوي تننوزع مرةنناح المصننرف السنننوي ن مللمصننرف علننع  النظننام األسنناس( مننا 43نصننت المننادة )

، وتكنننويا االحتةاطنننان الالزمننن  لمواجةننن  النننديون األطنننرىالصنننا ة  التننن  يحنننددها ةرننند طصنننم كنننل المصنننرو ان الرامننن  والتكنننالةف 

يتفننق ومحكننام نظننام مراقرنن  ةمننا تةا يننرى مجلننس اإلدارة لننرور  وااللتزامننان ال ارئنن  التنن المشننكوك  ةةننا وطسننائر االسننتثماران 

 :اآلت الرنوك وتوجةةان مؤسس  النقد الررة  السرودي علع النحو 

المقررة علع المساهمةا، ويقوم المصرف ةد ع ه ه المرالغ للجةان والضرائب تحتسب المرالغ الالزم  لد ع الزكاة  .1

 المختص .

رةاح الصا ة  ةرد طصم الزكاة لالحتةاط  النظام  إلع ما المترق  ما األ طمس  وعشرون ةالمئ %( 25يرحل ما ال يقل عا ) .2

 علع األقل لرمس المال المد وع.
ً
 من يصرح االحتةاط  الم كور مساويا

%( طمس  ةالمائ  ما رمس المال 5يخصص ما الراق  ما األرةاح ةرد طصم االحتةاط  النظام  والزكاة مرلغ ال يقل عا ) .3

 
ً
وإذا كانت النسر  المترقة  ما  ،لما يقترح  مجلس اإلدارة وتقرره الجمرة  الرام المد وع للتوزيع علع المساهمةا طرقا

للمساهمةا ال تكف  لد ع ه ه النسر  ال يجوز للمساهمةا الم الر  ةد رةا    السن  مو السنوان   المستحق األرةاح

 اقترح  مجلس اإلدارة.التالة ، وال يجوز للجمرة  الرام  من تقرر توزيع نسر  ما األرةاح تزيد علع ما 

( علع النحو ال ي يقترح  مجلس اإلدارة وتقرره الجمرة  3،2،1يستخدم الراق  ةرد تخصةص المرالغ الم كورة    الفقران ) .4

 الرام .

يحق للجمرة  الرام  ةتوصة  ما مجلس اإلدارة من تخصص ما صا   األرةاح مرالغ إلنشاء مؤسسان اجتماعة  لرامل   .5

 ما ه ه المؤسسانالشرك  مو لمراو
ً
  .ن  ما يكون قائما

 

 5000لكل ثالث  مسةم، ةقةم  سةم  لمساهم  المصرف ةواقع، موصع مجلس اإلدارة ةإصدار مسةم منح  2019رام الطالل 

ملةون ريال ما  3,423مرلغ حةث سةتم تمويل جزء ما قةمتةا ة% ما القةم  االسمة  للسةم، 33.3 ةنسر ملةون ريال 

 .المرقاةملةون ريال ما األرةاح  1,577 وقدره راق ويل المسةتم تو نظام الاالحتةاط  

 :اعتمد مجلس اإلدارة تخصةص صا   الدطل علع النحو اآلت 

 التفاصيل
 م2018 م2019

 ةماليةا الرياالن

 2,852 2,535 صا   الدطل للسن 

 1,897 1,991 المرحل  ما السن  الساةق  –األرةاح المرقاة 

ا )يخصم من ( يضاف ل /
ً
 (599) - * رة المحاسللمت لران النظامة  وو ق

 4,155 4,526 الرصةد المتاح للتخصةص

 (629) (634) % ما صا   الدطل(25إلع االحتةاط  النظام  ) المحول

 (1,490) (1,577) **مسةم المنح  المقترح /توزيران األرةاح عا الرام

(45) (28) ومطرى  لخدمان االجتماعةاحول إلع احتةاط  مال  

 1,991 2,287 المرحل  إلع السن  القادم  –األرةاح المرقاة 

تم الا ت /طصم  ما  م علع تفاصةل إلا ة  عما2019*  تحتوي قائم  التغةران    حقوق المساهمةا لما قوائم المصرف المالة  للرام  

 . ةند األرةاح المرقاة

ما  3,423ملةون ريال ما األرةاح المرقاة وتم تمويل ةاق  المرلغ وقدره  1,577ت جزئةا ةمرلغ مول 2019المقترح  للرام   ** مسةم المنح

 االحتةاط  النظام .

 

 اإلطار المحاسبي:

 الموحدة للمصرف:    إعداد القوائم المالة  يترع المصرف

i) المرتمدة ما  األطرىواالصداران المرايةر و   المملك  الررةة  السرودي   المرتمدةللتقرير المال  لمرايةر الدولة  ا

 الررةة  المرايةر المرتمدة    المملك   "ةلةةا مجتمرإيشار و (SOCPA) القانونةةاالسرودي  للمحاسرةا الةةئ  

 السرودي "؛ 

ii) .محكام نظام مراقر  الرنوك ونظام الشركان المرمول ة     المملك  الررةة  السرودي  والنظام األساس للمصرف 
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م، اصنندرن مؤسسنن  النقنند الررةنن  السننرودي توجةةننان لجمةننع الرنننوك  نن  المملكنن  الررةةنن  السننرودي  2019يولةننو  17ةتنناريخ 

والتفسنةران الصنادرة المرنايةر الدولةن  للتقرينر المنال  ةخصوص مرالج  الزكاة ولرائب الدطل لما قائم  الدطل ةمنا يتوا نق منع 

 . الةةئ  السرودي  للمحاسرةا القانونةةاما  المرتمدة األطرىالصداران واالمرايةر وعا "مجلس مرايةر المحاسر  الدول "، 

 

 التقارير المالية

 يؤكد مجلس اإلدارة علع اآلت :

القننوائم المالةنن  المرنندة مننا قرننل إدارة المصننرف تركننس ةرنندل مركننزه المننال ، ونتننائج معمالنن ، والتنند قان المالةنن  والتغةننران  .1

 الملكة .     حقوق

 ن   كمنا هنو مولنحإعنداد القنوائم المالةن ،  عنند متسنقاسان المحاسنرة  المالئمن  لظنروف المصنرف ةشنكل يتم ت رةق السة .2

إعنداد القنوائم المالةن  ومحكنام مساسنة  عنند  كما يتم اسنتخدام تقنديران، الموحدة قوائم المصرف المالة ما  3رقم يضاح اإل

 . دة للمصرف)د( ما القوائم المالة  الموح2كما هو مرةا    اإليضاح رقم 

 ةالشكل الصحةح.معدن من سجالن الحساةان  .3

 ةفرالة .  ونف من نظام الرقاة  الداطلة  معد علع مسس سلةم   .4

 قدرة المصرف علع مواصل  نشاط .    من  ال يوجد مي شك ي كر  .5

طنالل الرنام المصنرف (    القوائم المالة  الموحندة، لنم ينتم الندطول منا قرنل 33ةخالف المرلومان الواردة    إيضاح رقم ) .6

 هامن  ألي منا معضناء مجلنس اإلدارة، مو النرئةس التنفةن ي مو مندير عنام المالةن     مي عقود  ةةنا مصنلح  م2019المال  

 .وألي شخص ذو عالق 

 

 مجلس اإلدارة

( ثنالث 3ة )( معضاء يرةنةم المساهمون    الجمرةن  الرامن  الرادين  لمند9تسر  ) يتولع إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف ما

 .سنوان
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 مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

 -دكتننننننوراه محاسننننننر / مالةنننننن  

 ريزيننرف ويسننترن كننةس جامرنن 

 – األمريكة  المتحدة الواليان-

زمالننننننن  المرةننننننند األمريكننننننن  

 –للمحاسننننننننننرةا القننننننننننانونةةا 

زمالننننننن  الةةئننننننن  السنننننننرودي  

 .محاسرةا القانونةةالل

 نائنب الننرئةس والمندير التنفةنن ي للمالةنن 

مجموعنننننن  الفةصنننننننلة ، عضنننننننو هةئننننننن   –

 مرةد اإلدارة الرام . –التدريس 

استشاران وعضوي  

 مجالس إدارة.

 سرادة الدكتور/

 ةا عردالل  عردالملك

الحقةل )رئةس مجلس 

 اإلدارة(

دكتنننننننننوراه الفلسنننننننننف   ننننننننن  

جامرننننننن  واليننننننن   –االقتصننننننناد 

الوالينان المتحندة   –دو كولورا

 األمريكة 

وكةل وزارة المالة  للشنئون االقتصنادي ، 

المنسننننق الرننننام للمفاولننننان لمجلننننس 

 التراون لدول الخلةج الررةة .

 نائب وزير المالة 

 

 /الدكتور مرال 

الرازع   سلةمان ةا حمد

 )نائب رئةس مجلس اإلدارة(

جامرنننن   –ماجسننننتةر محاسننننر  

الوالينننننننننان  –غنننننننننرب الةننننننننننوي 

المتحنننننندة األمريكةنننننن ، زمالنننننن  

المرةد األمريك  للمحاسنرةا 

الوالينننننان  – (CPA)القنننننانونةةا 

 المتحدة األمريكة 

المننننننندير الرنننننننام التنفةننننننن ي للخننننننندمان 

شنننننننرك  عرننننننندالل ةف جمةنننننننل -المالةننننننن  

المحننندودة، مننندير عنننام مصنننلح  الزكننناة 

والننندطل، مننندير إدارة المحاسنننر  الرامننن  

مؤسسنننن  النقنننند الررةنننن  السننننرودي، /

د منننندير إدارة التننندقةق الننننداطل  مسننناع

 مؤسس  النقد الررة  السرودي./

 الرئةس التنفة ي

 لمصرف اإلنماء

 /سرادة األستاذ

 عردالرزيز ةا المحسا عرد

 التنفة ي الرئةس) الفارس

 المنتدب( والرضو

 – معمننننننننننننال إدارة ماجسننننننننننننتةر

 األمريكة  المتحدة الواليان

ير الرملةان مد السرودي  مرامكو شرك  - الخزين  إدارة

شرك   -االستثماري  

 الرائدة االستثماران

 /سرادة األستاذ

محمد ةا عرد الرحما ةا 

 دايل

جامرنن   -ةكننالوريوس محاسننر 

 الملك سرود

كرةر محللةا المالةةا ةإدارة االسنتثماران 

المالةنننن  ةالمؤسسنننن  الرامنننن  للتأمةنننننان 

 االجتماعة .

مدير تداول االسةم 

 شرك  حصان -المحلة  

  /دة األستاذسرا

 عردالرزيز ةا عردالمحسا

 الحسةا

 –ماجسننننننننننننتةر إدارة معمننننننننننننال 

جامرنننن  سننننتانفورد، ماجسننننتةر 

جامرنننننن  ةرنسننننننتون  -هندسنننننن 

 االمريكة  المتحدة الواليان

 -نائب الرئةس التنفةن ي للشنئون المالةن 

شنننننرك  سننننناةك، نائنننننب النننننرئةس لشنننننئون 

 شرك  ساةك -الخدمان المشترك 

الرئةس التنفة ي 

 تصنةعلشرك  ال

  /سرادة المةندس

 المريشد حمد ةا م لق

 –ماجسنننننننننننننتةر إدارة مالةننننننننننننن  

الوالينننننننننان  –جامرنننننننن  دنفنننننننننر 

 المتحدة األمريكة 

 –الرضنو المنتنندب لالسننتثماران الرقارينن  

 –شنننرك  سننندكو، رئنننةس ق ننناع الشنننركان 

الرنننك األهلنن  التجنناري، الننرئةس األعلننع 

الرنك األهل  التجناري، رئنةس  – للمخاطر

ا قنننننننان االئتمانةننننننن  ةننننننناإلدارة إدارة المو

 الرنك األهل  التجاري. –الرام  

مدير مكتب عرد 

الرحما ةا محمد 

رمزي عداس 

لالستشاران المالة  

 لغةر األوراق المالة 

 سرادة األستاذ/ 

عرد الرحما ةا محمد 

 عداسرمزي 

 –دكتوراه    اإلدارة الرام  

 -جامر  والي   لوريدا 

 ة الواليان المتحدة األمريك

تقلد عدة مناصب اةتداًء ما مرةد إلع 

من مصرح مستاذ ةقسم اإلدارة الرام  

 جامر  الملك سرود. –)ةتمةز( 

 سرادة الدكتور/  مستاذ جامر  متقاعد

 محمد النمر ةا سرود

 –معمال  إدارة ماجستةر

 – الشمالة  كارولةنا جامر 

  األمريكة  المتحدة الواليان

 رئةس ثم وما الثروان إدارة رئةس

 الفرنس  السرودي -مكلف  تنفة ي

 الررة  - األصول إدارة كاةةتال، رئةس

 إدارة لالستثمار، رئةس الوطن 

 التجاري األهل  الرنك - المحا ظ

مستشار استثماري 

 واداري مستقل

  /سرادة األستاذ

 مرارك ةا راشد هةثم
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 ارة )لجنة المراجعة(:مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلد 

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

جامرنننننننن   –دكتننننننننوراه المحاسننننننننر  

 المتحننننننندة الوالينننننننان -كولنننننننورادو 

  األمريكة 

الصح ،  وزارة – متفرغ غةر مستشار

جامرننن   –رئنننةس قسنننم المحاسنننر  

 .الملك سرود

 سنل ان األمةنر جامر  وكةل

 والمالة  اإلداري  للشئون

 ة الدكتور/سراد

 سرد ةا صالح الرويتع 

 المحاسننر  دكتننوراه الفلسننف   نن 

 ةري انةا-جامر  دندي  –والمالة  

 جامرنن  – المحاسننر  محالننر ةقسننم

 الحسنننناةان سننننرود، مراجننننع الملننننك

 صننننندوق  نننن  المسنننناعد المننننال 

 السرودي الصناعة  التنمة 

رئنننننننةس قسنننننننم المحاسنننننننر  

المشنننننننرف الرنننننننام علنننننننع و

 –وحنندة المراجرنن  الداطلةنن  

 جامر  الملك سرود

  /سرادة الدكتور

 عردالل  ةا محمد

 المنةف

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة   

 ، كما هو مولح    الجدول اآلت :م2019اجتماعان طالل الرام المال   (6) ست  قام المجلس ةرقد  

 االسم
حال  

 الرضوي 
 عضوي     مجالس شركان مطرى

 تاريخ االجتماع

2
8

/
0
1

/
2
0
19

م
 

2
6

/
0
3

/
2
0
19

م
 

2
5

/
0
6

/
2
0
19

م
 

17/
0
9

/
2
0
19

م
 

2
8

/
10/

2
0
19

م
 

2
5

/
12/

2
0
19

م
 

ع
و
م
ج
م
ال

 

 سرادة الدكتور/ 

 عردالملك ةا عردالل  الحقةل

 )رئةس مجلس اإلدارة( **

 مستقل

الشرك  السرودي  للكةرةاء، الشرك  

السننرودي  للنقننل الرحننري، مجموعنن  

الكويتةنن  لألغ ينن ، الشننرك   -ممريكانننا 

 نالوطنة  لنقل الكةماويا

- - √ √ √ √ 4 

 مرال  الدكتور/ 

 حمد ةا سلةمان الرازع 

 )نائب رئةس مجلس اإلدارة( **

غةر 

 تنفة ي

شننننننرك  اسننننننمنت الجنوةةنننننن ، شننننننرك  

 ت وير المران 
√ √ √ √ √ √ 6 

 سرادة األستاذ/ 

عردالمحسا ةا عردالرزيز الفارس 

 )الرئةس التنفة ي والرضو المنتدب(**

 تنفة ي

مناريا، اإلنمناء شرك  اإلنمناء طوكةنو 

لالسنننتثمار،  شنننرك  إرسنننال للحنننواالن 

المالةننن  المحنننندودة، شننننرك  التقنةنننن  

  السرودي المالة  

√ √ √ √ √ √ 6 

 سرادة األستاذ/ 

 محمد ةا عردالرحما  ةا دايل**

غةر 

 تنفة ي
 4 √ √ √ √ - - شرك  رزا  الرقاري 

 سرادة األستاذ/

 عرد المحسا ةا عردالرزيز الحسةا** 

غةر 

 فة يتن
- √ √ √ √ √ √ 6 

 سرادة المةندس/ 

 م لق ةا حمد المريشد**

غةر 

 تنفة ي

شننرك  اإلنمنناء طوكةننو منناريا، شننرك  

سننننةت  جننننروب الررةةنننن  السننننرودي ، 

 شرك  مردنة 

√ √ √ √ √ √ 6 

 سرادة األستاذ/ 

 عرد الرحما ةا محمد رمزي عداس ***
 مستقل

مجموعنننننن  صننننننا وال، شننننننرك  الرةةننننننع 

شنننننرك  محمننننند  السنننننرودي  لألغ يننننن ،

محمنننند صننننالح ةاعشننننا، شننننرك  ديننننار 

الخةنننننال للت ننننننوير الرقننننناري، الرنننننننك 

 التونس  السرودي، شرك  اركوما

- - - - - √ 1 
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 االسم
حال  

 الرضوي 
 عضوي     مجالس شركان مطرى

 تاريخ االجتماع

2
8

/
0
1

/
2
0
19

م
 

2
6

/
0
3

/
2
0
19

م
 

2
5

/
0
6

/
2
0
19

م
 

17/
0
9

/
2
0
19

م
 

2
8

/
10/

2
0
19

م
 

2
5

/
12/

2
0
19

م
 

و
م
ج
م
ال

ع
 

 سرادة الدكتور/  

 سرود ةا محمد النمر**
 مستقل

عضو مجلس اإلدارة    الشرك  

  السرودي  للنقل الجماع 
- - √ √ √ √ 4 

سرادة األستاذ/ هةثم راشد آل الشةخ 

 مرارك**
 4 √ √ √ √ - - - مستقل

 مرننال  المةندس/ 

عردالرزيز ةا عردالل  الزامل رحم  الل  

 *)رئةس مجلس اإلدارة(***

 مستقل
شرك  سركةم الرالمة ، مجموع  

 الزامل 
√ - √ - - - 2 

 سرادة الدكتور/

 سرد ةا ع ة  الغامدي* 
 2 - - - - √ √ - مستقل

 سرادة األستاذ/ 

 سرد ةا عل  الكثةري*

غةر 

 تنفة ي

المجموع  السرودي  لالستثمار 

 الصناع 
√ √ - - - - 2 

 سرادة األستاذ/ 

 طالد ةا محمد الررودي*
 ستقلم

شرك  منفال كاةةتال، الشرك  

السرودي  لالستثمار الزراع  

 واإلنتاج الحةوان  )سالك(

√ √ - - - - 2 

 سرادة األستاذ/ 

 محمد ةا سلةمان مةانم *
 1 - - - - - √ - مستقل

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 م20/11/2019***  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م06/10/2019وي  ةتاريخ ****  انتةاء الرض

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 :ولةات ، وتشمل تلك اللجان ما يل ومسؤلجان تساعده علع مداء مةام   قام مجلس اإلدارة ةتكويا

  اللجن  التنفة ي 

 لجن  الترشةحان والمكا آن 

  لجن  المراجر 

   طرالمخاإدارة لجن  
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 اللجنة التنفيذية

 الت  السل ان جمةع تمارس للمصرف، األساس النظام ما( 20) المادة علة  نصت ما و ق تنفة ي  لجن  اإلدارة مجلس شكل

 التنفة ي  اللجن  اجتماع ويكون اإلدارة مجلس رئةس رئاستةا ويتولع معضاء طمس  ما اللجن  وتتكون اإلدارة مجلس لةا يخولةا

 
ً
 هو كما م،2019 المال  الرام طالل اجتماعان( 9) تسع ةرقد التنفة ي  اللجن  قامت وقد األقل، علع معضاء ثالث  ةحضور صحةحا

 :اآلت  الجدول    مولح

 االسم

  تاريخ االجتماع

15/
0
1

/
2
0
19

م
 

11/
0
2

/
2
0
19

م
 

12/
0
3

/
2
0
19

م
 

16/
0
4

/
2
0
19

م
 

30/
0
4

/
2
0
19

م
 

13/
0
7

/
2
0
19

م
 

17/
0
9

/
2
0
19

م
 

31/
10/

2
0
19

م
 

17/
12/

2
0
19

م
 

ع
و
م
ج
م
ال

 

 سرادة الدكتور/ 

 عرد الملك ةا عرد الل  الحقةل )رئةس اللجن (**
- - - - - √ √ √ √ 4 

 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عرد المحسا ةا عرد الرزيز الفارس سرادة األستاذ/

 4 √ √ √ √ - - - - - محمد ةا عرد الرحما ةا دايل** سرادة األستاذ/

 4 √ √ √ √ - - - - - ريشد**م لق ةا حمد الم سرادة المةندس/

 1 √ - - - - - - - - عرد الرحما ةا محمد رمزي عداس *** سرادة األستاذ/

 مرننال  المةندس/

 عرد الرزيز ةا عرد الل  الزامل رحم  الل   )رئةس اللجن (****
√ √ √ - - - - - - 3 

 5 - - - - √ √ √ √ √ عردالمحسا ةا عردالرزيز الحسةا* سرادة األستاذ/

 5 - - - - √ √ √ √ √ طالد ةا محمد الررودي* سرادة األستاذ/

 4 - - - - - √ √ √ √ محمد ةا سلةمان مةانم * سرادة األستاذ/

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 م20/11/2019لرضوي  ةتاريخ ***  ةداي  ا     م06/10/2019****  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت

 اإلدارة لمجلس التوصة  اللجن  مةام وتشمل اإلدارة، مجلس يرةنةم معضاء مرةر  ما والمكا آن الترشةحان لجن  تتكون

 سةاسان لعوو للمصالح ترار  مي وجود وعدم المستقلةا المجلس معضاء استقاللة  ما والتأكد المجلس لرضوي  ةالترشةح

 كما م2019 المال  الرام طالل اجتماعان (4) مرةر  اللجن  عقدن وقد التنفة يةا، وكرار اإلدارة مجلس معضاء وترويضان لمكا آن

 :اآلت  الجدول    مولح هو

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
 م11/11/2019 م22/10/2019 م25/03/2019 م15/01/2019

 سرادة الدكتور/ 

 ا محمد النمر )رئةس اللجن (**سرود ة
- - √ √ 2 

 2 √ √ - - مرال  الدكتور/ حمد ةا سلةمان الرازع **

عرد المحسا ةا عرد الرزيز  سرادة األستاذ/

 الحسةا**
- - √ √ 2 

 1 √ - - - هةثم ةا راشد آل الشةخ مرارك** سرادة األستاذ/

 سرد ةا ع ة  الغامدي سرادة الدكتور/

 )رئةس اللجن (*
√ √ - - 2 

 2 - - √ √ سرادة األستاذ/ سرد ةا عل  الكثةري*

 1 - - √ - م لق ةا حمد المريشد* مرال  المةندس/

 2 - - √ √ محمد ةا سلةمان مةانم * سرادة األستاذ/

 م20/05/2019انتةاء الرضوي  ةتاريخ    *

 م21/05/2019ةداي  الرضوي  ةتاريخ   **

 

 لجنة المراجعة

وحصل المصرف علع عدم  المجلس، طارج ما مستقلةا اثنان منةما التنفة يةا غةر ما معضاء ثالث  ما مراجر ال لجن  تتكون

ممانر  مؤسس  النقد الررة  السرودي الجة  اإلشرا ة  والرقاةة  علع الق اع المصر      المملك  الررةة  السرودي  

ةتشكةل  19/07/1440وتاريخ  12/2019ار الجمرة  الرام  للمصرف رقم صدر قر  كما نه01/11/1440( وتاريخ 67/65697ةالخ اب رقم )

 الداطلة  المراجر  معمال علع واإلشراف والرقاةة  المحاسرة  والسةاسان المالة  القوائم دراس  المراجر  لجن  وتتولع اللجن 

 مولح هو كما م2019 المال  الرام لطال اجتماعان( 5) طمس  اللجن  عقدن وقد ،لضمان استقاللةتةم الخارجةةا والمراجرةا

 :اآلت  الجدول   

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
 م13/10/2019 م9/9/2019 م13/7/2019 م14/4/2019 م23/1/2019

 سرادة المةندس/ 

 م لق ةا حمد المريشد

 **(اللجن  رئةس)

- - √ √ √ 3 

 سرادة الدكتور/

 محمد ةا عرد الل  المنةف 
√ √ √ √ √ 5 

 سرادة الدكتور/ 

 سرد ةا صالح الرويتع ****
- - √ √ √ 3 

 سرادة الدكتور/ 

 الغامدي ع ة  ةا سرد

 *(اللجن  رئةس)

√ √ - - - 2 

 سرادة الدكتور/ 

 سرود ةا محمد النمر ***
√ √ - - - 2 

 م21/05/2019ةتاريخ  عضاء مجلس اإلدارةما م**  ةداي  الرضوي     م20/05/2019ةتاريخ ما معضاء مجلس اإلدارة *  انتةاء الرضوي    

 م21/05/2019ةتاريخ  ما غةر معضاء مجلس اإلدارة***  ةداي  الرضوي    م20/05/2019ةتاريخ  ما غةر معضاء مجلس اإلدارةالرضوي   ****  انتةاء
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 لجنة المخاطر:

ل
 
 ذان األطرى ةالمسؤولةان والو اء المخاطر إدارة عملة  علع اإلشراف    المجلس لمساعدة للمخاطر لجن  اإلدارة مجلس شك

    مولح هو كما م،2019 المال  الرام طالل( 2) اجتماعةا اللجن  عقدن وقد معضاء مرةر  ما المخاطر لجن  وتتكون الرالق ،

 :اآلت  الجدول

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
 م11/11/2019 5/02/2019

 2 √ √ ع  )رئةس اللجن (حمد ةا سلةمان الراز مرال  الدكتور/

 2 √ √ سرادة األستاذ/ عرد المحسا ةا عرد الرزيز الفارس

 1 √ - سرادة الدكتور/ سرود ةا محمد النمر **

 1 √ - هةثم ةا راشد آل الشةخ مرارك ** سرادة األستاذ/

 1 - √ *عرد المحسا ةا عرد الرزيز الحسةا سرادة األستاذ/

 1 - √ الكثةري *سرد ةا عل   سرادة األستاذ/

 م21/05/2019**ةداي  الرضوي  ةتاريخ   م20/05/2019انتةاء الرضوي  ةتاريخ *

 

  وملحوظاتهم المساهمين إحاطة مجلس اإلدارة بمقترحات 

 يتم إحاط  مجلس اإلدارة ةما يرد ما مالحظان ومقترحان ما المساهمةا.

       

 الهيئة الشرعية

امالتنن  ةأحكننام ولننواةط الشننرير  اإلسننالمة ، حةننث نننص النظننام األسنناس للمصننرف  نن  المننادة يلتننزم مصننرف اإلنمنناء  نن  جمةننع مر

ةةننان تتننولع هةئنن  شننرعة   وقنند عننةا المصننرف"تخضننع جمةننع معمننال الشننرك  ألحكننام ولننواةط الشننرير  اإلسننالمة "،  ( علننع من50)

شنرع   نن  جمةنع مرنامالن المصنرف، وتضننم األحكنام والضنواةط الشنرعة   نن  جمةنع مرنامالن المصنرف، والتحقننق منا االلتنزام ال

 ما مصحاب الفضةل  الرلماء المختصةا     ق  المرامالن المالة  واالقتصاد وهم:
ً
 الةةئ     عضويتةا عددا

    –    ضةل  الشةخ الدكتور/ عرد الرحما ةا صالح األطرم          
ً
 رئةسا

 للرئةس   –          ضةل  الشةنخ الدكتور/ عردالل  ةا وكةل الشةخ           
ً
 نائرا

   –    ضةل  الشةخ الدكتور/ سلةمان ةا ترك  الترك             
ً
 عضوا

   –           يوسف ةا عردالل  الشرةل  /الدكتور ضةل  الشةخ 
ً
 عضوا

ةكنننل ويسننناند الةةئننن  الشنننرعة   ننن  تحقةنننق مهننندا ةا ومداء معمالةنننا ممانننن  الةةئننن  الشنننرعة  وهننن  مجموعننن  إداريننن  لنننما الة

 التنظةم  للمصرف.

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرمسةم الرئةس التنفة ي. وتتكون اإلدارة التنفة ي  ما مجموع  ما المدراء تتولع إدارة معمال المصرف 
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 مؤهالت ووظائف وخبرات كبار اإلدارة التنفيذية:

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

جامرننن    -ماجسنننتةر محاسنننر 

ممريكننا، زمالنن   -الةنننوي  غننرب

المرةنننننننننننننننننند األمريكنننننننننننننننننن  

 (CPA)للمحاسرةا القانونةةا 

 الواليان المتحدة االمريكة  -

شنننرك  عرننند -المننندير الرنننام التنفةننن ي للخننندمان المالةننن  

جمةننننل المحنننندودة، منننندير عننننام مصننننلح  الزكنننناة  فالل ةنننن

والننندطل، مننندير إدارة المحاسنننر  الرامننن  ةمؤسسننن  النقننند 

د مندير إدارة التندقةق النداطل  ، مسناعالررة  السنرودي

 ةمؤسس  النقد الررة  السرودي.

الرئةس التنفة ي 

  المنتدب والرضو

 األستاذ/

عردالمحسا ةا 

 عردالرزيز الفارس

1 

-الحاسننب علننوم ةكننالوريوس

الواليننننان –جامرنننن  ةوسنننن ا 

 المتحدة األمريكة  

منننندير  نمنننناء،اإل ةمصننننرف منننندير عننننام التقنةنننن  والرملةننننان

السنرودي، رئنةس  الررةن  النقد   ةمؤسس التقنة  الرنكة

ممننننا الرةانننننان ومحلننننل منظمنننن  مؤسسنننن  النقنننند الررةنننن  

 السرودي

نائب الرئةس 

التنفة ي لمجموع  

 التجزئ  المصر ة 

  األستاذ/

 ةا سلةمان اةراهةم

 السةاري

2 

-اعمنننننننننننال  دارةإ ماجسنننننننننننتةر

جامرنن  الملننك  ةنند للرتننرول 

 والمرادن

 الخندمان النرالد، رئنةس ةننك -الشنركان  مصنر ة  عنام ديرم

األهلنننن ،  ةنننننك - الشننننرقة  للمن قنننن  التجارينننن  المصننننر ة 

ةنك السنرودي التجناري  -رئةس طدمان مصر ة  الشركان 

 المتحد

نائب الرئةس 

 التنفة ي لمجموع 

 الشركان مصر ة 

  األستاذ/

 ةا عردالرحما عماد

 الرتةري

3 

-صننننناعة   إدارة ةكننننالوريوس

جامرنن  الملننك  ةنند للرتننرول 

 والمرادن

-الخزينن   مول الخلنةج، نائنب ةننك-والخزينن   االستثمار رئةس

 ةنك الررة -الريا ، مساعد مدير عام المحا ظ  ةنك

نائب الرئةس 

 التنفة ي لمجموع 

 الخزين 

  األستاذ/

  ةا جمران عردالل 

 الزهران 

4 

ةكننننننالوريوس الرلننننننوم  نننننن  

 –هندسننننن  الحاسنننننب اآللنننننن  

 جامر  الملك سرود

مصنرف اإلنمناء، نائنب  – ناع تقنةن  المرلومنان مدير عام ق

مصنرف اإلنمناء، مندير  –مدير عام ق اع تقنة  المرلومنان 

شنننننننرك  االتصننننننناالن  –إدارة تخ نننننننةط ممنننننننا المرلومنننننننان 

مؤسسنن  النقنند الررةنن   –السننرودي ، منندير قسننم النننظم 

 السرودي

 الرئةس نائب

 لمجموع  التنفة ي

 الخدمان المشترك 

  األستاذ/

مشاري ةا 

 دالرزيز الجرةرعر

5 

 –دكتننننننننننننوراه إدارة معمننننننننننننال 

جامر  اليسم نورث ويسنترن 

 الفلرةا  –

نمنننناء، مصننننرف اإل-ق نننناع راس المننننال الرشننننري  منننندير عننننام

الننرئةس التنفةنن ي وشننريك لشننرك  عننالم النخرنن  للتو ةننف 

وطنندمان المننوارد الرشننري ، نائننب رئننةس مجموعنن  المننوارد 

ي  والت نوير الرشري  شرك  سنمام ، رئنةس المنوارد الرشنر 

 مصرف الراجح 

نائب الرئةس 

التنفة ي لمجموع  

االستراتةجة  وتمةز 

 االعمال

 الدكتور/

 ةا عل  سلةمان

 الحضةف

6 

 

 

-اعمنننننننننننال  إدارة ماجسنننننننننننتةر

 الفلرةا-جامر  مانةال 

 مندير ةنك سنامرا، نائنب-الوس ع  للمن ق  المخاطر مدير

 مخنناطر ةنننك سننامرا، رئننةس-الوسنن ع  المخنناطر للمن قنن 

ةننننك -واالستشننناران  الشنننركان تموينننل ومترةننند الشنننركان

 سامرا 

 الرئةس نائب

 لمجموع  التنفة ي

 المخاطر

  األستاذ/

   مونتالران  ةلةب

 كورتةجوس

7 

جامرنننن   -تجننننارة ةكننننالوريوس

 كراتش ، ومحاسب قانون 

  ةصننل االسننالم  ةنننك- نائننب رئننةس ومنندير ق نناع المالةنن 

 Prudential  )راكسنننتان، رئنننةس حسننناةان وممنننةا الشنننركة

Group )-   ةاكسننننننتان ، رئننننننةس حسنننننناةان وممننننننةا الشننننننرك

(Dawood Group )– ةاكستان 

  األستاذ/ مدير عام المالة  

محمد إقرال 

 إةراهةم

8 

 –ماجسنننتةر نظنننم مرلومنننان 

 جامر  الملك سرود

مصرف اإلنمناء،  –نائب مدير عام ق اع رمس المال الرشري 

مصنرف اإلنمناء،  –ان نائب مدير عنام ق ناع تقنةن  المرلومن

شننرك  االتصنناالن  –منندير قسننم التوعةنن  ةننأما المرلومننان 

 جامر  الملك سرود. –السرودي ، مرةد 

س ممدير عام ر 

 المال الرشري

  األستاذ/

عردالل  ةا محمد 

 السالم 

9 

جامرنننن   -محاسننننر   دكتننننوراه

 مسترالةا -ملرورن 

، الجريند كنوةرز وترهناوس ةنرايس شنرك   -تنفةن ي  مندير

 جامرنننن  -المحاسننننر  ةكلةنننن  إدارة األعمننننال  قسننننم ئننننةسر 

 األجةننزة ت ننوير مشننروع  ريننق سننرود، رئننةس الملننك

 جامر  الملك سرود -الرقاةة  

 المراجر  عام مدير

 الداطلة 

 الدكتور/ 

سل ان ةا محمد 

 السةل 

10 

طرنره مصنر ة  -  عامن  ثانوي 

  سن  . 29لمده 

 نمناء، مسناعداإل مصنرف- الشنركان عملةنان عنام مدير نائب

سنامرا، مندير مول الرملةنان -والتقنة   الرملةان عام مدير

 ةنك سامرا-والتقنة  

  األستاذ/ الرملةان عام مدير

 ةا طضر الل  غرم

   الزهران 

11 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 

 اإلدارة التنفيذية:أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة مكافآت 

يتقةنند المصننرف ةمننا تضننمن  نظننام الشننركان والترلةمننان الصننادرة مننا الجةننان اإلشننرا ة  والرقاةةنن  علننع الق نناع المصننر    نن  

المملكنن  الررةةنن  السننرودي  حةننث ال يتجنناوز مجمننوع مننا يحصننل علةنن  عضننو مجلننس اإلدارة  نن  الرننام المننال  مننا مكا ننآن ومزايننا 

 ملف ريال. 500مالة  مو عةنة  مرلغ 

كا آن المو فةا وكرار التنفة يةا و ق الرقود وو ق ما يرتمده مجلس اإلدارة منا سةاسنان وقنراران ةةن ا الخصنوص وتحدد م

   لوء األنظم  واللوائح ذان الرالق  الت  تصدرها الجةان اإلشنرا ة  والرقاةةن  علنع الق ناع المصنر    ن  المملكن  الررةةن  

 السرودي .

