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   .م2014ديسمبر  10المنتهية في المالية للسنة  السادساإلنماء تقديم التقرير السنوي يسر مجلس إدارة مصرف 

باإلضاافة إلام معلوماات عان  المستقبليةالتقرير معلومات عن أنشطة المصرف، ونتائجه المالية، وخططه هذا يستعرض  

 ير.مستخدمي هذا التقر  احتياجاتمجلس اإلدارة ولجانه المختلفة و معلومات أخرى مكملة تهدف إلم تلبية 

 

  أنشطة المصرف الرئيسية

يتمثااا النشااار الاارئيس للمصاارف فااي تقااديم مجموعااة ااااملة ماان الخاادمات المصاارفية وا  ااتثمارية المتوافقااة ماا  

   .األحكام والضوابط الشرعية

ماان منشاا ت لشااردائه المتاحااة ويعمااا مصاارف اإلنماااء علاام تفهاام احتياجااات الشاارداء والسااعي لتقااديم أر اام الخاادمات 

  104وأفاراد مان خا)   
(
مدعماة بححاادل التقنياات والكفااءات البشاارية م 4102للنسااء( بنهايااة عاام  45للرجاا  و  59( مو عااا

وهااااتإل اإلنمااااء  ، www.alinma.comالمدرباااة إضاااافة إلااام أحااادل القناااوات اإللكترونياااة المعامااارة مثاااا إنترنااا  اإلنمااااء 

واااابكة الصااارافات اللياااة المنتشااارة فاااي مناااا   ، إلنمااااء للهواتاااإل الذدياااة وتطبيااا  ا، وجاااوا  اإلنمااااء ،  1110411111

 1,022م  4102وما عددها بنهاية عام التي  المملكة
(
 .( مرافا

 

 الشردات التابعة والزميلة 

 

 اردة اإلنماء ل) تثمار:

وتقاديم  والترتيا  ،دارةمقرها مدينة الرياض، وتشما أغراض الشردة التعاما بصفة أميا ووديا والتعهاد بالتططياة واإل

 00111للمصاارف ويابلاااس رأس مالاااها المصااار  بااه  بالكامااا المشااورة والظفاا  فااي أعمااا  األوراة الماليااة، وهااي مملودااة

 مليون ريا . 451مليون ريا ، ورأس الما  المدفوع 

 

 : اردة التنوير العقارية

مفرغاة للمصارف مان الطيار علام  ابيا الضامانات مقرها مديناة الريااض، وتشاما أغاراض الشاردة مسار وإدارة األماو  ال

وهااي مملودااة بالكامااا دمااا يظاا  لهااا بياا  واااراء وإفااراأل العقااارات لةغااراض التمويليااة التااي أنشاا   ماان أجلهااا الشااردة 

 ألإل ريا . 011للمصرف ويبلس رأس مالها 

 

 : وديو ماريناإلنماء اردة 
يونياو  01هاا الموافا  0211رجا   41ولة العما التجاري بتااري  مقرها مدينة الرياض، وحصل  علم رخصة مزااردة زميلة، 

وضوابط مؤ سة النقد العربي السعودي، يملر المصرف فيها حصاة تمثاا  ةيعأحكام الشر  الشردة وف  م. تعما4104

 مليون ريا .    411% من رأس مالها البالس 28.75

 

 ودالة اإلنماء للتحمين التعاوني:اردة 

 11هاا الموافا  0215ربيا  األو   42مدينة الرياض، وحصل  علم رخصة مزاولاة العماا التجااري بتااري  اردة تابعة، مقرها 

وتمارس نشاا ها دودياا  وضوابط مؤ سة النقد العربي السعودي ةيعأحكام الشر  الشردة وف  تعماو ، م4102يناير 

 .   مليون ريا  1يبلس رأس مالها وهي مملودة بالكاما للمصرف و، لشردة اإلنماء  وديو مارين  اردة زميلة( 

 

 للمصرف ا ئتمانيالتصنيإل 

( ماا  نةاارة A- عنااد اإلنماااء ودالااة التقياايم ا ئتماااني  فيااته  تصاانيفها ا ئتماااني لمصاارف  أداادت ، م4102 خاا)  العااام

 مقارنة بعمر المصرف التشطيليمستقبلية مستقرة
(
 .، ويعد ذلر إنجازا

 

 

 