 



 

 

48 

 

 

 

 اللجان أعضاء مكافآت

 جلسان حضور لةد المجموع
 الثاةت  المكا آن

 )عدا ةدل حضور الجلسان(
 

 المراجر  لجن  معضاء

 م لق ةا حمد المريشد )رئةس اللجن ( ** سرادة المةندس/ - 9,000 9,000

 محمد ةا عردالل  المنةف سرادة الدكتور/ 100,000 18,000 118,000

 يتع****سرد ةا صالح الرو سرادة الدكتور/ 60,833 9,000 69,833

 سرد ةا ع ة  الغامدي * سرادة الدكتور/ - 6,000 6,000

 سرود ةا محمد النمر*** سرادة الدكتور/ 38,892 6,000 44,892

 المجموع 199,725 48,000 247,725

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 م21/05/2019***  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019***  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 

 جلسان حضور ةدل المجموع
 الثاةت  المكا آن

 )عدا ةدل حضور الجلسان(
 

 لجن  الترشةحان والمكا آن معضاء

 ** سرود ةا محمد النمر )رئةس اللجن ( سرادة الدكتور/ - 6,000 6,000

 ةمان الرازع  **مرال  الدكتور/ حمد ةا سل - 6,000 6,000

 سرادة األستاذ/ عرد المحسا ةا عرد الرزيز الحسةا ** - 6,000 6,000

 سرادة األستاذ/ هةثم ةا راشد آل الشةخ مرارك ** - 3,000 3,000

 سرادة الدكتور/ سرد ةا ع ة  الغامدي * - 6,000 6,000

 * سرادة األستاذ/ سرد ةا عل  الكثةري - 6,000 6,000

 * سرادة المةندس/ م لق ةا حمد المريشد - 3,000 3,000

  *   سرادة األستاذ/ محمد ةا سلةمان اةانم  - 6,000 6,000

 المجموع - 42,000 42,000

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 

 جلسان حضور ةدل المجموع
 الثاةت  المكا آن

 الجلسان( )عدا ةدل حضور
 

 المخاطر لجن  معضاء

 حمد ةا سلةمان الرازع  )رئةس اللجن (  مرال  الدكتور/ - 6,000 6,000

 عرد المحسا ةا عرد الرزيز الفارس سرادة األستاذ/ - 6,000 6,000

 سرادة الدكتور/ سرود ةا محمد النمر - 3,000 3,000

 لشةخ مراركسرادة األستاذ/ هةثم ةا راشد آل ا - 3,000 3,000

 * سرادة األستاذ/ سرد ةا عل  الكثةري - 3,000 3,000

 عرد المحسا ةا عرد الرزيز الحسةا * سرادة األستاذ/ - 3,000 3,000

 المجموع - 24,000 24,000

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 
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 جلسان حضور ةدل المجموع
 الثاةت  لمكا آنا

 )عدا ةدل حضور الجلسان(
 

 معضاء اللجن  التنفة ي 

20,000 20,000 - 
  سرادة الدكتور/ عرد الملك ةا عرد الل  الحقةل

 )رئةس اللجن ( **

 عرد المحسا ةا عرد الرزيز الفارس سرادة األستاذ/ - 45,000 45,000

 ا ةا دايل **محمد ةا عرد الرحم سرادة األستاذ/ - 20,000 20,000

 م لق ةا حمد المريشد ** سرادة المةندس/ - 20,000 20,000

 عرد الرحما ةا محمد رمزي عداس *** /األستاذ سرادة  - 5,000 5,000

15,000 15,000 - 
  مرال  المةندس / عردالرزيز ةا عردالل  الزامل

  رحم  الل  ****

 ا عرد الرزيز الحسةا *عرد المحسا ة سرادة األستاذ/ - 25,000 25,000

 سرادة األستاذ/ طالد ةا محمد الررودي* - 25,000 25,000

 سرادة األستاذ/ محمد ةا سلةمان مةانم * - 20,000 20,000

 المجموع - 195,000 195,000

 م21/05/2019**  ةداي  الرضوي  ةتاريخ      م20/05/2019*  انتةاء الرضوي  ةتاريخ 

 م06/10/2019الرضوي  ةتاريخ انتةاء *  ***     م20/11/2019ةتاريخ الرضوي   ةداي   ***

 

 مكافآت كبار التنفيذيين

مكا آن معلع ست  ما كرار التنفة يةا مما تلقوا معلع المكا آن والترويضان ةما  ةةم الرئةس 

 التنفة ي والمدير المال 
   المجموع ةالريال 

 المكا آن الثاةت 

 15,279,854 رواتب 

 3,509,632 الن ةد

 - مزايا عةنة 

 18,789,486 المجموع

 المكا آن المتغةرة

 9,865,306 مكا آن دوري 

 - مرةاح

 - ط ط تحفةزي  قصةرة األجل

 - ط ط تحفةزي  طويل  األجل

 - األسةم الممنوح  )ةالقةم  السوقة     تاريخ االستحقاق( 

 9,865,306 المجموع

 18,032,942 م مكا أة نةاي  الخد

 431,000 مجموع مكا أة التنفة يةا عا المجلس

 47,118,734 المجموع الكلي
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 ملكية أسهم المصرف لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 الشرك  مو مي ما شركاتةا التاةر  وصف ألي مصلح  ترود ألعضاء مجلس اإلدارة ومزواجةم وموالدهم القصر    مسةم مو مدوان ديا

 اسم ما ترود ل  المصلح  م
صا    الردد    نةاي  الرام الردد    ةداي  الرام

 التغةر

نسر  

 الصكوك األسةم الصكوك األسةم التغةر

 %100 150,000 - 150,000 - - عرد الملك ةا عرد الل  الحقةل سرادة الدكتور/ 1

 %96.73 44,500 - 90,500 - 46,000 سلةمان الرازع  حمد ةا /الدكتورمرال   2

3 
عرد المحسا ةا عرد الرزيز  /األستاذسرادة 

 الفارس
710,000 - 710,000 - - - 

 - - - 1000 - 1000 محمد ةا عرد الرحما ةا دايل /األستاذسرادة  4

5 
عرد المحسا ةا عرد الرزيز  /األستاذسرادة 

 الحسةا
- - - - - - 

 - - - 21,000 - 21,000 م لق ةا حمد المريشد /المةندسسرادة  6

7 
عرد الرحما ةا محمد رمزي  /األستاذسرادة 

 عداس
859 - 859 - - - 

 - - - 50,000 - 50,000 سرادة الدكتور/سرود ةا محمد النمر 8

 - - - - - - هةثم ةا راشد ةا مرارك /األستاذسرادة  9

 

ة يةا ومزواجةم وموالدهم القصر    مسةم مو مدوان ديا الشرك  مو مي ما شركاتةا وصف ألي مصلح  ترود لكرار التنف

 التاةر 

 اسم ما ترود ل  المصلح  م

صا    الردد    نةاي  الرام الردد    ةداي  الرام

 التغةر

نسر  

 الصكوك األسةم الصكوك األسةم التغةر

 (% (100 (36,600) - - - 36,600 اةراهةم سلةمان السةاري /األستاذ 1

 - - - 134,859 - 134,859 عماد عردالرحما الرتةري /األستاذ 2

 - - - 3,359 - 3,359 عردالل  جمران الزهران  /األستاذ 3

 - - - 86,086 - 86,086 مشاري عردالرزيز الجرةر  /األستاذ 4

 %20 3000 - 18,000 - 15,000 محمد اقرال محمد اةراهةم /األستاذ 5

 %41.67 500 - 1,700 - 1,200 محمد ةا سل ان السةل  /لدكتورا 6

 %100 18,350 - 18,350 - - الحضةف ةا عل  سلةمان /الدكتور 7

 %69.90 6,710 - 16,309 - 9,599 السالم  محمد ةا عردالل  /األستاذ  8

 

   الجزاءات والعقوبات

 م:2019ان الت   رلت علع المصرف طالل الرام المال  ال توجد غرامان ذان مثر جوهري، و ةما يل  ةةان ةالغرام

 

/
ً
 :مؤسسة النقد العربي السعودي أوال

 السن  المالة  الحالة 
 المخالف 

 عدد القراران الجزائة  مرلغ ةالريال ال

 ترلةمان المؤسس  اإلشرا ة  9 352,000

155,000 1 
  غسل    مكا ح  ترلةمان المؤسس  الخاص  ةر ل الرناي  الواجر

 األموال وتمويل اإلرهاب
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/ وزارة الشؤون البلدية والقروية:
ً
 ثانيا

 السن  المالة  الحالة 
 المخالف 

 عدد القراران الجزائة  مرلغ ةالريال ال

1,649,200 4 
 اآلل  الصراف غرف مساحان لواةطما ممان  مدين  الريا  ةخصوص 

 الدعائة  والملصقان

 رف يشمل جزاءان ألعمال تشغةلة  تم مرالجتةا.ومرظم ما  ر  علع المص

 

 تطبيق أحكام حوكمة الشركات

 ألحكام وإرشادان الئح  حوكم  الشركان الصادرة ما هةئن  السنوق المالةن  وترلةمنان مؤسسن  
ً
ةصف  عام ، يرمل المصرف و قا

 .النقد الررة  السرودي

 

 اإلسهامات االجتماعية للمصرف 

% ما صا   مرةاح كل عام 1علع تخصةص نسر  ال تتجاوز م 2017مةريل  6ةتاريخ الرادي  للمصرف  وا قت الجمرة  الرام  غةر

 لو ق، وسةتم الصرف ما االحتةاط  حساب احتةاط  طدم  المجتمعل
ً
. مجلس اإلدارة اعتمدهاامج والمرالغ والصالحةان الت  ر لرا

 :صرف اآلت  م2019رام التم طالل و

 

 ةالريال المرلغ االجتماعة  اإلسةامان م

 7,500,000.00 مشارك  المصرف    دعم مركز التمةز للتوحد   1

 150,000.00 2019حمل  إطرام المشارك       2

 325,600.00 دعم الجمرة  الخةري  السرودي  لمر  الزهايمر    ةرنامج را ر  الزهايمر  3

 1,000,000.00 لرعاي  األيتام صندوق اإلنماء مساهم  المصرف    4

 1,000,000.00 صندوق اإلنماء عناي  مساهم  المصرف    5

 1,000,000.00 للمساجدصندوق اإلنماء  مساهم  المصرف    6

 10,975,600  اإلجمال 

 

 اجتماعات الجمعية العامة خالل العام 

 الجتماع الحالريا اإلدارة مجلس اءمعض ةأسماء ةةان يل  و ةما ،م2019مارس  26 ةتاريخ للمصرف الرادي  الرام  الجمرة  عقدن

 :الرادي  الرام  الجمرة 

 سجل الحضور االسم

 × عرد الرزيز ةا عرد الل  الزامل )رحم  الل ( /مرال  المةندس 1

  √ الغامدي )رئةس الجمرة ( محمد ع ة  ةا سرد /سرادة الدكتور 2

 √ الفارس عردالرزيز ةا المحسا عرد /سرادة األستاذ 3

 √ الرازع  سلةمان ةا حمد /الدكتور مرال  4

 √ الحسةا عردالرزيز ةا عردالمحسا /سرادة األستاذ 5

 √ الكثةري عل  ةا سرد /سرادة األستاذ 6

 √ المريشد حمد ةا م لق /سرادة المةندس 7

 √ الررودي محمد ةا طالد سرادة األستاذ/ 8

 × مةانم  سلةمان ةا محمد /سرادة األستاذ 9

  

 النظامية  اتااللتزام

ولرير   لرير  االستق اع تكما ةلغ، ملةون ريال 282م مرلغ 2019ديسمرر  31ةلغت الزكاة المقدرة للسن  المالة  المنتةة     

 17 و   ،ملةون ريال علع التوال  4، ومرلغ ريال ملةون2م مرلغ 2019المال      نةاي  الرامالمستحق   القةم  المضا  

   المملك  الررةة  السرودي  لمرالج  الزكاة  الرامل  سس  النقد الررة  السرودي جمةع الرنوكوجةت مؤ م2019يولةو 
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 ما قائم  التغةران    حقوق المساهمةا ةما يتوا ق مع مت لران المرايةر الدولة   ولرير 
ً
الدطل    قائم  الدطل ةدال

 دي . وعلة ،  قد للتقرير المال  وتفسةراتةا المرتمدة    المملك  الررةة  السرو
 
 ةأثرمرالجت  المحاسرة  للزكاة  ل المصرفعد

 واألط اء".  المحاسرة  التقديران    والتغةران المحاسرة ، " السةاسان 8-رجر  و قا لمت لران مرةار المحاسر  الدول 

   القوائم المالة   ملةون ريال سرودي    صا   الدطل المفصح عن  340نتج عا ه ه الترديالن ةأثر رجر  زيادة ةمرلغ 

 ريال. 1.92ريال لةصل إلع  0.23ملةون ريال، ةاإللا   إلع زيادة رةح السةم ةمرلغ  2,857 لترلغ م2018للرام الساةق 
 

 الموظفين مزايا 

 لنظام الرمل    المملك  الررةة  السرودي ، وقد ةلغ رصةد مكا أة نةاي  الخدم 
ً
 يتم د ع مزايا وترويضان المو فةا و قا

ملةون ريال، كما يقوم المصرف ومنسوةوه ةإيداع مساهمان شةري  لدى المؤسس  الرام   347م مرلغ 2019ديسمرر  31   

 للتأمةنان االجتماعة  لصالح منسوة  المصرف حسب نظام الرمل    المملك .
 

 الخزينة أسهم

 ماتةا    المستقرل:استخدا ومغرا  المصرف قرل ما ةةا المحتفظ الخزين  مسةم تفاصةل  ةما يل 

 قةمتةا ةةا االحتفاظ تاريخ استخدامةا تفاصةل
قرل  ما ةةا الخزين  المحتفظ مسةم عدد

 م 2019ديسمرر  31المصرف كما    

التحفةزي  المستقرلة  ررامج ال

 ساس األسةممعلع  والمحسوة 

 10,036,372 103,475,000 م 2012

 

 المساهمين سجل طلبات

 المساهمةا: لسجل المصرف طلران وتواريخ رددةةان ة  ةما يل 

 مسراب ال لب تاريخ ال لب عدد طلران المصرف لسجل المساهمةا

 للرد علع استفساران المساهمةا ةما يخص االسةم م24/2/2019 1

 تحديث سجل المساهمةا م25/2/2019 2

 م2018توزيع األرةاح لرام و  (9الجمرة  الرام  الرادي  رقم ) م20/3/2019 3

 م2019مت لران إعداد تقرير مجلس اإلدارة لرام  م 26/12/2019 4

 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 الفارس عردالرزيز ةا عردالمحسا /األستاذ ةما يل  ةةان ةالمرامالن مع األطراف ذوي الرالق  والت  لرضو مجلس اإلدارة 

، ةاعترارهم معضاء    مجلس إدارة شرك  مراشرة  ةةا غةر لح مص المريشد حمد ةا م لق /المةندس اإلدارة مجلس وعضو

كما هو مولح  ماريا طوكةو اإلنماء شرك     األسةم ما% 28.75 نسر يملك  اإلنماء مصرفاإلنماء طوكةو ماريا، علما ةأن 

    الجدول مدناه:

 ال رف ذو الرالق 
نوع 

 الرالق  
 قةمتةا مدتةا نوع الصفق 

 شرك  اإلنماء طوكةو

 ماريا

 

عالق  

 تراقدي 
 سن  طدمان

ننن  2019الترنننامالن التننن  تمنننت  ننن  عنننام 
 
دمة م تمثلنننت  ننن  عقنننود ط 

 سرودي ملف ريال 3,768المصرف ةأجمال  مقساط  يقدمةا

عالق  

 تراقدي 
 سن  تأمةا

م تمثلت    إصدار وتجديد وثائق 2019الترامالن الت  تمت    عام 

ملنننننف رينننننال سنننننرودي  27,702التنننننأمةا للمصنننننرف ةأجمنننننال  مقسننننناط 

ملنننف رينننال سنننرودي، وم الرنننان  13,446وم الرنننان مد وعننن  ةقةمننن  

 ملف ريال سرودي 1,070مرلق  ةقةم  

شرك  اإلنماء طوكةو 

 ماريا واإلنماء لالستثمار

عالق  

 تراقدي 
 سن  استثمار

م تمثلننت  نن  اتفاقةنن  اسننتثمار 2019الترننامالن التنن  تمننت  نن  عننام 

 ديملف ريال سرو 34,085ةقةم  
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 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

ال يوجد لدى المصرف مرلومان عا مي ترتةران مو اتفاقةان قام ةموجرةا مي ما معضاء مجلس اإلدارة مو كرار التنفة يةا مو 

 ف ةالتنازل عا مي مصلح  مو حقوق.مساهم  المصر 

 

 خليةنظام الرقابة الدا

ولة  إدارة المصرف عا إعداد نظام شامل و رال للرقاة  الداطلة  لتحقةق األهداف المرتمدة للمصرف،  قد ؤما من لق مس

 األطرىتم ةناء نظام للرقاة  الداطلة  يناسب منش   المصرف ويضع    االعترار األهمة  النسرة  للمخاطر المالة  والمخاطر 

تصمةم نظام الرقاة  الداطلة  إلدارة المخاطر والسة رة علةةا    الوقت المناسب مما يو ر  لقد تم ،المالزم  لة ه األنش  

 ما الرقاة  المستمرة والكشف المركر عا المخاطر المحتمل  والترامل مرةا.
ً
 مرقوال

ً
 قدرا

مة  النسرة  للمخاطر المالة  تقدير إدارة المصرف لولع نظام رقاة  يتناسب مع األهظام الرقاة  الداطلة  علع رؤي  وويستند ن

وتم ، المنفر  لتفرةل لواةط رقاةة  محددةةقدر مرقول ما التكلف  ووغةرها ما المخاطر الكامن     منش   المصرف، و

نظام الرقاة  الداطلة   وةالتال   إن ،عدم تحقةق األهداف ولةس لتفاديةا تصمةم نظام الرقاة  الداطلة  ةغر  إدارة مخاطر

 تفادي األط اء الجوهري  والخسائر المترلق  ةةا.لاء تأكةدان مرقول  ع مصمم إل

لجن  مراجر  تراجع ةشكل دوري التقارير الت  ترد ما المراجرةا الداطلةةا  تشكل الجمرة  الرام إلا   لما ذكر  إن  

 وتتضما ه ه التقارير تقةةم لكفاي  و رالة  الرقاة  الداطلة .  ،والخارجةةا

ا ذكر نرتقد ةأن المصرف لدي  نظام رقاة  داطلة  سلةم و رال ةدرج  مرقول  ما حةث التصمةم والت رةق، وطالل ةناًء علع م

 الرقاة  الداطلة     المصرف.  وإجراءانالرام لم يكا هناك مالحظان جوهري  تترلق ةفرالة  نظام 

 

 أخالقيات العمل

زم  ةأعلع المرايةر األطالقة  الناةر  ما األحكام والضواةط الشرعة  دمب مصرف اإلنماء من  تأسةس  علع ةناء ةةئ  عمل ملت

واألنظم  والترلةمان الصادرة ما الجةان الرقاةة  واإلشرا ة ، ويرمل المصرف ةاستمرار علع ترريف منسوةة  ةأطالقةان الرمل 

ة  علع االلتزام ةالشفا ة  واستشرار كما يشجع المصرف منسوةة  ما طالل ةرامج التدريب والتوع ،لالرتقاء ةخدم  الشركاء

المسؤولة  واالةداع    الرمل وحسا الترامل مع الشركاء والزمالء    الرمل وتجنب كل ما ينا   القةم االسالمة  مو 

منسوة  و منسوةان يترار  مع قةم المصرف مو األنظم  والضواةط اإلشرا ة ، والرمل علع تأصةل تلك القةم لدى كل 

 المصرف. 
 

 

 المخاطر ومراقبة تحديد

 األنظم  ولع تمو ،مختلف  مخاطر المصرف كغةره ما المصارف إلع ترر يعتةادي     إطار ممارس  األعمال المصر ة  اال

ا المخاطر الرئةسة  الت  يمكا من  ،الرئةسة  المخاطر كا   عا واإلةالغ ومراقر  تحديد مجل ما المصرف    واإلجراءان
 
وتتضم

 رف اآلت :يواجةةا المص

 

 مخاطر االئتمان

  االئتمانمخاطر  ترد
ً
   الو اء  األطرىف اطر لمصرف، وتررف علع منةا المخاطر الناتج  عا إطفاق األل ما مكثر المخاطر مهمة 

االئتمان  مخاطريقوم المصرف ةإدارة ، ور مالة ئيؤدي الع تكرد المصرف لخساقد مما عند استحقاقةا  تجاه المصرف ملتزاماتةاة

  صاحانواإل المخاطر، قرول ومرايةر  ،ألسواق المستةد ل لواةط تضع والت  ئتماناال لمخاطر انسةاسما طالل ةفرالة  

 .للحساةان الةومة  اإلدارةإلا   إلع  التركةز وحدود الرمالء، ما الم لوة 

ن  ئتمان اال الفحص سالم  ولضمان
 
 مخاطر سةاس  متاةر و ت رةق ةاممةا ومحد المخاطر إلدارة مستقل  مجموع  المصرفكو

االئتمان، وعملةان االئتمان وما يترلق ةةا ما مستندان ةرد اعتمادها، كما تتولع مسؤولة  متاةر  مي مشاكل ائتمانة  قد 

 .ت رم    تمويالن الرمالء
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 مخاطر السوق

 محددانمالة  نتةج  للتغةر    الدوان أللتد قان النقدي  المستقرلة  للالقةم  الرادل   ت ة بتمثل مخاطر السوق مخاطر 

ويتولع  ريق إدارة مخاطر السوق     السلع،مسرار ومردل الرائد، مسرار الصرف األجنر  السوق مثل مسرار األسةم، 

 .مجموع  إدارة المخاطر مةام متاةر  ورقاة  مخاطر السوق والسةول  الت  قد يترر  لةا المصرف

 

 مخاطر السيولة 

ا المصرف    الو اء ةالتزامات  المترلق  ةم لوةات  المالة  الت  تسدد عا ةيواجةقد السةول  الصروةان الت  تمثل مخاطر 

   حاالن تخفةض ق مو اسوعدم استقرار األ    حاالنمخاطر السةول  وتنشأ  ،موجودان مالة  اطرى عا طريقو م النقدطريق 

وللتقلةل ما ه ه المخاطر، قامت إدارة المصرف  األموال،ةرض مصادر  انخفا مستوى التصنةف االئتمان  مما قد يؤدي إلع 

 ، ةاإللا   إلع االحتفاظالسةول  احتةاجان االعترار آط ة    الموجودانإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف ةةتنويع مصادر التمويل

 .رصةد مالئم ما النقد وما يماثل ة

 ، ولترزيز مراقر  المخاطر األطرىولجان اإلدارة  مجلس اإلدارة رلق ما المخاطر علع كا   االنكشاف مراقر  وتتم
 
ل مجلس شك

، ذان الرالق  األطرىمخاطر والو اء ةالمسؤولةان الاإلشراف علع عملة  إدارة  لمساعدة المجلس    اإلدارة لجن  للمخاطر

 شرح علع م2019للرام المال  نماء المدقق  لمصرف اإل الموحدة القوائم المالة  لما 31إلع  26 ما اإليضاحان وتشتمل

 .إدارتةا واستراتةجة  لةا المصرف يترر  الت  للمخاطر الرئةسة  تفصةل 

 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 تررف المنشآن الصغةرة والمتوس      مصرف اإلنماء كما يل :

 عدد المو فةا اإليرادان )ةماليةا الرياالن( نوع المنشأة

 5إلع  1ما  ملةون 3فر إلع ما ص متناهة  الصغر

 49إلع  6ما  ملةون 40إلع  3مكرر ما  صغةرة

 249إلع  50ما  ملةون 200إلع  40مكرر ما  متوس  

 تتجاوز مي ما المرايةر معاله كرةرة

 

 كما    نةاي  الرام المال   34ةلغ عدد مو ف  ق اع المنشآن الصغةرة والمتوس      المصرف 
ً
 . م2019مو فا

 ، ركز مصرف اإلنماء علع تنمة  وت وير معمال ق اع المنشآن الصغةرة والمتوس   ما طالل اآلت :م2019الرام طالل 

 االنتشار وتوسةع طدمان المنشآن الصغةرة والمتوس      كا   مناطق المملك . -

 التوسع ما طالل ةرنامج كفال  لتمويل المنشآن الصغةرة والمتوس  . -

 نتجان وطدمان تتناسب مع احتةاجان ق اع المنشآن الصغةرة والمتوس  .الرمل علع تصمةم وت وير م -

تصننمةم وتنفةنن  ةننرامج تدريرةنن   رينندة وموجةنن  للشننركاء وللمننو فةا والخننريجةا الجنندد إلعنندادهم وتننأهةلةم لخدمنن  ق نناع  -

 المنشآن الصغةرة والمتوس  ، حةث ةلغت ميام التدريب الموجة  لخدم  الق اع كما يل :

 م التدريرة عدد األيا 

 62 عدد ميام الرمل التدريرة  المقدم  لمو ف  ق اع المنشآن الصغةرة والمتوس  

 3 عدد ميام الرمل التدريرة  المقدم  لشركاء ق اع المنشآن الصغةرة والمتوس  
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 م:2018م مقارن  مع الرام 2019 ةما يل  مهم مؤشران مداء ق اع المؤسسان الصغةرة والمتوس   طالل الرام 

 لرياالن(ا ةآالف) م2019عام      

 

 

متناهة  

 إجمال  كرةرة متوس   صغةرة الصغر

داطل المركز المال   –تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   

(On Balance Sheet) 7,122 265,828 1,732,713 793,999 2,799,662 

طارج المركز المال   –تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   

(Off Balance Sheet) - 23,184 174,701 79,885 277,770 

تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   كنسر  مئوي  ما 

 3.62% 1.03% 2.24% 0.34% 0.009% إجمال  التمويل    المركز المال 

تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   كنسر  مئوي  ما 

 2.38% 0.69% 1.50% 0.20% 0% إجمال  التمويل طارج المركز المال 

 عدد مرامالن التمويل

 1,339 397 876 64 2 )داطل وطارج المركز المال (

 عدد الرمالء الممولةا

 176 36 119 20 1 )داطل وطارج المركز المال (

 85 - 4 62 19 عدد مرامالن التمويل ةضمان ةرنامج كفال 

 148,773 - 44,625 95,579 8,569 إجمال  مرالغ التمويل ةضمان ةرنامج كفال 

 

 )ةآالف الرياالن(م  2018عام 

 

 

متناهة  

 إجمال  كرةرة متوس   صغةرة الصغر

داطل المركز المال   –تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   

(On Balance Sheet) - 124,977 1,566,859 864,105 2,555,941 

  طارج المركز المال  –تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   

(Off Balance Sheet) - 17,348 133,424 121,631 272,403 

تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   كنسر  مئوي  ما 

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

تمويل المنشآن الصغةرة والمتوس   كنسر  مئوي  ما 

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

 عدد مرامالن التمويل

 1244 420 759 65 - )داطل وطارج المركز المال (

 عدد الرمالء الممولةا

 164 39 113 12 - )داطل وطارج المركز المال (

 85 - 4 62 4 عدد مرامالن التمويل ةضمان ةرنامج كفال 

 65,177 - 6,000 57,916 1,261 إجمال  مرالغ التمويل ةضمان ةرنامج كفال 

 

 امج كفالة:برن

لتمويل المنشآن الصغةرة  واصل المصرف مساهمت     دعم المنشآن الصغةرة والمتوس   ومتناهة  الصغر عرر ةرنامج كفال 

 .م2019تم تحقةق عدة انجازان    عام  حةث والمتوس  

 

 م:2019لعام  نماءأهم انجازات برنامج كفالة بمصرف اإل

 م.2018ةالمقارن  ةرام  %128نمو محفظ  تمويل الررنامج ةحوال   -

 م.2018% ةالمقارن  ةرام 102نمو عدد عمالء الررنامج ةواقع  -

 المساهم     تمويل شركان ومؤسسان حجاج الداطل. -

 التوسع    منتج التمويل ةحرك  نقاط الرةع. -
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 الخطط المستقبلية

يد ما المنتجان والخدمان المالة   موح  لزيادة منش ت  وعملةات  ما طالل تقديم الردال  ط  تنفة  المصرف سةواصل 

المتوا ق  مع األحكام والضواةط الشرعة  مع االستمرار    استكمال شرك  الفروع والصرا ان اآللة ، وزيادة معداد الشركاء ما 

ء كما ينوي مصرف اإلنماشةا  روع رقمة  علع مدار الساع ، وتد، وةناء محفظ  التمويل وودائع الشركاء األ راد والشركان

ةاإللا   ستثمار(، ستثماري للمصرف )شرك  اإلنماء لالما طالل ال راع االإلدارة األصول االستثماري  صناديق الالمزيد ما إطالق 

إرسال( طدمان شرك  ما طالل ) طدمان التحويلالتوسع    وطدمان المؤسسان الصغةرة والمتوس    التوسع    تقديم إلع

 رريد السرودي.المؤسس  مع الت  يملكةا مناصف  

 

 خاتمة

 
 
م والت  اشتملت علع زيادة شرك  2019تقديره لإلنجازان الت  حققةا المصرف طالل الرام المال   عا اإلدارة مجلس ررري

، الفروع والصرا ان اآللة  إلا   للقنوان االلكترونة  المختلف  والتوسع    الخدمان والمنتجان الت  يقدمةا المصرف لرمالئ 

 رع رقم  للمصرف، وك لك إطالق مجموع  ما المنتجان والخدمان الرقمة  الت  يتم إطالقةا ألول مرة    إطالق مول 

وقد مسةم ذلك    نمو عدد المملك  ما ذلك  تح الحساةان لأل راد و المنشآن رقمةا ةدون الحاج  إلع زيارة  المصرف ،

 علع نتائج الم
ً
  ولل  الحمد. صرف المالة الرمالء وعملةان المصرف ومنركس ذلك ايجاةا

والجةان الحكومة  واإلشرا ة     المملك   الكرام لمساهمةالشركاء المصرف وا وتقديره شكره عاويررر مجلس اإلدارة 

 كما للمصرف، واالزدهار التقدم ما مزيد تحقةق    مثره ل  كان ال ي وتراونةم دعمةم وثقتةم علعالررةة  السرودي  

 عملةم. ومةام واجرةم تأدي     وتفانةةم المخلص  جةودهم علع المصرف، الراملةا    جمةعل وتقديرهيقدم شكره 

الشكر والتقدير لخادم الحرمةا الشريفةا الملك  المصرفومنسوةان  وةة ه المناسر  ير ع مجلس اإلدارة وجمةع منسوة 

نائب رئةس مجلس الوزراء ووزير آل سرود  األمةر محمد ةا سلمانسلمان ةا عردالرزيز آل سرود وسمو ول  عةده األمةا 

حفظةم الل  علع الخدمان الجلةل  والجةود الكرةرة الت  يقدمونةا للوطا والمواطا و قةم الل  وسدد علع الخةر  الد اع

 ط اهم وحفظ الل  وطننا الغال  ما كل سوء ومكروه.

 والل  ول  التو ةق

 

 مجلس اإلدارة
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رد إدارة المصرف مسؤول 
 
ا نظنام الرقاةن  الداطلةن  السةاسنان  ت

 
عا إيجاد واستمرار نظام مالئم و رال للرقاةن  الداطلةن ، ويتضنم

 واإلجراءان، الت  صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقةق األهداف االستراتةجة  للمصرف.

 

اءة و رالةنن  نظننام الرقاةنن  الداطلةنن  تقننويم منندى كفنن -المسننتقل  عننا اإلدارة التنفة ينن   -ويشننمل ن نناق إدارة المراجرنن  الداطلةنن  

    المصرف وتقويم االمتثال للسةاسان واإلجراءان المرتمدة، ور ع نتائج التقويم الةام  والجوهري  إلع لجن  المراجر . 

 

لنع تشتمل مةام مجموع  المراجر  الداطلة  ةالمصرف علع إةداء الرمي حول مدى كفاءة و رالة  عملةنان الرقاةن  ور نع رميةنا إ

، مرة واحدة علنع األقنل، ويسنتند هن ا النرمي علنع إثراتنان كا ةن  تنم الحصنول علةةنا منا طنالل 
ً
لجن  المراجر  واإلدارة الرلةا سنويا

 .
ً
 عملةان المراجر ، مو ما طالل االعتماد علع معمال مقدم  طدمان التوكةد اآلطريا متع كان ذلك مناسرا

 

متكامل  لتحسةا ةةئ  الرقاة  ما طالل المراجر  المسنتمرة وتسنةةل اإلجنراءان لمننع وتر ل جمةع إداران المصرف جةود منسق  و

وتصحةح مي قصنور  ن  منظمن  الرقاةن . وتقنوم كنل إدارة و نق المسنؤولةان المسنندة لةنا وتحنت إشنراف اإلدارة التنفة ين  الرلةنا 

 ةةا والخارجةةا. ةتصحةح موج  القصور    الرقاة  الت  تم تحديدها ما قرل المراجرةا الداطل

 

تتنولع مجموعنن  االلتننزام رقاةنن  التننزام المصننرف ةالمت لرننان النظامةن  والسةاسننان واإلجننراءان الداطلةنن  مننا طننالل ت رةقننان الرقاةنن  

 اآللة  المركزي  وما طالل التقويم ال ات  واطتراران االلتزام.

 

س اإلدارة عنا قندرة المصنرف علنع إدارة المخناطر لتحقةنق لقد تنم تصنمةم نظنام الرقاةن  الداطلةن  لتقنديم تأكةندان مرقولن  لمجلن

األهداف االستراتةجة . وةالرغم ما ذلك  إن منظم  الرقاةن  الداطلةن ، مةمنا ةلغنت جنودة تصنمةمةا، تخضنع لقةنود متأصنل ، وقند ال 

لفرالةن  منظمن  الرقاةن  تمنع مو تكشف جمةع موج  القصور    منظم  الرقاة ، وعالوة علع ذلك،  إن اسنتخدام التقنويم الحنال  

 للفتران المستقرلة     حال تغةرن الظروف مو    حال عدم االلتزام ةالسةاسان واإلجراءان.
ً
 قد ال يكون مالئما

 

 للرقاة  الداطلة  و قا إلرشادان مؤسس  النقد الررة  السرودي المترلق  ةالرقاة  الداطلة .
ً
 متكامال

ً
 لقد طرقت اإلدارة إطارا

جنننن  المراجرننن  مراجرننن  تقنننويم  رالةننن  نظنننام الرقاةننن  الداطلةننن  علنننع النحنننو الننن ي معدتننن  إدارة المراجرننن  الداطلةننن  كمنننا تتنننولع ل

 للمصرف. 

إن تقرير تقويم الرقاة  الداطلة  للمصرف ال يحتوي علنع مي لنرف جنوهري لنم يتلنق الرناين  الالزمن  ةشنكل كناف منا قرنل اإلدارة 

    إطار معمال الرقاة  الداطلة .

 

ةننناء علننع نتننائج التقننويم المسننتمر ألنظمنن  الرقاةنن  الداطلةنن  التنن  قامننت ةةننا اإلدارة طننالل الرننام، تننرى اإلدارة من منظمنن  الرقاةنن  و

الداطلةنن  الحالةنن  صننممت علننع نحننو كنناف، وترمننل ةفرالةنن ، ويننتم مراقرتةننا ةاسننتمرار، كمننا من اإلدارة تسننرع ةاسننتمرار إلننع ترزيننز 

 لة  للمصرف.وتقوي  نظام الرقاة  الداط

 

وةننناًء علننع مننا سننرق،  ننإن مجلننس اإلدارة يصننادق علننع تقننويم اإلدارة لنظننام الرقاةنن  الداطلةنن ، و قننا لترلةمننان مؤسسنن  النقنند 

 الررة  السرودي.
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 تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

 م2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

المالة  والسةاسان المحاسرة  واإلشراف علع معمال المراجر  الداطلة  والمراجرةا  تتولع لجن  المراجر  دراس  القوائم

 تدطل ةأعمال م2019 الرام طالل المراجر  لجن  ، وقد قامت2019طالل الرام المال   نالخارجةةا، وعقدن اللجن  طمس  اجتماعا

 :ومةرزها اطتصاصةا ن اق   

 م.2019رام المال  مراجر  واعتماد ط   المراجر  الداطلة  لل 

 م.2019إدارة المراجر  الداطلة ، ومتاةر  تنفة  ط   المراجر  طالل الرام المال   علع اإلشراف 

  م.2019الرام  طالل الداطلة  المراجر  تقارير دراس 

  مجلس  للنظر    اعتمادها إلع التوصة  والقوائم الرةرة  ور ع م31/12/2019    كما السنوي  المالة  القوائم دراس

 اإلدارة.

  الحساةان الخارجةةا مراجر  ما الصادر" االدارة ط اب" دراس. 

  م.31/12/2019 ةترةةا مراجر  الحساةان للرام المنتة     والتوصة  الحساةان مراجر  عرو  دراس 

 الداطلة . واإلجراءان والسةاسان النظامة  ةالمت لران المصرف دراس  تقارير االلتزام الرةرة  الت  تركس التزام 

 

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

ام شامل و رال للرقاة  الداطلة  لتحقةق األهداف المرتمدة للمصرف  قد تم ظدارة المصرف عا إعداد نإما من لق مسئولة  

طر األطرى ةناء نظام للرقاة  الداطلة  يناسب منش   المصرف ويضع    االعترار األهمة  النسرة  للمخاطر المالة  والمخا

لقد تم تصمةم نظام للرقاة  الداطلة  إلدارة المخاطر والسة رة علةةا    الوقت المناسب مما يو ر  ،المالزم  لة ه األنش  

 قدرا مرقوال ما الرقاة  المستمرة والكشف المركر عا المخاطر المحتمل  والترامل مرةا. 

المصرف لولع نظام رقاة  يتناسب مع األهمة  النسرة  للمخاطر المالة   ويستند نظام الرقاة  الداطلة  علع رؤي  وتقدير إدارة

وتم  .وةقدر مرقول ما التكلف  والمنفر  لتفرةل لواةط رقاةة  محددة ،وغةرها ما المخاطر الكامن     منش   المصرف

ل   ان نظام الرقاة  الداطلة  وةالتا، تصمةم نظام الرقاة  الداطلة  ةغر  إدارة مخاطر عدم تحقةق األهداف ولةس لتفاديةا

 مصمم إلع اء تأكةدان مرقول  لتفادي األط اء الجوهري  والخسائر المترلق  ةةا.

لكفاي   تقويممراجر  ةشكل دوري التقارير الت  ترد ما المراجرةا الداطلةةا والخارجةةا وتتضما ه ه التقارير اللجن   وتراجع

 و رالة  الرقاة  الداطلة . 

وطالل ، ا ذكر نرتقد ةان المصرف لدي  نظام رقاة  داطلة  سلةم و رال ةدرج  مرقول  ما حةث التصمةم والت رةقةناء علع م

 هناك مالحظان جوهري  تترلق ةفرالة  نظام وإجراءان الرقاة  الداطلة     المصرف.  اام لم يكرال

 

 

 رئيس اللجنة   المريشد حمد بن م. مطلق

 عضو اللجنة    د. أحمد بن عبدالله المنيف 

 عضو اللجنة    الرويتع صالح بن د. سعد
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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 إيضاح ديسمبر  31كما في 

2019 2018 

 ةآالف الرياالن السرودي  السعودية بآالف الرياالت

    الموجودات

 7,359,684 8,039,748 4 السرودي نقد ومرصدة لدى مؤسس  النقد الررة 

 8,293,206 2,144,269 5 صا   ،األطرىمرصدة لدى الرنوك والمؤسسان المالة  

 18,399,178 23,477,660 6 صا   استثماران،

 83,889,150 94,801,398 7 صا    تمويل،

 1,896,679  2,413,893  8 ممتلكان ومردان، صا  

 1,700,073 962,473 9 موجودان مطرى    

 121,537,970 131,839,441  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين

    

    طلوباتمال

 6,318,336  3,289,844  10 األطرىمرصدة للرنوك والمؤسسان المالة  

 90,128,138  102,062,835  11 ودائع الرمالء

 3,793,788 4,041,838 12 م لوةان مطرى

 100,240,262 109,394,517  إجمالي المطلوبات

    

    المساهمين حقوق

 15,000,000  15,000,000  13 رمس المال

 2,888,815 100,000 14 احتةاط  نظام 

احتةاط  القةم  الرادل  لالستثماران ةالقةم  الرادل  ما طالل 

 (22,377)  77,372   الدطل الشامل اآلطر

 54,085 83,725 15 احتةاطةان مطرى

 1,990,693 2,287,302  مرةاح مرقاة

 -  5,000,000  21, 13 مقترح توزيرةا مسةم منح 

 1,489,967 - 21 مرةاح مقترح توزيرةا

 (103,475) (103,475)  15 مسةم طزين 

 21,297,708 22,444,924  إجمالي حقوق المساهمين

 121,537,970 131,839,441  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزم ما ه ه القوائم المالة  الموحدة. 38الع  1ق  ما ترد اإليضاحان المر 
ً
 جزءا
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 ال يتجزم ما ه ه القوائم المالة  الموحدة. 38الع  1ترد اإليضاحان المر ق  ما 
ً
  جزءا

 

 قائمة الدخل الموحدة 

 إيضاح ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2019 2018 

 ةآالف الرياالن السرودي  بآالف الرياالت السعودية

 )مردل (

 4,893,617  5,608,762  17 والتمويل ستثماراناال ما الدطل

 )1,095,785(  )1,214,303( 17 ألجل استثماران ععل عائدان

 3,797,832  4,394,459  17 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

 986,755  1,127,259  18 مصر ة ال خدمانال رسوم دطل

 )255,701(  )306,676( 18 مصر ة   الخدمان ال رسوممصاريف 

 1,05473  820,583  18 مصر ة ، صا  الخدمان ال رسوم

 176,616  207,970      صا   عمالن، تحويل مرةاح

الرادل  ما مدرج  ةالقةم     مدوان مالة  استثماران  مكاسب

 131,338   166,155    ، صا  طالل الرةح مو الخسارة

ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل     صكوك مكاسب استثماران

 -  8,916   الشامل اآلطر، صا  

 4,204  9,136   احرةم توزيران

 3,878  2,942   األطرى الرملةان دطل

 4,844,922 5,610,161   دخل العملياتإجمالي 

 939,583  1,001,641  19 مو فةا ال ومزايا رواتب

 159,209  80,679   يجاران ومصاريف مران إ

 178,192  273,258  8 وإطفاء استةالك

 578,719  85720,9   مصاريف عمومة  وإداري  مطرى

الخسائر ومصاريف العمليات قبل خصم مخصصات االئتمان 

 1,855,703  2,076,563    األخرى

 392,796 700,480  االنخفا     قةم  التمويل مخصص

 73,756   5,837  األطرىقةم  الموجودان  االنخفا    مخصص 

 2,322,255 2,782,880  العملياتإجمالي مصاريف 

 2,522,667 2,827,281      ملياتدخل الع صافي 

 )5,234(  )10,825( 4.6,5.6   روع المشتركالمشوالشرك  الزمةل   طسائرالحص     

 2,517,433 2,816,456  دخل السنة قبل الزكاةصافي 

    الزكاة

 (217,061) (281,646) 22 السن  الحالة   -

 556,579 - 22 السنوان الساةق  - 

  (281,646) ,518339 

 2,856,951 2,534,810  صافي دخل السنة بعد الزكاة

 1.92 1.70 20 ()بالريال السعودي المخفض للسهمو األساسيربح ال
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 احيضإ ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

2019 2018 

 السرودي  ةآالف الرياالن السعودية بآالف الرياالت

 2,856,951 2,534,810  بعد الزكاة دخل السنة صافي

 الدخل الشامل اآلخر: 

بنود غير قابلة إلعادة التبويب إلى قائمة الدخل الموحدة 

    في الفترات الالحقة

حقوق  مدوان   الستثماران الرادل  لقةم  الالتغةر    صا   

 (23,820)  49,567  ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطرمدرج  ملكة  

مكاسب ةةع استثماران    مدوان حقوق ملكة  ةالقةم  الرادل  

 1,941  7,044  ما طالل الدطل الشامل اآلطر

اكتواري  ناتج  عا إعادة قةاس مرصدة مكا آن  مرةاح/)طسائر(

 8,851 (14,218) 2.24 فةانةاي  طدمان المو 

بنود قابلة إلعادة التبويب إلى قائمة الدخل الموحدة في 

    الفترات الالحقة

لصكوك ةالقةم  ستثماران اصا   التغةر    القةم  الرادل  ال

 28,581  59,098  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر

ةةع استثماران صكوك مدرج  محقق  ما مكاسب صا   

 -  (8,916)  م  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطرةالقة

 2,872,504 2,627,385  للسنةالشامل الدخل  إجمالي

 

 ال يتجزم ما ه ه القوائم المالة  الموحدة 38الع  1ترد اإليضاحان المر ق  ما 
ً
 .جزءا
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 ةآالف الرياالن السرودي  سمرر  دي 31    للسن  المنتةة  

 المــال رأس إيضاح 2019
 ياالحتياط

 لنظاميا

 احتياطي
القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات
بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 
 الشامل االخر

حتياطيات اال
 األخرى

 
 األرباح

 المبقاة

سهم أ
أرباح /منحة 

مقترح 
 توزيعها

سهم أ
 اإلجمالي خزينةال

 21,297,708 (103,475) 1,489,967 1,990,693 54,085 (22,377) 2,888,815 15,000,000  ة السنة الرصيد في بداي

 2,534,810 - - 2,534,810 - - - -  ةرد الزكاة السن  دطل صا  

صا   التغةر    القةم  

الرادل  لالستثماران    

مدوان حقوق الملكة  

المدرج  ةالقةم  الرادل  ما 

 49,567 - - - - 49,567 - -  ل اآلطرطالل الدطل الشام

   مكاسب ةةع استثماران 

مدوان حقوق الملكة  

المدرج  ةالقةم  الرادل  ما 

 7,044 - - 7,044 - - - -   اآلطر طالل الدطل الشامل

طسائر اكتواري  ناتج  عا 

إعادة قةاس مكا آن نةاي  

 (14,218) - - (14,218) - - - - 2.24 طدمان المو فةا

ا   التغةر    القةم  ص

الرادل  الستثماران الصكوك 

المدرج  ةالقةم  الرادل  ما 

 59,098 - - - - 59,098 - -  اآلطر طالل الدطل الشامل

محقق  ما مكاسب صا   

مدرج   صكوكةةع استثماران 

ةالقةم  الرادل  ما طالل 

 (8,916) - - - - (8,916) - -  اآلطر الدطل الشامل

 2,627,385 - - 2,527,636 - 99,749 - -  الشامل  اجمال  الدطل

 االحتةاط  محول إلع

 - - - (633,703) - - 633,703 - 14 النظام 

توزيران ارةاح مد وع  عا 

 (1,489,967) - (1,489,967) - - - - - 21 م 2018الرام 

توزيرةا  مسةم منح  مقترح

 - - 5,000,000 (1,577,482) - - (3,422,518) - 13 ,21 م 2019للرام 

احتةاط  ةرامج مسةم 

 9,798 - - (19,842) 29,640 - - - 15 ومطرىالمو فةا 

 22,444,924 (103,475) 5,000,000 2,287,302 83,725 77,372 100,000 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 

 ال يتجزم ما ه ه القوائم الم 38الع  1ترد اإليضاحان المر ق  ما 
ً
 الة  الموحدة.جزءا
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  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 ةآالف الرياالن السرودي  ديسمرر   31    للسن  المنتةة 

 المننال رمس ايضاح 2018
  االحتةاط

 لنظام ا

 احتةاط 
القةم  
الرادل  

  لالستثماران
ةالقةم  

الرادل  ما 
طالل الدطل 
الشامل 
 االطر

اطةان حتةاال
 األطرى

 
 األرةاح
 المرقاة

مرةاح مقترح 
 توزيرةا

سةم م
 اإلجمال  خزين ال

الرصةد    ةداي  السن  

 20,343,762 (107,436) 1,191,964 1,896,529 16,484 86,764 2,259,457 15,000,000  )مردل(

تأثةر ت رةق المرةار الدول  

يناير  1    9-للتقرير المال  

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

يناير  1رصةد المردل كما    ال

 19,620,894 (107,436) 1,191,964 1,287,563 16,484 (27,138) 2,259,457 15,000,000  م2018

 ةرد الزكاة السن  دطل صا  

 2,856,951 - - 2,856,951 - - - - 22 )مردل(

صا   التغةر    القةم  

  الرادل  لالستثماران  

مدوان حقوق الملكة  

المدرج  ةالقةم  الرادل  ما 

 (23,820) - - - - (23,820) - -  طالل الدطل الشامل اآلطر

مكاسب ةةع استثماران مدوان 

حقوق الملكة  المدرج  

ةالقةم  الرادل  ما طالل 

اآلطر الدطل الشامل    - - - - 1,941 - - 1,941 

اكتواري  ناتج  عا إعادة  مرةاح

مكا آن نةاي  طدمان قةاس 

 8,851 - - 8,851 - - - - 2.24 المو فةا

صا   التغةر    القةم  

الرادل  الستثماران الصكوك 

المدرج  ةالقةم  الرادل  ما 

 28,581 - - - - 28,581 - -  اآلطر طالل الدطل الشامل

 2,872,504 - - 2,867,743 - 4,761 - -  اجمال  الدطل الشامل 

 حتةاط اال محول إلع

 - - - (629,358) - - 629,358 - 14 النظام 

توزيران ارةاح مد وع  عا 

 (1,191,964) - (1,191,964) - - - - -  م 2017الرام 

توزيران ارةاح مقترح توزيرةا 

 - - 1,489,967 (1,489,967) - - - - 21 م2018للرام 

احتةاط  ةرامج مسةم 

 (7,687) - - (45,288) 37,601 - - -  المو فةا ومطرى

 صا   التغةر    مسةم

 3,961 3,961 - - - - - - 19 الخزين 

 21,297,708 (103,475) 1,489,967 1,990,693 54,085 (22,377) 2,888,815 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 

 ال يتجزم ما ه ه القوائم المالة  الموحدة. 38الع  1ترد اإليضاحان المر ق  ما 
ً
 جزءا

 

 

 



 

 

74 

 

 

 

 

 ال يتجزم ما ه ه القوائم المالة  الموحدة. 38الع  1ترد اإليضاحان المر ق  ما 
ً
 جزءا

 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 ديسمرر  31للسن  المنتةة      
 إيضاح

2019 2018 

 السرودي  الرياالن ةآالف

    األنشطة التشغيلية:

 2,517,433 2,816,456  السن  قرل الزكاةصا   دطل 

    :التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 178,192 273,258 8 وإطفاء استةالك

 (274) (966)  مكاسب استرراد ممتلكان ومردان، صا   

 (32,370) (6,971)  صا   ،مدوان مالة  ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح والخسارة غةر محقق  ما مكاسب

 - (8,916)  ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر، صا      صكوك مكاسب استثماران

 (4,204) (9,136)  رةاحم توزيران

 392,796 700,480   التمويلاالنخفا     قةم   مخصص

 73,756 5,837  األطرى المالة  قةم  الموجودان االنخفا    مخصص 

 282 20,772  احتةاط  ةرامج مسةم المو فةا

 5,234 10,825 4.6 ,5.6 والمشروع المشترك الزمةل  الشرك  طسائر    الحص 

 3,130,845 3,801,639  صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية

 (110,964) (503,219)  ودير  نظامة  لدى مؤسس  النقد الررة  السرودي

 389,960 1,057,813  ةتواريخ استحقاق مصلة  تتجاوز ثالث  مشةر ما تاريخ االقتناء األطرىمرصدة لدى الرنوك والمؤسسان المالة  

 (172,196) (67,741)  استثماران ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة

 (5,624,310) (11,638,738)  تمويل 

 (66,830) 705,237  موجودان مطرى

    صافي الزيادة /)النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 4,965,449 (3,028,492)  األطرىمرصدة للرنوك والمؤسسان المالة  

 1,063,387 11,934,697  دائع الرمالءو

 (195,694) (432,276)  م لوةان مطرى

 3,379,647 1,828,920   األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 

    األنشطة االستثمارية:

 (3,281,060) (5,810,082)  الرةح مو الخسارةشراء استثماران غةر مقتناة ةالقةم  الرادل  ما طالل 

 125,826 904,080  الرةح مو الخسارةن ما ةةع واستحقاق استثماران  غةر مقتناة ةالقةم  الرادل  ما طالل تحصةال

 (198,456) (267,311) 8 صا   ،شراء ممتلكان ومردان

 282 3,355  ما استرراد ممتلكان ومردان تحصةالن

 4,204 9,384  مستلم  رةاحم توزيران

 (3,349,204) (5,160,574)    نشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في األ

    :األنشطة التمويلية

 - (77,124)  د ران نقدي  لمرالغ التزام اإليجار األساسة  

 - (17,867)  د ران نقدي  لتكلف  تمويل التزام اإليجار

 (1,191,964) (1,489,967)  توزيران ارةاح مد وع 

 (1,191,964) (1,584,958)  التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

 (1,161,521) (4,916,612)  صافي النقص في النقد وما يماثله

 10,702,200 9,540,679  النقد وما يماثل     ةداي  السن 

 9,540,679 4,624,067 23 النقد وما يماثله في نهاية السنة 

 4,558,755 5,281,801  االستثماران والتمويل ما المحصل الدطل

 1,065,492 1,131,501  االستثماران ألجل الرائد المد وع علع

  ير نقديةغمعلومات إضافية   

 4,761 99,749  لالستثماران ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر الرادل  قةم ال    التغةر صا  

 96,767 442,818 1.7  مرصدة تمويل مش وة  طالل السن 

 - 479,159 8 األول   اإلثراناالستخدام ةتاريخ موجودان حق 

 - 447,043 )م( 3  األول   اإلثرانةتاريخ  التزام اإليجار    
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2018م و 2019رديسمب 31في  للسنتين المنتهيتين

  

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

هن 1427صفر  28وتاريننخ  15المرسوم الملك  رقم م/ شرك  مساهم  سرودي  ةموجب )المصرف(، اإلنماءمصرف  تأسس

يرمل  (.م2006مارس  27هن )الموا ق 1427صفر 27 ( وتاريخ42ء رقم )امجلس الوزر  وةموجب قرارم( 2006مارس  28)الموا ق 

 26هن )الموا ق 1429جمادى األولع  21( وتاريخ (1010250808والسجل التجاري رقم  173القرار الوزاري رقم  المصرف ةموجب

  95م(، ويقوم ةتقديم الخدمان المصر ة  ما طالل 2008 مايو
ً
    عام  90)  رعا

ً
م(    المملك  الررةة  2018 رعا

 السرودي .

 :هو للمصرفعنوان المركز الرئةس إن 

 اإلنماءمصرف 

 المركز الرئةس

 طريق الملك  ةد

  66674ص ب  

 11586الريا  

 المملك  الررةة  السرودي 

 

    ( المسجل "المصرف)يشار إلةةا مجتمر  " التاةر تشمل القوائم المالة  الموحدة القوائم المالة  للمصرف وشركات   

 والم كورة مدناه:الررةة  السرودي  المملك  

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس لمصرفحصة ا اسم الشركة التابعة

 نه 1430جمادى اآلطرة  7 % 100 لالستثمار اإلنماءشرك  

 )م2009مايو  31الموا ق (

طنننندمان إدارة الموجننننودان والوسننننناط  

وتقنننديم المشنننورة والترةننند ةالتغ ةننن  

 والحفظ    معمال األوراق المالة 

 15موا ق ال(هن  1430شرران  24 % 100 شرك  التنوير الرقاري 

 )م2009مغس س 

منشنننئت الشنننرك  ةغنننر   مسنننك وإ نننراغ 

 الرقاران لألغرا  التمويلة 

 اإلنماءشرك  وكال  

 للتأمةا التراون 

 30هن)الموا ق  1435رةةع األول  29 100%

 م( 2014يناير 

طوكةننننو  اإلنمنننناءوكةننننل تننننأمةا لشننننرك  

 ماريا )شرك  زمةل (

 9هن )الموا ق 1440 ذو القردة 6 %100 شرك  التقنة  المالة 

 م(2019يولةو 

تقديم طدمان ومنتجان التقنة  المالةن  

  األطرىلمصرف اإلنماء والجةان 

 29هن )الموا ق 1440رمضان  24 %100 شرك  إسناد

 م(2019مايو 

تنننننننو ةر منننننننو ف  االسنننننننناد الخنننننننارج  

 لمصرف اإلنماء

 

تجان متنوع  ومدوان متوا ق  مع محكام الشرير  والنظام ما طالل مناالستثماري  و جمةع الخدمان المصر ة  المصرف يقدم

 .ذان الرالق     المملك  الررةة  السرودي  األطرىواألنظم   مصرفلل األساس

 

 ب( الهيئة الشرعية

 ما المصرف ةتوا ق معمال  مع محكام الشرير ،  قد قام ةإنشاء هةئ  شرعة  لتخضع جمةع معمال ومنتجان المصرف 
ً
التزاما

 رتةا وموا قتةا.لمراج

 

 أسس اإلعداد –2

 ( بيان االلتزام أ

 :تم إعداد القوائم المالة  الموحدة للمصرف
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i)   الصادرة عا  األطرى واإلصدارانالمرايةر والمرتمدة    المملك  الررةة  السرودي  للتقرير المال  و قا للمرايةر الدولة

المرتمدة    الدولة  للتقرير المال  المرايةر   "ةلةةا مجتمرإيشار و (SOCPA) القانونةةاالسرودي  للمحاسرةا الةةئ  

 .السرودي " الررةة  المملك 

ii)  ألحكام نظام مراقر  الرنوك ونظام الشركان المرمول ة     المملك  الررةة  السرودي  والنظام األساس 
ً
وطرقا

 للمصرف.

 

ديسمرر  31 المنتةة     والسن م 2019مارس  31ة     تم إعداد القوائم المالة  الموحدة للمصرف كما    وللفترة المنتة

 للمرايةر الدولة  للتقرير المال  المردل  ما قرل مؤسس  النقد الررة  السرودي  ،علع التوال  م2018
ً
ةشأن المحاسر  طرقا

ةقدر  ""الرسوم 21- ل الدو "لرائب الدطل" والتفسةر 12- ةما يترلق ةت رةق مرةار المحاسر  الدول عا الزكاة ولرير  الدطل )

 لنظام مراقر  الرنوك ونظام الشركان    المملك  "ةالسرودي . 
ً
 ترلقةا ةالزكاة ولرير  الدطل(، وو قا

م، اصدرن مؤسس  النقد الررة  السرودي توجةةان لجمةع الرنوك    المملك  الررةة  السرودي  2019يولةو  17ةتاريخ 

ا قائم  الدطل ةما يتوا ق مع المرايةر الدولة  للتقرير المال  والتفسةران الصادرة ةخصوص مرالج  الزكاة ولرائب الدطل لم

المرتمدة ما  األطرىواالصداران المرايةر ووالمرتمدة    المملك  الررةة  السرودي   عا "مجلس مرايةر المحاسر  الدول "

 .  السرودي  للمحاسرةا القانونةةاالةةئ

 " 8-المرالج  المحاسرة  للزكاة ولرير  الدطل ةأثر رجر  و قا لمرةار المحاسر  الدول  وعلة   قد قام المصرف، ةتغةةر

 عا اإل صاحكما تم  م (-3 )كما هو مرةا    اإليضاح رقم "واألط اء التقديران المحاسرة     والتغةران المحاسرة ، السةاسان

)االيجار(  16-كما طرق المصرف مرةار التقرير المال  الدول  .22مثر ه ا التغةةر علع القوائم المالة  الموحدة    االيضاح رقم 

 ما 
ً
م.  تم اإل صاح عا التغةر    السةاسان المحاسرة  الناتج  عا ت رةق ه ا المرةار الجديد، والتغةر    2019يناير  1اعترارا

 م. -3مرالج  الزكاة    االيضاح رقم 

 

             ب( أسس العرض والقياس

ةالقةم  الرادل  ما طالل األدوان المالة  المقتناة  ةما عدا  ،القوائم المالة  الموحدة و قا لمردم التكلف  التاريخة  تم إعداد

 ، ومكا آن نةاي  الخدم .الشامل اآلطر ، واالستثماران المدرج  ةالقةم  الرادل  ما طالل قائم  الدطلالرةح مو الخسارة

 حدة علع مساس السةول .يتم عر  قائم  المركز المال  المو

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

ترر  القوائم المالة  الموحدة ةالريال السرودي وهو الرمل  الو ةفة  للمصرف، ويتم تقريب المرالغ ألقرب ملف، ما لم يرد 

 طالف ذلك.

 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

 يت لب إعداد القوائم المالة
ً
المرتمدة    المملك  الررةة  السرودي   للمرايةر الدولة  للتقرير المال    الموحدة و قا

، استخدام ةرض األحكام والتقديران الةةئ  السرودي  للمحاسرةا القانونةةا المرتمدة ما األطرىوالمرايةر واالصداران 

ودان والم لوةان المفصح عنةا. كما يت لب ذلك ما واال ترالان المحاسرة  الةام  الت  يمكا من تؤثر علع مرالغ الموج

اإلدارة استخدام األحكام عند ت رةق السةاسان المحاسرة  للمصرف. يتم تقةةم ه ه التقديران واال ترالان واألحكام ةصورة 

مستمرة وذلك علع مساس طررة المصرف وعوامل مطرى تشتمل علع الحصول علع المشورة المةنة  وتوقران لألحداث 

 
ً
يتم التقديران المحاسرة     الفترة الت   ةالتغةران   يتم االعتراف   للظروف. المستقرلة  الت  يرتقد ةأنةا مرقول  و قا

كان    حال لفتران المقرل   ترة الترديل واتلك الفترة، مو        حال كان التغةةر يؤثر  قط علع، انالتقدير  ةةا تغةر تلك 

 
ً
   سواء. ع حدةا الحالة  والمقرل  علالفترتع علالترديل مؤثرا

 

 :الةام  الت  استخدمت  ةةا اإلدارة التقديران مو اال ترالان مو مارست  ةةا األحكام ةما يل  عر  ةالجوانب 
 

I.  (ح-3خسائر انخفاض قيمة المجودات المالية )إيضاح 

الموجودان جمةع  ئان لقةم  علع مستوى انخفا  اسائر ،  إن قةاس ط9-ةموجب مت لران المرةار الدول  للتقرير المال 

مقدار وتوقةت التد قان النقدي  المقرل  وقةم الضمانان  عند قةاس، وال سةما األحكاموالتقديران ةرض إصدار يت لب المالة  

ةردد ما ر تتأثه ه التقديران ن إالقةم  وتقةةم الزيادة الكرةرة    مخاطر االئتمان.  انخفا عند تحديد الخسائر الناجم  عا 

 المخصصان. ما   مستويان مختلفينتج عنةا ن مالت  يمكا والتغةران و الروامل
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 األساسة عدد ما اال ترالان تحتوي علع لنماذج محصل  المصرف ه  إن مخرجان احتساب طسائر االئتمان المتوقر  لدى 

الت  علع الرناصر اآلتة   ر االئتمان المتوقر احتساب طسائترلق ةاطتةار المدطالن المتغةرة وموج  تراة ةا. تتضما نماذج ت

  : محاسرةالتقديران الحكام وتندرج لما اال

 لتقةةم األ راد.  احتماالن الترثر، وال ي يحدد للمصرفنموذج تصنةف االئتمان الداطل   .1

صصان الخسائر وما يترتب علع ذلك ما قةاس لمخ   مخاطر االئتمان  جوهري زيادة  مرايةر المصرف لتقةةم مدى وجود .2

 عمر األصل والتقةةم النوع . ىمساس مداالئتمانة  علع 

 . مساس جماع  ععلحال قةاس طسائر االئتمان المتوقر  لةا    المالة   الموجودان  تجزئ .3

 .المختلف  واطتةار المدطالنت وير نماذج لقةاس طسائر االئتمان المتوقر  ويشمل ذلك صةغ االحتساب  .4

واألثر علع  الضمانانوقةم  مسرار النفطالمدطالن االقتصادي ، مثل و ةناريوهان االقتصاد الكل ةةا سالرواةط تحديد  .5

ان عند
 
 الترثر وقةم الخسائر عند الترثر. احتماالن الترثر، وقةم التررل

     نماذج المدطالن االقتصاديللوصول إلع القتصاد الكل  وموزانةا االحتمالة ، النظرة المستقرلة  لسةناريوهان  تحديد .6

 . احتساب طسائر االئتمان المتوقر 

 

II. ( 32 -إيضاحقياس القيمة العادلة) 

III.  (ي() 3 -إيضاحللممتلكات والمعدات )العمر االفتراضي 

IV.   ب(( 3-إيضاح) الشركات المستثمر بها ىعل السيطرةتقييم( 

V. (24 إيضاحنهاية الخدمة )مكافأة  تقييم برنامج 

 

 هـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمردم االستمراري  وترتقد ةأن لدى المصرف الموارد 
ً
قامت إدارة المصرف ةتقةةم قدرة المصرف علع االستمرار    الرمل و قا

المنظور. كما من  لةس لدى إدارة المصرف مي علم ةأي  ممور هام  يمكا من تثةر  لالكا ة  والنة  لمواصل  معمال     المستقر

 هام  حول قدرة المصرف
ً
 لمردم االستمراري . شكوكا

ً
 علع االستمرار و قا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 
  ةما يل  ملخص ةالسةاسان المحاسرة  الةام  المترر     إعداد ه ه القوائم المالة  الموحدة:

 

 التغير في السياسات المحاسبيةأ ( 

الة  الموحدة مع تلك المترر     اعداد القوائم المالة  تتوا ق السةاسان المحاسرة  المترر     إعداد ه ه القوائم الم

م،  ةما عدا ما يترلق ةت رةق المرةار الدول  للتقرير المال  اآلت ، 2018ديسمرر  31الموحدة السنوي  للسن  المنتةة     

 المترلق  ةالمرالج  المحاسرة  للزكاة ولرائب الدطل: األطرىوالترديالن 

I. عقود اإليجار" 16-المالي المعيار الدولي للتقرير" 

ق المصرف 
 
م، ويترع المصرف المرالجان المحاسرة  2019يناير  1قرل  "عقود اإليجار" 16-المرةار الدول  للتقرير المال طر

 اآلتة  لرقود اإليجار:

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

طر ومنا ع ملكة  األصل كرقود إيجار تشغةل . يتم تصنةف عقود اإليجار الت  ال تنقل إلع المصرف ةشكل جوهري جمةع مخا

 االيجارتحمل الد ران ةموجب عقود  وةالتال ،  إن جمةع عقود اإليجار الت  مةرمةا المصرف ه  عقود إيجار تشغةلة .

 التشغةلة  علع قائم  الدطل الموحدة ة ريق  القسط الثاةت علع مدى  ترة اإليجار.

 

 عندما يكون المصرف هو المؤجر

منتةة  ةالتملةك، مو إجارة مع  إجارةتأجةر تمويل  ويشمل ذلك الموجودان المؤجرة ةرقود عقد الموجودان ةموجب تأجةر  عند

الفرق ةةا يتم إثران تمويل". ال" ك مم مدين  ويفصح عنةا لما ةند اإليجار د رانالقةم  الحالة  ليتم إثران  ،الوعد ةالتملةك

علع مدى  ترة االيجار  دطل  والقةم  الحالة  لة ه ال مم كإيرادان تمويل مؤجل . ويثرت إجمال  حساب ذمم اإلجارة المدين

 .ن دوري  متساوي  للرائد علع االستثمارمردالتركس صا   االستثمار، والت   ةاستخدام طريق  اإليجار
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مرةار قود اإليجار، ةما    ذلك ع ةشأن"عقود اإليجار" محل التوجةةان الحالة   16-يحل المرةار الدول  للتقرير المال 

، "تضما عقد إيجارت انالترتةر تتحديد ما إذا كانالمترلق "ة IFRIC-4والتفسةر الدول  ، "عقود اإليجار" 17-  الدول المحاسر

د المدرج  ةرقومرامالن جوهر التقةةم " SIC-27التفسةر الدول  ، و"الحوا ز-اإليجاران التشغةلة " SIC-15التفسةر الدول  و

 ".ايجار نظامة 

 

ق2016    يناير 16-الدول  للتقرير المال  صدر المرةار
 
. م وما ةردها2019 يناير 1    مللفتران السنوي  الت  ترد م وي ر

ةوج  عام التراقدي  المرتر   ةةا  وااللتزامانجمةع عقود اإليجار والحقوق من تثرت  16-الدول  للتقرير المال  المرةارويت لب 

  12 ةما عدا الحاالن الت  يكون  ةةا مدة االيجار ، للمصرفالمركز المال    قائم   
ً
يجار اإلعقد    حال كون قل مو ممو  شةرا

عقود إيجار إلع "عقود اإليجار"  17-  الدول ن التصنةف ةموجب مرةار المحاسرإالتال ،  ةذان قةم  منخفض . هو لموجودان 

  تشغةلة  مو تمويلة 
ً
. يجار المتكردة    المستقرلاإلجر التزامان أالمست يثرت. لكل عقد إيجار،    عقود اإليجار يرترر غةر نا  ا

القةم  الحالة  لمد وعان ةوج  عام ما يرادل ستأجرة ةموجودان المللستخدام االحق موجودان و   المقاةل، يتم رسمل  

 .اال ترال  لألصلالرمر  ىمد ععل ت فأوالت   ارةاإليج مراشره المرتر  إلع التكالةف ةاإللا   اإليجار المستقرلة  

عند لمرةار الجديد. عند ت رةق ا 16-ر الدول  للتقرير المال اةة  المر يسمحالمردل ال ي ةاألثر الرجر  الت رةق  المصرفاطتار 

حق استخدام الموجودان تم قةاس عقود اإليجار التشغةلة ،  ععل 16-الدول  للتقرير المال  المرةارلمت لران ول  األالت رةق 

ل ل. الت رةق   وقت  سر  الرةحنالتزام ةاإليجار، ةاستخدام ستأجرة ةوج  عام ةما يرادل الم
 
ا مت لران التحو

 
 لمرةارتتضم

قائم  المركز المال  تقديم تسوي  لاللتزامان المترلق  ةاإليجار طارج و اإل صاح عا الفترة االنتقالة  16-الدول  للتقرير المال 

 م، كما هو مولح    اآلت : 2019يناير  1   لتزام اإليجار المرترف ة  م مع ا2018ديسمرر  31كما    

 

 تسوية التزام اإليجار 

 

 م 2019

 السرودي ةآالف الرياالن 

 529,907 م 2018ديسمرر  31المركز المال  كما    قائم  التزامان اإليجار طارج 

 وعقود االيجار ذان القةم  المنخفض  12ز مدة االيجاران الحالة  ةرقود ال تتجاو
ً
 (2,652) شةرا

 527,255 (الخصم إجمال ، قرلم )2019يناير  1االيجاران التشغةلة  كما    التزامان 

 (80,212) التخفةض إلع القةم  الحالة  

 447,043 (الخصم صا  ، ةردم )2019يناير  1االيجاران التشغةلة  كما    التزامان 

 
 

 2019 لتد قان النقدي  غةر المخصوم االستحقاقان التراقدي  للةل تح

2018 

 )مردل (

 99,440 90,220 مقل ما سن 

 312,915 248,878 ما سن  إلع طمس سنوان

 117,552 128,535 مكثر ما طمس سنوان

 529,907 467,633 ديسمرر  31إجمال  التزامان اإليجار غةر المخصوم  كما    

 

II. الزكاة 

م لتتوا ق مع 2019 يونةو 30    اإلعداد للفترة المنتةة  مسسلقد تم ترديل م( -2ا تم ايضاح     االيضاح رقم )كم

 لما قائم  2019يولةو  17ترلةمان مؤسس  النقد الررة  السرودي الصادرة ةتاريخ 
ً
م، حةث كانت الزكاة تثرت ساةقا

م.  2017مةريل  11وتاريخ  381000074519مؤسس  رقم ةموجب ترمةم ال الموحدة التغةران    حقوق المساهمةا

م، يتوجب االعتراف ةالزكاة 2019يولةو  17ةموجب الترلةمان الصادرة ما قرل مؤسس  النقد الررة  السرودي ةتاريخ 

ر وعلة  قام المصرف ةاحتساب مثر ه ا التغةةر    المرالج  المحاسرة  للزكاة ةأث الموحدة، الشامل لما قائم  الدطل

 .22مثر التغةةر الم كور معاله علع القوائم المالة  الموحدة لما االيضاح رقم عا  كما تم اإل صاح ،رجر 
 

 أسس توحيد القوائم المالية  (ب

تشمل القوائم المالة  الموحدة القوائم المالة  للمصرف والشركان التاةر  ل . يتم إعداد القوائم المالة  للشركان التاةر  

 .ةاستخدام سةاسان محاسرة  متماثل  مالة  للمصرفالسن  اللنفس 
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الشركان التاةر  ه  الشركان الت  يكون للمصرف القدرة علع التحكم  ةةا. ترترر المنشأة قادرة علع التحكم ةمنشأة مطرى 

    عوائد متغةرة ما عالقت  ةالمنشأة، لالستثمار    تلك المنشأة ويو
ً
 مو تمتلك حقوقا

ً
كون لةا قدرة عندما تكون مررل 

 علع التأثةر علع تلك الروائد ما طالل سة رتةا علع المنشأة.

 مما    الحاالن الت  تمثل  ةةا حقوق المصرف مقل ما مغلرة  التصويت مو ما يماثلةا ما حقوق    الشرك  المستثمر  ةةا،

 شمل ذلك:وجود سة رة علع المنشأة، وي ةتم مراعاة الروامل والظروف ذان الصل  لتقدير مدى 

 .الترتةران التراقدي  مع ذوي محقة  التصويت علع قراران اآلطريا    المنشأة المستثمر ةةا 

 .الحقوق الناشئ  جراء ترتةران تراقدي  مطرى 

 .حقوق تصويت المصرف الحالة  والمتوقر  الت  تنشأ عا مدوان حقوق ملكة  مثل األسةم 

لع المنشأة المستثمر ةةا وذلك عند وجود مؤشران للتغةر    عنصر مو مكثر ويقوم المصرف ةتحديد ما إذا كانت ل  سة رة ع

 ما عناصر السة رة.

 ما تاريخ انتقال السة رة 
ً
 ما تاريخ انتقال السة رة إلع المصرف ويتم التوقف عا ذلك اعترارا

ً
يتم توحةد الشركان التاةر  اعترارا

علةةا مو المسترردة طالل الفترة )إن وجدن(    قائم  الدطل الموحدة  ما المصرف.  وترر  نتائج الشركان التاةر  المستحوذ

 ما التاريخ الفرل  لالستحواذ مو التاريخ الفرل  لالسترراد، حسب ما هو مالئم. 
ً
 اعترارا

ما طالل حقوق الملكة      قدان السة رة، ران    ملكة  الشركان التاةر  ال ي، ال يؤدي إلع التغةيتم الترامل مع 

 :ةتم اتخاذ ما يل ،   تاةر  الشركلشرك .     حال كون التغةر يؤدي إلع  قدان السة رة علع الا

 وم لوةان الشرك  التاةر .( ةما    ذلك "الشةرة إن وجدن")ةموجودان الشرك  التاةر   االعتراف إلغاء -

 .غةر المسة رةللحص  المرلغ الد تري ة االعتراف إلغاء  -

 حقوق المساهمةا.لترجم  التراكمة  المسجل     فروق اة االعتراف إلغاء -

 للقةم  المستلم  مقاةل التغةر    الملكة .القةم  الرادل  إثران   -

 .محتفظ ة الستثمار إثران القةم  الرادل  لال -

 .الرةح مو الخسارة ما طاللاالعتراف ةأي  ائض مو عجز   -

مو الدطل الشامل اآلطر وإدراجةا    قائم  الدطل   مرترف ةةا ساةقا  المكونان المصرف    التصنةف حص   إعادة -

 ، حسب المرقاة األرةاح
ً
    حال قام المصرف ، ما هو مالئما

ً
إثران الموجودان  إلغاءةمراشره حةث سةكون ذلك لروريا

 والم لوةان ذان الرالق . 
 

المشاةة  واألحداث للمرامالن  تقويم المالة  الموحدة ةاستخدام سةاسان محاسرة  موحدة ومسالةب القوائمتم إعداد 

إن السةاسان المحاسرة  المترر  ما الشركتةا التاةرتةا تتماشع مع السةاسان المحاسرة       روف مماثل . األطرى

المترر  ما قرل المصرف. ويتم إجراء ترديالن، إن وجدن، علع القوائم المالة  للشركتةا التاةرتةا لتتماشع مع القوائم 

 ف. المالة  للمصر 

حةث من الشركان التاةر  مملوك  ةالكامل للمصرف، ال يوجد مي حقوق ملكة  غةر مسة رة لةتم اإل صاح عنةا. إن الرمل  

 الو ةفة  لجمةع الشركان التاةر  للمصرف ه  عمل  الريال السرودي.

ةةا شركان المجموع  عند إعداد  يتم ح ف األرصدة المتداطل  وك لك االيرادان والمصاريف الناتج  عا المرامالن المتداطل 

 القوائم المالة  الموحدة. 

 

 االستثمار  صناديق إدارة

نةاة   األطرىاالستثماري  االئتمانة  وغةرها ما األدوان    الصناديق كوحدان المحتفظ ةةا يشرف المصرف ويدير الموجودان  

   حال وجود سة رة ما قرل المالة  الموحدة اال ا القوائم لملة ه الكةانان ال يتم توحةد القوائم المالة   عا المستثمريا. 

 .انالكةانالمصرف علع ه ه 

 

 داولالت ( تاريخج 

اثران كا   المرامالن االعتةادي  المترلق  ةشراء وةةع الموجودان المالة  ةتاريخ التداول، وهو  إلغاءيتم،    األصل إثران و

    
ً
التراقدي  لألداة. تت لب المرامالن االعتةادي  المترلق  ةشراء وةةع  حكاماالالتاريخ ال ي يصرح  ة  المصرف طر ا

 الموجودان المالة  من يتم تسلةم تلك الموجودان طالل  ترة زمنة  تنص علةةا األنظم  مو مترارف علةةا    السوق.

 ةتاريخ التداول مي  األطرى، إثران كا   الموجودان والم لوةان المالة  األصليتم،    
ً
التاريخ ال ي يصرح  ة  المصرف طر ا

    األحكام التراقدي  لألداة المالة .
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 ( العمالت األجنبيةد

تحول المرامالن الت  تتم ةالرمالن األجنرة  إلع الريال السرودي ةأسرار الصرف الفوري  السائدة    تاريخ المرامالن. كما 

ةالرمالن األجنرة  إلع الريال السرودي    نةاي  السن  ةأسرار الصرف تحول مرصدة الموجودان والم لوةان المالة  المسجل  

هو الفرق ةةا التكلف    الرةح مو الخسارة    الرمل  االجنرة ةما يترلق ةالرنود النقدي ،  إن السائدة    ذلك التاريخ. 

التكلف  الت  يتم ةةا ، و طالل السن الفرل  والمد وعان رائدسرر الةالمردل   السن المد وع  ةالرمل  الو ةفة     ةداي  

 طاللما ةا اسةقالت  يتم الرنود غةر النقدي  مما ةسرر الصرف    نةاي  الرام. رجمتةا تاألجنرة  ةرد استةالكةا ةالرمل  

ائر تحويل تثرت مرةاح مو طس . ولةةاستخدام مسرار الصرف    تواريخ المرامالن األ تترجم   جنرةاأل  رملالالتكلف  التاريخة  ة

 الرمالن الناتج  ما عملةان التسوي  والترجم     قائم  الدطل الموحدة.

 

 ( مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةهـ

قائم ونظام   حق وجود عندوتدرج ةالصا      قائم  المركز المال  الموحدة  المالة  تتم مقاص  الموجودان والم لوةان

تحقةق الموجودان وتسديد مو   صا العلع مساس  الموجودان مع الم لوةان لتسوي  ة يكون لدى المصرف الن ندماملزم وع

 .واحد آن    الم لوةان

 وال يتم إجراء مقاص  ةةا اإليرادان والمصاريف    قائم  الدطل الموحدة إال    الحاالن الت  
ً
تكون  ةةا تلك المقاص  مت لرا

 ةةا ةموجب ال
ً
 .مو تفسةراتةا رير المال الدولة  للتقمرايةر مو مسموحا

 

 ( إثبات اإليرادات/المصاريفو
 

 والعائدات المدفوعة للعمالء مقابل استثماراتهم والتمويل االستثمارات من الدخل

يتم إثران اإليرادان والمصاريف المترلق  ةاألدوان المالة  المرتر   ةالرةح    قائم  الدطل الموحدة ةاستخدام الرائد الفرل . 

هو مردل طصم التد قان النقدي  المستقرلة  المقدرة علع مدى الرمر المتوقع للموجودان ( EIR)الفرل  الرائد 

،  ترة قصةرة( للوصول إلع قةمتةا الد تري . عند حساب الرائد الفرل ، يقوم 
ً
والم لوةان المالة  )مو    حال كان ذلك مناسرا

ألط  ةرةا االعترار كا   الشروط التراقدي  ويشمل ذلك جمةع األتراب المصرف ةتقدير التد قان النقدي  المستقرلة  ةرد ا

 ال يتجزم ما الرائد الفرل  وال يشمل ذلك طسائر االئتمان المستقرلة . 
ً
وتررف  وتكالةف المرامالن، والخصومان الت  ترترر جزءا

 مو استرراد الموجودان مو الم لوةان المالة .  تكالةف المرامالن ةأنةا التكالةف اإللا ة  المترلق  مراشرة ةشراء، مو إصدار 

يتم ترديل القةم  الد تري  للموجودان مو الم لوةان المالة  إذا قام المصرف ةتغةةر تقديرات  للمد وعان مو المقرولان، 

 ويتم اثران التغةةر    القةم  الد تري  كدطل مو مصروف.

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 ح/طسارة تحويل الرمالن األجنرة  عند تحققةا / تكردها.يتم إثران رة

 

 رسوم الخدمات المصرفية، صافي

  تردالخدمان المصر ة  الت  ال  رسومإن 
ً
 ما احتساب جزءا

ً
عند تقديم ةا يتم إثراتمالة   موجودانالرائد الفرل  ألي مساسةا

المال .  لألصلالخدمان لما الرائد الفرل   رسوميتم اثران ، نالحاالما عدا ذلك ما و ة(. الو اء ةالتزامان األداء)عند الخدم  

 . االرتراطعلع مدى  ترة  انرسوم االرتراطإثران ويتم 

مو  المرامل عند اكتمال  انكمصرو المصر ة  المرامالن والخدمان ترترط مراشرة ةالرموالن الت  الرسوم ومصاريف  يتم إثران

 استالم الخدم .

 

  توزيعات االرباح

 يتم إثران توزيران األرةاح    قائم  الدطل الموحدة عند اإلقرار ةأحقة  استالمةا.    

 

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

درج  ةالموجودان المالة  الم المدرج  ةالقةم  الرادل     قائم  الدطل االستثمارانما  )الخسارة(/الدطل صا  يترلق 

وتوزيران القةم  الرادل ، واألرةاح،  المحقق  وغةر المحقق    جمةع التغةران ةالقةم  الرادل     قائم  الدطل ويشمل 

 .األجنرة  الرمالناألرةاح، و روق ترادل 
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 وجودات المالية والمطلوبات الماليةالم (ز

 

I. تصنيف وقياس الموجودات المالية 

علع عملةان تقويم مساسة  وه :  9-المالة  ةموجب المرةار الدول  للتقرير المال  رقميرتمد تصنةف وقةاس األدوان 

 تقةةم نموذج الرمل وتحلةل التد قان النقدي  التراقدي . 

 

 عمال تقييم نموذج األ

 ةدار إالسرل لمرر   طريق  يركس م ضل علع مستوى كل محفظ  كون ذلك عمال نموذج األلهدف المصرف ةتقةةم يقوم 

 :الت  يتوجب مراعاتةا عند التقةةمالمرلومان  ةما يل  .  المترلق  ةةا لإلدارةعمال وتو ةر المرلومان ألا

ما يتم مراعاة وج  الخصوص، وعلع . علع مر  الواقعتلك السةاسان والرمل ة للمحفظ السةاسان واألهداف المرلن   -

ة م اةق  مد، مردل عائد محدد عالحفاظ عل ومالتراقدي ، د روائكسب إيرادان ال عتركز عل ةدار إذا كانت استراتةجة  اإل

مو تحقةق تد قان نقدي  ما طالل ةةع الموجودان، تلك  تمول الم لوةان المالة  الت  ةالمالة  مع مدةقاء الموجودان 

 .الموجودان

 ؛والتقارير المترلق  ةةا إلدارة المصرفتقةةم مداء المحفظ   كةفة  -

  عمال( وكةفةالمالة  المحتفظ ةةا لما نموذج األ وك لك الموجودانعمال )نموذج األ مداء عالمخاطر الت  تؤثر عل -

 .تلك المخاطر ةدار إ

الت  تدار للموجودان سرةل المثال ما إذا كان الترويض يستند إلع القةم  الرادل   ععل -عمال ترويض مديري األ  كةفة -

 .المحصل مو التد قان النقدي  التراقدي  

توقران حول نشاط المرةران    الالمرةران    الفتران الساةق ، ومسراب مثل ه ه المرةران و توقةتوحجم و تكرار -

يرتد ، ولكا يرتد ةةا ةشكل منفصل عا ةاق  الرواملن المرلومان المترلق  ةنشاط المرةران ال إالمستقرل. ومع ذلك،  

تحقةق التد قان والمالة   الموجودان ةدار إلصرف ما قرل المتحقةق الةدف المرلا   كجزء ما تقةةم شامل لكةفةةةا 

 النقدي .

    لضغط"ا  حال"مو " الحاالن مسو"ممرقول  دون مط  سةناريو   عمال إلع سةناريوهان متوقريستند تقةةم نموذج األ

  لمصرفان إ،   صلةاأل المصرفعا توقران   مختلف  ول  ة ريقتحقق تد قان نقدي  ةرد االعتراف األعند . االعترار
 
ر يغة

 عمال.المالة  المترقة  المحتفظ ةةا    نموذج األ الموجودانتصنةف 

، ةالقةم  الرادل  ما طالل الرادل تةا مساس قةم علعالمالة  المحتفظ ةةا للتداول والت  يقةم مداؤها  الموجودانتقاس 

التد قان النقدي   تحصةل ةغر  لتراقدي  والالتد قان النقدي  ا الرةح مو الخسارة ألن  لم يتم االحتفاظ ةةا ةغر  تحصةل

 المالة . الموجودانالتراقدي  وةةع 

 

 األصلي والعائد المبلغ من دفعات – فقط –تمثل  التعاقدية النقدية تقييم ما إذا كانت التدفقات

لقةم  ويمثل "الرائد" ا ول .األ االعترافالمال  عند  لألصلهو القةم  الرادل   "المرلغ األصل "ن إألغرا  ه ا التقةةم،  

وتكالةف   مرةن ةطالل  تر  القائم األصل المرتر   ةالمرلغ   ساسةاأل التمويل، واالئتمان وغةرها ما مخاطر   لألموالالزمنة

 هامش الرةح. عاملإلع إلا   (،  داري)مثل مخاطر السةول  والتكالةف اإل األطرى  ساسةاإلقرا  األ

 يأط  المصرف    االعترار، د ران ما المرلغ األصل  والرائد تمثل  قطقان النقدي  التراقدي  عند تقةةم ما إذا كانت التد 

شرط المالة  تتضما الشروط التراقدي  للموجودان  . ويشمل ذلك تقةةم ما إذا كانتلألداة المالة الشروط التراقدي  

محدد،  شرط   حال عدم استةفاء لتراقدي  ةحةث توقةت مو مقدار التد قان النقدي  ايؤدي إلع تغةةر ن ميمكا تراقدي 

 يأط  المصرف ما يل     االعترار: جراء التقةةم، إوعند 

 ؛ر مقدار وتوقةت التد قان النقدي ن تغةمنةا أحداث ال ارئ  الت  ما شاأل -

 الرا ر  المالة ؛ عوامل -

ل شروط الد ع  -
 
 والتمديد؛المرج

المترلق   ترتةرانال)مثل  ةمحدد موجودانةالتد قان النقدي  ما   الرم قدرة المصرف علع الشروط الت  تحد ما ال -

 ؛(ةدون حق الرجوع ةموجودان

 .الدوري  لمردالن الرةحإعادة التسرةر سرةل المثال  ععل-موال لأل  قةم  الزمنةلل المقاةلالت  تردل الروامل  -
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األول  علع منةا موجودان مالة   اإلثرانمالة  عند ةناًء علع عملةان التقةةم الم كورة معاله، يتم تصنةف الموجودان ال

 تقاس إما ةالتكلف  المستنف ة، مو ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر مو ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح والخسارة.