تقرياااار مجلااااس 

اإلدارة للعااااااااام 

 م 4102المالي 
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 النتائج المالية 

  نوات الماضية:الخمس لفترة المالية نتائج لاملخص  فيما يلي

  بم)يين الريا ت(                                                                                                                                                    

 4101 4100 2012 4101 4102 المردز المالي

 15,593 25,260 37,187 44,924 53,637 ، مافي التمويا

 8,427 7,431 10,968 10,372 18,354 ا  تثمارات اام) أرمدة لدى البنوك والمؤ سات المالية األخرى

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

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

 11,048 20,889 37,350 46,169 62,923 لمطلوباتإجمالي ا

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

 

 ريا ت( بم)يين ال                                                                                                                                                    

 4101 4100 2012 4101 4102 النتائج التشطيلية

 525 1,112 1,517 1,835 2,075 ، مافيالدخا من ا  تثمار والتمويا

 137 276 309 444 545 األخرى الدخا من الر وم والخدمات المصرفية واإليرادات

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

 (644  (832  (925  (990  (1,185  ياتإجمالي مصاريإل العمل

 18 556 901 1,289 1,435 الدخا  با حسم المخصصاتمافي 

 (1  (045  (052  (472  (162  مخصصات انخفاض  يمة التمويا والموجودات األخرى

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

 05 431 733 1,005 1,264 مافي الدخا 

 

 نتائج التشطيليةال

 
(
 مافيا

(
مقارناة بصاافي دخاا م  4102ديسامبر  10ملياون رياا  للعاام الماالي المنتهاي فاي  1,264  بلاسحق  المصرف دخ)

 .  م4101مليون ريا   للعام المالي  1,005

 

 
 

ملياون  2,279ما  مقارناة  رياا  ملياون 2,620م  4102ديسامبر  10بلس إجمالي دخا العمليات للعام المالي المنتهي في 

 م 4101ريا  للعام المالي 
(
  مسج)

(
 إلامم  4102خا)  عاام  التمويا و  تثماراتا  دخا مافي رتف ا دما ،% 15 بنسبة نموا

 و مليااون ريااا ، 1,835البااالس م 4101فااي العااام المااالي  تظقيقااهمقارنااة بمااا تاام % 13 نمااو بلطاا  بنساابةمليااون ريااا   2,075

 .    م4102ة خ)  العام المالي أنشطة المصرف الرئيسلنمو الملظوظ في بشكا مباار  لفي تلر اإليرادات  التظسن يعود
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ملياون رياا   221ملياون رياا  مقارناة ما   1,185% لتصاا إلام 20بنسابة  م4102العاام خ)  دما ارتفع  مصاريإل التشطيا 

ملياون رياا   162التموياا بلطا   بتكاوين مخصصاات لمظفةاةم 4102خ)  العاام الماالي لعام الساب ، دما  ام المصرف ل

 وع فار  4 بإضاافةا  اتراتيجي دما واما المصرف تنفيذ خططه في التو    ،م4101مليون ريا  للعام المالي  274مقابا 

   .م4102خ)  عام  جهاز مراف آلي 193وعدد موا   للنساء  4للرجا  و  ةجديد

 

 
 

 ربح السهم

 . م4101ريا  للعام المالي  1..1 م  ، مقارنةم 4102لعام المالي ا ريا  خ)   0.85 ربح السهم الواحد بلس

 

 المردز المالي

ملياون  63,001مقارناة ما   م4102بنهاياة العاام الماالي ملياون رياا   80,862لتبلس % 41بمعد  موجودات المصرف   نم

ملياون رياا    42,763%، مان 39وذلر بادعم مان نماو ودائا  العما)ء التاي نما  بمعاد  م 4101 المالي عامبنهاية الريا  

 .  م4102ديسمبر  10مليون ريا  في  59,428إلم م  4101بنهاية العام المالي 
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 53,637إلاام م 4101 المااالي بنهايااة العاااممليااون ريااا   44,924 % ماان19بنساابة  التمويااا مظفةااة فااي المقابااا نماا و

 .م4102ديسمبر  10مليون ريا  في 

 

 
 
 

 ن ودفاية رأس الما حقوة ملكية المساهمي

مليااون  16,832مليااون ريااا  بالمقارنااة ماا   17,939،  م4102بلطاا  حقااوة الملكيااة للمساااهمين فااي نهايااة العااام المااالي 