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة:

ت كال الشرطةا التالةةا ولم يتم تصنةفةا لما الموجودان ةالقةم  تقاس الموجودان المالة  ةالتكلف  المستنف ة إذا استو 

 الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة:

  ، تم االحتفاظ ةاألصل ما لما نموذج معمال يةدف إلع االحتفاظ ةالموجودان لتحصةل التد قان النقدي  التراقدي 

 رد  نقدي   قانتد محددة، تواريخ    المال ، لألصل التراقدي  الشروط عا ينشأ
 
 األساس المرلغ د ران ما – قط –ت

 القائم. األساس المرلغ علع والرائد

، والمراةحان مع مؤسس  النقد الررة  األطرىواألرصدة لدى الرنوك والمؤسسان المالة  ةوج  عام،  إن تمويل الرمالء، 

 .السرودي، وةرض االستثماران    الصكوك مؤهل  لقةاسةا ةالتكلف  المستنف ة

 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمةالموجودات المالية 

لةا لما الموجودان ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر  قط عند استةفاء كال  تقاس الصكوك واألدوات المشابهة

 لرةح مو الخسارة:الشرطةا التالةةا ولم يتم إدراجةما لما الموجودان المالة  ةالقةم  الرادل  ما طالل ا

 دف ما االحتفاظ ةتلك الموجودان المالة  لما نموذج األعمال هو تحصةل التد قان النقدي  التراقدي  وةةع الة

 الموجودان المالة .

 رد  نقدي  تد قان محددة، تواريخ    المال ، لألصل التراقدي  الشروط عا ينشأ
 
 األساس المرلغ د ران ما – قط –ت

 القائم. األساس لغالمر علع والرائد

 

 أدوات حقوق الملكية:

ألغرا  المتاجرة، يحق للمصرف اطتةار عر  التغةران  ةمدوان حقوق الملكة  غةر المقتنا األول ، لالستثماران    اإلثرانعند 

يتم اطتةار  رجر   ة ، لما التغةران    القةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر.ال الالحق     القةم  الرادل ، ةشكل 

 عر  التغةران الالحق  لكل استثمار علع حدة. 

 ةقةمتةا الرادل ، ويتم إثران 
ً
يتم قةاس الموجودان المالة  المدرج  ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر الحقا

إثران عوائد االستثماران   ةما يتم الرادل  لما الدطل الشامل اآلطر.  تةاقةمالتغةران    المكاسب والخسائر الناتج  عا 

 ومكاسب وطسائر ترادل الرمالن    الرةح مو الخسارة. 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

األول  يتم تصنةف  اإلثرانعند ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة.  األطرىيتم إثران جمةع الموجودان المالة  

المالة  إما منةا استثماران مقتناه ألغرا  المتاجرة مو موجودان ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة.  الموجودان

 لغر  الرةع علع المدى القصةر. الموجودان المالة 
ً
 المصنف  كاستثماران مقتناه ألغرا  المتاجرة ه  الت  تم شرائةا مساسا

األول ، وةشكل ال رجر   ة  تصنةف الموجودان المالة  ةالقةم  الرادل  ما طالل  اإلثرانإلا   إلع ذلك يمكا للمصرف، عند 

 مت لران اإلدراج لما الموجودان ةالتكلف  المستنف ة مو المدرج  ةالقةم  الرادل  
ً
الرةح مو الخسارة، والت  تن رق علةةا ميضا

 ما التفاون المحاسر  مو سةخفض  ةشكل جوهري. ما طالل الدطل الشامل اآلطر، ةخالف ذلك إذا كان القةام ة لك سةقلص

 

ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة"    قائم  المركز المال  الموحدة ةالقةم  الرادل ،  الموجودان المالة ترر  "

يتم إلا   تكالةف ال ويتم إثران التغةران    قةمتةا الرادل     قائم  الدطل الموحدة للسن  الت  تنشأ  ةةا تلك التغةران. 

األول  لالستثماران ةالقةم  الرادل  ما طالل قائم  الدطل ةل يتم إدراجةا  اإلثرانالمرامالن، إن وجدن، إلع القةم  الرادل  عند 

كمصاريف    قائم  الدطل الموحدة. يرر  دطل توزيران األرةاح الناتج ما الموجودان المالة  ةالقةم  الرادل  ما طالل قائم  

طل، لما "المكاسب/)الخسائر( ما األدوان المالة  ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة، صا  "    قائم  الدطل الد

 الموحدة.

يتم إعادة تصنةف الموجودان المالة  ةاستثناء    الفترة الت  يقوم  ةةا المصرف ةتغةةر نموذج معمال  ال األول ،  اإلثرانةرد 

 الموجودان المالة . الت  يدير ةموجرةا تلك

 

II. تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

 يقوم المصرف ةتصنةف م لوةات  المالة ، ةخالف الضمانان المالة  والترةدان االئتمانة ، كم لوةان تقاس ةالتكلف  المستنف ة.
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 األموال والتكالةف  علعي طصم مو عالوة المستنف ة ةرد األط     االعترار ملتكلف  يتم احتساب ا
ً
ما م ال يتجز  الت  تشكل جزءا

 المالة .للم لوةان الفرل   الرائد

 .ةالقةم  األعلع للتكلف  المستنف ة مو مخصص انخفا  القةم  التمويلتقاس الضمانان المالة  والتزامان 

 

III. إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية إلغاء 
 

 ة: الموجودات المالي

 وجودان المالة  عند:إثران الم إلغاءيقوم المصرف ة

  ، موانتةاء الحقوق التراقدي  للتد قان النقدي  ما الموجودان المالة 

  عند تحويل حقوق استالم التد قان النقدي  التراقدي     مرامل  يتم  ةةا نقل جمةع مخاطر ومنا ع الملكة  ةشكل

 مو جوهري،

 ومنا ع الملكة  ةشكل جوهري، مع عدم إمكانة  االحتفاظ     الحاالن الت  ال يتم  ةةا تحويل مو االحتفاظ ةكا   مخاطر

 ةالسة رة علع تلك الموجودان المالة .
 

إثران مصل مال ، يثرت    األرةاح والخسائر الفرق ةةا القةم  الد تري  لألصل )مو القةم  الد تري  المحددة لمجموع   إلغاءعند 

 ( المرلغ المق1كل ما: ) (، ومجموعاألصول المسترردة
ً
اةل المستلم )ةما    ذلك قةم  مي مصل جديد تم الحصول علة  ناقصا

( مي مرةاح وطسائر متراكم  سرق إثراتةا    الدطل الشامل اآلطر يتم إثراتةا 2مي التزامان جديدة تم الترةد ةةا(، إلا   إلع )

    قائم  الدطل الموحدة.

تراف ةةا    الدطل الشامل اآلطر وتترلق ةاستثماران    مدوان حقوق ومع ذلك،  إن األرةاح/الخسائر المتراكم  الت  تم االع

 إثران ه ه االستثماران. إلغاءقائم  الدطل الموحدة عند  يتم إثراتةا   ملكة  لا 
 

 المطلوبات المالية:

 ند انتةاء مدتةا.التزاماتةا التراقدي  مو عند إلغائةا، مو عالو اء ة إثران الم لوةان المالة  عند إلغاءيقوم المصرف ة
 

IV.  المالية المطلوباتالمالية والموجودات تعديالت 

 : الموجودات المالية

التد قان النقدي   مثر ه ا الترديل علعةتقةةم المصرف ، يقوم التراقدي  للموجودان المالة شروط    حال ترديل ال

 ن الحقوقإ كرةر،  التد قان النقدي  ةشكل   حال اطتالف  . للموجودان المالة  ومدى كون  مدى الطتال ةا ةشكل كرةر

االعتراف  إلغاء. و   ه ه الحال ، يتم غةر نا  ةترترر   صلةالمالة  األ الموجودانالتراقدي     التد قان النقدي  ما 

 المالة  الجديدة ةالقةم  الرادل . ةالموجودانواالعتراف  ةالموجودان المالة  األصلة 

   مختلفنف ة ةالتكلف  المست  المردلللموجودان نقدي  لم تكا التد قان ال   حال 
ً
  اطتال ا

ً
ن الترديل ال يؤدي إلع إ،  كرةرا

المال  ويرترف ةالمرلغ  لألصلالد تري  اإلجمال المرلغ  المصرف احتسابه ه الحال ، يرةد  و  المال . ةاألصل االعتراف  إلغاء

ةسرب قد تم ه ا الترديل مما    حال كون . قائم  الدطلطسارة     الد تري كمكسب مو اإلجمال الناشئ عا ترديل المرلغ 

عرلةا ، يتم األطرىحاالن الو   ، القةم  انخفا طسائر  مع يرر ن المكسب مو الخسارة إ،  متمولال يواجةاصروةان مالة  

 لما الدطل ما االستثمار والتمويل.

 

 : المالية المطلوبات

 للم لوةان المالة  تد قان النقدي  ال اطتالفو ال شروطةيمالة  عند تردالالم لوةان  إلغاءةيقوم المصرف 
ً
 المردل  اطتال ا

 
ً
 لجديدة يتم إثران م لوةان مالة  . و   ه ه الحال ، كرةرا

ً
الفرق ةةا المرلغ يتم إثران لشروط المردل . ةالقةم  الرادل  و قا

 .   قائم  الدطل الموحدةالشروط المردل  و ق لجديدة المالة  ا الم لوةانوللم لوةان المالة  الملغاة الد تري 

 

V. قياس القيمة العادلة 

ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة والموجودان ةالقةم  المالة   الموجودان، مثل المصرف مدوات  المالة يقةس 

الرادل    عا القةمتم اإل صاح . كما المالة إعداد القوائم    تاريخ   رادل  القةمالةالرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر، 

 . 32درج  ةالتكلف  المستنف ة    اإليضاح رقم ملألدوان المالة  ال

     مرامل محد االلتزامانمو د ر  لتحويل  الموجودانمحد  عند ةةعالقةم  الرادل  ه  السرر ال ي سةتم استالم  إن 

مو  الموجودانن صفق  ةةع م. ويستند قةاس القةم  الرادل  إلع ا ترا  تاريخ القةاسة   السوق  المتراملةاةةا  نظامة 

 لآلت  لوةان تمت ممحد التحويل 
ً
 :و قا

   موللموجودان مو الم لوةان   سوق رئةسة ، 

 األكثر السوق ةجب ان يكون السوق الرئةس  مو  ،  سوق رئةسة تو رعدم     حال 
ً
 للمصرف نفرا

ً
 .متاحا
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   السوق عند تسرةر  المتراملونةاستخدام اال ترالان الت  سةستخدمةا  الم لوةانمو لموجودان لتقاس القةم  الرادل  

 اقتصادي .لةم م ضل مصالح    السوق يتصر ون ةما يحقق  المتراملةان ما ترا   علع، الم لوةانمو الموجودان 
 

 ل رةر  المرامالن، 
ً
لقةاس القةم    نةا ةةانان كا ةأالت  تتوا ر ةشكثر مالئم  وتقنةان التقةةم األ المصرفيستخدم و قا

 .القاةل  للمالحظ المدطالن غةر االعتماد علع ، والتقلةل ما القاةل  للمالحظ ذان الصل   المدطالن وترزيز استخدامالرادل ، 
 

لما التسلسل ةا يتم تصنةفالمالة   القوائمالت  تقاس مو يفصح عا قةمتةا الرادل      الم لوةانو الموجودانجمةع إن 

ا    اإليضاح رقم الةرم  للقةم  الرادل ، 
 
 . 32كما هو مرة

 

ما إذا كانت المصرف مساس متكرر، يحدد  عالمالة  عل القوائمالت  يتم االعتراف ةةا     لوةان مللموجودان والالنسر  ة

مدطالن  علع مساسالتصنةف ) تقةةم إعادةقد حدثت ةةا المستويان    التسلسل الةرم  عا طريق  التحويلعملةان 

 .ةتاريخ إعداد القوائم المالة ( ةشكل عاملقةاس القةم  الرادل  الت  ترترر ذان مهمة   المستوى األدنع

الموجودان والم لوةان علع مساس طرةر  وطصائص ومخاطر   ئانولغر  اإل صاح عا القةم  الرادل ، قام المصرف ةتحديد 

 سل الةرم  لمستويان قةاس القةم  الرادل  الم كورة معاله. الموجودان والم لوةان والتسل

 

 ( التمويل ح

عندما يتم تحويل  إثراتةا ممكا تحديدها، ويتم مو ثاةت  مرالغةما قرل المصرف تنشأ الموجودان المالة  مو يتم شراؤها 

جمةع المخاطر  انتقال عند مو تستررد، مو تراع عندما مو السداد،    حال  ها ما السجالنإلغاءكما يتم  المد وعان  رلةا،

 والمنا ع المصاحر  للملكة .

، ةالقةم  الرادل  شامل  تكالةف الشراء، 
ً
 تقاس وتثرت كا   عملةان التمويل، مردئةا

ً
  المستنف ةةالتكلف  الحقا

ً
مخصص  ناقصا

 االنخفا     القةم .

 آلجل، و ةما يل  ترريف ةة ه المنتجان:اك  والرةع ، واإلجارة، والمشارالمراةح ن منتجاشمل التمويل ةشكل مساس  ي

 

 الرةع  ويتكون سررحةازت ،  موتم شراؤه  مصل مولع الرمةل ةضاع  إه  عرارة عا اتفاقة  يرةع ةموجرةا المصرف  :المرابحة

 هامش الرةح المتفق علة  ةةا المصرف 
ً
 .والرمةلما التكلف  زائدا

 ألصل يملك  حةث يقوم ةشراء ه  عرارة عا اتفاق يكون  ة   :اإلجارة 
ً
إنشاء األصل المؤجر طرقا ل لب  موالمصرف مؤجرا

جارة ومواصفان الرمةل )المستأجر( ةناًء علع وعد من  ةاستئجار األصل ةإيجار متفق علة  ولمدة مرةن ، يمكا من تنتة  اإل

 واسترادة حةازة األصل. عقد اإلجارة  إلغاءالمستأجر ةقةم  متفق علةةا مو  إلعإما ةنقل ملكة  األصل 

 تملك عقار محدد ينتة  ةنقل ملكة   موللمشارك     مشروع استثماري ةةا المصرف والرمةل  ه  اتفاق :المشاركة

 لشروط االتفاق. موالرمةل، ويتم تقاسم األرةاح  إلعالرقار  موكامل االستثمار 
ً
 الخسائر طرقا

 الرمةل ةضاع  مو مصل محدد ةسرر متفق  إلعةموجر  المصرف ةاألجل  هو اتفاق ةةا المصرف والرمةل يرةع :جلاآل البيع

 علة .

 

 المالية ( انخفاض قيمة الموجوداتط

( للموجودان المالة  الت  ال يتم ECLيقوم المصرف ةإثران مخصصان انخفا  القةم  علع مساس طسائر االئتمان المتوقر  )

شمل ه ا ةشكل مساس  مرامالن التمويل، االستثماران الت  يتم قةاسةا قةاسةا ةالقةم  الرادل  ما طالل قائم  الدطل. وي

ةالتكلف  المستنف ة مو ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر )ةخالف االستثماران    مدوان حقوق الملكة (، اإليداعان 

 ، الترةدان االئتمانة .مستحقان اإلجارةةةا الرنوك، والضمانان المالة ، 

 الستثماران ةأدوان حقوق الملكة .اقةم     م إثران طسائر انخفا  ال يت

حةث يتم ، ةاستثناء ما يل ، ى عمر األصلمدلخسائر االئتمان المتوقر  علع  ةمرلغ مساو  المصرف مخصصان الخسائر يقةس 

  12 لفترةل   قةاس طسائر االئتمان المتوقر 
ً
 :شةرا

 ؛ تاريخ إعداد القوائم المالة االئتمانة     المخاطر   منخفضصنفت المالة  الموجودان  (م

 لةا.ول  األ اإلثراناالئتمانة  زيادة كرةره من   هامخاطر  تزدالت  لم  األطرىالمالة  الموجودان  (ب
 

 للتصنةف االئتمانة  ها عندما يكون تصنةف مخاطر   مخاطر ائتمانة  منخفضذان لمالة  ن الموجودان اإالمصرف يرترر 
ً
مرادال

 ف علة  المترار 
ً
المصرف من تررلات  االئتمانة  مع الرنوك والمؤسسان ". يرترر  استثماران ما الدرج  األولع"  ةمستوىعالمةا

  المترارف علة المالة  واستثمارات     الصكوك ذان مخاطر ائتمانة  منخفض  حةث منةا تقع لما ن اق التصنةف 
ً
عالمةا

 ةث جودة االئتمان.ةمستوى "استثماران ما الدرج  األولع" ما ح
 

  12 لفترة ترترر طسائر االئتمان المتوقر 
ً
 جزء ما طسائر االئتمان المتوقر  الت  قد تنتج عا ترثران السداد المحتمل  ألي شةرا

 ما تاريخ القوائم المالة . 12ما األدوان المالة  علع مدى 
ً
 شةرا
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 اآلت :النحو  علعيتم قةاسةا ، وتقدير مرجح لخسائر االئتمانمثل ت طسائر االئتمان المتوقر 

  : القةم  الحالة  لجمةع موج  ةقةاس الموجودان المالة  غةر منخفض  القةم  االئتمانة  ةتاريخ إعداد القوائم المالة

  للمنشأةي الفرق ةةا التد قان النقدي  المستحق  مالنقص    النقدي  )
ً
والتد قان النقدي    للشروط التراقدي و قا

 ؛تلقةةا( المصرفالت  يتوقع 

  وتمثل القةم  الحالة  للنقص    التد قان منخفض  القةم  االئتمانة  ةتاريخ إعداد القوائم المالة : المالة  الموجودان

    المستقرل؛ والقةم  الحالة  للتد قان النقدي  المقدرة  اإلجمالةالقةم  الد تري  ةةا  النقدي  ما طالل قةاس الفرق

   للمصرف القةم  الحالة  للفرق ةةا التد قان النقدي  التراقدي  المستحق   علع مساسغةر المسحوة : ترةدان اإلقرا

 و ؛الحصول علةةاالمصرف لتزام والتد قان النقدي  الت  يتوقع االسحب    حال 

 ي مرلغ يتوقع مالمستحق  مخصوما منةا  المد وعان المتوقر  لسداد المرالغعلع مساس :  المالة انعقود الضمان

  استرداده.المصرف 

  ةما يل  مهم المدطالن الرئةسة  لقةاس الخسائر االئتمانة  المتوقر :   

 (PDاحتماالن الترثر ) -

 (LGDالخسارة عند الترثر ) -

 (EADالتررلان للترثر ) -

دها داطلةا، وما طالل ةةانان تاريخة  مطرى تم ترديلةا ةوج  عام، تستمد المؤشران الم كورة معاله ما نماذج إحصائة  يتم إعدا

ا لمنةجة  المرةار 
ً
للحصول علع توقران مستقرلة . يقوم المصرف ةتصنةف موجودات  المالة  إلع المراحل الثالث اآلتة  و ق

 :9-الدول  للتقرير المال  رقم

  هور جودتةا االئتمانة  ةشكل ملحوظ من  نشأتةا. : وه  الموجودان المالة  الت  لم تتدالموجودات العاملة :1المرحلة

. 12يتم تسجةل مخصص االنخفا     القةم  لتلك الموجودان علع مساس الخسائر االئتمانة  المتوقر  لفترة 
ً
 شةرا

  وه  الموجودان المالة  الت  تدهورن جودتةا االئتمانة  ةشكل كرةر من  نشأتةا. األداء ضعيفةالموجودات  :2المرحلة :

يتم إجراء تقةةم لجودتةا االئتمانة  ما طالل مقارن  المدة المترقة  الحتماالن الترثر كما    تاريخ التقرير مع المدة 

 لرر  التغةران ذان  اإلثرانالمترقة  الحتماالن الترثر الت  تم تقديرها عند 
ً
األول  للترر  المال  )تردل حةثما كان مناسرا

يتم تسجةل مخصص االنخفا     القةم  لتلك الموجودان علع مساس طسائر االئتمان  الرالق  عند السداد المركر(.

 المتوقر  علع مدى عمر األصل.

  يثرت المصرف االئتمانية الموجودات منخفضة القيمة :3المرحلة ،
ً
: ةالنسر  للموجودان المالة  الت  انخفضت قةمتةا  رلةا

 ئتمان المتوقر  علع مدى عمر األصل.مخصص االنخفا     القةم  علع مساس طسائر اال

 

كما يأط  المصرف    االعترار مرلومان التوقران المستقرلة  عند تقةةم  للتدهور الكرةر    مخاطر االئتمان من  نشأتةا 

 ةاإللا   إلع قةاس طسائر االئتمان المتوقر .

الت  يتم الحصول  األطرىلتوقران االقتصادي  تتضما مرلومان التوقران المستقرلة  عناصر مثل عوامل االقتصاد الكل  وا

 علةةا ما طالل المصادر الداطلة  والخارجة .

لتقةةم مجموع  ما النتائج المحتمل ، سةقوم المصرف ةإعداد عدة سةناريوهان مختلف . لكل سةناريو سةقوم المصرف ةتحديد 

ا لمت لران المرايةر  طسائر االئتمان المتوقر  وولع موزان مرجح  لالحتماالن ةغر  تحديد
ً
مخصص االنخفا     القةم  و ق

 المحاسرة .

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية: 

ةالتكلف  المثرت  المالة   القةم  االئتمانة  للموجودانم ما إذا كانت ةقةةت، يقوم المصرف عند إعداد مي قوائم مالة 

يرترر األصل . لمثرت  ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر قد انخفضتاالمالة  نف ة وموجودان مدوان الديا المست

 صلتوقر  ما األالتد قان النقدي  المع علسلر  ثةر أحداث الت  لةا تحدث مو مكثر ما األي رم عندما المال  منخفض القةم  

    المستقرل. المال 

 يمكا مالحظتةا:امل اآلتة  الت  علع الروالمال  صل انخفا  قةم  األ ععل  دلمل األتتش

 مو المصدر المتموللدى مالة  كرةره  انصروة. 

 وجود مرالغ مستحق  غةر مد وع مو الترثر    السداد الرقد مثل عدم الو اء ة. 

 ما الحاالنطالف ذلك يرمل ةةا المصرف    ةشروط ال  المصرفما قرل  سلفالمو التمويل هةكل   عادةإ. 
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  ؛ مو المالة الةةكل  عادةإإجراءان  دطول     مو المتمولإ الس احتمال  

  ةسرب صروةان مالة . للتداولنش   ماطتفاء سوق 

ن م عما لم يكا هناك دلةل علمنخفض القةم   المتمولال ي معةد التفاو  علة  ةسرب تدهور حال   التمويليرترر ةوج  عام، 

  تالتد قان النقدي  التراقدي  قد انخفض استالمعدم  مخاطر
ً
  انخفالا

ً
القةم .  النخفا مؤشران مطرى مع عدم وجود  كرةرا

  90 تمويالن األ راد المتأطرة لفترةإلع ذلك،  ان ةاإللا   
ً
 .ترترر منخفض  القةم مو مكثر  يوما

وامل الريأط  المصرف ، قد انخفضت   الصكوك السةادي  ان الستثمار ت القةم االئتمانة  لإذا كان لتحديد ماجراء تقةةم إ عند

 :اآلتة     االعترار

  عوائد الصكوك.علع مردل ينركس وال ي االئتمانة  لجدارتةا تقةةم السوق 

 وكاالن التصنةف االئتمان .الجدارة االئتمانة  الصادرة عا  تقةةمان 

  س المال إلصدار صكوك جديده.مالوصول إلع مسواق ر  ععل الدول  ةقدر 

 لزام  للديون.اإلعفاء ال وع  مو اإل عررخسائر ل مالك الصكوكإلع تكرد دي قد يؤالصكوك، مما   هةكل إعادة ناحتماال  

 الحكومان  ه ا ةاإللا   إلع توج ، للدول لتقديم الدعم الالزم ةوصفةا "المقر  األطةر"  المتواجدةلةان الدعم الدولة  آ

 ي لةان. اآلستخدام تلك الالرام ،  التصريحان   وال ي ينركس عادة والوكاالن، 
ً
لةان اآللرمق تلك  شمل ذلك تقةةما

  الو اء ةالمرايةر الم لوة . علع قدرةإذا كانت هناك  وعماوةمرزل عا التوجةان السةاسة ، 

 

 المالية الموجوداتهيكله  ةعادإ

ة  المال   حال تم استردال محد الموجودان المالة  مو تم ترديلةا مو  الموجودانن شروط أالتفاو  ةش   حال تم إعادة  

  ةأصل مال  آطر 
 
إثران األصل  إلغاءيتوجب عندئ  تقةةم ما إذا كان  ةتم ، المتمولصروةان مالة  واجةةا وجود ةسرب الحالة

 آلت :النحو اعلع  طسائر االئتمان المتوقر  قةاس يتموالمال  

  ن التد قان النقدي  إ،  الحالة  إثران محد الموجودان إلغاءلا ينتج عنةا الةةكل  المتوقر   ةعادإ  عملة   حال كون

 .األصل الحال  ماساب الرجز النقدي تحاتدرج     المردل المال األصل المتوقر  الناشئ  عا 

  ن القةم  الرادل  إ،  الحالة  االعتراف ةأحد الموجودان إلغاءستؤدي إلع  الةةكل  المتوقر  ةعادإ  عملة   حال كون

االعتراف  إلغاءالمالة  الموجودة وقت الموجودان تد ق النقدي النةائ  ما الجديد ترامل ةاعترارها اللألصل المتوقر  

 ما الت  والمالة  القائم   ما الموجودانساب الرجز النقدي تحعند االمرلغ ه ا  يدرج. ةةا
ً
يتم طفض قةمتةا اعترارا

للموجودان المالة  الفرل  الرائد  ةاستخدام سرراالعتراف ةةا وحتع تاريخ إعداد القوائم المالة   إلغاءالتاريخ المتوقع 

 .القائم 

 المركز المالي قائمةفي  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةعرض 

 :اآلت النحو  ععل المركز المال  قائم     مخصص طسائر االئتمان المتوقر عر  يتم 

 ؛  للموجودانالد تري القةم ما إجمال  ترر  كمرلغ مخصوم : نف ةةالتكلف  المستالت  تقاس لموجودان المالة  ل 

 ترر  ةوج  عام كمخصصان انخفا  قةم  وال ي يرر  لما الم لوةان :  المالة انوعقود الضمان اإلقرا  لترةدان

 ؛األطرى

 حال كون األداة المالة  ت    
 
يمكا للمصرف ، وال      نفس الوقتغةر مسحوةعناصر و  مسحوةعناصر تسةةالن ا تضم

 ةقوم المسحوة :  األطرىةمرزل عا المكونان  المترلق  ةترةدان اإلقرا  المتوقر طسائر االئتمان تحديد قةم  

ر   طسائر االئتمان المتوقر المصرف ةرر  مخصص 
 
  الد تريالقةم  ما إجمال  ، كمرلغ مخصوم لكال الرنصرياالمجم

كمخصص طسائر لمسحوب للرنصر ا اإلجمال ر عا المرلغ ئالخسامخصص  ائض ما مرلغ ي م ويرر للرنصر المسحوب. 

 ؛ األطرىلما الم لوةان 

   مي ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر:  ةتم إثران الت  تقاس  األدوان المالة  المماثل الصكوك و ةما يخص

صاح اإل يتم ، ولكا قةمتةا الرادل تمثل  الموجودانن القةم  الد تري  لة ه المركز المال  ألقائم  ر    ئطسامخصص 

 احتةاط  القةم  الرادل . عا مخصص الخسائر وإثرات  لما

 

 شطب المبالغ المتعثرة 

 إالمالة  ) الموجودانتش ب 
ً
  ما جزئةا

ً
المالة   الموجودانن م. غةر السترداد قةمتةا( عندما ال يكون هناك احتمال واقر  مو كلةا

   حال المترلق  ةاسترداد المرالغ المستحق . المصرف ءان إلجراو لمتاةر  التحصةل النظامة  طالر المش وة  يمكا ان تظل 

 ةإن الفرق إالخسارة المتراكم ،  مخصص ما معلع المش وب كون المرلغ 
ً
المخصص وما ثم يستخدم إلع  ت لا يرالج موال

 الحق ةي مرالغ مستردمتقةد .  الد تريالقةم  إجمال     مرالج  
ً
 ر االئتمان.ئلحساب طسا ا
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 والمعدات ت( الممتلكاي

واإلطفاء وطسائر انخفا  القةم  )إن وجدن(. ال يتم  المتراكموالمردان ةالتكلف  ةرد طصم االستةالك الممتلكان تقاس 

للمصرف مقاةل ه ه لفوائد اقتصادي  مستقرلة   انتد ق  قط عند توقعالنفقان الالحق  . يتم رسمل  األرال  استةالك

الممتلكان وإطفاء تكلف   كستةالويتم اعلع المصرو ان عند تكردها.  االعتةادي والصةان   اإلصالحانتكلف  قةد يتم . النفقان

 اآلت :علع النحو  نتاجة  المتوقر  للموجودانر االاعمطريق  القسط الثاةت علع مدى األةاستخدام  األطرى والمردان

 

 سن  33 المران 

 سنوان 10 - 5  )يشمل الموجودان غةر الملموس ( األثاث والمردان

 سنوان مو  ترة اإليجار، ميةما مقصر 10 تحسةنان المران  المستأجرة

 علع مدى  ترة اإليجار  موجودان حق االستخدام

 

ويتم ةتاريخ إعداد القوائم المالة ، مراجر  القةم المترقة  وطرق االستةالك واألعمار اإلنتاجة  للموجودان وما ثم ترديلةا 

 لالستخدام( وحتع تاريخ إن لزم األمر. ويثرت 
ً
 ما تاريخ إلا   األصل )عندما يكون األصل جاهزا

ً
استةالك الموجودان اعترارا

 استرراده.

القةم  الد تري . تدرج  عالناتج  عا استرراد الممتلكان والمردان ةمقارن  متحصالن االسترراد م المكاسب والخسائريتم تحديد 

 طل الموحدة.ه ه المكاسب مو الخسائر    قائم  الد

 إلعللتأكد ما وجود انخفا     قةمتةا وذلك عندما تشةر األحداث مو التغةران    الظروف جمةع الموجودان  مراجر يتم 

وذلك    حال   ،ستردادلال قاةلالمرلغ ال إلععلع الفور  القةم  الد تري يتم تخفةض . مكانة  استرداد القةم  الد تري إعدم 

 .المقدرة القاةل  لالسترداد تةاقةم عا للموجودان القةم  الد تري  زيادة

 

 األخرى( العقارات ك

 للتمويل المستحق. ترترر ه ه الرقاران موجودان متاح  
ً
يؤول للمصرف، طالل دورة معمال  الرادي ، ةرض الرقاران وذلك سدادا

ةالقةم  الرادل  الحالة  للرقاران المرنة  األول ، ةصا   القةم  الد تري  للتمويل المستحق مو  اإلثرانللرةع، وتظةر عند 

 تكالةف الرةع. ال يتم احتساب مي استةالك لة ه الرقاران. 
ً
 ميةما مقل، ناقصا

األول  لةا، يتم تحمةل مي انخفا     القةم  الرادل  ةرد طصم تكالةف الرةع علع قائم  الدطل الموحدة.  يتم  اإلثرانوةرد 

الرادل  ةرد طصم تكالةف ةةع ه ه الموجودان ةحةث ال تتجاوز االنخفا   التقةةم ةالقةم إثران مي مكاسب الحق  إلعادة 

 المتراكم لةا    قائم  الدطل الموحدة. يتم إدراج األرةاح والخسائر الناتج  عا االسترراد    قائم  الدطل الموحدة.

 

 تقييم الضمانات

 إلع استخدام لمانان، حةثما مصرف يسرع الالمالة ،  الموجودان عما مخاطر االئتمان علقلةل للت 
ً
ت  ه ه أ. تكان ذلك ممكنا

مثل النقد واألوراق المالة  وط اةان االعتماد/الضمان والرقاران والمستحقان والمخزونان وغةرها   شكال مختلفأالضمانان ة

   قائم  الضمانان ه ه ال يتم تسجةل  . التحسةنان االئتمانة  مثل اتفاقان المراولةاإللا   إلع غةر المالة   الموجودانما 

   احتساب طسائر االئتمان ن القةم  الرادل  للضمانان تؤثر مغةر تؤول ملكةتةا للمصرف، ، ما لم المركز المال  للمصرف

ذلك، . ومع لةا دوريال تقةةمالحصول علةةا مو عند إجراء إعادة ال وقتاألدنع ةالقةم  ، المتوقر . ةوج  عام، تقةم الضمانان

 . يوم ةشكل ، يتم تقةةمةا ةةوامش مرةاحسرةل المثال، النقدي  مو األوراق المالة  المترلق   عن ةرض الضمانان، علإ 

 ،
ً
  الموجودانةةانان السوق النش   لتقةةم المصرف يستخدم حةثما كان ذلك ممكنا

 
ر المالة  المحتفظ ةةا كضمانان. وتقد

. يتم تقةةم تقةةم طاص  ةاستخدام نماذج  للتحديد ةسةول  قاةل  تتمتع ةقةم سوقةالت  ال  األطرىالمالة  الموجودان 

 
ً
 عمثل سماسرة الرها الرقاري، مو عل  لع الرةانان المقدم  ما مطراف ثالثع الضمانان غةر المالة ، مثل الرقاران، استنادا

 مساس األرقام القةاسة  ألسرار المساكا.

 

 المستعادة الضمانات

المسترادة    عملةات  الداطلة  مو ةةرةا. تحول  الموجودانتحديد ما إذا كان ما األ ضل استخدام  المصرفس  سةاتقتض  

مو تةا سترادالموجودان المماثل  لةا ةقةم  الرملةان الداطلة  إلع  ئ  المصرف االستفادة منةا    االت  قرر الموجودان 

الموجودان خةار م ضل إلع كةةرةا قرر المصرف الت  الموجودان حول . وتميةما مقلالقةم  الد تري  لألصل المضمون ة

للموجودان لرةع ا تكلف ةرد طصم القةم  الرادل  ةو، مالة (موجودان  ةقةمتةا الرادل  )إذا كانتوتسجل المحتفظ ةةا للرةع 

 تةاغةر المالة     تاريخ استراد
ً
 مصرف. لسةاس  ال ، و قا

يتم ، ولكا    المحفظ  المترلق  ةاأل رادمطرى موجودان مو  ممتلكانتم استرادة ال يف، ن اق النشاط المرتاد للمصر    

 عرر  وكالء طارجةةا السترداد األموال،االستران  ة
ً
موال  ائض ما األي مراد يالديون المستحق . و تسوي ةغر  مزاد علن ، غالرا
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   قائم  المركز المال  القانونة  االسترادة ال يتم تسجةل الرقاران السكنة  الخالر  لرملةان  وعلة . المدينةاإلع الرمالء/

 الموحدة. 

 

 
 وتعهدات اإلقراض ( الضمانات الماليةل

الرادي ، ةإصدار لمانان مالة  )تتكون ما اعتمادان مستندي ، ولمانان وقروالن( وترةدان  معمال دورة يقوم المصرف طالل 

 . إن الضمانان المالة  ه  عقود تت لب ما المصرف القةام ةد ع مرالغ محددة لترويض الجة  المتكردة لخسائر ما ائتمانة

 لشروط مداة ديا ما. كما من الترةدان االئتمانة  
ً
نتةج  إطفاق مقتر  مرةا    الو اء ةرملة  السداد عند استحقاقةا و قا

. يتم    األصل قةاس الضمانان المالة  ة تمويالنه  عرارة عا التزامان مؤكدة لتقديم 
ً
موجب شروط ومحكام محددة سلفا

مقل ما المردالن السائدة    السوق ةالقةم  الرادل ، ويتم استنفاذ  ةحر ةمردالن  تمويالنالصادرة مو الترةدان لتقديم 

 قةاسةا ةالقةم 
ً
المستنف ة مو مرلغ طسائر االئتمان  القةم  الرادل  األولة  علع مدى مدة الضمان مو الترةدان.  ويتم الحقا

المتوقر  ميةما معلع.  لم يقم المصرف ةإصدار مي ترةدان إقرا  يتم قةاسةا ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارة.  

 المترلق االلتزاميقوم المصرف ةإثران مخصص طسائر ةشأنةا.  يتم إثران مي زيادة     األطرىوةالنسر  لترةدان اإلقرا  

 ةالضمان المال  "كمخصص انخفا     قةم  التمويل"    قائم  الدطل الموحدة. 

طنندمان مصننر ة ، صننا   " ة ريقنن  القسننط الثاةننت علننع  مترننابيننتم إثرننان الرننالوة المسننتلم   نن  قائمنن  النندطل الموحنندة لننما " 

 مدى  ترة الضمان.

 مننا االرتراطننان رننلمتوقمسنناس الخسننائر االئتمانةنن  ا يننتم قةنناس االرتراطننان االئتمانةنن  علننع
ً
 . وةالنسننر  للفقننرة التنن  تشننمل كننال

 .التمويلة  وغةر المسحوة  والت  ال يمكا تحديدها ةولوح، يتم إثران طسائر االئتمان المتوقر  مع مخصص الخسارة للتمويل

 

 مخصصاتال (م

 يتمما المرجح من  يكونوداث ساةق ، ما يكون لدى المصرف التزام قانون  حال  مو متوقع نتةج  محعند يتم إثران المخصصان

ن  لمنا ع اقتصادي  لتسوي  ه ا االلتزام استخدام موارد المصرف
 
 .المتضم

 

 يجارات(اإلجارة )اإل محاسبة عقود (ن

 عندما يكون المصرف هو المؤجر

 ويفصح عنةا لما ةندك مم مدين   اإليجار د رانالقةم  الحالة  ليتم إثران  )إجارة(،عقد الموجودان ةموجب تأجةر عند 

يتم يتم إثران الفرق ةةا إجمال  ال مم المدين  والقةم  الحالة  لل مم المدين  كدطل غةر محقق ما التمويل. تمويل". ال"

كمردل  والت  تظةر، طريق  الرائد الفرل ةاستخدام علع مساس صا   االستثمار،  علع مدى  ترة اإليجاريجار اإل إثران دطل

 .عائد ثاةت

 ما يكون المصرف هو المستأجرعند

ا، مو يد يمثل عقد إيجارةتقةةم ما إذا كان الرقالمصرف ، يقوم ألي عقدول  األ اإلثرانعند 
 
 إيجار  تضم

ً
 ا

ً
، مو . ويكون الرقد إيجارا

ا
 
  يتضم

ً
يتم . محدد مقاةلنظةر ما الزما  لفترةمحدد  موجوداستخدام علع  السة رة، إذا كان الرقد ينقل الحق    إيجارا

 .ا األصلتوجة  استخدام ه  للمصرفويمكا  المصرفإذا كانت مرظم الفوائد تتد ق إلع  السة رةتحديد 

   الرقد لكل عنصر ما عناصر المقاةل  مصرفعنصر اإليجار، يخصص ال عالرقد ال ي يحتوي عل تقةةم ةعادعند إمو تحرير عند 

الت  يكون  ةةا نع وأر  ومريجار المترلق  ةلرقود اإل  ةالنسر  نمذات . غةر ةحد  قائمسرر كل عنصر مساس  عاإليجار عل

 أمستالمصرف 
ً
ةاعترارها  اإليجاري وغةر  اإليجاري المكونان والترامل مع عدم  صل المكونان غةر المؤجرة المصرف ،  قد اطتار جرا

 
ً
  مكونا

ً
 لإليجار. واحدا

 موجودات حق االستخدام

 : تكلفالستخدام ةاالحق موجودان س ، وقةا"التكلف "نموذج ي رق المصرف 

 متراكم ؛ وانخفا     القةم  مخصوما من  اي استةالك متراكم ومي طسائر  (1

 .تزامان اإليجارلقةاس الال عادةإاألط     االعترار جمةع الترديالن الناتج  عا  (2

عداد تكالةف إ مثل إلا ة تكالةف جود ، إال من     حال ولتزام اإليجارال  كون مساويموجودان حق االستخدام تن إ،  ةوج  عام

ه ه ن تضاف ،  ةتوجب م، وغةرها ما النفقان المترلق  ةالمرامالنورسوم التقديملالسترداد،   قاةلالغةر والد ران الموقع، 

 .التكالةف إلع قةم  موجودان حق االستخدام
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 استةالك
ً
حتع التاريخ األقرب ألي ما  اإلثرانما تاريخ  لقسط الثاةتا  ةاستخدام طريقموجودان حق االستخدام  يتم الحقا

نفس  عاالستخدام علالرمر اإلنتاج  المتوقع لموجودان حق حدد ياإليجار.  ترة مو نةاي   الرمر اإلنتاج  لألصل  ترةنةاي  

 .لممتلكان والمردانالرمر اإلنتاج  لحدد ة  ياألساس ال ي 

 

 التزام اإليجار

  ةاستخدام مردل القةم  الحالة  لجمةع المد وعان المترقة  إلع المؤجر، مخصومةاإليجار ام يسجل التز ول ، األ اإلثرانعند 

التراكم      التمويلمردل يتم استخدام ،  تر ر تحديد ه ا المردل ةسةول   حال الضمن     عقد اإليجار، مو الرائد 

 سرر الخصم. هالتراكم  ةاعترار  التمويلمردل المصرف يستخدم  عام،وةوج  . المصرف

 التزام اإليجار عا طريق:المصرف ول ، يقةس األ اإلثرانةرد 

 لتزام ةاإليجارعلع ا الرةحزيادة المرلغ الد تري لةركس  (1

 خفةض المرلغ الد تري لةركس مد وعان اإليجار الت  تمت؛ت (2

المستنف ة ن اإليجار ةالتكلف  جةر. وتقاس التزاماأالتقةةم مو الت ةعادإ نترديال لةشملقةاس المرلغ الد تري  ةعادإ (3

قةاس عندما يكون هناك تغةةر    مد وعان اإليجار المستقرلة  الناشئ  الالفرل . يراد  مردل الرائدةاستخدام طريق  

ةموجب ا لغ المتوقع د رةاللمر تقديران المصرفتغةةر    الرائد، و   حال وجود عا تغةةر    المؤشر مو مردل 

 الرقد.  طةار الشراء مو التمديد مو إنةاء ممارس ةالمترلق ةتغةةر تقةةم  المصرف قام    حال ، مو لمان القةم  المترقة 

، مو تسجل لموجودان حق االستخداملمرلغ الد تري يتم إجراء ترديل مقاةل ل ال ريق ،عندما يراد قةاس التزام ةاإليجار ةة ه 

 .إلع صفرانخفضت قةمت  حق االستخدام قد موجودان لكان المرلغ الد تري    حال  رئح مو الخساارة   األ

 اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة المنخفضة

  12مدتةا تكون التزامان اإليجار لرقود اإليجار قصةرة األجل الت  إثران عدم المصرف اطتار 
ً
الموجودان وعقود إيجار  مقلمو  شةرا

مد وعان الحاسب اآلل . ويقوم المصرف ةإثران ، ةما    ذلك مردان ستخداملما موجودان حق االالمنخفض  ذان القةم  

 اإليجار.  ترة ىمد عمساس القسط الثاةت عل ععلكمصرو ان رقود الاإليجار المرتر   ةة ه 

 

 النقد وما يماثله (س

   الصندوق المدرج     النقد  المرالغألغرا  إعداد قائم  التد قان النقدي  الموحدة، يررف "النقد وما يماثل " ةأن  تلك 

واألرصدة لدى مؤسس  النقد الررة  السرودي ةاستثناء الودير  النظامة . كما يشتمل علع األرصدة لدى الرنوك 

، والت  ال تترر  لمخاطر ذان مهمة     الت  تستحق طالل ثالث  مشةر مو مقل ما تاريخ االقتناء األطرىوالمؤسسان المالة  

 تغةر قةمتةا. 