% فاي نهاياة العاام 26معد  دفاية رأس الماا  بلس نتيجة لنمو مظاف  التمويا ، و م4101ريا  في نهاية العام المالي 

، ويعد معد  دفاياة رأس الماا  الظاالي أعلام مان الظاد األدنام  م4101لعام المالي % في نهاية ا28 مقارنة م  م4102

 %.  1المطلوب للمصارف من  با مؤ سة النقد العربي السعودي ومتطلبات باز  وهو 

 

 المردز المالي للقطاعات

 لمردز ونتائج المصرف المالية حس   طاعات العما الرئيسة: 
(
 فيما يلي تظلي)

 بم)يين الريا ت - م4102                                                                                                                                                         

 اإلجمالي
ا  تثمار 

 والو ا ة
 البنود ا فراد الشردات الخزينة

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

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

 إجمالي دخا العمليات 840 1,195 496 89 2,620
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 م)يين الريا تب - م4101                                                                                                                                        

 اإلجمالي
ا  تثمار 

 والو ا ة
 البنود ا فراد الشردات الخزينة

 إجمالي الموجودات 11,182 36,953 14,361 505 63,001

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

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

 

 تظليا جطرافي إلجمالي اإليرادات

الساعودية، وياتم تقسايم مناا    العربياة المملكاة داخاا نشاا اته مان أ ا اي بشاكا المصارف إيارادات معةام تتظق 

 :اإليرادات حس  المنا   توزي  التالي الجدو  ويبين منا   خمسالعما بالمصرف إلم 

                                                                                                                                    

 بم)يين الريا ت                              

 اإلجمالي
المنطقة 

 الو طم

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

المنطقة 

 الشر ية

المنطقة 

 الطربية
 إجمالي اإليرادات للفترة 

 م4102/ 10/04ي العام المالي المنتهي ف  719 240 32 23 1,606 2,620

 م4101/ 10/04العام المالي المنتهي في   632 116 33 13 1,485 2,279

 

 ابكات الفروع وأجهزة الصراف اللي

للنساااء وبااذلر يكااون إجمااالي عاادد  موا اا  4للرجااا  و  ةجديااد فااروع 4بافتتااا  م 4102المااالي  ااام المصاارف خاا)  العااام 

و باذلر م 4102خا)  عاام إضاافي جهااز ماراف آلاي  193ة إلام تشاطيا عادد للنسااء إضااف 45للرجا  و  59موا   المصرف 

. 1,022 ، م4102 بلس إجمالي عدد أجهزة مرافات اإلنماء اللية التي تم تجهيزها وتشطيلها بنهاية عام
(
 آليا

(
 مرافا

 

  المصرف
ّ
 تمو

  القااائم علاام المصارف بتاااري  
ّ
  خاا)  فتاارة مليااون ريااا 33، م4102ديسامبر  10بلاس إجمااالي التماو

ّ
  وتساتظ  مبااالس التماو

  علم المصرف خ)  العام م4105مارس  24أ صاها 
ّ
    .مليون ريا  3,718 م 4102، و بلس أعلم إجمالي تمو

 

  يا ة توزي  أربا  األ هم

( من النةام األ ااس للمصارف علام  تاوزع أرباا  المصارف السانوية الصاافية التاي يظاددها بعاد خصام داا 20نص  المادة  

المصااااروفات العامااااة والتكاااااليإل األخاااارى، وتكااااوين ا حتيا ااااات ال)زمااااة لمواجهااااة الااااديون المشااااكوك فيهااااا وخسااااائر 

بمااا يتفاا  وأحكااام نةااام مرا بااة البنااوك وتوجيهااات  ة حساامهاياارى مجلااس اإلدارة ضاارور  وأي عناماار أخاارىا  ااتثمارات 

 مؤ سة النقد العربي السعودي علم النظو التالي:

ل)زماة لادف  الزدااة المقاررة علام المسااهمين، ويقاوم المصارف بادف  هاذل المباالس للجهاات تظتس  المباالس ا .0

 المختصة.

%( عشرة بالمائة من المتبقي من األربا  الصافية بعد خصام الزدااة ل)حتياا ي النةاامي 01يرحا ما   يقا عن   .4

 علم األ ا لرأس الما  المدفوع.
(
 إلم أن يصبح ا حتيا ي المذدور مساويا

%( خمساة بالمائاة مان 5يخصص من البا ي من األربا  بعد خصم ا حتيا ي النةامي والزداة مبلاس   يقاا عان   .1

 لماا يقترحاه مجلاس اإلدارة وتقاررل الجمعياة العاماة. وإذا 
(
رأس الما  المدفوع للتوزي  علام المسااهمين  بقاا

  هااذل النساابة   يجااوز للمساااهمين داناا  النساابة المتبقيااة ماان األربااا  المسااتظقة للمساااهمين   تكفااي لاادف

المطالبااة باادفعها فااي الساانة أو الساانوات التاليااة، و  يجااوز للجمعيااة العامااة أن تقاارر توزياا  نساابة ماان األربااا  

 تزيد علم ما ا ترحه مجلس اإلدارة.

ة ( علام النظاو الاذي يقترحاه مجلاس اإلدار 1،4،0يستخدم الباا ي بعاد تخصايص المباالس الماذدورة فاي الفقارات   .2

 وتقررل الجمعية العامة .
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 اعتمد مجلس اإلدارة تخصيص مافي الدخا علم النظو التي: 

 التفاميا 
 م4101 م4102

 بم)يين الريا ت

 1,005 1,264 مافي الدخا للسنة

 ((251 (316) % من مافي الدخا(45  النةاميالتظويا إلم ا حتيا ي 

 - - تظويا إلم ا حتيا ي العامال

 ((895 (68) ةالزدا

 - (101  أربا  مقتر  توزيعها

 1,339 1,198 المرحلة من السنة السابقة –األربا  المبقاة 

 1,198 1,268 المرحلة إلم السنة القادمة –األربا  المبقاة 

 

 مجلس اإلدارة

ة العاديااة ماا( تسااعة أعضاااء يعياانهم المساااهمون فااي الجمعيااة العا2يتااولم إدارة المصاارف مجلااس إدارة مؤلااإل ماان  

، دما هو موضاح فاي الجادو  م4102اجتماعات خ)  العام المالي  (5 خمسة   ام المجلس بعقدو ،( ث)ل  نوات1لمدة  

 التي:

 

 عضوية في مجالس اردات أخرى حالة العضوية ا  م

 تاري  ا جتماع

4
1
02

/
1
0

/
4
7

 

4
1
02

/
1
1

/
07

 

4
1
02

/
1
5

/
02

 

4
1
02

/
1
2

/
05

 

4
1
02

/
04/

44
 

وع
م
ج
م
ال

 

المهندس/ عبدالعزيز بن  معااالي

 عبداهلل الزاما  رئيس مجلس اإلدارة(
 مستقا

اردة الصظراء، اردة  بكيم، مجموعة 

 الزاما 
√ √ √ √ √ 5 

أ. عبدالمظسن بن عبدالعزيز الفارس 

  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(
 تنفيذي

 الو نية لإلنتاج الث)ثي للطا ة

 ، اإلنماء ل) تثمارديار الخزامم 

  إلنماء  وديو مارينا

√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ اردة الميال الو نية غير تنفيذي د.  ليمان بن مظمد التردي

 غير تنفيذي أ.  عد بن علي الكثيري 
ل) تثمار  المجموعة السعودية

 الصناعي 
√ √ √ √ √ 5 

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

 2 √ √ √ √ - - مستقا بن عطيه الطامديد.   عد 

 5 √ √ √ √ √ - مستقا د. إبراهيم بن فهد الطفيلي

 مستقا أ. حمود بن عبداهلل التويجري
 أ من  تبوك

 اردة التعاونية للتحمين
√ √ √ √ √ 5 

 مستقا أ. مظمد بن  ليمان ابانمي
اردة م)ذ للتحمين وإعادة التحمين 

 التعاوني
√ √ √ √ √ 5 

 

 ييرات في الظصص الرئيسةالتط

 % وهم:5  يوجد تطيير في حصص المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 

 الملكية نسبة األ هم عدد ا  م

 %10.71 160,700,000 للتقاعد العامة المؤ سة

 %0001. 05101110111 العامة ا  تثمارات مندوة

 %0001. 05101110111 ا جتماعية للتحمينات العامة المؤ سة
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 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

  ام مجلس اإلدارة بتكوين لجان تساعدل علم أداء مهامه ومس ولياته وهي:

 

 اللجنة التنفيذية

، تماارس جميا  السالطات للمصارف ( مان النةاام األ ااس02اكا مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية وف  ما نص  عليه المادة  