 

 ع( منافع الموظفين قصيرة األجل

اللتزامان لقاء اثران إتقاس منا ع المو فةا قصةرة األجل ةقةم غةر مخفض  وتستنفد علع مدى  ترة تقديم الخدم . ويتم 

المرالغ المتوقع د رةا مقاةل الحوا ز النقدي  قصةرة األجل مو ةرامج الد ران علع مساس األسةم    حال وجود التزامان 

  حالة  مو متوقر  علع المصرف لد ع تلك المرالغ مقاةل طدمان سرق تقديمةا للمصرف مع وجود إمكانة  لتقدير تلك قانونة

  المرالغ علع نحو موثوق.
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  (ف

 ألحكام نظام الرمل السرميتم احتساب مخصص مكا أة نةاي  الخدم  لمو ف  المصرف و ق 
ً
ودي. يتم سس إكتواري  طرقا

    قائم  المركز المال  الموحدة. األطرىادراج ه ه المرالغ لما الم لوةان 

القةمنن  الحالةنن  إللتزامننان المنننا ع المحننددة مخصننوم  ةالرائنند علننع السننندان الحكومةنن  التنن  لةننا شننروط يمثننل االلتننزام المثرننت 

 
ً
 ما قرل طرراء اكتواريةا مستقلةا ةاسنتخدام طريقن  وحندة مقارة  لإللتزام المرن . يتم احتساب التزام المكا أة المحددة سنويا

 االئتمان المتوقر .   

   اال ترالنان االكتوارين  ينتم إثراتةنا مراشنرة  ن  الندطل  إن مكاسب وطسائر إعادة القةاس الناتج  ما ترديالن ساةق  ونفقان

 الشامل اآلطر.
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 ص( الزكاة

م لتتوا نق منع ترلةمنان مؤسسن  النقند الررةن  السنرودي 2019 ديسنمرر 31   ن اإلعنداد للفتنرة المنتةةن  مسنسلقد تم ترديل 

 لننما قائمنن  التغةننران  نن  حقننوق المسنناهمةا2019يولةننو  17الصننادرة ةتنناريخ 
ً
ةموجننب  الموحنندة م، حةننث كانننت الزكنناة تثرننت سنناةقا

قرننل مؤسسنن  النقنند الررةنن  م.  ةموجننب الترلةمننان الصننادرة مننا 2017مةريننل  11وتنناريخ  381000074519ترمننةم المؤسسنن  رقننم 

وعلةن  قنام المصنرف ةاحتسناب مثنر هن ا  الموحندة، م، يتوجنب االعتنراف ةالزكناة لنما قائمن  الندطل2019يولةنو  17السرودي ةتاريخ 

مثر التغةةر الم كور معناله علنع القنوائم المالةن  الموحندة عا  كما تم اإل صاح ،التغةةر    المرالج  المحاسرة  للزكاة ةأثر رجر 

 .22ما االيضاح رقم ل

 ألنظم لزكاة ليخضع المصرف 
ً
 الةةئ  الرام  للزكاة الدطل، ويتم إثران مصرو ان الزكاة    قائم  الدطل الموحدة.  و قا

 مننا 
ً
م. تننم إثرننان االسننتحقاقان 2019يننناير  1قامننت الةةئنن  الرامنن  للزكنناة والنندطل ةإصنندار مرننايةر جدينندة الحتسنناب الزكنناة اعترننارا

احتسناب لننرير  . تختلنف الزكناة عنا لننرير  الندطل منا حةنث المرنندم، وعلةن  ال ينتم م2019ديسننمرر  31حتنع الزكناة للفتنرة المترلقن  ة

 .للزكاةمؤجل  

 

 ( أسهم الخزينةق

ثرت مسةم الخزين  ةالتكلفن  وترنر  كرنند مخصنوم منا حقنوق الملكةن  ةرند ترنديلةا لتشنمل جمةنع تكنالةف تملنك تلنك األسنةم، ت

 ةرد شرائةا.رةوتوزيران األ
ً
 اح، ومرةاح مو طسائر ةةع األسةم. يتم إثران ه ه األسةم ةمرلغ يرادل المرلغ المد وع الحقا

المصنرف  لو ناء ةالتزامنانةغر  ا، مؤسس  القد الررة  السروديموا ق  مصرف ةرد ه ه األسةم ما قرل ال عتم الحصول عل

 فةا.الخاص  ةالمو ان علع مساس األسةم خ ط الد رالمترلق  ة

 

 االستثمار ادارة خدمات (ر

يقدم المصرف طدمان ادارة االستثمار لرمالئ  ما طالل الشرك  التاةر  ل  ويشمل ذلك إدارة ةرض صناديق االستثمار.  يرتمد 

 علع احتساب إجمال  الحقوق االقتصادي  للمصرف    
ً
قةاس مدى سة رة المصرف علع مثل تلك الصناديق االستثماري  عادة

ذلك استثمار المصرف، ومي مرةاح مستحق  ومتراب إدارة متوقر (، وك لك قدرة المستثمر علع استرراد  )ويشمللصناديق تلك ا

 مدير الصندوق.

 عا جمةع المستثمريا    جمةع الحاالن وةناًء علع 
ً
وعلع لوء نتائج القةاس الم كور معاله،  إن المصرف يتصرف ةصفت  وكةال

 م المالة  لتلك الصناديق. ذلك ال يتم توحةد القوائ

 المكتسر  لما قائم  الدطل الموحدة، وتدرج حص  المصرف    ه ه الصناديق لما "االستثماران، ترابعا األ اإل صاحويتم 

 صا  "    قائم  المركز المال  الموحدة.

 كموجودان لل  تمو ةصف  مانيحتفظ ةةا المصرف علع سرةل األي مصول ال يتم مرامل  م
ً
التال  ال تدرج    مصرف، وةوكةال

 .القوائم المالة  للمصرف

 

  االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك     (ش

 المحاسر  عنةا ة ريق  والمشاريع المشترك  ةالتكلف  زمةل  الستثماران    الشركان الاألول  ل اإلثرانيتم 
ً
حقوق ويتم الحقا

 علةةا  المصرف يمارسلت  منشأة اال  هالشرك  الزمةل  . الملكة 
ً
 كرةرا

ً
ةا سةاسات عالسة رة(، علةدرج  )ولكا لةس تأثةرا

 علة يمارس ال ي كةان الالمشروع المشترك هو مما وال مشروع مشترك.  تاةر شرك  لةست ه  المالة  والتشغةلة  والت  

 سة رة مشترك .المصرف 

المركز المال      قائم   مشتركاريع المشكان الزمةل  والالشراالستثماران     تثرت، الملكة حقوق   وةموجب طريق

ةرد تاريخ  الزمةل /المشروع المشترك موجودان الشرك صا   المصرف    حص   عتغةران علويضاف لةا مي ةالتكلف  

 .حدةالمو الدطلقائم  والمشروع المشترك    الشرك  الزمةل  حققةا ترةاح الت  المصرف    األحص  ترر  االستحواذ. 

   حقوق ان مثرت  مراشرة تغةةر وجود مي  . عندالشرك  الزمةل نتائج عملةان المصرف    حص  ة الدطل الموحدقائم  ركس ت

(     تلك التغةةرانحصت   يقوم المصرف ةإثران، المساهمةا للشرك  الزمةل 
ً
   واإل صاح عنةا )عندما يكون ذلك مالئما

ةقدر حص  المصرف    المكاسب غةر المحقق  ما المرامالن  استرراديتم الموحدة.  المساهمةاالتغةةران    حقوق  قائم 

  نالمرامالتر   تلك الخسائر غةر المحقق  ما لم  استرراد. كما يتم ملكة  الشرك 
ً
ل    انخفا  وجود علع  دلةال

 
قةم  محو

 .الموجودان

    رةح استثماران المساهمةاالرةح ويمثل ه ا . ةحدالدطل المو قائم     الشرك  الزمةل مرةاح     المصرفتظةر حص  

ر عا ةو  ، وةالتال ، الشرك  الزمةل 
 
. للشرك  الزمةل غةر المسة رة    الشركان التاةر  والحصص الضرائب طصم الرةح ةرد يرر

ة ما قرل المصرفلنفس  ترة ك  الزمةل  المالة  للشريتم إعداد القوائم 
 
جرى . عنالقوائم المالة  المرد

 
ةرض د الضرورة، ت

 لمصرف. سةاسان االمستخدم  متوا ق  مع ترديالن لجرل السةاسان المحاسرة  ال
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 ةتاريخ إعداد مي قوائم مالة  ةتحديد ، الملكة حقوق  ة ريق األول  لالستثماران  اإلثران ةرد
ً
ما إذا كان يقوم المصرف الحقا

مقدار  المصرفسب تيحو   مثل ه ه الحال ، .   الزمةل   الشركاالستثمار  انخفا  قةم   عي دلةل مولوع  علمهناك 

المشترك المشروع /ما االستثمار    الشرك  الزمةل ةاعتراره الفرق ةةا المرلغ القاةل لالسترداد  االنخفا     القةم 

المشترك" المشروع /مةل الشرك  الز الرةح/الخسارة ما المصرف ما    "حص  لالستثمار، ويتم إثران الفرق الد تري    قةمالو

 .قائم  الدطل الموحدة   

 

 ت( الدفعات على أساس األسهم

 لضواةط محددة، نوعةا ما الررامج التحفةزي  المحسوة  علع مساس األسةم المؤهلةا يقدم المصرف لمو فة  
ً
و ةما و قا

 لتلك الررامج
ً
 موجزا

ً
 رودي:ما قرل مؤسس  النقد الررة  الس حسب ما هو مرتمد يل  وصفا

 (ESPS) باألسهممشاركة الموظفين  برنامج

 ألحكام ةرنامج مشارك  المو فةا ةاألسةم، يقدم المصرف لمو فة  المؤهلةا طةار تملك األسةم، وةسرر شراء محدد 
ً
و قا

    تاريخ المنح، ويتم استق اع قةم  األسةم ما راتب المو ف المشترك    الررنامج طالل  ترة االستحقاق ع
ً
لع مسرقا

ةلمساس شةري ولمدة ثالث سنوان، وعند اكمال  ترة االستحقاق و   حال قرار المو ف ةردم رغرت  
 
طةار تملك  ةتفر

 األسةم  إن  يحق للمو ف استرداد مرالغ اشتراك  إلا   إلع مي عوائد استثمار مترلق  ةةا.

 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 ألحكام ةرنامج منح األسةم ل
ً
 طالل  تران استحقاق تتراوح ةةا و قا

ً
إلع  3لمو فةا، يمنح المصرف لمو فة  المؤهلةا مسةما

 سنوان. يقوم المصرف ةتاريخ المنح المحدد ةتحويل األسةم المخصص  للمو فةا. 5

م  الرادل  إدارة المصرف من القةحةث ترى ، القةم  الرادل     تاريخ المنح علع مساس ه ا الررنامجتقاس تكلف  األسةم    

 لألسةم ةتاريخ المنح مقارة  لقةمتةا السوقة .

يتم إثران تكلف  الررنامج علع مدى الفترة الت  يتم طاللةا الو اء ةشروط طدم  االشتراك    الررنامج والت  تنتة  ةالتاريخ 

اكمة  الت  يتم إثراتةا تظةر المصاريف التر  األسةم )تاريخ االستحقاق(.امتالك تلك ال ي يستحق  ة  المو ف المشترك 

ةموجب ه ه الررامج ةتاريخ إعداد القوائم المالة  من  ةداي  الررامج وحتع تاريخ االستحقاق لتركس مثر ما تم إكمال  ما  ترة 

المصرف لردد األسةم الت  تستحق    نةاي  الررنامج. وتمثل المرالغ المثرت     قرل تقديران ما الاالستحقاق مع م ضل 

 لدطل الموحدة     ترة التقرير الحرك     المصاريف التراكمة     ةداي  ونةاي  الفترة.قائم  ا

 

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 4

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 2,209,434  2,354,284 نقد    الصندوق

 5,056,731  5,559,950 ودير  نظامة 

 - 59,000 إيداعان سوق المال

 585  5,295 حساةان جاري 

 92,934  61,219 مطرى

 7,359,684 8,039,748 اإلجمالي

 

 لنظام مراقرن 
ً
ةوديرن   االحتفناظ السنرودي، يترنةا علنع المصنرف الررةن  النقند الصنادرة عنا مؤسسن  والترلةمنان الرننوك و قا

 الوديرن إن  شنةر. كنل نةاين  تحسنب  ن  الرمالء ودائع ما محددة ةنسب مئوي  السرودي الررة  دالنق مؤسس  لدى نظامة 

 ما النقد وما يماثل  غةر النظامة 
ً
 .متاح  لتمويل الرملةان الةومة  للمصرف، ل ا  ة  ال ترد جزءا

 

 ، صافي األخرىلدى البنوك والمؤسسات المالية  أرصدة - 5

      

      
 إيضاح

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 162,707  257,802   حساةان جاري 

 8,134,362 1,887,997 1.5  مراةحان ووكاالن مع الرنوك

 (3,863) (1,530) 2.5 ي رح من : مخصص انخفا  القةم  

 8,293,206 2,144,269  اإلجمالي
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حاصل  علع تقةةم ما وكاالن التصنةف االئتمانة  ةدرج  تتراوح ةةا "إلع حد كرةر طال  ما  جمةع ه ه المرامالن مع مطراف 1.5

 مخاطر االئتمان" إلع "جودة ائتمانة  جةدة جدا".  

يولح الجدول التال  تسوي  الرصةد اال تتاح  إلع الرصةد الختام  لمخصص االنخفا     قةم  األرصدة لدى الرنوك  2.5

 :األطرى والمؤسسان المالة 

      

      

 م 2019

 12 خسائر االئتمان المتوقعة لفترة

 
ً
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م 2018

 12خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

 
ً
  شهرا

  )بآالف الرياالت السعودية(

يناير  1الرصةد      3,863 6,275 

السن   عكس القةد طالل  (2,333) (2,412) 

ديسمرر  31الرصةد كما      1,530 3,863 

 

 االستثمارات، صافي - 6

 إيضاح 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة

2019 2018 

مراةحان مع مؤسس  النقد الررة  السرودي )ةالتكلف  

 1,907,707  1,912,152   (المستنف ة

 11,041,196  15,630,893  1.6 صكوك )ةالتكلف  المستنف ة(

 3,201,088  3,628,656  2.6 ا طالل الدطل الشامل اآلطراستثماران ةالقةم  الرادل  م

 2,180,148  2,254,860  3.6 استثماران ةالقةم  الرادل  ما طالل قائم  الدطل

 72,776  60,128  4.6 استثمار    شرك  زمةل 

 14,332  16,156  5.6 استثمار    مشروع مشترك

 (18,069) (25,185) 10.6 ي رح من : مخصص االنخفا     القةم 

 18,399,178 23,477,660  اإلجمالي

 

: 2018) ملةون ريال سرودي.15,322 م 2019ديسمرر  31كما     )ةالتكلف  المستنف ة( ةلغت القةم  الرادل  للصكوك   1.6

 ملةون ريال سرودي(. 10,840

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  2.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 3,088,529  3,406,416  صكوك

 112,559  222,240   مدوان حقوق ملكة 

 3,201,088   3,628,656 اإلجمالي

 

  ةقةمنالشنامل اآلطنر المدرجن  ةالقةمن  الرادلن  منا طنالل الندطل صنكوك ةرةنع جنزء منا اسنتثمارات   ن  الطالل الرنام قام المصرف 

 قننند ةلغنننت قةمننن  الصنننكوك التننن  ، إلنننا   لننن لكرينننال سنننرودي(. ملةنننون  10م: 2018) رينننال سنننرودي ملةنننون 116 مساسنننة  ةلغنننت

منا إجمنال  محفظن  الصنكوك المدرجن  ةالقةمن  الرادلن  منا طنالل الندطل الشنامل ريال سنرودي ملةون  385استحقت طالل الرام 

حققن  المترلقن  المكاسنب غةنر المملةنون رينال منا  8.9، وعلة   قد قام المصرف ةتحويل رودي(ريال س ملةون 95م: 2018)اآلطر 

 ة.لموحدالمدرج  ةالقةم  الرادل  ما طالل الدطل الشامل اآلطر ما الدطل الشامل اآلطر إلع قائم  الدطل اصكوك الة
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 الربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  3.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 52,721 59,648  مدوان حقوق ملكة 

 2,127,427 2,195,212 صناديق استثماري 

 2,180,148  2,254,860  اإلجمالي

 

  المصنف  ةالقةم  الرادل  ما واستثمارات استثماران المصرف المصنف  ةالقةم  الرادل  ما طالل الرةح مو الخسارةإن جمةع 

 .اإلسالمة منتجان متوا ق  مع الشرير  طالل الدطل الشامل اآلطر تتمثل    

 

  4.6 االستثمار في شركة زميلة.

طوكةو ماريا )شرك   اإلنماء   شرك   )% 28.75م: 2018% ) 28.75يمثل االستثمار    الشرك  الزمةل  حص  المصرف والرالغ  

ملةون ريال سرودي(، وقد تأسست الشرك   300م: 2018ملةون ريال سرودي ) 300 قدرهةرمس مال مد وع تأمةا تراون ( 

 .(م2012 يونةو 18الموا ق )هن 1433رجب  28( وتاريخ (1010342537ةموجب السجل التجاري رقم 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 78,429  72,776  السن     ةداي  الرصةد

 (5,653) (12,648)  طسائر السن      حص ال

 72,776  60,128  اإلجمالي

 

 108م ةمرلغ 2019ديسمرر  31تم تقدير القةم  الرادل  لالستثماران    الرةان معاله علع مساس القةم  المرلن  كما    

  ملةون ريال سرودي(. 141م: 2018ملةون ريال سرودي )

 

 ألحدث قوائم مالة  مرلن . 
ً
 يمثل الرةان التال  المرلومان المالة  الملخص  للشرك  الزمةل  و قا

 

 2019سبتمبر  30

 )بآالف الرياالت السعودية(

 2018ديسمرر  31

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 مدقق  غير مدققة 

 502,649 721,328 الموجودان المتداول 

  578,662   814,987  إجمال  الموجودان

 309,389 555,522 الم لوةان المتداول 

  333,664   597,520  إجمال  الم لوةان

  244,998   217,467  إجمال  حقوق المساهمةا
  226,495   141,344  إجمال  اإليرادان

  258,241   165,844  إجمال  المصرو ان
 

 استثمار في مشروع مشترك 5.6

   رمس مال شرك  إرسال للتحويالن المالة  )مشروع مشترك ةةا  (%50) ملةون ريال سرودي 25ار مرلغ المصرف ةاستثمقام 

مصرف اإلنماء ومؤسس  الرريد السرودي(، والتزال الشرك      ترة ةداي  النشاط حةث تم تأسةس الشرك  ةموجب السجل 

ملةون ريال  50م ويرلغ رمسمالةا المد وع 2015مارس  12 هن الموا ق1436جمادى األولع  21ةتاريخ  1010431244التجاري رقم 

  ملةون ريال سرودي(. 0.4: م2018ملةون ريال ) 1.8سرودي. وةلغت حص  المصرف    دطل شرك  إرسال للتحويالن المالة  
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 خصائص وموقع االستثماراالستثمارات حسب  تحليل 6.6

 

 استثمارات محلية

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 ثمارات دوليةاست

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 12,120,403 17,428,996 84,335 144,583 12,036,068 17,284,413 استثماران ذان عائد ثاةت 

 3,898,960 3,495,280 - - 3,898,960 3,495,280 استثماران ذان عائد متغةر

 252,388 358,172 768 753 251,620 357,419 استثماران مسةم

 2,127,427 2,195,212 422,936 394,221 1,704,491 1,800,991 صناديق استثماري 

 18,399,178 23,477,660 508,039 539,557 17,891,139 22,938,103 اإلجمالي

 

 مكونات االستثماراالستثمارات حسب  تحليل  7.6

 

 مارات متداولةاستث

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 استثمارات غير متداولة

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 12,120,403 17,428,996 1,006,022 8,005,328 11,114,381 9,423,668 استثماران ذان عائد ثاةت 

 3,898,960 3,495,280 3,862,030 3,491,378 36,930 3,902 ذان عائد متغةراستثماران 

 252,388 358,172 105,729 147,102 146,659 211,070 استثماران مسةم

 2,127,427 2,195,212 837,786 898,993 1,289,641 1,296,219 صناديق استثماري 

 18,399,178 23,477,660 5,811,567 12,542,801 12,587,611 10,934,859 اإلجمالي

 

 المتعامليناالستثمارات حسب  تحليل   8.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 13,929,455 19,363,260 حكومة  وشر  حكومة 

 1,624,336 504,656 األطرى المالة  والمؤسسان الرنوك

 2,845,387 3,609,744 شركان 

 18,399,178 23,477,660 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان  9.6 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 13,929,455 19,363,260 حكومة  وشر  حكومة 

 2,089,908 1,561,016 ما الدرج  األولع    استثماران

 2,379,815 2,553,384 استثماري  صناديقمسةم و

 18,399,178 23,477,660 اإلجمالي

 

" ما ائتمان" وحتع "مخاطر ما مخاطر االع    ن اق " الخالة  قاالستثماران ما الدرج  األولع ه  الت  تإن 
ً
ئتمانة  جةدة جدا

 .حةث تصنةف نوعة  مخاطر االئتمان
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 يد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة االستثماراتيوضح الجدول التالي تسوية الرص  10.6 

    

    

    

 م2019

  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2018

  12الخسائر االئتمانة  المتوقر  لفترة 
ً
 شةرا

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 10,882 18,069 يناير  1الرصةد    

 7,187 7,116 السن  طالل المحمل

 18,069 25,185 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 ، صافي التمويل - 7

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل
في  االنخفاض مخصص 

 (1.7يضاح إ) القيمة
 الصافيالتمويل، 

 19,538,084 (568,606) 20,106,690 340,493 19,766,197  م راد

 75,263,314 (2,016,152) 77,279,466 1,502,241 75,777,225 شركان 

 94,801,398 (2,584,758) 97,386,156 1,842,734 95,543,422 اإلجمالي
 

 

 

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 اإلجمال  غةر الرامل  التمويل التمويل الرامل
    االنخفا  مخصص 

 قةم ال
 الصا  التمويل، 

 15,648,194 (627,933) 16,276,127 566,526 15,709,601  م راد

 68,240,956 (1,673,153) 69,914,109 710,125 69,203,984 شركان 

 83,889,150 (2,301,086) 86,190,236 1,276,651 84,913,585 اإلجمالي
 

 

ةشكل رئةس علع مل تمويل الشركان توة اقان االئتمان. ويش ةالك االستتمويل ةشكل رئةس علع ال األ رادتمويل يشتمل 

 التمويل التجاري.  

 

ا صا   
 
 31    تةلغالت  المراةح  ، وةشكل رئةس مرامالن حكام الشرير المتوا ق  مع متمويل ، منتجان الالتمويليتضم

ملةون ريال  34,904ةمرلغ ة جار ومرامالن اإل، ملةون ريال سرودي( 12,999  :2018ملةون ريال سرودي ) 18,447م 2019ديسمرر 

ملةون  40,043: 2018ملةون ريال سرودي ) 43,173ةمرلغ  ومرامالن الرةع اآلجلملةون ريال سرودي( : 32,707 2018سرودي )

 ريال سرودي(.
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 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل   1.7

 :لختام  لمخصص انخفا  قةم  التمويليولح الجدول التال  تسوي  الرصةد اال تتاح  إلع الرصةد ا

 م2019ديسمبر  31

 )ةآالف الرياالن السرودي (

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

  اإلجمالي منخفضة القيمة

     األفراد

 627,933 336,388 42,308 249,237 الرصةد    ةداي  السن 

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - (17,066) (12,672) 29,738 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - (3,024) 3,632 (608) الموجودان غةر منخفض  القةم 

المتوقر  علع مدى عمر  ة االئتمانالمحول للخسائر 

 - 10,440 (9,956) (484) الموجودان منخفض  القةم 

 140,849 89,859 32,464 18,526 المحمل علع السن صا   

 (200,176) (200,176) - - مرالغ مش وة 

 568,606 216,421 55,776 296,409 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,673,153 579,842 682,297 411,014 سن الرصةد    ةداي  ال

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - (4,887) (103,452) 108,339 شةرا

المحول للخسائر االئتمانة  المتوقر  علع مدى عمر 

 - - 3,425 (3,425) الموجودان غةر منخفض  القةم 

مر المتوقر  علع مدى ع االئتمانة المحول للخسائر 

 - 181,755 (179,315) (2,440) الموجودان منخفض  القةم 

 585,641 402,697 289,398 (106,454) المحمل علع السن صا   )عكس القةد(/

 (242,642) (242,642) - - مرالغ مش وة 

 2,016,152 916,765 692,353 407,034 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 

     اإلجمالي

 2,301,086 916,230 724,605 660,251 داي  السن الرصةد    ة

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - (21,953) (116,124) 138,077 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - (3,024) 7,057 (4,033) الموجودان غةر منخفض  القةم 

وقر  علع مدى عمر المت االئتمانة المحول للخسائر 

 - 192,195 (189,271) (2,924) الموجودان منخفض  القةم 

 726,490 492,556 321,862 (87,928) المحمل علع السن صا   )عكس القةد(/

 (442,818) (442,818) - - مرالغ مش وة 

 2,584,758 1,133,186 748,129 703,443 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 م2018 ديسمرر 31

 )ةآالف الرياالن السرودي (

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

  اإلجمالي منخفضة القيمة

     األفراد

 365,209 - - - الرصةد    ةداي  السن 

للتقرير دة القةاس عند ت رةق المرةار الدول  عاإ

 148,327 - - - 9-المال 

 513,536 369,190 71,705 72,641 الرصةد    ةداي  السن  )مردل(

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - (4,473) (38,708) 43,181 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - (3,398) 3,903 (505) ودان غةر منخفض  القةم الموج

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - 13,296 (12,243) (1,053) الموجودان منخفض  القةم 

 116,467 (36,157) 17,651 134,973 علع السن  )عكس القةد(/المحملصا   

 (2,070) (2,070) - - مرالغ مش وة 

 627,933 336,388 42,308 249,237 م2018ديسمرر  31   الرصةد كما 

     الشركات

 1,138,121 - - - الرصةد    ةداي  السن 

للتقرير عادة القةاس عند ت رةق المرةار الدول  إ

 341,366 - - - 9-المال 

 1,479,487 343,117 875,304 261,066 الرصةد    ةداي  السن  )مردل(

  12المتوقر  لفترة  تمانة االئالمحول للخسائر 
ً
 - - (79,248) 79,248 شةرا

المحول للخسائر االئتمانة  المتوقر  علع مدى عمر 

 - - 42,020 (42,020) الموجودان غةر منخفض  القةم 

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - 240,551 (239,829) (722) الموجودان منخفض  القةم 

 288,363 90,871 84,050 113,442 ل علع السن المحمصا   

 (94,697) (94,697) - - مرالغ مش وة 

 1,673,153 579,842 682,297 411,014 م2018ديسمرر  31الرصةد كما    
 

     اإلجمالي

 1,503,330 - - - الرصةد    ةداي  السن 

للتقرير عادة القةاس عند ت رةق المرةار الدول  إ

 489,693 - - - 9-المال 

 1,993,023 712,307 947,009 333,707 الرصةد    ةداي  السن  )مردل(

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - (4,473) (117,956) 122,429 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - (3,398) 45,923 (42,525) الموجودان غةر منخفض  القةم 

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - 253,847 (252,072) (1,775) الموجودان منخفض  القةم 

 404,830 54,714 101,701 248,415 المحمل علع السن صا   

 (96,767) (96,767) - - مرالغ مش وة 

 2,301,086 916,230 724,605 660,251 م2018ديسمرر  31الرصةد كما    
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طسائر االئتمان المتوقر  المترلق  ةالتمويل واالرتراطان االئتمانة  حةث من  ر الواردة    ه ه الجداول ئالخسامخصصان تشمل 

تمويل عا طسائر االئتمان المتوقر  ما االرتراطان المترلق  ةالال يمكا للمصرف  صل الجزء المترلق ةخسائر االئتمان المتوقر  

 . ان المالة االئتمانة  لة ه األدو

والت  ال تزال  م2019 ديسمرر 31المنتةة      السن المالة  المش وة  طالل القائم المترلق ةالموجودان المرلغ التراقدي إن 

 ملةون ريال سرودي(. 96.8: 2018ملةون ريال سرودي ) 442.8يرلغ نفاذ قاةل  لل

 

 يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي:   2.7

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 2,845,852 9,109,359  مقل ما سن  

 17,281,150 12,517,680 سنوان  5ما سن  إلع 

 23,925,895 23,046,101 سنوان  5مكثر ما 

 44,052,897 44,673,140 عقود اإلجارة  تموليمإجمالي 

 (11,289,272) (9,730,650) تسب عا عقود اإلجارة غةر المك المستقرل  الرائد

 (56,947) (38,815) مخصص طاص

 32,706,678 34,903,675  عقود اإلجارة مدينيصافي 

 

 الممتلكات والمعدات، صافي - 8

 التكلفة

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 راضياأل

 مبانيالو

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

ثاث األ

 معدات الو

حق  موجودات

 االستخدام

 اإلجمالي

2019 

 اإلجمال 

2018 

 3,103,548  3,231,198 -  1,521,409  407,616  1,302,173 الرصةد    ةداي  السن  

مرةار المثر ت رةق 

 16-لتقرير المال الدول  ل

 - 479,159 479,159 - - - م2019ناير ي 1   

 198,456 317,963 50,652  155,699  15,416  96,196 طالل السن اإللا ان 

المرالغ المش وة  طالل 

 (70,806)  (15,594) (4,264) (11,330) - - السن 

 3,231,198  4,012,726 525,547  1,665,778  423,032  1,398,369 الرصةد    نةاي  السن 

       االستةالك المتراكم  

 1,227,125  1,334,519 -  1,012,155  238,188  84,176 الرصةد    ةداي  السن  

 178,192  273,258 87,335  133,883  35,213  16,827 المحمل للسن  

 (70,798)  (8,944) (3)  (8,941) - - المرالغ المش وة 

 1,334,519  1,598,833 87,332  1,137,097  273,401  101,003 الرصةد    نةاي  السن  

 صافي القيمة الدفترية  

   2,413,893 438,215  528,681  149,631  1,297,366 2019ديسمبر،  31في   

 صا   القةم  الد تري  

 1,896,679  - 509,254 169,428 1,217,997  2018ديسمرر،  31     

 

 227 م:2018) ملةون ريال سرودي 248م معمال تحت التنفة  ةمرلغ 2019ديسمرر  31تتضما الممتلكان والمردان كما    

 رودي(.ملةون ريال س
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 يتضما ةند األثاث والمردان موجودان طاص  ةتقنة  المرلومان كما يل :

 موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 اإلجمالي غير ملموسة ملموسة

 ةآالف الرياالن السرودي ()

    التكلف 

 1,360,555 808,838 551,717 يناير  1الرصةد     

 144,329 104,367 39,962 طالل السن اإللا ان 

 (10,009) - (10,009) المرالغ المش وة  طالل السن 

 1,494,875 913,205 581,670 ديسمرر 31الرصةد    

     اطفاء متراكم/استةالك

 881,241 548,043 333,198 يناير 1الرصةد     

 121,321 76,357 44,964 طالل السن اإللا ان 

 (7,670) - (7,670) المرالغ المش وة  طالل السن 

 994,892 624,400 370,492 ديسمرر  31الرصةد    

  499,983  288,805  211,178 م2019 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 479,314 260,795 218,519 م2018 ديسمرر 31صا   القةم  الد تري     

 . لالصراف اآلومواقع ترود مرظم موجودان حق االستخدام إلع إيجاران المركز الرئةس  للمصرف و روع  

 

 األخرى الموجودات - 9

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 
ً
 40,125  893  إيجاران مد وع  مقدما

 581,290  47,036  مخزون تمويل

 442,884  487,745 1.9 عقاران مطرى

 93,673  75,543  مد وعان مقدم  مطرى

 255,164  195,191  متراب مستحق  مقاةل طدمان إدارة األصول

 46,432 - 22 زكاة مستردةمرالغ 

 240,505  156,065  مطرى 

 1,700,073  962,473  اإلجمالي

 

 لطننال محنند الرمننالء. منناتمثننل عقنناران مقتننناة ةغننر  الرةننع وحصننل علةةننا المصننرف مقاةننل تسننوي  مرننامالن تمويننل مسننتحق     1.9

 ملةننون ريننال سننرودي مقاةننل تسننوي  مرننامالن تمويننل مسننتحق . 45.1عقنناران تقنندر قةمتةننا ةنحننو  علننع حصننل المصننرف السننن ،

 ملةون ريال سرودي(. 46.5: م2018)

 

 األخرىللبنوك والمؤسسات المالية  األرصدة - 10

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 رودي (الف الرياالن السآ)ة 

 6,100,926  3,224,773  1.10 األطرىألجل للرنوك والمؤسسان المالة  استثماران 

 217,410  65,071   حساةان جاري  

 6,318,336  3,289,844   اإلجمالي

 

  .مع الرنوك والوكال  يمثل ه ا الرصةد مرامالن المراةح  –  1.10
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 العمالء ودائع - 11

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آب)

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 53,510,669  57,962,288   ودائع تحت ال لب

 35,690,291  43,069,002  1.11 استثماران عمالء ألجل 

 927,178  1,031,545  2.11 مطرى  

 90,128,138  102,062,835   اإلجمالي

 

 .الرمالء ومضارةان  انل مراةح"استثماران عمالء ألجل" تمث    1.11

 " تمثل التأمةنان النقدي  لخ اةان االعتماد وط اةان الضمان.األطرى"الودائع    2.11

 أعاله على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي:المذكورة تشتمل ودائع العمالء    3.11

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 رودي (الف الرياالن السآ)ة 

 912,193  1,036,898  ودائع تحت ال لب

 5,383,686  3,557,515  استثماران عمالء ألجل 

 81,137  38,696  مطرى  

 6,377,016  4,633,109  اإلجمالي

 

 أخرى مطلوبات - 12

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 343,752  1,315,050  ئن حساةان دا

 1,549,956  868,886  شةكان صادرة 

 - 416,307 1.12 التزامان اإليجار 

 287,044 347,217 2.24 مستحقان نةاي  الخدم 

 مقاةل مرامالن التمويل
ً
 849,976  310,797  إيجاران مقرول  مقدما

 244,428  277,985  مصاريف مستحق  

 - 126,831 22 مخصصان الزكاة 

 204,643 179,937 16 مخصصان طسائر مترلق  ةارتراطان االئتمان 

 313,989 198,828  مطرى 

  3,793,788 4,041,838  اإلجمالي

 

 باإليجارالمصاريف المتعلقة   1.12

ا  
 
يجننناران اإل ومصنننرو انملةنننون رينننال سنننرودي  17.9تكنننالةف التموينننل الرالغننن   األطنننرى  دارينننواإلالرمومةننن  المصنننرو ان تتضنننم

ملةنون  8.2منخفضن  القةمن ( ةمرلنغ  الموجنودان)اإليجناران قصنةرة األجنل وعقنود إيجنار ان التزامان اإليجار  ما احتسابالمسترردة 

 ريال سرودي.

 

 المال رأس - 13

  ملةنون سنةم(، ةقةمن 1,500: م2018)ملةنون سنةم  1,500منا  والمصندر والمند وع ةالكامنليتكون رمسنمال المصنرف المصنرح ةن ، 

 ريال سرودي للسةم الواحد. 10 قدرها اسمة 
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 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

%نسر  الملكة    

2019 2018 

 10.00 10.00 صندوق االستثماران الرام 

 10.71 5.81 المؤسس  الرام  للتقاعد

 5.10 - المؤسس  الرام  للتأمةنان االجتماعة 

 74.19 84.19 ومطرىالرموم 

 100.00 100.00 جمالياإل

 

ةالموا قن  م الجمرةن  الرامن  غةنر الرادين  2019ديسنمرر  14هنن الموا نق  1441رةةنع ثنان   17ةتناريخ  المصنرف دارةإمجلنس  عوصم

وةالتننال  مسننةم. ثالثنن   لكننل منننح مسننةم مجانةنن  ةواقننع سننةم مجننان مننا طننالل رمسننمال المصننرف % مننا 33زيننادة قنندرها  ععلنن

 5,000ةمقندار  المصنرفسنمال مر  وسنةزيد ،سنةم ملةنون 2,000سةم لةصل إلنع  ملةون 500صرف ةمقدار المسةرتفع عدد مسةم 

الرسننمة   ، ةرنند الحصننول علننع الموا قننان الالزمنن  مننا الجةننانريننال سننرودي ملةننون 20,000ريننال سننرودي لةصننل إلننع  ملةننون

 والجمرة  الرام  غةر الرادي .

 

   النظامي االحتياطي - 14

% ما صا   25ر  الرنوك    المملك  الررةة  السرودي  والنظام األساس للمصرف ةتحويل ما ال يقل عا يقض  نظام مراق

الدطل السنوي إلع االحتةاط  النظام  إلع من يرلغ رصةد االحتةاط  ما يساوي رمس المال المد وع للمصرف، وعلة  تم 

ملةون ريال  629.4: م2018لع االحتةاط  النظام  )ملةون ريال سرودي ما صا   دطل السن  إ 633.7قدره تحويل مرلغ 

 سرودي(. 

 (.13إيضاح ألسةم )منح  اصدار إلع توزيران األرةاح المقترح  إلملةون ريال سرودي  3,423مرلغ تحويل تم  قد ، إلا   ل لك

 .النقدي إن ه ا االحتةاط  النظام  غةر قاةل للتوزيع

 

 األخرىواالحتياطيات  الخزينة أسهم - 15

 أسهم الخزينة (أ

تزامان المترلقن  ةنالررامج التحفةزين  والمحسنوة  لاالة للو اءالحصول علع الموا قان الالزم ، وذلك تم شراء مسةم الخزين  ةرد 

 (.2.19)للتفاصةل يرجع الرجوع لإليضاح رقم  علع مساس د ران األسةم للمو فةا

 

 األخرىاالحتياطيات  (ب

       

     

2019 

 السعودية(الف الرياالت آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

  5,504   20,772  (2.19ةرنامج مسةم المو فةا )إيضاح رقم احتةاط  

  48,581  62,953 المصرف االجتماعة  مسؤولةاناحتةاط  

  54,085  83,725 اإلجمالي

 

سننةتم  حةنثم 2019للرنام  األطنرىاالحتةاطةنان ملةنون رينال سنرودي منا األرةناح المرقناة إلنع  25.3طنالل الرنام تنم تخصنةص مرلنغ 

 مةلون ريال سرودي(. 45: م2018) لمصرفل االجتماعة  لمسؤولةانللو اء ةاالصرف ما ه ا المخصص 

 

 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 16

 

 القضائية: الدعاوى (أ

 .م2018 و م2019ديسمرر  31كما     لد المصرف مر وع  هام  دعاوى قضائة لم تكا هناك مي 
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  االرتباطات الرأسمالية: (ب

ريننال  ملةننون 123:م2018ملةننون ريننال سننرودي ) 112، يوجنند لنندى المصننرف ارتراطننان رمسننمالة  قنندرها م2019ديسننمرر  31كمننا  نن  

 وتترلق ةشراء ممتلكان ومردان. (،سرودي
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ج( 

مان المحتمل  المترلق  ةاالئتمان ةشكل مساس  ما ط اةنان الضنمان واالعتمنادان المسنتندي ، وط اةنان تتكون الترةدان وااللتزا

القاةلن  للننقض لمننح االئتمنان غةنر المسنتخدم. إن الغنر  الرئةسن  منا وراء هن ه األدوان هنو  وااللتزامان غةنروالقروالن،  اعتماد،

، التنن  ترترننر لننمانان ةالسننداد غةننر قاةلنن  واالعتمننادان المسننتندي الضننمان لننمان تننو ةر األمننوال للرمننالء عننند طلرةننا. إن ط اةننان 

، تحمنل نفنس مخناطر االئتمنان األطنرىللنقض ما قرنل المصنرف  ن  حالن  عندم تمكنا الرمةنل منا الو ناء ةالتزاماتن  تجناه األطنراف 

ان المسنتندي  كثةنرا عنا المرلنغ الملتنزم الت  تحملةا االستثماران والتمويل. تقنل المت لرنان النقدين  ةموجنب الضنمانان واالعتمناد

 .ة  ألن المصرف ال يتوقع ةشكل عام من يقوم ال رف الثالث ةسحب األموال ةموجب االتفاقة 

 .إن االعتمادان المستندي  ةشكل عام مضمون  ةالموجودان الت  تخصةا وةالتال   إنةا تحمل مخاطر مقل ةشكل جوهري

د الكمرةنناالن المسننحوة  مننا قرننل الرمننالء. يتوقننع المصننرف تقننديم مرظننم القرننوالن قرننل تمثننل القرننوالن ترةنندان المصننرف لسنندا

 الرمالء.سدادها ما قرل 

تمثننل الترةنندان لمنننح االئتمننان الجننزء غةننر المسننتخدم مننا التسننةةالن االئتمانةنن  المرتمنندة، والتنن  تمثننل  نن  األسنناس موا قننان 

ا يترلنق ةةن ه الترةندان  نإن المصنرف يترنر  إلنع القلةنل منا المخناطر علع عملةان تمويل، ولمانان، وط اةنان اعتمناد.  و ةمن

 ألن مرظنننم هنن ه الترةننندان لمننننح االئتمنننان تت لننب التنننزام الرمةنننل ةمرنننايةر ائتمانةنن  محنننددة. وال يمثنننل إجمنننال  
ً
المحتملنن  نظنننرا

الردينند مننا تلننك الترةنندان يننتم  الترةنندان القائمنن  لمنننح االئتمننان ةالضننرورة المت لرننان المسننتقرلة  للتنند قان النقدينن  حةننث من

 تمويل.لنتةاؤها ةدون الحاج  لإمو  ةاؤهاإن

 

 الخاص  ةالمصرفوااللتزامان المحتمل   مقاةل الترةدان ةما يل  االستحقاقان التراقدي   (1

2019 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 أشهر 3 خالل
 إلىأشهر  3من 

 شهر 12

 5 إلىمن سنة 

 سنوات
 جمالياإل سنوات 5أكثر من 

 2,884,336 267 108,072 1,432,839 1,343,158 اعتمادان مستندي  

 10,514,834 50,922 3,305,392 5,502,165 1,656,355 ط اةان لمان 

 338,540 - 547 43,827 294,166 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر 

 417,788 - - 417,788 - قاةل  للنقض

 14,155,498 51,189 3,414,011 7,396,619 3,293,679  اإلجمالي

 

 

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 مشةر 3 طالل
  إلعمشةر  3ما 

 شةر 12

 5 إلعما سن  

 سنوان
 اإلجمال  سنوان 5مكثر ما 

 2,882,717 267 14,887 1,480,661 1,386,902 اعتمادان مستندي  

 8,837,299 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 ط اةان لمان 

 255,025 - - 96,390 158,635 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر 

 574,565 - - 574,565 - قاةل  للنقض

 12,549,606 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353  اإلجمال 
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2)  
ً
 :األطرى األطرافترةدان وااللتزامان المحتمل  حسب لل ةما يل  تحلةال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 376,871 376,478 حكومة  وشر  حكومة 

 11,376,046 12,726,568 شركان   

 796,689 1,052,452 ةنوك ومؤسسان مالة  مطرى  

 12,549,606 14,155,498 اإلجمالي

 

ديسنمرر  31اؤهنا  ن  مي وقنت منا قرنل المصنرف والقائمن  كمنا  ن  لغإ( ةلغ الجزء غةر المستخدم ما االرتراطنان والتن  يمكنا 3

 ملةون ريال سرودي(. 30,326: 2018ملةون ريال سرودي ) 25,350مرلغ  م2019

 لمخصصان الخسائر المترلق  ةارتراطان االئتمان:  الرصةد الختام  إلع  الرصةد اال تتاح  تسوياآلت  الجدول ( يولح 4

 م2019ديسمبر  31

لرياالن السرودي ()ةآالف ا  

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

  اإلجمالي منخفضة القيمة

 204,643 40,633 46,522 117,488 الرصةد    ةداي  السن 

  12المتوقر  لفترة  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - - (7,787) 7,787 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - - 2,656 (2,656) الموجودان غةر منخفض  القةم 

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - 608 (528) (80) الموجودان منخفض  القةم 

 (24,706) 38,496 10,032 (73,234) محمل علع السن الصا   )عكس القةد(/

 179,937 79,737 50,895 49,305 م2019 ديسمرر 31الرصةد كما    

 

 م2018ديسمرر  31

 )ةآالف الرياالن السرودي (

طسائر االئتمان 

المتوقر  

  12لفترة 
ً
 شةرا

 االئتمانطسائر 

المتوقر  علع 

مدى عمر األصول 

 غةر منخفض  القةم 

 االئتمانئر طسا

المتوقر  علع 

مدى عمر األصول 

  اإلجمال  منخفض  القةم 

 - - - - الرصةد    ةداي  السن 

إعادة القةاس عند ت رةق المرةار الدول  للتقرير 

 216,018 - - - 9-المال 

 216,018 81,846 29,355 104,817 مردل -رصةد ةداي  الفترة 

  12لفترة  المتوقر  االئتمانة المحول للخسائر 
ً
 - - (23,226) 23,226 شةرا

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - - 25,236 (25,236) الموجودان غةر منخفض  القةم 

المتوقر  علع مدى عمر  االئتمانة المحول للخسائر 

 - 276 - (276) الموجودان منخفض  القةم 

 (11,375) (41,489) 15,157 14,957 علع السن  )عكس القةد(/المحملصا   

 204,643 40,633 46,522 117,488 م2018 ديسمرر 31الرصةد كما    
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 من االستثمارات والتمويل، صافي الدخل - 17

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 41,295  44,791  مراةحان مع مؤسس  النقد الررة  السرودي( استثماران )

 416,970  575,770  استثماران    صكوك

 135,381  78,001      األطرىمراةحان مع الرنوك والمؤسسان المالة  

 4,299,971  4,910,200  تمويل  

 4,893,617  5,608,762   اإلجمالي

   ألجل  ستثماراتاالعائد على ال

 (1,012,174) (1,107,949)  ألجل ستثماران عمالءا

 (83,611) (106,354)  األطرىالرنوك والمؤسسان المالة  ألجل مع استثماران 

 (1,095,785) (1,214,303)  اإلجمالي

 4,394,459  3,797,832 

 

 خدمات مصرفية، صافي أتعاب - 18

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آة) 

   -من:الدخل  

 91,750  98,832  تجاري  تمويل طدمان     

 496,125  584,424  طدمان الر اقان    

 398,880  444,003  مطرى مصر ة إدارة صناديق االستثمار وطدمان     

  1,127,259  986,755 

   -من:المصاريف 

 (249,576) (298,446)  طدمان الر اقان    

 (6,125) (8,230)  متراب مطرى    

  (306,676) (255,701) 

 731,054  820,583 صا   دطل الخدمان المصر ة  
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 رواتب الموظفين وما في حكمها - 19

 ةا.المحددة و قا لقواعد مؤسس  النقد الررة  السرودي  ةما يترلق ةترويضان المو فويلخص الجدول التال   ئان مو ف  المصرف 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                 

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 لمدفوعالمتغير االتعويض 

 اإلجمالي أسهم نقد

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

يجب -مدراء تنفة يون

عدم الحصول علع 

مؤسس   ما مانر م

السرودي الررة   النقد

 13,091 11,136 3,961 - 9,130 11,136 44,221 32,069 17 21 ةشأنةم

مو فون يقومون 

ةنشاطان تشتمل علع 

 43,385 48,309 - - 43,385 48,309 240,511 255,720 678 712 مخاطر

مو فون يقومون ةأدوار 

 11,244 13,119 - - 11,244 13,119 72,136 71,922 172 182 رقاةة 

 55,603 62,436 - - 55,603 62,436 368,584 395,120 1,550 1,603 مو فون آطرون

مو فون ةرقود طارجة  

إدارة )يقومون ةأدوار 

 - - - - - - - - - - المخاطر(

 2,518 2,417 754,831 725,452 135,000 119,362 - 3,961 135,000 123,323 

الترويض المتغةر 

 - - - - - - 127,804 148,309 - - تحق المس

 - - - - - - 86,327 98,501 - - مزايا مو فةا اطرى

 123,323 135,000 3,961 - 119,362 135,000 939,583 1,001,641 2,417 2,518 اإلجمال 

 

 

 األساسية لسياسة التعويضات السمات   1.19

 عننا الصننادرة الترلةمننان مننع تفننقت ترويضننان مناسننر  سةاسننان عاترننتم اينن، سةاسنن  الترويضننان الخاصنن  ةالمصننرف يتجننزم مننا الكجننزء 

لقند قنام المصنرف ةتشنكةل  .المنال  االسنتقرار مجلنس قرنل منا والمرايةر المرتمدة والمرادئ السرودي الررة  النقد مؤسس 

لترويضننان والمكا ننآن "لجننن  الترشننةحان والمكا ننآن " وهنن  لجننن   رعةنن  منرثقنن  مننا مجلننس اإلدارة تقننوم ةدراسنن  سةاسننان ا

 ةالمصرف وتقديم التوصةان للمجلس ةشأنةا.

تند ق ل الزمنن  والتوقةنتلمخناطر المترلقن  ةالسنةول  ل مراعاتةناكند منا أعاله ةالتمعداد وت رةق السةاسان إ ثناءيقوم المصرف م

 للمصنرفداء الكلن  األ منع يتماشنع النظنام المتغةنر ن، إالترويضان ةخصوص ومتغةر ثاةت نظام ةاتراع المصرف قام لقد .يرادانإلا

 .ومع األداء المترلق ةكل و ةف  حسب تقةةم االداء

 .عند الضرورةعلةةا جراء الترديالن إويقوم ة دوري ةصورة  ة  والمكا آن الخاص  الترويضان سةاسان ةمراجر  المصرف يقوم
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 برامج أسهم الموظفين   2.19

  فةا كما    نةاي  السن : ةما يل  مهم طصائص ةرامج مسةم المو

مشاركة الموظفين  طبيعة البرنامج

 (ESPSباألسهم )

 ) أ ( برنامج 

فين موظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 ) ب ( برنامج 

فين موظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 1 1 1 عدد الررامج القائم 

 م2019ا مايو  م2019ا مايو  م 2019ا مايو  تاريخ المنح

 م2022مةريل  30 م2024مةريل  30 م2022يل مةر  30 تاريخ االستحقاق

 1,437,875 809,791 2,181,819 عدد األسةم الممنوح 

 سنوان 3 سنوان 5 سنوان  3  ترة االستحقاق

 38,822,625 21,864,357 58,909,113 قةم  األسةم الممنوح  )ةالريال السرودي(

 27 27 21.50 سرر التخصةص لألسةم ةتاريخ المنح )ةالريال السرودي(

 27 27 27 القةم  الرادل  للسةم ةتاريخ المنح )ةالريال السرودي(

ةقاء المو ف     شروط االستحقاق

الخدم ، واستةفائ  

 مرايةر محددة لألداء 

ةقاء المو ف    

الخدم ، واستةفائ  

 مرايةر محددة لألداء 

ةقاء المو ف    

الخدم ، واستةفائ  

 مرايةر محددة لألداء 

 مسةم  مسةم  مسةم  سدادطرق ال

 سرر السوق سرر السوق سرر السوق طريق  التقةةم المستخدم 

 سنوان 2.6 سنوان 4.6 سنوان 2.6 المتوسط المرجح للفترة التراقدي  المترقة  

 

  يل   ةما
ً
ةل لسرر المرجح للمتوسط تحلةال

 
 ةا ةاألسةم:األسةم المترلق  ةررنامج مشارك  المو ف عدد    والحرك  الخةار تفر

مشاركة الموظفين باألسهم  

(ESPS) 

 )أ( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

 )ب( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

المتوسط  

المرجح لسرر 

ةل
 
 التفر

 )ةالريال(

عدد األسةم 

    الررنامج

المتوسط 

المرجح لسرر 

ةل
 
 التفر

 )ةالريال(

عدد األسةم 

    الررنامج

المتوسط 

المرجح لسرر 

ةل
 
 التفر

 )ةالريال(

عدد األسةم 

    الررنامج

 2019ديسمبر  31

 - - - - - - رصةد ةداي  السن  

  1,437,875   27   809,791   27  2,181,819 21.50 ممنوح طالل السن 

 - - - - (244,802) 21.50 مسحوب/متنازل عن 

ل/ انتةت مدت 
 
 - - - - - - مفر

  1,437,875   27   809,791   27  1,937,017 21.50 ن رصةد نةاي  الس

ةل 
 
نةاي     المتاح للتفر

  1,437,875   27   809,791   27  1,937,017 21.50 السن 

تمنح ه ه الخةاران  قط عند استةفاء شروط محنددة لنألداء والخدمن   ن  المصنرف وةندون مراعناة ألي عوامنل مرتر ن  ةالسنوق. 

رينال  ملةنون 5.5م: 2018)ملةنون رينال سنرودي  20.8 م2019ديسنمرر  31السنن  المنتةةن   ن  ةف الررنامج طنالل وةلغ إجمال  تكال

 .(سرودي
 
 
 

 السهم   ربح - 20

ملةنون  1,490)علنع المتوسنط المنرجح لرندد األسنةم القائمن   الدطل ما طالل قسم  صا   الرةح األساس  للسةم احتساب يتم

 ملةون سةم(. 1,490م: 2018رد طصم مسةم الخزين  )سةم( كما    نةاي  السن  ة
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 /أرباح مقترح توزيعها إصدار أسهم منحة - 21

     2019 

 2018 2019 2018 (13)ايضاح 

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 - 3.33 - 5,000,000 مقترح توزيرةا إصدار مسةم منح 

 1.00 - 1,489,967 - مرةاح مقترح توزيرةا
 

 

 الزكاة -22

 فيما يلي بيان يوضح حركة رصيد التزام الزكاة/ومستحقات الزكاة المستردة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل: (أ

 

2019 

 السعودية( الف الرياالتآ)ب

 

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 )مردل(

 293,086 (46,432) الرصةد اال تتاح  

   مصروف الزكاة

 217,061 281,646 السن  الحالة   -

 (556,579) - السنوان الساةق  - 

 281,646 (339,518) 

 - (108,383) المد وع طالل السن 

 (46,432) 126,831 الرصيد الختامي 

 

 تسوية الزكاةب( 

نن م،2018منا مةنرز األحنداث طنالل الرنام إن 
 
تننم والتن  ل، تسنوي  منع الةةئنن  الرامن  للزكناة والندطالتفاقةن  الالمصنرف وتنفةن  ل توص

م.  2017الزكوينن  المترلقنن  ةنناألعوام السنناةق  حتننع السننن  المالةنن  المنتةةنن   نن  عننام  الرةوط/ةموجرةنا تسننوي  جمةننع الم الرننان

تسننويتةا مننا  تننمملةننون ريننال سننرودي، حةننث  263 قنندرهاوترتننب علننع تلننك التسننوي  مرننالغ مسننتحق  للمصننرف تسننترد مننا الةةئنن  

ةسحب كا   االعترالنان التن  لنم ينتم الرنت  ةةنا والمترلقن  المصرف ةموجب تلك االتفاقة   قامكما التزامان الزكاة المستقرلة . 

ملةننون ريننال سننرودي  نن  قائمنن  النندطل الموحنندة  557ةالسنننوان المنن كورة معنناله، ونتةجنن  لتلننك التسننوي  تننم إثرننان مرلننغ قنندرة 

 .م2018ديسمرر  31للسن  المالة  المنتةة     

 

 في المعالجة المحاسبية للزكاةأثر التغير ج(   

الزكناة لمرالجن   ن  المملكن  الررةةن  السنرودي  وجةت مؤسس  النقد الررة  السرودي جمةع الرننوك ، م2019 ويولة 17و   

 قائمنن  النندطل  ن  لنرير  و
ً
الدولةنن  مرنايةر توا ننق منع مت لرننان اليقائمنن  التغةنران  نن  حقنوق المسنناهمةا ةمنا منا  الندطل ةنندال

ثر ةنأغةنر الرننك مرالجتن  المحاسنرة  للزكناة وعلةن ،  قند  ن  المملكن  الررةةن  السنرودي . ال  وتفسنةراتةا المرتمندة للتقرير الم

 ". واألط اء المحاسرة  التقديران    والتغةران المحاسرة ، السةاسان " 8-  الدول المحاسرمت لران مرةار رجر  و قا ل

الدطل المفصح عنن   ن  القنوائم    صا    ريال سرودي ملةون 340قدرها ادة زيالت  تمت ةأثر رجر  ه ه الترديالن نتج عا 

 رينال سنرودي 0.23ةمرلنغ لسنةم  ن  رةنح ازينادة  إلنع، ةاإللنا   رينال سنروديملةون  2,857لترلغ  م2018 الساةقالمالة  للرام 

 .ريال سرودي 1.92 إلعلةصل 
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قائمنن  النندطل ةنننود  ععلنن. م( اآلثننار اآلتةنن  3) اإليضنناحة )كمننا هننو مولننح  نن  المحاسننرة  للزكننالجنن  التغةةننر  نن  المرالقنند نننتج عننا 

 :الموحدة التغةران    حقوق المساهمةاة، وقائم  الموحد

 

 م2018ديسمرر  31كما    وللسن  المنتةة     

 الرياالن السرودي ( فةآال)

 البند المتأثرة المالية القائمة 

الرصيد قبل 

 التعديل

 أثر

 التعديل  

 لرصيد ا

 المعدل

 339,518 339,518 - مصروف الزكاة للسن عكس قةد  الموحدةقائم  الدطل 

 2,856,951 339,518 2,517,433 صا   دطل السن  الموحدةقائم  الدطل 

 1.92 0.23 1.69 المخفض للسةم و الرةح األساس  الموحدةقائم  الدطل 

 قائم  التغةران    حقوق المساهمةا

 - 339,518 (339,518) مرقاه(الالزكاة )األرةاح مخصص  الموحدة

 

 

 النقد وما يماثله - 23

 يل :يتكون النقد وما يماثل  المدرج    قائم  التد قان النقدي  الموحدة مما 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 2,209,434 2,354,284 نقد    الصندوق

 رصدة لدى مؤسس  النقد الررة  السروديم

 93,519 125,514 النظامة    ةما عدا الودير   

  األطرىمرصدة لدى الرنوك والمؤسسان المالة  

 7,237,726 2,144,269 تستحق طالل ثالث  مشةر ما تاريخ االقتناء               

 9,540,679 4,624,067 اإلجمالي
 

 

 ظفينالتزامات منافع المو – 24

 وصف عام لخطط منافع الموظفين المحددة:   1.24

 للتقةةم االكتواري 
ً
 لنظام الرمل السرودي. ويتم تجنةب المخصصان و قا

ً
يدير المصرف ط   منا ع محددة للمو فةا و قا

 ةاستخدام طريق  وحدة االئتمان المتوقر ، ةةنما يتم سداد التزام المنا ع حال استحقاقةا. 

 

 ةخالل السن اتتزاملاالأرصدة في والحركة المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة بيان بالمبالغ  فيما يلي 2.24

 على أساس قيمتها 
ّ
 ة:الحالي

 2019 2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب 

 219,553 287,044 السن ةداي     محددة التزام المنا ع ال

 74,644 43,964  المحمل للسن 

 10,608 14,598 ن تكلف  الرموال

 (8,910) (12,607) المنا ع المد وع 

 (8,851) 14,218 مثرت     الدطل الشامل اآلطر  طسائر/)مرةاح( اكتواري  ناتج  عا إعادة القةاس

 287,044 347,217 السن     نةاي محددة التزام المنا ع ال
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ن المبلغ المحمل على السنة اآلتي:
ّ

 يتضم
 2019 

 السعودية(ت آالف الرياال)ب

2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب

 
 
 43,149 43,964 تكلف  الخدم  الحالة

 31,495 - تكلف  الخدم  الساةق 

 43,964 74,644 

 

ن من: القياس  ةعادبإ المتعلقة ةاالكتواري)األرباح( /رئالخساإن 
ّ

 والمثبتة في الدخل الشامل اآلخر تتكو
 2019 

 ة(السعوديآالف الرياالت )ب

2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب

 الناتج  عا التغةر    اال ترالان المرنة  علع )األرةاح(/الخسائر

 (1,775) 9,790 مساس الخررة   

 (7,076) 4,428 الناتج  عا التغةر    اال ترالان المالة   )األرةاح(/الخسائر

 14,218 (8,851) 
 

 )فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة(: االكتوارية األساسية االفتراضات   3.24

 2019 2018 

للسنة  مردل الخصم  للسن     %3.23   %5.20   

 نسر  زيادة الرواتب المتوقر  

% للثالث سنوات القادمة 5

   5.00% للسن  و 3% للسنوات التي تليها

سنة  سا التقاعد المرتاد سن    60 60  

 

متوا ق  مع المرلومان االحصائة   اكتواري دل الو ةان المستقرلة  و ق مشورة تم تحديد اال ترالان المترلق  ةمر

 .   المن ق المنشورة والخررة 

 

 أثر االفتراضات االكتوارية: 4.24

 م:2018و  م2019ديسمرر  31يولح الرةان التال  مثر تقةةم التزامان منا ع المو فةا المحددة كما    

 ية()بآالف الرياالت السعود م 2019

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

الزيادة في  التغير في االفتراضات أساسي سيناريو

 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 35,535 (30,197) %1 مردل الخصم

 (31,903) 36,895 %1 نسر  زيادة الرواتب المتوقر 

 

 ()ةآالف الرياالن السرودي  م 2018

 الزيادة/)النقص( –األثر علع التزامان منا ع المو فةا المحددة 

الزيادة     التغةر    اال ترالان مساس  سةناريو

 اال ترالان

 النقص    اال ترالان

 38,165 (31,763) %1 مردل الخصم

 (32,098) 37,850 %1 نسر  زيادة الرواتب المتوقر 
 

 ثاةت .  األطرىتغةر    اال ترالان مع ةقاء كا   اال ترالان يرتمد تحلةل الحساسة  معاله علع ال
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 تاريخ االستحقاق المتوقع   5.24

  ةما يل  تحلةل لمواعةد استحقاق التزامان منا ع المو فةا المحددة غةر المخصوم  المترلق  ةمكا أة نةاي  الخدم 

 2019 2018 

 22,715 48,776 مقل ما سن  

 38,576 17,396 سنتةا إلعما سن  

 70,818 62,014 سنوان 5 إلعما سنتةا 

 1,582,683 357,937 سنوان 5مكثر ما 

 1,714,792 486,123  اإلجمال 
 

 سن (. 14.9 :م 2018سن  ) 15.8المحددة هو لمدة التزامان المنا ع إن المتوسط المرجح 

 

 خطط المساهمة المحددة   6.24

لمؤسس  الرام  ي  لمو فة  السروديةا لدى اتقاعدالستحقاقان لالمحددة ط الخ يساهم المصرف ةد ع حصت  المترلق  ةال

 44.5الرام طالل ان مصرو المساهمان المترلق  ةة ه الخ ط والت  تم تحمةلةا علع الاالجتماعة . ةلغ إجمال   للتأمةنان

 ريال سرودي(. ملةون 41.2: م2018)ريال سرودي ملةون 

 

 القطاعات التشغيلية -25

م تحديد الق اعان التشغةلة  علع مساس التقارير الداطلة  المترلق  ةق اعنان المصنرف التن  ينتم مراجرتةنا ةانتظنام منا قرنل يت

صانر  القرار التنفة يةا ةما  ن  ذلنك النرئةس التنفةن ي وكن لك لجنن  الموجنودان والم لوةنان ةالمصنرف وذلنك لتوزينع المنوارد 

 .علع الق اعان وتقةةم مدائةا

 لألحكنام يمارس 
ً
المصنرف نشناط  ةشنكل رئنةس  ن  المملكن  الررةةن  السنرودي . تنتم المرنامالن ةنةا الق اعنان التشنغةلة  و قنا

موجننودان وم لوةننان تشننغةلة . وألغننرا    نن والشننروط المرتمنندة مننا اإلدارة. تتمثننل غالرةنن  موجننودان وم لوةننان الق اعننان 

 إداري ، يتكون المصرف ما الق اعان مدناه:  

 ألفراد: قطاع ا (أ

 . المقدم  لأل راد األطرىوالودائع والمنتجان والخدمان  يشمل التمويل

 

 قطاع الشركات:  (ب

والخنندمان المقدمنن  للشننركان وكرننار الرمننالء والمؤسسننان الصننغةرة  األطننرىوالودائننع والمنتجننان والخنندمان  يشننمل التمويننل

 . والمتوس  

 

 قطاع الخزينة:     (ج

 . استثماران وطدمان الخزين يشمل المراةحان مع الرنوك و

 

 والوساطة: قطاع االستثمار    د( 

 .والترتةب وطدمان الوساط  المالة  والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظيشمل 

    المصنرف وهنو مقنارب ميثرت الرةح للق اعان التشغةلة  ةاستخدام نظام تسرةر تحويل 
ً
للتكلفن  الةامشنة  موال م ور داطلةا

 .لألموال
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2019ديسمبر  31

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 131,839,441  1,056,121   36,344,226  75,263,314  19,175,780  الموجودات    إجمالي

 109,394,517  219,754  27,741,547  7,043,829   74,389,387  المطلوبات  إجمالي

  5,608,762   21,386   1,251,172   1,792,244   2,543,960  والتمويل االستثماران ما الدطل

 (1,214,303)     -  (478,796)  (108,789)  (626,718)  ألجل عمالء استثماران علع عائدان

 ،الدطل ما االستثماران والتمويل

  4,394,459   21,386   772,376   1,683,455   1,917,242   صا  

 وإيرادان مصر ة  طدمان متراب

  1,215,702   354,973   339,502   97,228   423,999  صا   ،اطرى

  5,610,161   376,359   1,111,878   1,780,683   2,341,241  العمليات دخل إجمالي

 قةم     االنخفا  مخصص

 700,480 (1,137)     -  484,646  216,971  التمويل

مخصص انخفا  قةم  الموجودان 

  5,837     -   5,837     -     -  األطرى

  273,258   5,064   27,360   34,973   205,861  وإطفاء  استةالك

  1,803,305   101,996   181,805   264,706   1,254,798   األطرىالرملةان  مصاريف

 2,782,880  105,923   215,002  784,325  1,677,630  العمليات مصاريف إجمالي

 2,827,281  270,436   896,876  996,358  663,611  العمليات     دخل صافي

الحص     طسارة الشرك  الزمةل  

 (10,825)     -  (10,825)     -     -  والمشروع المشترك

 2,816,456  270,436   886,051  996,358  663,611  دخل السنة قبل الزكاةصافي 

 

 م2018ديسمبر  31

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

  121,537,970   906,573   37,166,893   68,208,752   15,255,752  الموجودان    إجمال 

  100,240,262   328,715   24,962,623   6,352,496   68,596,428  الم لوةان  إجمال 

  4,893,617   14,902   1,326,320   1,621,361   1,931,034  والتمويل االستثماران ما الدطل

 (1,095,785)     - (602,121)  (127,826)  (365,838)  ألجل عمالء استثماران علع عائدان

 ،الدطل ما االستثماران والتمويل

  3,797,832   14,902   724,199   1,493,535   1,565,196   صا  

 وإيرادان مصر ة  طدمان متراب

  1,047,090   335,768   289,463   87,791   334,068  صا   ،اطرى

  4,844,922   350,670   1,013,662   1,581,326   1,899,264  الرملةان دطل إجمال 

  392,796   1,871     -   301,698   89,227  التمويل قةم     االنخفا  مخصص

مخصص انخفا  قةم  الموجودان 

  73,756     -   4,454   69,302     -  األطرى

  178,192   3,508   22,477   27,542   124,665  وإطفاء  استةالك

  1,677,511   98,463   165,898   244,892   1,168,258   األطرىالرملةان  مصاريف

  2,322,255   103,842   192,829   643,434   1,382,150  الرملةان مصاريف إجمال 

  2,522,667   246,828   820,833   937,892   517,114  الرملةان     دطل صا  

لشرك  الزمةل  الحص     طسارة ا

 (5,234)  - (5,234)  - - والمشروع المشترك

  2,517,433   246,828   815,599   937,892   517,114  دطل السن  قرل الزكاةصا   
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 )بآالف الرياالت السعودية( م2019ديسمبر  31

 معلومات أخرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع 

 قطاع االستثمار

 جمالياإل والوساطة

      الدطل ما:

  5,610,161   376,359   558,720   3,918,955   756,127  عمالء طارجةةا

    -     -   553,158  (2,138,272)   1,585,114  ما ةةا الق اعان  

  5,610,161   376,359   1,111,878   1,780,683   2,341,241  العمليات دخل اجمالي

 

ةآالف الرياالن السرودي () م2018ديسمرر  31  

 مرلومان مطرى
 ق اع الخزين  ق اع الشركان  راداألق اع 

 ق اع االستثمار

 اإلجمال  والوساط 

      الدطل ما:

  4,844,922  350,670 279,774 3,399,150 815,328 عمالء طارجةةا

    -  - 733,888 (1,817,824) 1,083,936 ما ةةا الق اعان  

  4,844,922  350,670 1,013,662 1,581,326 1,899,264 العمليات دخل جماليإ

 

 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فرادقطاع األ
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 المركز قائم المدرج      الموجودان

 126,199,868 896,103 30,493,391 75,601,606 19,208,768 المال 

 8,813,100 - - 8,813,100 -  وااللتزامان المحتمل  الترةدان

 135,012,968 896,103 30,493,391 84,414,706 19,208,768 اإلجمالي

 
 

 م2018ديسمرر  31

ي ()ةآالف الرياالن السرود  

 ق اع الخزين  ق اع الشركان  رادق اع األ
ق اع االستثمار 

 والوساط 
 اإلجمال 

 المركز قائم المدرج      الموجودان

 115,363,819 983,984 31,129,973 67,994,110 15,255,752 المال 

 7,253,856 - - 7,253,856 -  وااللتزامان المحتمل  الترةدان

 122,617,675 983,984 31,129,973 75,247,966 15,255,752 اإلجمالي

 

تتكون مخاطر االئتمان الت  يترر  لةنا المصنرف منا القةمن  الد ترين  للموجنودان المدرجن   ن  قائمن  المركنز المنال ، ةاسنتثناء 

رف قةمن  . تشمل مخناطر االئتمنان التن  يترنر  لةنا المصناألطرىالنقد، والممتلكان والمردان واستثماران األسةم والموجودان 

 المرادل االئتمان  للترةدان وااللتزامان المحتمل .
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 االئتمان مخاطر - 26

تنشننأ مخنناطر االئتمننان عننند إطفنناق ال ننرف المقاةننل  نن  الو نناء ةالتزاماتنن  التراقدينن  تجنناه المصننرف. للتقلةننل مننا مخنناطر إطفنناق 

اسنننتراقة  صنننارم  للموا قنننان االئتمانةننن  لضنننمان مالئمننن  المقاةلننن   ننن  الو ننناء ةالتزامننناتةم، يلتنننزم المصنننرف ةنننإجراءان  األطنننراف

مرامالن االئتمان الت  سةتم إنشاؤها مع سةاس  المصرف لقرول المخاطر ولضمان منةا مستو ة  للمرايةر التن  ينتم ةموجرةنا 

مخناطر المصناحر  لمننح منح االئتمان. تخضع جمةع طلران االئتمان لدرج  عالة  ما الرناي  المةنةن  الواجرن  ةةندف تحديند جمةنع ال

 االئتمان.

وهنو مقةناس الحتمناالن الترثنر. إلنا   لن لك ينتم  (ORR) يستخدم المصرف نموذج تصنةف ائتمان  داطل  لتقةةم مخاطر الرمنالء

  نن  التصننةفان االئتمانةن  مننا قرنل وكناالن التصنننةف االئتمنان  الرئةسنة ، عننند تو رهنا. يرترنر السننوق المسنتةدف مننا 
ً
النظنر ميضنا

 ألننن  يقننوم موال ةفننرز وتنقةنن  الرمننالء الحننالةةا والمسننتقرلةةا لتجنننب الرنندء  نن  مو ال
ً
مكونننان الرئةسننة   نن  هنن ه الرملةنن  نظننرا

 (RAC) الحفاظ ةالرالقان الت  ال تتناسب مع استراتةجة  المصرف وسةاسنات  المترلقن  ةقرنول المخناطر. إن مرنايةر قرنول المخناطر

الشروط التن  ةموجرةنا يكنون المصنرف علنع اسنترداد للرندء  ن  / مو الحفناظ علنع  إلعتشةر  تمثل مجموع  ما المتغةران الت 

عالقننن  ائتمنننان منننع عمةنننل تن رنننق علةننن  مت لرنننان السنننوق المسنننتةدف. إن  رينننق الرمنننل  ننن  مجموعنننان األعمنننال يرترنننر الخنننط 

نا لجندول  التسويق  األول المسؤول عا إنشناء ال لرنان االئتمانةن  وتقةةمةنا والتوصنة  ةةنا. ينتم
ً
مننح الموا قنان االئتمانةن  و ق

تفننويض الصننالحةان المرتمنند مننا قرننل مجلننس اإلدارة مننا طننالل لجننن  االئتمننان التنن  تتكننون مننا رؤسنناء مجموعننان األعمننال ورئننةس 

ننا لسةاسننان االئتمننان لمجموعنن  الشننركان المصننر ة  ومجموعنن  
ً
مجموعنن  المخنناطر والننرئةس التنفةنن ي. يننتم منننح االئتمننان و ق

 المصر ة .زئ  التج

إن مجموعنن  إدارة المخنناطر هنن  المالننك والمراقننب لسةاسننان االئتمننان المرتمنندة، وتشننمل مةننام المجموعنن  المراجرنن  الدورينن  

لسةاسننان وإرشننادان وعملةننان المصننرف االئتمانةنن  لضننمان إدارة مخنناطر االئتمننان و ننق مرننايةر قرننول المخنناطر المرتمنندة  نن  

نا علنع تحنديث سةاسنان االئتمنان ةمنا ينتالءم المصرف ولتقلةل الخسائر المترل
ً
ق  ةاالئتمان. كما ترمنل مجموعن  إدارة المخناطر ميض

 والتشريرة .مع الت وران االقتصادي ، والسوقة  

يقوم المصرف ةإدارة المحا ظ االئتمانة  المختلف  لتحقةق التنوع المستةدف    المحفظن . كمنا يقنوم ةنإدارة التركنز  ن  منزيج 

تنويننع محا ظنن   إلننعحةننث النشنناط االقتصننادي والجغرا نن  والضننمانان والمنتجننان األساسننة ، ويسننرع المصننرف المحفظنن  مننا 

االئتمانةنن  مننا طننالل جنن ب الرمننالء عرننر مختلننف األنشنن   الصننناعة  واالقتصننادي ، ومننا طننالل الحضننور الجغرا نن   نن  جمةننع منحنناء 

   والصنغةرة، ومنا طنالل طندمان المصنرف المتنوعن  لأل نراد. تنتم المملك ، وما طالل استةداف عمالء الشركان الكرةرة والمتوس

مراقرنن  مسننتوى التركننز  نن  الرمننالء والق اعننان ةاعترارهننا تركننزان  نن  تمويننل األمننوال )كرننار مننزودي األمننوال(. يقننوم المصننرف 

ننل لمحا ظنن  االئتمانةنن  ةغننر  تقةنةم التننأثةر المحتمننل الننناتج مننا ا
 
لروامننل السننلرة  علننع جننودة ةشنكل منننتظم ةننإجراء اطترنناران تحم

 .الموجودان، والتقةةم االئتمان ، والرةحة  وتنويع المصادر

 

 خسائر االئتمان المتوقعة 1.26

 

 درجات مخاطر االئتمان

ي رق المصرف إجراءان تقةةم ائتمان  والح  ترتكز علع مرايةر محنددة للسنوق المسنتةد  ، والمخناطر المقرولن ، والسةاسنان 

اإلدارة والرقاةنن  االئتمانةنن   إلننععلنن ، والرناينن  المةنةنن  الالزمنن  عننند المراجرنن  االئتمانةنن  ومنننح الموا قننان إلننا   االئتمانةنن  الفا

  .الصارم  والتحكم ةحدود االئتمان

ألغننرا  التقةننةم الننداطل   (Moody’s Risk Analyst) يقننوم المصننرف ةاسننتخدام نظننام مننوديز اآللنن  لتقةننةم وتحلةننل المخنناطر

و ن  المملكن  الررةةن   الرنوك الرائدة علنع مسنتوى الرنالميتم استخدام ه ا النظام ما قرل الرديد ما المصارف وللمخاطر، و

ا هن ا النظنام منا إع ناء تصننةف مخناطر لكنل عمةنل، ويشنةر تصننةف المخناطر 
 
احتمناالن الترثنر  ن  السنداد  إلنعالسرودي . ويمك

  اثنننا نن  وقننت محنندد ولمنندة 
ً
 10هنن ا النظننام يسننت ةع المصننرف إع نناء درجنن  تصنننةف للرمننالء علننع  مننا طننالل .(PD) عشننر شننةرا

-" و "3" و "3ةاعترارهنا األسنوم، كمنا يسنتخدم التصننةف درجنان  رعةن  )مثنل "  10درجن   إلنعةاعتراره األ ضنل  1مستويان تردم ةدرج  

م المصننرف ةتمويننل الرمننالء النن يا "( إلع نناء تقةننةم مكثننر دقنن  الحتمنناالن الترثننر  نن  السننداد. كجننزء مننا سةاسننان المصننرف، يقننو3

 أعلع، ويقنوم المصنرف ةمراجرن  التقةنةم النداطل  للمخناطر ةشنكل  6حصلوا علع درج  عالة  ما التصنةف االئتمان  ما الدرج  

منتظم للتحقنق منا سنالم  مرنايرة ن اقنان الندرجان منع مسنتويان التصننةف ومنا ينرترط ةةنا منا ترثنران  ن  السنداد، كمنا تخضنع 

درجنن  مخناطر ائتمانةنن  مختلفن  ةننناًء علننع  إلنعنقنل التررلننان  إلننعخنناطر االئتمانةن  للمراقرنن  المسنتمرة، ممننا قند يننؤدي جمةنع الم

عوامنننل نوعةننن  مو كمةننن  متنوعننن  مرتر ننن  ةرمةنننل محننندد مثنننل التغةةنننران  ننن  القنننوائم المالةننن  المدققننن ، وااللتنننزام ةالترةننندان 

 .القتصادي  والتجاري والتغةران اإلداري  وك لك التغةران الرةئة  وا

يننتم تقنندير مخنناطر االئتمننان  نن  محفظنن  األ ننراد ةننناًء علننع درجننان الجنندارة االئتمانةنن  للفننرد المسننتمدة مننا منصنن  تسننجةل نقنناط 

 االئتمان اآللة  وال تخضع للتقةةم عرر نظام موديز للتقةةم الداطل  للمخاطر.
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 م انخفاض قيمة الموجوداتيإطار مفاه

خاطر الترثر    السداد كما    تاريخ إعداد التقرينر منع مخناطر الترثنر المتوقرن   ن  تناريخ اإلنشناء، و ن  حنال يقارن المصرف م

 يننتم نقننل تصنننةف الرمةننل مننا المرحلنن  األولننع  االئتمننان التغةننر  نن  التقةننةم 
ً
المرحلنن  الثانةنن  مو الثالثنن ، وعلةنن  يننتم  إلننعجوهريننا

ا  ن   تنرة زمنةن  محنددة  12مندة تغةةر منةجة  تقندير الترثنر  ن  السنداد منا 
ً
قةناس تقندير الترثنر  ن  السنداد علنع  إلنعشنةر

منندى عمننر األصننل. يجمننع المصننرف تررلننات  االئتمانةنن  علننع مسنناس الخصننائص المشننترك  لمخنناطر االئتمننان ةةنندف تحدينند الزيننادة 

 :ئتمان المشترك الجوهري     مخاطر االئتمان    الوقت المناسب.  ةما يل  قائم  ةأهم طصائص مخاطر اال

 

 نوع التررلان (م

 التقةةم االئتمان  للرمةل (ب

 نوع الضمان (ن

 قةم  الضمان (ث

 الدورة االقتصادي  وسةناريو النظرة المستقرلة  (ج

 تاريخ نشأتةا (ح

 حتع تاريخ االستحقاقالمترقة  المدة  (خ

 .الموقع الجغرا   للرمةل (د

 الصناع  (ذ

  
 ل و قات  المالة  علع ثالث مراحيوزع المصرف موجود

ً
 ، كما يل :9-لمنةجة  المرةار الدول  للتقرير المال  رقم ا

 مو الجديدة  – 1المرحلة 
ً
والت  ةتاريخ إعداد القوائم المالة  "الموجودان الرامل ": وه  الموجودان المالة  الموجودة مسرقا

شةر  12  المترلق  ةةا علع مساس مخصصان انخفا  القةم ةإثرانويقوم المصرف من  نشأتةا.  مخاطرها االئتمانة  لم تزد

 القادم (. ويتم إثران األرةاح المترلق  ةتلك  12)عرر تقدير احتماالن الترثر طالل  ترة  عند نق   ما الزما الحتماالن الترثر
ً
شةرا

 . اإلجمالةالموجودان علع مساس القةم  الد تري  

 

مالة  الت  تدهورن جودتةا االئتمانة  ةشكل جوهري من  نشأتةا. "الموجودان لرةف  األداء": وه  الموجودان ال – 2المرحلة 

عند تحديد ما إذا كان هناك مخاطر جوهري  قد حدث من  اإلنشاء، يقوم المصرف ةتقةةم التغةر، إن وجد،    مخاطر الترثر    

 .السداد علع مدى الرمر المتوقع لألصول المالة 

ومنا يترتنب علنع ذلنك منا احتسناب لخسنائر االئتمنان المتوقرن  علنع  2ر المرحلن  إن الرامل األساس  لتصننةف مي حسناب  ن  إطنا

 عنند ا تنرا  ال يمكنا دحضن   ن  حالن  المتنأطر عنا السنداد لمندة 
ً
نا(  30مدى عمر األصل تستند علع تجاوز  ترة السداد )غالرنا

ً
يوم

الدرجن  المحنددة و نق  إلنعئتمنان قند تندهورن هنو قنرار لجنن  االئتمنان ةنأن جنودة اال 2ومع ذلك،  إن مهم عامل لتصنةف المرحلن  

نا عنادة منا  30. ةالنسر  للرمالء منا األ نراد،  نإن الترثنر  ن  السنداد لفتنرة تتجناوز 9-المرةار الدول  للتقرير المال  توجةةان
ً
يوم

ائر االئتمنان ةشنأن طسنإثرنان مخصنص االنخفنا   ن  القةمن  ة يقنوم المصنرفتكون المؤشر لتصننةف الرمةنل  ن  المرحلن  الثانةن . 