رئايس مجلاس اإلدارة ويكاون معاالي للجنة من خمساة أعضااء ويتاولم رئا اتها التي يخولها لها مجلس اإلدارة وتتكون ا

 بظضور ث)ثاة أعضااء علام األ اا، و اد  اما  اللجناة التنفيذياة بعقاد 
(
اجتماعاات  (01 عشارة اجتماع اللجنة التنفيذية مظيظا

 ، دما هو موضح في الجدو  التي:م4102العام المالي  خ) 

 

 ا  م 

 تاري  ا جتماع 
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 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ( اللجنة رئيس  الزاما اهلل عبد بن العزيز عبد/المهندس معااالي

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

 2 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ التردي مظمد بن  ليمان د.

 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أ.  عد بن علي الكثيري

 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ بانميأأ. مظمد بن  ليمان 

 

 لجنة الترايظات والمكاف ت

جنااة التومااية لمجلااس أعضاااء يعياانهم مجلااس اإلدارة، وتشااما مهااام الل أربعااةتتكااون لجنااة الترااايظات والمكافاا ت ماان  

 اتق)لية أعضااء المجلاس المساتقلين وعادم وجاود أي تعاارض للمصاالح ااإلدارة بالترايح لعضاوية المجلاس والتحداد مان 

خا)  اجتماعاات  (1  ةث)ثاووض   يا ات لمكاف ت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ودباار التنفياذيين، و اد عقادت اللجناة 

 في الجدو  التي: دما هو موضحم 4102 المالي العام

 

 ا  م 
 تاري  ا جتماع

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

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

 1 √ √ √ الظسين العزيز عبد بن المظسن عبد. أ

 1 √ √ √ الطفيلي فهد بن د. إبراهيم

 4 - √ √ مظمد بن  ليمان أبانمي. أ

 

 المراجعةلجنة 

السيا ااات القاوائم المالياة وتتكاون لجناة المراجعاة ماان ث)ثاة أعضااء مان غياار التنفياذيين وتتاولم لجناة المراجعااة درا اة 

( 2  المظا اابية والر ابيااة واإلاااراف علاام أعمااا  المراجعااة الداخليااة والمااراجعين الخااارجيين، و ااد عقاادت اللجنااة أربعااة

 هو موضح في الجدو  التي: دما م4102 المالي العاماجتماعات خ)  

 

 ا  م 
 تاري  ا جتماع

 المجموع
11/10/4102 17/12/4102 17/17/4102 0./01/4102 

 2 √ √ √ √ ( اللجنة رئيس  الطامدي عطيه بن  عد د.

 1 √ - √ √ د.  عود بن مظمد النمر*

 1 √ √ √ - أ. خالد بن مظمد العبودي*

 *من غير أعضاء مجلس ا دارة
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 المخا ر:لجنة 

 
ّ
مخاا ر اللمساعدة المجلس في اإلاراف علام عملياة إدارة ،  م4102يوليو اهر في  ا مجلس اإلدارة لجنة للمخا راك

والوفاء بالمسؤوليات األخرى ذات الع) ة، وتتكون لجنة المخا ر من أربعة أعضاء و اد عقادت اللجناة اجتمااع واحاد خا)  

 جدو  التي:م، دما هو موضح في ال4102العام المالي 

 

 ا  م 
 تاري  ا جتماع

17/17/4102 

 √ (اللجنة رئيس  الددتور /  ليمان بن مظمد التردي

 √ ا  تاذ/عبد المظسن بن عبد العزيز الفارس

 √ الددتور/  عد بن عطيه الطامدي

 √ الددتور/ إبراهيم بن فهد الطفيلي

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرأ هم الرئيس التنفيذي. و موعة من المدراء تتولم إدارة أعما  المصرف تتكون اإلدارة التنفيذية من مج

 

 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة ودبار التنفيذيين
 

  البيان 
 اإلدارة مجلس عضو

 التنفيذي

 غير المجلس عضو

 المستقا /التنفيذي

 تلقوا ممن التنفيذيين دبار من خمسة

 بمن فيهم والتعويضات المكاف ت أعلم

 المالي والمدير التنفيذي الرئيس

 9,326,760 - - الروات  والتعويضات

 5,214,804 366,800 68,000 البد ت

 13,123,039 2,283,333 300,000 المكاف ت الدورية والسنوية

 - - - التظفيزية   الخطط

تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدف  بشكا اهري أو  نوي
- - - 

 

 الهي ة الشرعية

رف اإلنماء في جمي  معام)تاه بححكاام وضاوابط الشاريعة اإل ا)مية، حيال ناص النةاام األ ااس للمصارف فاي يلتزم مص

هي اة اارعية  و  د عين المصارف  تخض  جمي  أعما  الشردة ألحكام وضوابط الشريعة اإل )مية ،  ( علم أن21المادة  

والتظقااا  مااان ا لتااازام الشااارعي فاااي جميااا   بياااان األحكاااام والضاااوابط الشااارعية فاااي جميااا  معاااام)ت المصااارف،تتااولم 

 ماان أمااظاب الفضاايلة العلماااء المختصااين فااي فقااه المعااام)ت 
(
معااام)ت المصاارف، وتضاام الهي ااة فااي عضااويتها عااددا

 المالية وا  تصاد وهم:

    –فضيلة الشي  الددتور/ عبد الرحمن بن مالح األ رم           -
(
 رئيسا

 للرئيس   –ديا الشي                  فضيلة الشيا  الددتور/ عبداهلل بن و -
(
 نائبا

   –فضيلة الشي  الددتور/  ليمان بن تردي التردي               -
(
 عضوا

ويساااند الهي ااة الشاارعية فااي تظقياا  أهاادافها وأداء أعمالهااا أمانااة الهي ااة الشاارعية وهااي مجموعااة إداريااة ضاامن 

 الهيكا التنةيمي للمصرف.

 

        الجزاءات والعقوبات        

 :م4102  توجد غرامات ذات أثر جوهري، وفيما يلي بيان بالطرامات التي فرض  علم المصرف خ)  العام المالي 

 ريا  446,638 مؤ سة النقد العربي السعودي -

 ريا  10,000   هي ة  وة االما  -

  فرض علم المصرف يشما جزاءات ألعما  تشطيلية تم معالجتها.   ومعةم ما -
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 المدفوعات 
(
 المستظقة نةاما

ضااريبة ا  ااتقطاع   دمااا بلطاا مليااون ريااا . 5. ،م4102ديساامبر  10بلطاا  الزداااة المقاادرة للساانة الماليااة المنتهيااة فااي 

 ريا . 199,563 ، م4102المالي  في نهاية العامالمستظقة 

 

 الموظفين مزايا

 لنةااام العمااا والعمااا  فااي المملكااة
(
العربيااة السااعودية، و ااد بلااس رماايد  يااتم دفاا  مزايااا وتعويضااات المااوظفين وفقااا

مليااون ريااا ، دمااا يقااوم المصاارف ومنسااوبول بإيااداع مساااهمات  71.2، م4102ديساامبر  10مكافااحة نهايااة الخدمااة فااي 

ااااهرية لااادى المؤ ساااة العاماااة للتحميناااات ا جتماعياااة لصاااالح منساااوبي المصااارف حسااا  نةاااام العماااا والعماااا  فاااي 

فاي  المباين ااس األ اهم حسا  أظفياه ناوعين مان البارامج المظساوبة علام إضافة لذلر يقدم المصارف لمو، المملكة

 القوائم المالية الموحدة للمصرف. من 31ا يضا  ر م 

 

 ملكية أ هم المصرف لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ودبار التنفيذيين وزوجاتهم وأو دهم القصر:

 

 القصر في أ هم أو أدوات دين الشردة أو أي من ارداتها التابعةومإل ألي مصلظة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأو دهم 

 ا م من تعود له المصلظة م
مافي  العدد في نهاية العام العدد في بداية العام

 التطير
 نسبة التطير

 الصكوك األ هم الصكوك األ هم

 %1 1 - 2210574 - 2210574 معالي م/عبد العزيز بن عبداهلل الزاما 1

 %1 1 - 2110111 - 2110111 د المظسن بن عبد العزيز الفارسأ/عب 2

 %1 1 - 500025 - 500025 د/  ليمان بن مظمد التردي 3

 %1 1 - 00421 - 00421 أ/  عد بن علي الكثيري 4

 %1 1 - .01041 - .01041 د/  عد بن عطيه الطامدي 5

 %27 00141. - 0210571 -  0100727 د/ إبراهيم بن فهد الطفيلي 6

 (%12..  (010111    0111..4 - 4120111 أ / حمود بن عبداهلل التويجري 7

 %1 1 - 120114 - 120114 أ / مظمد بن  ليمان أبانمي 8

 