علنع مندى عمنر احتماالن الترثر علع مدى عمر األصنل )عرنر تقندير احتمناالن الترثنر  إلعصل ةالرجوع علع مدى عمر األالمتوقر  

 . اإلجمالة(. ويتم إثران األرةاح المترلق  ةتلك الموجودان علع مساس القةم  الد تري  األصل

 

وهنن  الموجننودان المالةنن  التنن  توجنند  ":لموجننودان غةننر الراملنن "ا المنننخفض الموجننودان ذان المسننتوى االئتمننان  – 3المرحلــة 

مؤشننران والننح  علننع انخفننا  قةمتةننا: ةالنسننر  للموجننودان منخفضنن  القةمنن  يقننوم المصننرف ةإثرننان مخصننص االنخفننا   نن  

 علنع احتمناالن ترثنر السندا علع مدىالقةم  ةقدر الخسائر االئتمانة  المتوقر  
ً
د علنع مندى عمنر األصنل كمنا عمر األصل اسنتنادا

  .اإلجمالة.  ويتم إثران األرةاح المترلق  ةتلك الموجودان علع مساس القةم  الد تري  2هو الحال    المرحل  

 

 "تعريف "تعثر السداد

قان يترع المصرف ترريفان ةازل المترلق  ةترثر السداد، ةمرنع من المترثر    السداد "هو الرمةنل الن ي تنأطر  ن  سنداد مسنتح

ا ما تاريخ االستحقاق. 90المرلغ األساس مو الرةح مو مي التزام مادي للمصرف ألكثر ما 
ً
 يوم

 

 المبالغ المشطوبة

يقننوم المصننرف ةشنن ب التررلننان للتمويننل ةشننكل كلنن  مو جزئنن ،  قننط  نن  الحنناالن التنن  يسننتنفد  ةةننا المصننرف جمةننع الجةننود 

جد مي احتماالن مرقول  للتحصةل    المسنتقرل المنظنور. ينتم شن ب المرنالغ من  ال يو إلعالرملة  للتحصةل والمرالج ، وطلص 

إلننراف جةننود االسننترداد والتحصننةل التنن  يقننوم ةةننا  إلننعةرنند الحصننول علننع الموا قننان الم لوةنن  وال يننؤدي شنن ب المرننالغ 

 .المصرف، ةما    ذلك المتاةران النظامة  والقضائة 
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 خسائر االئتمان المتوقعتقييم المراحل وتقدير  -انخفاض القيمة 

(  ن  كنل  تنرة إعنداد ECLيثرت المصرف مخصصان انخفا  القةم  علع مساس ثاةت ما طالل احتسناب طسنائر االئتمنان المتوقرن  )

ا لمرةار المحاسر  الدولة  رقنم
ً
كاننت تسنتند علنع  39-القوائم المالة .    حةا من مت لران إثران مخصصان انخفا  القةم  و ق

ر المتكردة حةنث ينتم االعتنراف ةنأن األصنل مننخفض القةمن   قنط عنند حندوث الخسنارة الفرلةن ، إال من مت لرنان المرةنار نةج الخسائ

 اتررنننت منةجننن 9-لةننن  رقنننمالننندول  للتقنننارير الما
ً
 مسنننتقرلة ا

ً
 منننا الخسنننائر  ا

ً
ةاألطننن   ننن  االعترنننار الخسنننائر االئتمانةننن  المتوقرننن  ةننندال

 المتكردة.

ع الحسناةان  ن  محفظن  تموينل المصنرف تصننف  ن  "المرحلن  األولنع" منا لنم يوجند منا يسنتدع  وةموجب ه ا النةج،  إن جمةن

محند المنرحلتةا إمنا "لنرةف  إلنعمخصصنان انخفنا  القةمن   ثرنانإلتحويل ه ه الموجودان ةموجب القواعد والمرادئ التوجةةة  

  يل  وصف مختصر لمستويان مخاطر االئتمان:األداء" )المرحل  الثانة (، مو "منخفض القةم ")المرحل  الثالث (.  ةما 

 

 خسائر االئتمان

ةشننكل مرسننط ترننرف طسننائر االئتمننان ةأنةننا الفننرق ةننةا قةمنن  مجمننوع التنند قان النقدينن  التراقدينن  المسننتحق  للمصننرف وقةمنن  

ر علننع قننندرة ةا، لوجنننود  ننروف مرةننن  تنننؤثالمتمننولالتنند قان النقدينن  المنخفضننن  التنن  يتوقننع من ينننتم اسننتالمةا ةالفرنننل مننا 

كامننل التنند قان النقدينن  التراقدينن  )طسننارة ائتمانةنن   إلننع االئتمانةنن لسننداد التزاماتنن  األصننلة . قنند يصننل حجننم الخسننائر  المتمننول

 .جزء ما تلك التد قان النقدي  التراقدي  إلع٪( مو 100ةنسر  

 

 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل

عنا  المتمنولدى عمر األصل ه  القةم  الحالة  المتوقرن  للخسنائر التن  قند تنشنأ  ن  حنال عجنز الخسائر االئتمانة  المتوقر  م

الو اء ةالتزامات  طالل  تنرة وجنود األصنل المنال ، وتقناس تلنك الخسنائر ةمنا يرنادل الننقص  ن  التند قان النقدين  التراقدين ، منع 

  .عمر األصل المال مراعاة احتماالن ترثر الرمةل    السداد    مي وقت طالل  ترة 

 

 شهرا 12المتوقعة لفترة  االئتمانخسائر 

 جننزء مننا الخسننائر االئتمانةنن  المتوقرنن   12لفتننرة المتوقرنن   االئتمانةنن الخسننائر  ترترننر
ً
عمننر األصننل والتنن  يننتم  علننع منندىشننةرا

 التالةنن   نن  إجمننال  طسننائر عشننر شننة االثننناحسنناةةا ةضننرب احتمننال الترثننر المتوقننع  نن  السننداد علننع األداة المالةنن  طننالل  تننرة 
ً
را

نر ذلنك عنا الرجنز النقندي المتوقنع 
 
االئتمان )علع مدى عمر األصل( المتوقر  والت  قد تنتج عا ه ا الترثر    السنداد.  وال يرر

ا القادم  مو التوقران    الترثنر عنا السنداد طنالل 
ً
نر عنا ا االثنناعلع مدار االثنا عشر شةر

 
 المقرلن ، ولكنا يرر

ً
لخسنارة عشنر شنةرا

 المقرلنن . يننتم تحويننل األصننل مننا  ااالثننناالئتمانةنن  الكاملنن  علننع مصننل مننرجح ةاحتمننال حنندوث الخسننارة علةنن   نن   تننرة 
ً
عشننر شننةرا

(  12" )الخسائر االئتمانة  المتوقر  لفترة 1"المرحل  
ً
" )الخسنائر االئتمانةن  المتوقرن  علنع مندى عمنر األصنل( 2"المرحلن   إلعشةرا

ةننر  نن  جودتنن  االئتمانةنن  مننن  االعتننراف األولنن . يننتم ت رةننق الخسننائر االئتمانةنن  المتوقرنن  علننع منندى عمننر عننند حنندوث تنندهور كر

 علع المدينةا ال يا تم تصنةفةم    المرحل  "
ً
 ".3األصل ميضا

 

 التعثراحتماالت 

ر االئتمانةنن  المتوقرنن . يمثننل "احتمننال الترثننر" محنند مهننم الرناصننر  نن  تقةننةم مخنناطر االئتمننان، ويسننتخدم  نن  احتسنناب الخسننائ 

للمقتننر (. يننتم رةننط كننل  ائتمننان ةا )تصنننةف المتمننول"نمنناذج مخنناطر االئتمننان" لتحدينند تصنننةف مخنناطر  اإلنمنناءيسننتخدم مصننرف 

 12ةا مع احتماالن الترثر    السداد    وقت محندد لتقندير احتمناالن حندوث الترثنر طنالل  تنرة المتمولتصنةف ائتمان  ألي ما 

ا.  ويتم
ً
ةرد ذلك استخدام الروامل االقتصادي  الحتساب التوقران واحتماالن للترثنر  ن  السنداد لفتنران مترنددة، ومنا ثنم  شةر

يتم استخدام ه ه الفتران المترددة )هةكل  احتماالن الترثر(  ن  احتسناب الخسنائر االئتمانةن  المتوقرن  مندى عمنر األصنل. قنام 

للدورة االقتصادي  السنتنتاج تقنديران الترثنر  ن  السنداد )تمثنل التقنديران المرتقرن  المصرف ةصةاغ  ثالث  سةناريوهان مستقرلة  

 علع المراحل المختلف  للدورة االقتصادي ( علع سنرةل المثنال،  إنن  منا المحتمنل  ن  
ً
، استنادا

ً
 مو هروطا

ً
لنترثران السداد صرودا

ال رةر  للرمةل المصنف تحت المرحل  الثانةن  منع وجنود عالمنان حال كانت الرةئ  االقتصادي  تمر ةحال  ت ة ب، من يتدهور الولع 

والح  لنقاط الضرف االئتمان . وعلع الركس ما ذلك،    حنال كاننت الرةئن  االقتصنادي  تمنر ةحالن  انترناي،  قند يتحسنا ولنع 

رة علنع االسنتمرار والتن  منا الرمةل. يأط  المصرف    االعترار عند احتساب احتماالن الترثر علع مدى عمر األصل ترنديالن القند

 .شأنةا الدالل  علع من     حال قدرة الرمةل علع االستمرار لفترة زمنة  مطول،  إن احتمال ترثره تكون مقل

 

 الخسارة عند التعثر

قان (، ه  تقندير للخسنارة الناتجن  عنا الترثنر  ن  السنداد، وينتم قةاسنةا عرنر احتسناب الفنرق ةنةا التند LGDالخسارة عند الترثر )

 النقدي  التراقدي  المستحق  والتد قان الت  يتوقرةا المقر ، ةما    ذلك قةم  مي لمانان.

 يستخدم المصرف "مصفو   قواعد احتساب الخسائر عند الترثر" اآلتة :
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ن -
 
ئتمانةن  ٪ كخسنائر عنند الترثنر كحند مدننع الحتسناب الخسنائر اال50ترلنغ  نسنر  المصنرف ان ةندون لنمانان، يحتسنبةالنسنر  للتررل

 ويشمل جمةع المراحل الثالث. 9-المتوقر  ةموجب مت لران المرةار الدول  للتقرير المال  رقم

-  
 
ان ةضمانان، يتم مط  الضمانان المؤهل     االعترار لما مصنفو   قواعند احتسناب الخسنارة عنند الترثنر لرمنالء ةالنسر  للتررل

 :الروامل التالة  إلع٪ كحد مدنع ةالنظر 20لترثر ةنسر  التجزئ  والشركان ةحةث يردم احتساب الخسائر عند ا

 .التوقران المستقرلة  لتقدير قةم  الضمانان، ةما    ذلك الخصومان المتوقر  عند الرةع 

 .)الوقت الالزم لالستفادة ما الضمانان )وغةرها ما المستردان 

 التكالةف الخارجة  الالزم  لالستفادة ما الضمانان. 

 

المؤشنننران االقتصنننادي  و نننق ثالثننن   ننن  المتوقرننن  عنننند التغةنننران  االئتمانةننن آلتننن  األثنننر علنننع احتسننناب الخسنننائر يولنننح الجننندول ا

 ا ترالان مختلف  يستخدمةا المصرف

 

2019 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

أرصدة لدى البنوك 

 التمويل االستثمارات األخرىوالمؤسسات المالية 

مخصص انخفاض قيمة 

  تمانيةاالرتباطات االئ

  179,937   2,584,758   25,185   1,530 ساس  )مرجح الحدوث(اال ترا  األ

  179,933   2,583,733   25,185   1,530 ا ترا  االرتفاع

  184,807   2,633,771   27,889   1,626 االنخفا ا ترا  

 

 

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

مرصدة لدى الرنوك 

 التمويل االستثماران األطرىة  والمؤسسان المال

مخصص انخفا  قةم  

  االرتراطان االئتمانة 

 ساس  )مرجح الحدوث(اال ترا  األ
3,863 18,069 2,301,086 204,643 

 204,643 2,258,312 16,704 3,383 ا ترا  االرتفاع

 209,213 2,308,742 17,373 3,569 االنخفا ا ترا  

 

 : األخرىصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية مخاطر األر  تصنيف   1.1.26
 

 2019 2018 

  12طسائر االئتمان المتوقر  لفترة  
ً
 شةرا

  )ةآالف الرياالن السرودي (

  األخرىاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 8,297,069 2,135,611 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 - 8,833 االستثماردرج  مقل ما  - 6 إلع 5ةالمستوى 

 - 1,355 ةدون تصنةف ائتمان  

 8,297,069 2,145,799  اإلجمالي

 (3,863) (1,530) مخصص انخفا  القةم  

 8,293,206 2,144,269 الصافي 
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 مخاطر االستثمارات في الصكوك والمرابحة:  تصنيف  2.1.26

 2019 2018 

  12طسائر االئتمان المتوقر  لفترة  
ً
 شةرا

  )ةآالف الرياالن السرودي (

  بالقيمة المستنفذة  –و مرابحة  استثمارات صكوك

 1,907,707 1,912,152 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

  بالتكلفة المستنفذة – استثمارات صكوك

 10,984,720 15,574,417 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 56,476 56,476 االستثمار درج  مقل ما - 6 إلع 5ةالمستوى 

 15,630,893 11,041,196 

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   –استثمارات صكوك 

 3,088,529 3,406,416 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

   اإلجمالي -مرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي واستثمارات صكوك 

 15,980,956 20,892,985 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 56,476 56,476 درج  مقل ما االستثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 16,037,432 20,949,461  اإلجمالي

 (18,069) (25,185) مخصص انخفا  القةم  

 16,019,363 20,924,276 الصافي 

 
 

واالسننتثماران  نن  الصننكوك ترنند لننما ن نناق "اسننتثماران مننا إن التررلننان للمخنناطر االئتمانةنن  مننع الرنننوك والمؤسسننان المالةنن  

االسنتثماران ذان نوعةن   إلنعلحد كرةنر،  االئتمان، وه  االستثماران الخالة  ما مخاطر االئتمانة الدرج  األولع" ما ناحة  الجودة 

، وةناًء علع ذلك يتم قةاس طسائر االئتمان المتوقر  لةا لفترة  ائتمانة مخاطر 
ً
.  12جةدة جدا

ً
 شةرا
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 :معامالت تمويل العمالءمخاطر تصنيف    3.1.26

م 2019ديسمبر  31   

 
 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
ً
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 اإلجمالي

ةآالف الرياالن السرودي ()   

 األفرادعمالء –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 ةدون تصنةف ائتمان 

 340,493 340,493 - - تمويل منخفض القةم 

 20,106,690 340,493 311,686 19,454,511 إجمالي التمويل 

 (568,606) (216,421) (55,776) (296,409) مخصص انخفا  القةم  

 19,158,102 255,910 124,072 19,538,084 

 عمالء الشركات –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحت المالحظ  -  7ةالمستوى 

 1,502,241 1,502,241 - - تمويل منخفض القةم 

 77,279,466 1,502,241 6,282,181 69,495,044 إجمالي التمويل 

 (2,016,152) (916,765) (692,353) (407,034) مخصص انخفا  القةم  

 69,088,010 5,589,828 585,476 75,263,314 

 اإلجمالي –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحت المالحظ  -  7ةالمستوى 

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 ن تصنةف ائتمان  ةدو

 1,842,734 1,842,734 - - تمويل منخفض القةم 

 97,386,156 1,842,734 6,593,867 88,949,555 إجمالي التمويل 

 (2,584,758) (1,133,186) (748,129) (703,443) مخصص انخفا  القةم  

 94,801,398 709,548 5,845,738 88,246,112 التمويل، صافي 
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م 2018ديسمرر  31   

 
 االئتمانطسائر 

المتوقر  لفترة 

12  
ً
 شةرا

 االئتمانطسائر 

المتوقر  علع 

مدى عمر األصول 

غةر منخفض  

 القةم 

 االئتمانطسائر 

المتوقر  علع مدى 

عمر األصول منخفض  

 القةم  )غةر عامل (
 اإلجمال 

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 األفرادعمالء  –بالتكلفة المستنفذة  تمويل العمالء معامالت

 15,709,601 - 141,962 15,567,639 ةدون تصنةف ائتمان 

 566,526 566,526 - - تمويل منخفض القةم 

 16,276,127 566,526 141,962 15,567,639 إجمالي التمويل 

 (627,933) (336,388) (42,308) (249,237) مخصص انخفا  القةم  

 15,318,402 99,654 230,138 15,648,194 

 عمالء الشركات–بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 20,653,401 - - 20,653,401 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 1,162,980 - 1,162,980 - حظ تحت المال -  7ةالمستوى 

 710,125 710,125 - - تمويل منخفض القةم 

 69,914,109 710,125 11,228,513 57,975,471 إجمالي التمويل 

 (1,673,153) (579,842) (682,297) (411,014) مخصص انخفا  القةم  

 57,564,457 10,546,216 130,283 68,240,956 

 اإلجمالي –التكلفة المستنفذة ب معامالت تمويل العمالء

 20,653,401 - - 20,653,401 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 1,162,980 - 1,162,980 - تحت المالحظ  -  7ةالمستوى 

 15,709,601 - 141,962 15,567,639 ةدون تصنةف ائتمان  )عمالء األ راد(

 1,276,651 1,276,651 - - تمويل منخفض القةم 

 86,190,236 1,276,651 11,370,475 73,543,110 إجمالي التمويل 

 (2,301,086) (916,230) (724,605) (660,251) مخصص انخفا  القةم  

 83,889,150 360,421 10,645,870 72,882,859 التمويل، صافي 

 

يمثل: طالة  ما مخاطر االئتمان لحد كرةر، جودة االئتمان قوي  ةشكل استثنائ ، نوعة  مخاطر  4-1ةاس المصرف للمخاطر ما مق

.
ً
 ائتمان ممتازة، نوعة  مخاطر ائتمان جةدة جدا

 مرلة . إلعيمثل: جودة ائتمان جةدة  6-5مقةاس المصرف للمخاطر ما 

 .حظ الماليمثل: تحت  7مقةاس المصرف للمخاطر 
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 تحليل أعمار معامالت التمويل )متأخرة السداد لكن غير منخفض القيمة(:    4.1.26

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الشركات األفراد

 1,368,252 744,922 623,330 يوم 30 إلعما يوم 

 990,061 533,062 456,999 يوم 90 إلعيوم  31ما 

 25,956 25,956 - يوم 180 إلعيوم  91ما 

 929,883 929,883 - يوم 180مكثر ما 

 3,314,152 2,233,823 1,080,329 اإلجمالي

 

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 اإلجمال  الشركان األ راد

 2,537,541 1,684,147 853,394 يوم 30 إلعما يوم 

 562,712 348,438 214,274 يوم 90 إلعيوم  31ما 

 - - - يوم 180 إلعيوم  91 ما

 733,503 733,503 - يوم 180مكثر ما 

 3,833,756 2,766,088 1,067,668 اإلجمال 

 

 االئتمانيةمن حيث الجودة مخاطر االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة تصنيف    5.1.26

م  2019ديسمبر  31   

 
 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
ً
 شهرا

 االئتمانر خسائ

المتوقعة على مدى 

عمر األصول غير 

 منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 اإلجمالي القيمة )غير عاملة(

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة

 772,613 - - 772,613 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 6,041,438 - 249,027 5,792,411 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 1,303,221 - 1,303,221 - تحت المالحظ  -  7ةالمستوى 

 589,296 - 12,770 576,526 ةدون تصنةف ائتمان 

 106,532 106,532 - - منخفض القةم 

 8,813,100 106,532 1,565,018 7,141,550  بالمعادل االئتماني اإلجماليالمبلغ 

مخصص انخفاض قيمة االرتباطات االئتمانية 

 179,937 79,737 50,895 49,305 وااللتزامات المحتملة
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م 2018ديسمرر  31   

 
 االئتمانطسائر 

المتوقر  لفترة 

12  
ً
 شةرا

 االئتمانطسائر 

المتوقر  علع مدى 

عمر األصول غةر 

 منخفض  القةم 

 الئتماناطسائر 

المتوقر  علع مدى 

عمر األصول منخفض  

 اإلجمال  القةم  )غةر عامل (

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة

 630,470 - - 630,470 درج  استثمار -  4 إلع 1ةالمستوى 

 5,792,637 - 1,143,515 4,649,122 مقل ما درج  استثمار - 6 إلع 5ةالمستوى 

 88,430 - 88,430 - تحت المالحظ  -  7ةالمستوى 

 688,142 - 21,261 666,881 ةدون تصنةف ائتمان 

 54,177 54,177 - - منخفض القةم 

 7,253,856 54,177 1,253,206 5,946,473  بالمعادل االئتماني اإلجماليالمبلغ 

مخصص انخفاض قيمة االرتباطات االئتمانية 

 204,643 40,633 46,522 117,488 زامات المحتملةوااللت

 

 يلي بيان بتركزات مخاطر التمويل ومخصص االنخفاض في القيمة حسب القطاعات االقتصادية: فيما   2.26

 م 2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 غير عامل عامل

 خسائر االئتمان المتوقعة

على مدى العمر للتمويل 

 منخفض القيمة

 صافي التمويل،

 5,800,169 - - 5,800,169 حكومة  وشر  حكومة 

 10,415,050 (318,437) 617,584 10,115,903 صناعة 

 2,226,299 - - 2,226,299 الكةرةاء، المةاه، الغاز، الخدمان الصحة 

 6,869,180 (217,219) 202,437 6,883,962 ،اإلنشاءانالمران ، 

 7,724,478 (23,419) 30,000 7,717,897 الخدمان

 407,544 - - 407,544 الترديا

 3,330,798 - - 3,330,798 الزراع 

 19,890,269 (216,421) 340,493 19,766,197 ستةالك  تمويل االال

 5,130,399 - - 5,130,399 المواصالن واالتصاالن

 8,828,748 (292,144) 445,783 8,675,109 التجارة

 20,761,852 (65,546) 206,437 20,620,961 الرقاران

 4,868,184 - - 4,868,184 مطرى

 95,543,422 1,842,734 (1,133,186) 96,252,970 

 (1,451,572)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 94,801,398    التمويل، صافي
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 م 2018

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 غةر عامل عامل

 طسائر االئتمان المتوقر 

علع مدى الرمر للتمويل 

 منخفض القةم 

 التمويل، صا  

 4,390,735 - - 4,390,735 حكومة  وشر  حكومة 

 10,312,581 (59,825) 99,778 10,272,628 صناعة 

 1,801,280 - - 1,801,280 الكةرةاء، المةاه، الغاز، الخدمان الصحة 

 5,388,324 (71,875) 77,566 5,382,633 اإلنشاءانالمران ، 

 8,103,671 (31,998) 49,050 8,086,619 الخدمان

 490,868 - - 490,868 الترديا

 2,736,475 - - 2,736,475 الزراع 

 15,939,739 (336,388) 566,526 15,709,601 ستةالك  تمويل االال

 4,442,966 - - 4,442,966 المواصالن واالتصاالن

 10,280,789 (286,400) 341,651 10,225,538 التجارة

 17,781,007 (129,744) 142,080 17,768,671 الرقاران

 3,605,571 - - 3,605,571 مطرى

 84,913,585 1,276,651 (916,230) 85,274,006 

 (1,384,856)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 83,889,150    التمويل، صافي

 

 :الضمانات  3.26

طات  االعتةادي ، ةضمانان كتأمةا ةغر  الحد ما مخاطر االئتمان. تتكون ه ه الضمانان،    الغالب، يحتفظ المصرف، طالل نشا

ةلغت الضمانان  م2019ديسمرر  31ما ودائع الرمالء، ولمانان مالة ، ومسةم، وعقاران وموجودان ثاةت  مطرى. كما    

 .ملةون ريال سرودي( مقاةل التمويل ةضمانان 134,715: م2018ملةون ريال سرودي ) 136,643المحتفظ ةةا لدى المصرف 

 : ةما يل  ةةان ةمرالغ الضمانان المالة  المحتفظ ةةا كضمانان للتمويل والت  انخفضت قةمتةا االئتمانة 

 2018 2019 تغطية الضمان

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 883,869 1,061,209 %50مقل ما 

 92,922 30,405 %70 إلع% 51ما 

 299,860 751,120 %70مكثر ما 

 1,276,651 1,842,734 اإلجمالي

 

لم تتغةر سةاسان المصرف المترلق  ةالحصول علع الضمانان ةشكل كرةر طالل الرام ولم يكا هناك تغةةر كرةر ةالجودة 

   للضمانان الت  يحتفظ ةةا المصرف.اإلجمالة

 : لتمويلا لدى المصرف مقاةلودع  األنواع الرئةسة  للضمانان الم اآلت الجدول يولح 

 2018 2019 أنواع الضمانات 

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

 96,117,294 99,139,557 عقاران وموجودان ثاةت 

 7,675,204 4,194,732 مسةم

 30,922,607 33,308,205 مطرى

 134,715,105 136,642,494 اإلجمالي
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ي للموجــــودات الماليــــة، والمطلوبــــات الماليــــة والتعهــــدات وااللتزامــــات يلــــي بيــــان بــــالتركز الجغرافــــ فيمــــا   4.26

 المحتملة:

 م 2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 األخرىالخليجي 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية

لنقد نقد ومرصدة لدى مؤسس  ا

 8,039,748 - - - 8,039,748 الررة  السرودي

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 256,787 66,133 182,455 8,199    - حساةان جاري 

 1,887,482    - 450,112 1,337,617 99,753 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 استثمارات، صافي

 17,540,571    -    - 56,148 17,484,423 استثماران ةالتكلف  المستنف ة

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

 3,605,945    - 753 88,434 3,516,758 طالل الدطل الشامل اآلطر

استثماران مدرج  ةالقةم  

 2,254,860 394,221    -    - 1,860,639 الرادل     قائم  الدطل

 76,284    -    -    - 76,284 مطرى

  صافي تمويل،

  19,538,084     -     -     -   19,538,084   راداأل

 75,263,314  3,078,288     -     -  72,185,026 الشركان

  876,514     -     -     -  876,514  موجودان مطرى

 129,339,589  3,538,642   633,320   1,490,398  123,677,229 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 األخرى المؤسسات الماليةو للبنوك رصدةأ

 65,071 22,287 55    - 42,729 تحت ال لب

 3,224,773 128,436    - 1,115,188 1,981,149 استثماران ألجل

 ودائع العمالء 

  58,993,833     -     -     -   58,993,833  ودائع تحت ال لب

  43,069,002     -     -     -   43,069,002  استثماران عمالء ألجل 

  3,745,141     -     -     -   3,745,141  م لوةان مطرى

  109,097,820   150,723   55   1,115,188   107,831,854 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,884,336    -    -    - 2,884,336 اعتمادان مستندي  

 10,514,834    -    -    - 10,514,834 ط اةان لمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

 417,788    -    -    - 417,788 للنقض

إجمال  الترةدان وااللتزمان 

 14,155,498    -    -    - 14,155,498 المحتمل 

      
 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( المعادل االئتماني بقيمة) يةئتماناال اتعرضالحد األقصى للت

 576,867    -    -    - 576,867 اعتمادان مستندي  

 7,814,136    -    -    - 7,814,136 ط اةان لمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

 83,557    -    -    - 83,557 للنقض

إجمال  الحد األقصع للتررلان 

 8,813,100 - - - 8,813,100 االئتمانة 
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 م2018

 )ةآالف الرياالن السرودي (

المملك  الررةة  

 السرودي 

 التراون دول مجلس

 األطرىالخلةج  

 اإلجمال  دول مطرى موروةا األوسط ومن ق  الشرق

      الموجودات المالية

رصدة لدى مؤسس  النقد نقد وم

 7,359,684 - - - 7,359,684 الررة  السرودي

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 162,707 55,766 99,732 7,209 - حساةان جاري 

 8,130,499 - 682,660 1,556,468 5,891,371 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - - 56,415 12,878,544 تنف ةاستثماران ةالتكلف  المس

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

 3,196,963 - 768 85,067 3,111,128 طالل الدطل الشامل اآلطر

استثماران مدرج  ةالقةم  

 2,180,148 422,936 - - 1,757,212 الرادل     قائم  الدطل

 87,108 - - - 87,108 مطرى

 صافي  تمويل،

 15,648,194 - - - 15,648,194 األ راد

 68,240,956 2,355,209 - - 65,885,747 الشركان

 1,562,514 - - - 1,562,514 موجودان مطرى

 119,503,732 2,833,911 783,160 1,705,159 114,181,502 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 األخرى المؤسسات الماليةو للبنوك رصدةأ

 217,410 117,345 - 559 99,506  لبتحت ال

 6,100,926 255,726 - 85,429 5,759,771 استثماران ألجل

 ودائع الرمالء 

 54,437,847 - - - 54,437,847 ودائع تحت ال لب

 35,690,291 - - - 35,690,291 استثماران عمالء ألجل 

 2,943,812 - - - 2,943,812 م لوةان مطرى

 99,390,286 373,071 - 85,988 98,931,227 الماليةإجمالي المطلوبات 

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,882,717 - - - 2,882,717 اعتمادان مستندي  

 8,837,299 - - - 8,837,299 ط اةان لمان 

 255,025 - - - 255,025 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

 574,565 - - - 574,565 للنقض

مال  الترةدان وااللتزمان إج

 12,549,606 - - - 12,549,606 المحتمل 

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( المعادل االئتماني بقيمة) يةئتماناال اتالحد األقصى للتعرض

 576,542 - - - 576,542 اعتمادان مستندي  

 6,307,376 - - - 6,307,376 ط اةان لمان 

 255,025 - - - 255,025 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

 114,913 - - - 114,913 للنقض

إجمال  الحد األقصع للتررلان 

 7,253,856 - - - 7,253,856 االئتمانة 
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 انخفاض قيمة التمويل: اتفيما يلي بيان بالتوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص   5.26

2019 

  ()ةآالف الرياالن السرودي

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق األخرى

      صا   التمويل غةر الرامل،

 340,493    -    -    - 340,493 األ راد

 1,502,241    -    -    - 1,502,241 الشركان

 1,842,734    -    -    - 1,842,734 اإلجمال 

     -    -    -  التمويل قةم مخصص انخفا  

 568,606    -    -    - 568,606 األ راد

 2,016,152    -    -    - 2,016,152 الشركان

 2,584,758    -    -    - 2,584,758 اإلجمال 
 
 

2018 

  )ةآالف الرياالن السرودي (

المملك  الررةة  

 السرودي 

الخلةج   تراونال دول مجلس

 اإلجمال  دول مطرى موروةا األوسط ومن ق  الشرق األطرى

      صا   التمويل غةر الرامل،

 566,526 - - - 566,526 األ راد

 710,125 - - - 710,125 الشركان

 1,276,651 - - - 1,276,651 اإلجمال 

      التمويل قةم مخصص انخفا  

 627,933 - - - 627,933 األ راد

 1,673,153 - - - 1,673,153 الشركان

 2,301,086 - - - 2,301,086 اإلجمال 

 

 السوق مخاطر - 27

تمثننل مخنناطر السننوق مخنناطر ت ةنن ب القةمنن  الرادلنن  للتنند قان النقدينن  المسننتقرلة  لننألدوان المالةنن  نتةجنن  للتغةننر  نن  محننددان 

 إلنعرن ، مسنرار السنلع. ويصننف المصنرف تررلنات  لمخناطر السنوق السوق مثل مسرار األسةم، مردل الرائد، مسرار الصنرف األجن

 "مخاطر سوق تجاري " مو "مخاطر سوق غةر تجاري ".

 

 تجاريةسوق الالمخاطر 

م ةشنكل 
 
يترر  المصرف لمخاطر سوق المتاجرة ةنسر  طفةف  علع محفظ  األسةم المملوك  ل  ةالرملن  المحلةن  والتن  تقنو

   مثر تقةةم تلك األسةم كرةح مو طسارة    قائم  الدطل الموحدة.مستمر حسب مسرار السوق ويؤط

 

 مخاطر السوق غير التجارية

 ولكا ةحدود ةسة   نتةج  لتقلب مسرار الرمالن األجنرة . وقند يترنر  
ً
تنشأ عادة ما التغةر    مردالن الروائد، وقد تنشأ ميضا

ن المحننتفظ ةةننا "كننأدوان مالةنن  ةالقةمنن  الرادلنن  مننا طننالل النندطل المصننرف لتلننك المخنناطر نتةجنن  التغةننر  نن  مسننرار االسننتثمارا

 الشامل اآلطر".
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 مخاطر معدل العائد   1.27

 للتغةننرتنشنأ تلننك المخنناطر 
ً
إمننا  نن  القنةم الرادلنن  مو  نن  التنند قان النقدينن  المسننتقرلة   والتنن  تننؤثر نن  مرندالن الروائنند  تررننا

للفجننوان  نن  هننامش الننرةح والتنن  يننتم مراقرتةننا مننا قرننل لجننن  الموجننودان  وقنند قننام المجلننس ةولننع حنندود المالةنن ،لننألدوان 

 ل ننول منندد  وترننديل هننوامش االعترنناراألمننوال  نن   تكلفنن والم لوةننان ةانتظننام وتقننوم مجموعنن  الخزيننن  ةاحتسنناب 
ً
األرةنناح تررننا

 مرامالن التمويل وولع السةول     السوق.

 للتغةننران المرقولنن  يولننح الجنندول اآلتنن  األثننر علننع مرنندل الرائنند لرن
ً
اصننر قائمنن  النندطل الموحنندة مو حقننوق المسنناهمةا تررننا

نر المفتنر   ن  مرندل الرائند  األطنرىوالممكن     مردالن الرائد، مع ثران ةناق  الروامنل المنؤثرة 
 
دون تغةنر، ويمثنل مثنر التغة

ان والم لوةننان المالةنن  المرتر نن  علننع صننا   النندطل مو حقننوق الملكةنن  مقنندار األثننر علننع مرنندل الرائنند علننع قاعنندة الموجننود

ةمرنندالن الرائنند والمقتننناة لغةننر مغننرا  المتنناجرة كمننا  نن  تنناريخ نشننر القننوائم المالةنن  للمصننرف ةرنند احتسنناب مننا يترلننق ةةننا مننا 

 لردم وجود تررلان جوهري ،    سجالن المصرف، لمخناطر تقلرنان مسنرار الرمنالن 
ً
استحقاقان ومراجران لةةكل  األسرار.  نظرا

ألجنرةنن  المترلقنن  ةننالموجودان والم لوةننان المالةنن  المرتر نن  ةمرنندالن الرائنند  ننإن جمةننع التررلننان  نن  سننجالن المصننرف تننتم ا

 مراقرتةا علع مساس عمل  النشر  قط. 

 

 الرياالت السعودية(بآالف األثر على حقوق الملكية ) 2019

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5 إلى 1من  شهر 12 إلى 3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

+10 (15,532) 2,659 (5,137) 12,265 (144,698) (134,911) 

-10 15,532 (2,659) 5,137 (12,265) 144,698 134,911 

 
 

 الرياالن السرودي (ةآالف األثر علع حقوق الملكة  ) 2018

الزيادة /النقص ةنقاط 

 اإلجمال  سنوان 5اكثر ما  سنوان 5 إلع 1ما  شةر 12 إلع 3 مشةر 3طالل  ثر علع صا   الدطلاأل األساس

 10 (19,765) 3,239 (4,845) (7,914) (82,429) (91,949) 

-10 19,765 (3,239) 4,845 7,914 82,429 91,949 

 
 

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

يقوم المصرف ةنإدارة آثنار مختلنف المخناطر المصناحر  للتقلرنان  ن  مسنتويان مرندالن الرائند السنائدة  ن  السنوق علنع مركنزه 

المننال  وتد قاتنن  النقدينن . يسننتخدم المصننرف مرنندالن الرائنند السننائدة ةننةا الرنننوك  نن  المملكنن  الررةةنن  السننرودي  ةالنسننر  

ريال السرودي، ومردالن الرائد السائدة ةةا الرنوك    لنندن ةالنسنر  لرملةنان التموينل ةالندوالر األمريكن  لرملةان التمويل ةال

وذلك كمردل مرةاري لتواريخ االسنتحقاق المختلفن ، و ن  حنال عندم تنو ر مرندالن الرائند المرةارين   ن  عملةنان ترنادل  رلةن  

مننا مجموعنن  الخزيننن . يقننوم المصننرف ةاحتسنناب مرنندالن الننرةح علننع  نن  األسننواق، يننتم مطنن  مرنندالن تكلفنن  األمننوال المقدمنن  

 (.التمويل )يت لب التمويل طويل األجل عادة مردل رةح معلعمساس االسرار السائدة ةةا الرنوك وعلع مساس استحقاق 

  للمصنرف مصننف  يلخص الجدول مدناه ترر  المصرف لمخناطر مرندالن الرائند ويتضنما الجندول القةمن  الد ترين  لنألدوان المالةن

.
ً
 حسب تواريخ تجديد األسرار مو تواريخ االستحقاق، ميةما يحدث موال
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2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد ومرصدة لدى مؤسس 

 8,039,748 8,039,748 - - - - لسروديالنقد الررة  ا

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  256,787   256,787     -     -     -     -  حساةان جاري 

 1,887,482    -     -     -     -  1,887,482 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 استثمارات، صافي

  17,540,571     -   7,154,989   10,380,587     -   4,995 استثماران ةالتكلف  المستنف ة

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

  3,605,945   222,240   2,254,693   1,129,012     -     -  طالل الدطل الشامل اآلطر

استثماران مدرج  ةالقةم  

  2,254,860   2,254,860     -     -     -     -  الرادل     قائم  الدطل

  76,284   76,284     -     -     -     -  مطرى

 تمويل، صافي

 19,538,084    -   6,126,062  9,351,334  2,826,872   1,233,816  األ راد

 75,263,314    -   14,457,607 17,812,042 25,055,159  17,938,506  الشركان

  2,413,893   2,413,893     -     -     -     -  ممتلكان ومردان، صا   

  962,473   962,473     -     -     -     -  موجودان مطرى

 131,839,441  14,226,285  29,993,351 38,672,975 27,882,031 21,064,799 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 األخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

  65,071   65,071     -     -     -     -  تحت ال لب

  3,224,773     -     -     -     -   3,224,773  استثماران ألجل

 ودائع العمالء

  58,993,833   55,560,183     -     -     -   3,433,650  ودائع تحت ال لب

  43,069,002     -   3,141   1,334,357   15,161,648  26,569,856  استثماران عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  م لوةان مطرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 131,839,441 82,112,016  3,141   1,334,357  15,161,648 33,228,279 المساهمين 

الرنود داطل  مثر الرائد علع

    -  (67,885,731)  29,990,210 37,338,618 12,720,383 (12,163,480) قائم  المركز المال 

مثر الرائد علع الرنود المدرج  

  14,155,498     -   51,189   3,414,011  7,396,619  3,293,679  طارج قائم  المركز المال 

 إجمال  الفجوة الخالر  

   30,041,399 40,752,629 20,117,002 (8,869,801) لرائد لمخاطر مردالن ا

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   82,041,229 51,999,830 11,247,201 (8,869,801) العائد معدالت لمخاطر
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2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 3طالل 

 مشةر

3 - 12 

 شةر

1 - 5 

 سنوان

 5مكثر ما 

 اإلجمال  ةروائد غةر مرترط سنوان

       الموجودات  

 نقد ومرصدة لدى مؤسس 

 7,359,684 7,359,684 - - - - النقد الررة  السرودي

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 162,707 162,707 - - - - حساةان جاري 

 8,130,499 - - 390,120 664,829 7,075,550 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 ت، صافياستثمارا

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثماران ةالتكلف  المستنف ة

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

 3,196,963 112,559 2,059,108 119,911 263,015 642,370 طالل الدطل الشامل اآلطر

استثماران مدرج  ةالقةم  

 2,180,148 2,180,148 - - - - الرادل     قائم  الدطل

 87,108 87,108 - - - - مطرى

 تمويل، صافي

 15,648,194 - 4,778,110 7,941,582 2,147,557 780,945 األ راد

 68,240,956 - 1,048,355 11,132,368 34,715,017 21,345,216 الشركان

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكان ومردان، صا   

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودان مطرى

 121,537,970 13,498,958 14,027,698 25,474,274 37,790,418 30,746,622 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 األخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

 217,410 217,410 - - - - تحت ال لب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثماران ألجل

 لعمالءودائع ا

 54,437,847 50,312,490 - - - 4,125,357 ودائع تحت ال لب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثماران عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - م لوةان مطرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 121,537,970 75,621,396 - 1,159,006 7,388,759 37,368,809 المساهمين 

مثر الرائد علع الرنود داطل 

 - (62,122,438) 14,027,698 24,315,268 30,401,659 (6,622,187) قائم  المركز المال 

مثر الرائد علع الرنود المدرج  

 12,549,606 - 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 طارج قائم  المركز المال 

 إجمال  الفجوة الخالر  

   14,071,946 27,166,389 36,984,543 (3,550,834) لمخاطر مردالن الرائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   74,672,044 60,600,098 33,433,709 (3,550,834) العائد معدالت لمخاطر
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 مخاطر العمالت:  2.27

إن إطنار عمنل وسةاسن  تقرنل المخناطر  ن    الرمالن.قةم األدوان المالة  نتةج  لتغةر مسرار صرف تنشأ مخاطر الرمالن عند تغةر 

 ألرصدةالمصرف قد ولرت 
ً
منا ذلنك  قند يترنر  المصنرف لمخناطر الرمنالن ةحندود طفةفن   وعلع الرغم مجنرة ،كل عمل   حدودا

 لكننون موجننودان المصننرف 
ً
 نظننرا

ً
األمريكنن  )ةمسننتوى مقننل( مو ةرمننالن  مو ةالنندوالردي ةالريننال السننرو وم لوةاتنن  مقومنن نسننرةا

 مطرى يرترط سرر صر ةا ةالدوالر األمريك .

 

 لمخاطر اسرار صرف الرمالن االجنرة  كما    
ً
 ديسمرر: 31يرةا الجدول مدناه ملخصا

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

   الموجودات

 143,207  155,911  النقد الررة  السرودي  لدى مؤسس  د ومرصدةنق

 3,782,709  1,570,616   األطرىلدى الرنوك والمؤسسان المالة   مرصدة

 564,304  539,028   ، صا  استثماران

 2,505,822  3,265,853  تمويل، صا   

 7,963  26,728  مطرى موجودان

 7,004,005 5,558,136 جوداتإجمالي مخاطر العمالت على المو

   المطلوبات 

 388,525  579,119  األطرى المالة  والمؤسسان للرنوك مرصدة

 6,358,921  4,597,196  الرمالء  ودائع

 188,810  217,237  مطرى م لوةان

 6,936,256 5,393,552 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

 67,749 164,584 موجودات -صافي موقف العمالت 

  

 ديسمرر : 31نةا لمخاطر هام  كما    أدناه تحلةال للرمالن الت  يترر  المصرف ةشميرةا الجدول 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 32,601 197,992 دوالر امريك 

 (5,903) (53,048) يورو

 22,301 5,398 مارات  إدرهم 

 4,370 1,957 دينار ةحرين  

 (132) (75) ريال ق ري 

 14,512 12,360 مطرى

 67,749 164,584  اإلجمالي

 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

ات بالعمالت األجنبية كما في 
ّ

ديسمبر  31التعرض

 م 2019

 

 التغير في

 %العملة 

األثر على صافي 

 الدخل

األثر على حقوق 

 المساهمين

 2,652± 2,652± %5± يورو 

 
 

 )ةآالف الرياالن السرودي ( 

ان ةالرمالن األجنرة  كما    
 
 ديسمرر 31التررل

 م2018

 

 التغةر   

 %الرمل  

األثر علع صا   

 الدطل

األثر علع حقوق 

 المساهمةا

 295± 295± %5± يورو 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

130 

 

 

 

 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية  3.27
 

نر  ن  المؤشنر  إلعوق الملكة  تشةر مخاطر مسرار مدوان حق
 
مخاطر انخفا  القةم  الرادل  ألدوان حقنوق الملكةن  نتةجن  للتغة

 .الرام لسوق التداول واسرار مدوان حقوق الملكة 

و ةما يل  تولةح لآلثار المتوقرن  علنع محفظن  اسنتثماران المصنرف  ن  مدوان حقنوق الملكةن  المصننف  كاسنتثماران ةالقةمن  

 للتغةننران الممكننن  والمرقولنن   نن  المؤشننر الرننام لسننوق التننداول، مننع ثرننان ةنناق   الرادلنن  مننا طننالل
ً
النندطل الشننامل اآلطننر، تررننا

 دون تغةر: األطرىالروامل المؤثرة 
 

المؤشر العام لسوق تداول أدوات حقوق 

 الملكية

2019 

 الرياالت السعوديةبآالف 

2018 

 الرياالن السرودي ةآالف 

االرتفاع/االنخفاض 

 عر السوق %في س

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

االرتفاع/االنخفا  

    سرر السوق %

األثر علع مدوان 

 حقوق الملكة 

 9,590 ± %10± 20,559 ± %10± مثر التغةر    سرر السوق 
 
 

 السيولة  مخاطر - 28

  ةم لوةات  المالة  الت  تسدد عا المصرف    الو اء ةالتزامات  المترلق قد يواجةاتمثل مخاطر السةول  الصروةان الت  

   حاالن ق مو اسوعدم استقرار األ قد تنشأ    حاالنمخاطر السةول   إن موجودان مالة  اطرى. عا طريقو م النقدطريق 

ةرض مصادر التمويل. وللتقلةل ما ه ه المخاطر، قام انخفا   إلعمستوى التصنةف االئتمان  مما قد يؤدي تخفةض 

 إلع، ةاإللا   تو ر السةول مدى  االعترار آط ة    موجودات إدارة ، كما تقوم إدارة المصرف ةمصادر التمويلالمصرف ةتنويع 

يتولع  ريق إدارة مخاطر السوق التاةع لمجموع  إدارة المخاطر مةام المتاةر   .رصةد مالئم ما النقد وما يماثل ة االحتفاظ

 . والرقاة  الدوري  لمخاطر السةول     المصرف

 لنظام مراقر  الرنوك 
ً
عا مؤسس  النقد الررة  السرودي، يحتفظ المصرف لدى المؤسس   والترلةمان الصادرةوطرقا

 % ما إجمال  استثماران الرمالء ألجل. 4% ما إجمال  الودائع تحت ال لب و 7ةودير  نظامة  ترادل 

مننا  االحتةنناط % منا التزامننان ودائرنن ، ويكنون هنن ا 20ا إلنا   للوديرنن  النظامةنن ، يحنتفظ المصننرف ةاحتةنناط  سنةول  ال يقننل عنن

  إلعيمكا تحويلةا  والموجودان الت النقد 
ً
 .نقد طالل  ترة ال تزيد عا ثالثةا يوما

 

 الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    المالية حسبأ( تحليل المطلوبات 

م علع 2018م و 2019ديسمرر  31الخاص  ةالمصرف كما      يلخص الجدول مدناه االستحقاقان المترلق  ةالم لوةان المالة

يقوم المصرف ةإدارة مخاطر السةول  المالزم  لةا علع مساس  حةثالتراقدي  ةقةم غةر مخصوم   التزامان السدادساس م

 التد قان النقدي  المستقرلة  وةقةم غةر مخصوم . 

جدول، وعلة   إن إجمال  تلك المرالغ ال يت اةق مع المرالغ الظاهرة تم إدراج األرةاح المد وع  حتع تاريخ االستحقاق    ال

 . ةالموحدقائم  المركز المال     

 

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12 إلى

 5 إلىمن سنة 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 األخرىنوك والمؤسسات المالية أرصدة  للب

 65,071 - - - - 65,071 تحت ال لب

 3,226,090 - - - - 3,226,090 استثماران ألجل

 ودائع العمالء

 58,993,833 - - - - 58,993,833 ودائع تحت ال لب

 43,410,582 - 4,194 1,439,504 15,340,464 26,626,420 استثماران عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838 - - - - م لوةان مطرى

 109,737,414 4,041,838  4,194   1,439,504   15,340,464   88,911,414  المطلوبات إجمالي 
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2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 طالل

 مشةر 3

 مشةر 3ما 

 شةر 12 إلع

 5 إلعما سن  

 سنوان

 5مكثر ما 

 سنوان

ةدون تاريخ 

 اإلجمال  استحقاق محدد

 طلوبات الم

 األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 217,410 - - - - 217,410 تحت ال لب

 6,117,121 - - - 500,825 5,616,296 استثماران ألجل

 ودائع العمالء

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحت ال لب

 35,954,751 - - 1,267,605 6,994,564 27,692,582 استثماران عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - م لوةان مطرى

 100,520,917 3,793,788 - 1,267,605 7,495,389 87,964,135 المطلوبات إجمالي 

 

 ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات: يوضح الجدولب( 

إعننداد القننوائم المالةنن  حتننع تنناريخ تننم تحدينند االسننتحقاقان للموجننودان والم لوةننان علننع مسنناس الفتننرة المترقةنن   نن  تنناريخ 

 االستحقاق التراقدي وال يركس الجدول مدناه التد قان النقدي  المتوقر .
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2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12 إلى

 5 إلىمن سنة 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

ومرصدة لدى مؤسس   نقد 

 8,039,748 - - - - 8,039,748 النقد الررة  السرودي 

  األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 256,787 -  -  -  -  256,787 حساةان جاري 

 1,887,482 -  -  -  -  1,887,482 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 استثمارات، صافي

 17,540,571 - 7,154,989 10,380,587 -  4,995  ةاستثماران ةالتكلف  المستنف

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

 طالل الدطل الشامل اآلطر

 -  - 

1,334,606 2,254,693 16,646 3,605,945 

استثماران مدرج  ةالقةم  

 2,254,860 - -  -  2,254,860 -  الرادل  ما طالل قائم  الدطل

 76,284 76,284 -  -  - -  مطرى

 تمويل ، صافي 

  19,538,084     -   6,126,062   9,351,334   2,826,872   1,233,816  األ راد

 75,263,314    -   14,457,607  17,812,042 25,055,159 17,938,506 الشركان

  2,413,893   2,413,893  - - - - ممتلكان و مردان ، صا   

  962,473   962,473  - - - - موجودان مطرى 

 131,839,441  3,469,296  29,993,351 38,878,569 30,136,891 29,361,334 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

األخرىأرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية   

 65,071 -  -  -  -  65,071 تحت ال لب

 3,224,773 -  -  -  -  3,224,773 استثماران ألجل

 ودائع العمالء 

  58,993,833     -     -     -     -   58,993,833  ودائع تحت ال لب

  43,069,002     -   3,141   1,334,357   15,161,648   26,569,856  استثماران عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  م لوةان مطرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين

 131,839,441 26,486,762  3,141   1,334,357   15,161,648   88,853,533   اإلجمالي

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

  2,884,336     -   267   108,072   1,432,839   1,343,158  اعتمادان مستندي  

  10,514,834     -   50,922   3,305,392   5,502,165   1,656,355  ط اةان لمان 

  338,540     -     -   547   43,827   294,166  قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

  417,788     -     -     -   417,788     -  للنقض
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2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 طالل

 مشةر 3

 مشةر 3ما 

 شةر 12 إلع

 5 إلعما سن  

 وانسن

 5مكثر ما 

 سنوان

ةدون تاريخ 

 اإلجمال  استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  ومرصدة لدى مؤسس  

 7,359,684 - - - - 7,359,684 النقد الررة  السرودي 

  األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 162,707 - - - - 162,707 حساةان جاري 

 8,130,499 - - 390,120 664,829 7,075,550 مراةحان ووكاالن مع ةنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثماران ةالتكلف  المستنف ة

استثماران ةالقةم  الرادل  ما 

 3,196,963 16,661 2,059,108 119,911 358,913 642,370 طالل الدطل الشامل اآلطر

استثماران مدرج  ةالقةم  

 2,180,148 - - - 2,180,148 - دل  ما طالل قائم  الدطلالرا

 87,108 87,108 - - - - مطرى

 تمويل ، صافي 

 15,648,193 - 4,782,860 7,942,678 2,147,727 774,928 األ راد

 68,240,956 - 13,428,754 23,207,074 18,671,900 12,933,228 الشركان

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكان و مردان ، صا   

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودان مطرى 

 121,537,970 3,700,521 26,412,847 37,550,076 24,024,048 29,850,478 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

األخرىأرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية   

 217,410 - - - - 217,410 تحت ال لب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثماران ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحت ال لب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثماران عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - م لوةان مطرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين

 121,537,970 25,091,496 - 1,159,006 7,388,759 87,898,709  جمالياإل

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

 2,882,717 - 267 14,887 1,480,661 1,386,902 اعتمادان مستندي  

 8,837,299 - 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 ط اةان لمان 

 255,025 - - - 96,390 158,635 قروالن 

التزامان منح ائتمان غةر قاةل  

 574,565 - - - 574,565 - للنقض
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 التشغيلية المخاطر - 29

المخننناطر التشنننغةلة  هننن  مخننناطر الخسنننائر التننن  قننند تننننتج عنننا قصنننور مو  شنننل  ننن  اإلجنننراءان الداطلةننن ، مو األنظمننن  اآللةننن ، مو 

 المصرف مو طالل مي نشاط  ة .  المو فةا، مو ةفرل عوامل طارجة  مطرى، وقد تقع ةأي جزء ما

المخنناطر  ورقاةنن  حنناالنمتاةرنن  والتنن  تتننولع مجموعنن  إدارة المخنناطر  كجننزء مننا ريننق إلدارة مخنناطر التشننغةل  لمصننرفدى الننو

 قةنناس تنظننةموةغننر   . وإطننار الرمننل الخنناص ةةننا التشننغةل مخنناطر ةسةاسنن  الوحنندة . وتسترشنند هنن هلمصننرف نن  االتشننغةلة  

عمنل للرقاةن  الداطلةن  وةةئن  األعمنال منا طنالل القةناس الن ات   إطارقام المصرف ةتأسةس  ،ما آثارها تخفةفالومخاطر التشغةل 

( لجمةننع وحنندان األعمننال ودعننم األعمننال، KRIsالمخنناطر األساسننة  )اسننتحداث مؤشننران  إلننع( ةاإللننا   RCSAوالننتحكم ةالمخنناطر )

توثةنق  المصنرف ةنجناح مكمنل ذلنك، إلنع ةاإللنا  شنغةل ةشنكل مسنتمر، ويتم مراقرن  مقنايةس المخناطر منا قرنل إدارة مخناطر الت

 .الكوارث حاالن مرالج  األعمال وموقع استمراري  واطترار ةرنامج

 

 بالضوابط الشرعية االلتزامعدم  مخاطر - 30

رعة ، وللتقلةنل منا عدم االلتزام ةالضنواةط الشنلمخاطر  المصرف ،  قد يترر المتوا ق  مع الشرير كون المصرف محد المصارف 

 وإدارة رقاةنن   تشننكةل إلننعإلننا    هنن ه المخنناطر، قننام المصننرف ةولننع سةاسننان وإجننراءان شننامل  لاللتننزام ةنن لك،
ً
 شننرعة 

ً
هةئنن 

 شرعة .

 

 السمعة مخاطر - 31

 .مال مع سالم  وم كفاءت ، وم طدمات ، وم المصرف منتجان عا سلرة  سمر  نتةج  المصرف علعقد تقع  عكسة  تشمل مي آثار

 يلتزم ةالضواةط واألحكام الشرعة   ن  جمةنع 
ً
عمالن   ةرند عندم االلتنزام ةن لك محند مهنم مسنرران مخناطر موكون المصرف مصر ا

السمر ، كما من حاالن االحتةال الكرةرة، وشكاوى الرمالء، والرقوةان النظامة ، واالن راعان السلرة  عا موقنف وقندرة المصنرف 

 لتلننك المخناطر ويحننرص علننع ولننع الضننواةط الكفةلنن  المالةن  ترنند مصننادر مطننرى ل
ً
مخنناطر السنمر . ويننول  المصننرف اهتمامننا كرةننرا

 ة اقننان قةنناس األداء المتننوازن ) ةالحنند منةننا ومنرةننا.
ً
( لتقةننةم مخنناطر السننمر ، وتقننوم Scorecardsويسننتخدم المصننرف حالةننا

ئج قةنناس المخنناطر مننا مجموعننان األعمننال السننتنتاج مجموعنن  المخنناطر  نن  المصننرف مننا طننالل تلننك األدوان ةتجمةننع وتحلةننل نتننا

 .المؤشران الرام  لمخاطر السمر  علع المصرف

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة - 32

م لوةنان  ن  الحناالن االعتةادين  ةنةا  لسنداد المند وع مو موجودان مقاةل ةةع استالم  سةتم ال ي السرر الرادل  القةم  تمثل

 القةاس، ويتم قةاس القةم  الرادل  علع ا ترا  تحقق مي ما: السوق    تاريخ لةا   المترام

  وجود سوق مساس  متاح للموجودان والم لوةان، مو 

  المتاح  للموجودان والم لوةان.  األطرىمتاح، ينظر    م ضل األسواق  مساس    حال عدم وجود سوق 

 نن  قائمنن  المركننز المننال  ال تختلننف ةشننكل كرةننر عننا قةمتةننا الحالةنن  المضننمن   نن  إن القننةم الرادلنن  لننألدوان المالةنن  المثرتنن  

 القوائم المالة  الموحدة.

 :عنةا واإل صاح المالة  لألدوان الرادل  القةم  تحديد عند التالة  المستويان المصرف يستخدم

 .)مو تجديد ترديل ةدون)األداة  لنفس النش   المالة  األسواق    ول االمتد األسرار األول: المستوى

 مطنرى ينتم تقةنةم مو طنرق مماثلن  وم لوةنان لموجنودان النشن   المالةن  األسنواق  ن  ولن االمتد األسنرار الثـاني: المستوى

 .السوق    للمالحظ  قاةل  ةةانان و ق الةام  مدطالتةا كا   تحديد

 .السوق    للمالحظ  قاةل  ةةانان و ق الةام  مدطالتةا ما مي تحديد يتم لم تقويم طرق: المستوى الثالث

 

 حظة لألدوات المالية بالقيمة العادلةغير المال الهامةالتقييم والمدخالت  تقنيات

ديسنمرر  31 ن  كمنا  3 ىوالمسنتو 2 ىالمسنتو لالسنتثماران  ن القةم الرادلن   لقةاس متنوع تقنةان تقةةم  المصرفستخدم ا

 حظ .المستخدم  غةر المال المدطالن الةام تحديد  إلعةاإللا   ، م2018ديسمرر  31 وم 2019

ق يداالصننمندراء .  ينشنر مندراء الصنناديقتقنارير  المصنرف، يسنتخدم االسنتثماري قةةم االستثماران    الصنناديق و ةما يترلق ةت

المصنننف    اسننةساأل الموجننودانالمضنناعفان( لتقةننةم  ونمنناذج المخصنوم )مثننل نمنناذج التنند قان النقدينن   مختلفنن تقةننةم تقنةنان 

 المالحظنن غةننر  الةامنن مننا التسلسننل الةرمنن  للقةمنن  الرادلنن  للصننندوق المرننن . تشننمل المنندطالن  3و  2 نن  اطننار المسننتويةا 

 عمرندالن الخصنم المردلن  حسنب المخناطر، والقندرة علنمدراء الصناديق الت  يستخدمةا التقةةم    نماذج الت  يتم تضمةنةا 

 التحكم. املوعوالتسويق وطصومان السةول  

التننند قان النقديننن  تقةنننةم تقةنننةم مثنننل مطنننرى للتقنةنننان  المصنننرف، يسنننتخدم المتداولننن الصنننكوك غةنننر  ننن  سنننتثماران االلتقةنننةم 

 المخصوم .
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 أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 مستويان قةمتةا الرادل :يشتمل الجدول اآلت  علع تحلةل األدوان المالة  المثرت  حسب 

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 59,648 - 1,960 57,688 مسةم

 2,195,212 216,512 1,899,880 78,820 صناديق استثماري 

 ت مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودا

 222,240 16,646 - 205,594 مسةم

 3,406,416 - 2,615,852 790,564 صكوك

 5,883,516 233,158 4,517,692 1,132,666 اإلجمالي

 

2018 

 )ةآالف الرياالن السرودي (

 اإلجمال  الثالث المستوى الثان  المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة م

 52,721 - 1,958 50,763 مسةم

 2,127,427 194,922 1,821,271 111,234 صناديق استثماري 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 112,559 16,661 - 95,898 مسةم

 3,088,529 - 3,003,368 85,161 صكوك

 5,381,236 211,583 4,826,597 343,056 اإلجمالي

 

ال يوجند مي تحوينل ةنةا  تمثل الحرك     المستوى الثالث لألدوان المالة  الحركن  الناشنئ  عنا التغةنر  ن  القةمن  الرادلن   قنط.

 طالل الرام.  3والمستوى  2، المستوى 1المستوى 

 

 مالية غير المسجلة بقيمتها العادلةب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ال

قامت إدارة المصرف ةت رةق طريق  التد قان النقدي  المخصوم  ةاستخدام منحنع الرائد الحال  لتقدير القةم  الرادل  

 لألدوان المالة . يولح الرةان اآلت  القةم الرادل  لألدوان المالة  المسجل  ةالتكلف  المستنف ة:

 ديةبآالف الرياالت السعو 

2019 2018 

  القيمة

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 القةم 

 الد تري 

 القةم 

 الرادل 

 الموجودات

 8,284,595 8,293,206 2,145,851 2,144,269 األطرىمرصدة لدى الرنوك والمؤسسان المالة  

 مراةحان مع مؤسس  النقد  –استثماران 

 1,909,840 1,907,707 1,913,983 1,912,152 الررة  السرودي

 صكوك ةالتكلف  المستنف ة
15,630,893 15,322,031 11,041,196 10,839,633 

 التمويل، صا  
94,801,398 94,373,405 83,889,150 83,491,292 

 المطلوبات

 6,318,519 6,318,336 3,289,889 3,289,844 األطرىمرصدة للرنوك والمؤسسان المالة  

 90,133,444 90,128,138 102,118,314 102,062,835 ودائع الرمالء 
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 والمعامالت مع األطراف ذات العالقة االرصدة - 33

عالق . تخضع المرنامالن منع األطنراف ذوي الرالقن  للنسنب المنصنوص  ذانيترامل المصرف طالل دورة معمال  الرادي  مع مطراف 

 النقد الررة  السرودي.علةةا    نظام مراقر  الرنوك والترلةمان الصادرة عا مؤسس  

 

 ةاألرصدة الناتج  عا تلك المرامالن المدرج     القوائم المالة  الموحدة كما    
ً
 ديسمرر: 31 ةما يل  ةةانا

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 وكبار المساهميندارة اإلدارة وكبار موظفي أعضاء مجلس اإل

   والشركات المنتسبة لهم

 36,977 29,209 الرئةسةةاة اإلدار   تمويل مو ف

 - 520,950 تمويل لألطراف ذان عالق  مطرى

 1,988,705 10,211,674 ودائع الرمالء

 87,108 76,284 استثماران    شرك  زمةل  ومشروع مشترك

   

   صناديق البنك االستثمارية

 1,580,208 1,678,486 اري    صناديق استثم استثماران

 6,908,957 7,279,389 تمويل    صناديق استثماري 

 368,640 692,303 ودائع صناديق استثماري 

 250,000 100,633 ما صناديق استثماري  تمويالن

 

 دارة. تشتمل ودائع الرمالء ةصورة رئةسة  علع الودائع ما كرار المساهمةا والشركان المنتسر  لةم ومعضاء مجلس اإل

 

 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة: (أ
ً
 فيما يلي تحليال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 354,027 436,140 الدطل ما التمويل  

 239,628 93,117 مالء ألجلالرائد علع استثماران ع

 255,448 270,362 متراب طدمان مصر ة ، صا  

 4,394 4,376 مكا آن اعضاء مجلس اإلدارة 

 

 تتفق السلف والمصاريف الخاص   ةالمدراء التنفة يةا مع شروط التو ةف االعتةادي .

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل  (ب
ً
 السنة:فيما يلي تحليال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 60,024 66,530 جل  رواتب ومزايا مو فةا قصةرة األ

 3,363 2,324 نةاي  الخدم  مكا أة

 3,961 - األسةم الممنوح  ما طالل ةرنامج منح األسةم للمو فةا
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 مالرأس ال كفاية - 34 

تتمثل مهداف المصرف عند إدارة رمس المال    االلتزام ةمت لران رمس المال المولوع  ما قرل مؤسس  النقد الررة  

السرودي، والحفاظ علع مقدرة المصرف    االستمرار    الرمل و قا لمردم االستمراري  ، والحفاظ علع وجود رمس  مال 

 قوي.

ا مؤسس  م رمس المال النظام  ما قرل إدارة  المصرف، وتت لب الترلةمان الصادرة عيتم مراقر  كفاي  رمس المال و استخدا

 إلعجمال  رمس المال النظام  إحتفاظ ةحد مدنع ما رمس المال النظام ، ومن تكون نسر  النقد الررة  السرودي اال

 %.  8دنع المتفق علة  وهو الموجودان المرجح  المخاطر عند مو تزيد عا الحد األ

قوم المصرف ةمراقر  مدى كفاي  رمسمال  وذلك ةإستخدام المردالن المحددة ما قرل مؤسس  النقد الررة  السرودي،  ي

ستخدام اااللتزامان الظاهرة    قائم  المركز المال  ةوةموجرةا يتم قةاس مدى كفاي  رمس المال المؤهل مع الموجودان و

 االرصدة المرجح  إل ةار مخاطرها النسرة . 

، 3مصدرن مؤسس  النقد الررة  السرودي إرشادان وإطار عمل لت رةق إعادة تشكةل رمس المال حسب مت لران لجن  ةازل 

 ما 
ً
إجمال  رمس المال والمردالن ووعلة   قد تم احتساب الموجودان المرجح  للمخاطر،  م.2013يناير  01والم رق  إعترارا

 .3ةازل  ذان الرالق  ةاستخدام مت لران

 انبي

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالن السرودي (آ)ة 

 101,696,007 109,989,481 مخاطر االئتمان للموجودان المرجح  المخاطر   

 7,841,050 9,267,525 للموجودان المرجح  المخاطر    تشغةلة المخاطر ال

 422,812 461,946 مخاطر السوق للموجودان المرجح  المخاطر 

 109,959,869 119,718,952 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 21,876,003 22,878,645 رمس المال األساس   

 1,271,200 1,374,869 رمس المال المساند  

 23,147,203 24,253,514 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسر  كفاي  رمس المال %

 %20 %19 لمال األساس رمس ا 

 %21 %20 رمس المال األساس  والمساند

 

 االستثمار وخدمات الوساطة إدارة - 35

يقدم المصرف طدمان إدارة االستثمار لرمالئ  ما طالل شركت  التاةر  عرر صناديق استثمار ويرلغ إجمال  موجودان تلك 

 ن ريال سرودي(.ملةو 38,926: م2018ملةون ريال سرودي )  57,423 الصناديق

 

 المالي للتقريرالتغييرات المرتقبة في المعايير الدولية  - 36

  الت رةقالمركر للمرايةر والترديالن الت  تم نشرها والت  ترترر إلزامة   الت رةقعدم  المصرفاطتار 
ً
 المالة ما الفترة  اعترارا

 .م وما ةردها2020 يناير 1الت  تردا    
 

 المقارنة  أرقام - 37

لرر  م ضل تم إعادة ترويب مو تصنةف ةرض مرقام المقارن     الحاالن الت  تت لب ذلك ، ولكا لنم ينتم إجنراء مين  إعنادة تروينب 

 .مو تصنةف هام    ه ه القوائم المالة  الموحدة

 

 القوائم المالية الموحدة اعتماد - 38

 م.2020يناير  27هجري  الموا ق  1441دى اآلطرة جما 2اعتمد مجلس اإلدارة ه ه القوائم المالة  الموحدة ةتاريخ 
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 3فصاحات ضمن إطار بازل اإل
 

 لا ة  اآلتة  :  صاح عا الرةانان اإل، يتوجب علع المصرف اإل3طار عمل ةازل إ ةموجب

 

 فصاحفترة اإل فصاحاإل

 سنوي الركةزة الثالث ، اإل صاحان النوعة  

 وينصف سن الركةزة الثالث ، اإل صاحان الكمة 

 رةع سنوي هةكل رمس المال

 رةع سنوي نسر  تغ ة  السةول 

 رةع سنوي  نسر  الرا ر  المالة 

 

  المحننددة الفتننرة طننالل( www.alinma.comمتاحنن  علننع موقننع المصننرف اإللكتروننن  ) اإل صنناحانهنن ه  سننتكون
ً
 لمت لرننان طرقننا

 .السرودي الررة  النقد مؤسس 
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 فروع وصرافات
مصرف اإلنماء
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فروع المصرف
فيما يلي بيان يوضح فروع مصرف اإلنماء عند طباعة التقرير:

الرياض
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالعليااإلدارة العامة

طريق المدينة المنورةظهرة البديعةفرع ظهرة البديعة )رجال ونساء(

شارع التخصصيالعليافرع التخصصي )رجال ونساء(

طريق صالح الدين األيوبي )الستين(الملزفرع الملز

شارع السويدي العامالسويديفرع السويدي )رجال ونساء(

طريق عمر بن عبدالعزيزالربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع األمير بندر بن عبدالعزيزالنهضةفرع النهضة )رجال ونساء(

شارع النصرالعزيزيةفرع العزيزية )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالغديرفرع الغدير )رجال ونساء(

شارع حسان بن ثابتالنسيمفرع النسيم

شارع اإلمام الشافعيالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق األمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيزالمربعفرع المربع

شارع أسد بن الفراتالعملفرع حي العمل )البطحاء(

طريق الملك عبداللهالملك فيصلفرع الملك فيصل )رجال ونساء(

طريق األمير سعد بن عبدالرحمن االولالروابيفرع الروابي )رجال ونساء(

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمدالنزهةفرع النزهة )رجال ونساء(

طريق ديرابالشفاءفرع الشفاء - طريق ديراب

شارع ابن تيميةالشفاءفرع الشفاء )رجال ونساء(

شارع أنس بن مالكالياسمينفرع الياسمين )رجال ونساء(

تقاطع شارع الحسن بن علي مع عبادة بن الصامتالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الدمام السريع مخرج شارع خالد بن الوليدقرطبةفرع قرطبة )رجال ونساء(

الدائري الغربي مخرج 28السويدي الغربيفرع السويدي الغربي

شارع اإلمام محمد بن سعود بن مقرنالديرةفرع الديرة

داخل مطار الملك خالد الدوليالمطارفرع مطار الملك خالد

 طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد المروج فرع المروج )رجال ونساء(

طريق اإلمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزاليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

داخل مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيزالروابيفرع مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز )رجال ونساء(

شارع 108المدينة الصناعيةفرع المدينة الصناعية الثانية

الدائري الشرقيالفاروقفرع الفاروق

شارع الشفاءظهرة لبنفرع ظهرة لبن )رجال ونساء(

طريق األمير محمد بن عبدالعزيزالسليمانيةفرع طريق األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية( )رجال ونساء(

طريق األمير محمد بن عبدالعزيزالسليمانيةالفرع الرقمي )التحلية(

األمير محمد بن سعد بن عبدالعزيزحطينفرع حطين )رجال ونساء(

شارع التخصصيالمحمديةمركز مبيعات شارع التخصصي

 طريق الملك عبدالعزيزالملك فهدمركز مبيعات حي الملك فهد

 طريق الثمامهالربيعمركز مبيعات حي الربيع

سعد بن ابي وقاصالنسيممركز مبيعات حي النسيم

 صالة المغادرة للرحالت الدوليةالمطارمركز تبديل العمالت صالة رقم ) 1 - 2 (



142

فروع المصرف

الدرعية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز الخالديةفرع  الدرعية 

الخـرج
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنهضةفرع الخرج )رجال ونساء(

 

المجمعة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهدالملك فهدفرع المجمعة )رجال ونساء(

 

الزلفي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخالديةفرع الزلفي )رجال ونساء(

الدوادمي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالحرمينفرع الدوادمي )رجال ونساء(

شقراء
الشارعالحيالفرع

طريق الملك سعودحي الروضةفرع شقراء )رجال ونساء(

مكة المكرمة
الشارعالحيالفرع

شارع العزيزية العام - برج العقلالعزيزيةفرع العزيزية )رجال ونساء(

شارع إبراهيم الخليلالشوقيةفرع الشوقية )رجال ونساء(

شارع ابراهيم الجفاليالعواليفرع العوالي )رجال ونساء(

جـــدة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهد »الستين«الربوةفرع الربوة )رجال ونساء(

شارع صاريالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالبلدفرع البلد

شارع األمير متعبالصفافرع حي الصفا )رجال ونساء(

شارع حراءالمروةفرع المروة )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق المدينة المنورهالعزيزيةفرع العزيزية 

شارع فلسطينالرحابفرع الرحاب

شارع االجوادالمنارفرع المنار )رجال ونساء(
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الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشالفيصليةفرع الطائف )رجال ونساء(

المدينة المنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الدائري بجوار وكالة الناغي للسياراتالخالديةفرع الخالدية )رجال ونساء(

اإلمام البخاريالدفاعفرع الدفاع )رجال ونساء(

شارع سلطانةالقبلتينفرع القبلتين )رجال ونساء(

صالة القدوم والمغادرةداخل المطارفرع مطار األمير محمد بن عبدالعزيز

ينبع
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنخيلفرع ينبع الصناعية )رجال ونساء(

الدمام
الشارعالحيالفرع

شارع األمير محمد بن فهد )الشارع االول(الطبيشيفرع الطبيشي )رجال ونساء(

شارع علي بن أبي طالبالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق الملك فهدأحدفرع أحد )رجال ونساء(

طريق الدائري الجنوبيطيبةفرع طيبة )رجال ونساء(

طريق الملك سعودغرناطةفرع غرناطة )رجال ونساء(

صالة القدوم الداخلية - الدور االرضي - بوابة رقم )٥(مطار الملك فهدفرع مطار الملك فهد

صالة المغادرة الدوليةمطار الملك فهدمركز تبديل العمالت

الخبر
الشارعالحيالفرع

طريق الدمام - الخبر الساحليالراكةفرع الراكة

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع الملك سلماناليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

شارع مكة المكرمةالثقبةفرع الثقبة

طريق الملك خالدالتحليةفرع التحلية )رجال ونساء(

طريق الملك سعودالهدافرع الهدا )رجال ونساء(

الظهران
الشارعالحيالفرع

شارع األمير سلطانالدوحةفرع الدوحة )رجال ونساء(

شارع االمير محمد بن فهدالقصورفرع القصور

القطيف
الشارعالحيالفرع

تقاطع شارع القدس مع الفتحالخامسةفرع القطيف )رجال ونساء(

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع اللؤلؤالفناتيرفرع الجبيل الصناعية )رجال ونساء(

طريق الملك فيصلطيبةفرع الجبيل البلد  )رجال ونساء(
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رأس تنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزحي الفيحاءفرع رأس تنورة

حفر الباطن
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فيصلالبلديةفرع حفر الباطن )رجال ونساء(

مدينة الملك خالد العسكريةمدينة الملك خالد العسكريةفرع مدينة الملك خالد العسكرية

المبرز
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخرسفرع المبرز )رجال ونساء(

الهفوف
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالسوقفرع السوق

طريق الخليجالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

بريدة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالصفراءفرع الصفراء )رجال ونساء(

شارع عمر بن الخطابالريانفرع الريان )رجال ونساء(

عنيزة
الشارعالحيالفرع

طريق الزلفياألشرفيةفرع عنيزة )رجال ونساء(

الرس
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالملك عبدالعزيزفرع الرس )رجال ونساء(

البكيرية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزحي الخالديةفرع الخالدية )رجال ونساء(

أبها
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز )الحزام الدائري(السدفرع أبها )رجال ونساء(

خميس مشيط
الشارعالحيالفرع

طريق الملك خالد بالقرب من جامع الملك فهدالروضةفرع خميس مشيط )رجال ونساء(

بيشة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك سعودالمطارفرع بيشة )رجال ونساء(
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الباحة
الشارعالحيالفرع

شارع الملك فهدالباحةفرع الباحة )رجال ونساء(

نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

جازان
الشارعالحيالفرع

طريق األمير محمد بن ناصرالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالمحمديةفرع صبيا )رجال ونساء(

طريق الملك عبداللهالصفافرع الصفا )رجال ونساء(

حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع المطار )رجال ونساء(

تبوك
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالمروجفرع المروج )رجال ونساء(

سكاكا
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالشلهوبفرع سكاكا )رجال ونساء(

عرعر
الشارعالحيالفرع

تقاطع طريق الملك سعود مع األمير عبدالعزيز بن مساعدالروضة          فرع  عرعر )رجال ونساء(

صرافات اإلنماء
 منتشرة في مناطق المملكة 

ً
 آليا

ً
يملك مصرف اإلنماء شبكة حديثة ومتطورة من الصرافات اآللية بلغت 1.٥2٣ صرافا

المختلفة، ولمزيد من المعلومات عن فروع المصرف والصرافات اآللية يرجى زيارة موقع مصرف اإلنماء اإللكتروني  

www.alinma.com أو االتصال على هاتف اإلنماء 8000 120 800.
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ولد معالي المهندس عبد العزيز بن عبدالله الزامل، رحمه الله 

في مملكة البحرين ودرس فيها المرحلة االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية، ويعد معالي المهندس عبدالعزيز الزامل الرئيس 
التنفيذي المؤسس للشركة السعودية للصناعات األساسية 
»سابك«، وشغل منصب وزير الصناعة والكهرباء في المملكة 
 لمجلس إدارة شركة »سابك«، كما 

ً
لمدة اثنا عشر عاما ورئيسا

شغل العديد من المناصب االقتصادية ورأس العديد من مجالس 
إدارات الشركات في المملكة العربية السعودية.

مؤهالته العلمية
كاليفورنيا  	 جنوب  جامعة  من  صناعية  هندسة  بكالوريس: 

بالواليات المتحدة األمريكية.
كاليفورنيا  	 جنوب  جامعة  من  صناعية  هندسة  ماجستير: 

بالواليات المتحدة األمريكية.

مناصبه
وزير الصناعة والكهرباء )1983م – 1995م(. 	
السعودية  	 الشركة   - المنتدب  والعضو  إدارة  رئيس مجلس 

للصناعات األساسية »سابك« )1983م - 1995م(.
للبتروكيماويات  	 السعودية  الشركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس 

)صدف( )1983م - 1995م(.
رئيس مجلس اإلدارة - الشركة السعودية للميثانول )الرازي(  	

)1983م - 1995م(.
للبتروكيماويات  	 العربية  الشركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس 

)بتروكيميا( )1983م - 1995م(.
رئيس مجلس اإلدارة - شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات  	

)ينبت( )1983م - 1995م(.

عضو مجلس اإلدارة - شركة المنيوم البحرين    	

)البا( )1983م - 1995م(.
الشركة  	  - المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

السعودية للصناعات األساسية »سابك« )1976م - 1983م(.
مصرف  	  - التنفيذية  اللجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

اإلنماء )2008م - 2019م(.
رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة الزامل )2004م - 2019م(. 	
للبتروكيماويات  	 الصحراء  شركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس 

)2000م - 2019م(.
العالمية  	 السعودية  الشركة   - اإلدارة  مجلس  رئيس 

للبتروكيماويات )سبكيم( )1999م - 2019م(.

نبذة عن شخصيته واسهاماته
كان معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل، يتمتع بحسن 
الخلق الرفيع والتعامل الراقي مع قوة الشخصية والقيادة 
الثاقبة والمحافظة على تعاليم الدين االسالمي الحنيف، كما أنه 
شخصية متواضعة يحب الخير للجميع، بذل جهود كبيرة في تعزيز 
 للصناعة والكهرباء، 

ً
شبكة الكهرباء في المملكة عندما كان وزيرا

 على أن تصل الكهرباء إلى كل منزل في المملكة، 
ً
حيث كان حريصا

 كبيرة في تعزيز القطاع الصناعي في المملكة، 
ً
كما بذل جهودا

وله إسهامات كبيرة في المجال الخيري وقطاعات المنشآت غير 
الهادفة للربح، رحم الله معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله 
الزامل، وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم لدينه ومليكه ووطنه 

إنه سميع مجيب.

نبذه مختصرة عن معالي المهندس
عبدالعزيز بن عبدالله الزامل 

رحمه الله

)24 يوليو 1941م - 06 أكتوبر 2019م(
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جناته  فسيح  واسكنه  الزامل،  عبدالله  بن  عبدالعزيز  المهندس  معالي  الله  رحم 
وجمعنا الله وإياه ووالدينا ووالديهم أجمعين في الفردوس األعلى من الجنان.

معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رحمه الله
عقود من العطاء... للوطن.
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