 ومإل ألي مصلظة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأو دهم القصر في أ هم أو أدوات دين الشردة أو أي من ارداتها التابعة

 م

 
 د له المصلظةا م من تعو

مافي  العدد في نهاية العام العدد في بداية العام

 التطير
 نسبة التطير

 الصكوك األ هم الصكوك األ هم

 %1 1 - 859 - 859 البتيري الرحمن عبد بن عماد/ أ 0

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

 %1 1 - 47.0217 - 47.0217 اليعقوب المظسن عبد بن  عد/ أ 1

 %(1.  (110111  - 410111 - 50,000 رااد علي حيدر/ أ 2

 %1. 215 - 00411 - 705 د / مظمد بن  لطان السهلي 5

 

 نةام الر ابة الداخلية

مااان منطلااا  مسااا ولية إدارة المصااارف عااان إعاااداد نةاااام اااااما وفعاااا  للر اباااة الداخلياااة لتظقيااا  األهاااداف المعتمااادة 

بناااء نةااام للر ابااة الداخليااة ينا اا  أنشااطة المصاارف ويضاا  فااي ا عتبااار األهميااة النساابية للمخااا ر  للمصاارف، فقااد تاام

لقااد تاام تصااميم نةااام الر ابااة الداخليااة إلدارة المخااا ر والساايطرة  ،  الماليااة والمخااا ر األخاارى الم)زمااة لهااذل األنشااطة

 ماان الر ابااة الم
(
 معقااو 

(
سااتمرة والكشااإل المبكاار عاان المخااا ر المظتملااة عليهااا فااي الو اا  المنا اا  ممااا يااوفر  اادرا

 والتعاما معها.

ويسااتند نةااام الر ابااة الداخليااة علاام رريااة و تقاادير إدارة المصاارف لوضاا  نةااام ر ابااة يتنا اا  ماا  األهميااة النساابية 

 للمخااا ر الماليااة وغيرهااا ماان المخااا ر الكامنااة فااي أنشااطة المصاارف ، و بقاادر معقااو  ماان التكلفااة و المنفعااة لتفعيااا

و  ، عدم تظقي  األهاداف ولايس لتفاديهاا و تم تصميم نةام الر ابة الداخلية بطرض إدارة مخا ر، ضوابط ر ابية مظددة

 تفادي األخطاء الجوهرية و الخسائر المتعلقة بها.لعطاء تحديدات معقولة نةام الر ابة الداخلية مصمم إل بالتالي فإن 
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ة مراجعااة تراجا  بشااكا دوري التقااارير التااي تعاد ماان المااراجعين الااداخليين إضاافة لمااا ذداار فااإن مجلاس اإلدارة اااكا لجناا 

 وتتضمن هذل التقارير تقييم لكفاية وفعالية الر ابة الداخلية.  ، والخارجيين

بناء) علم ما ذدر نعتقد بحن المصرف لديه نةام ر ابة داخلية  ليم وفعا  بدرجة معقولة من حيال التصاميم والتطبيا ، 

 لم يكن هناك م)حةات جوهرية تتعل  بفعالية نةام و إجراءات الر ابة الداخلية في المصرف.  وخ)  العام

 

 حودمة الشردات

 ألحكام وإراادات  ئظة حودمة الشردات الصادرة مان هي اة الساوة المالياة وتعليماات 
(
بصفة عامة، يعما المصرف وفقا

 التي لم يتم تطبيقها من  با المصرف فهي: ةديمؤ سة النقد العربي السعودي، أما البنود ا  تراا

والتااي تاانص علاام وجااوب اتباااع أ االوب التصااوي  الترادمااي عنااد التصااوي   ختيااار أعضاااء  المااادة الساد ااة  ب( -

مجلس اإلدارة في الجمعية العامة، ويعود  ب  عدم التطبي  إلم أن النةام األ اس للمصرف ناص علام حا  

 التصوي  العادي لكا مساهم. 

وتااانص علااام أناااه يجااا  علااام المساااتثمرين مااان األااااخاذ ذوي الصااافة ا عتبارياااة الاااذين  ة الساد اااة  د(المااااد -

اإلفصاا  عان  يا ااتهم السانوية، وداذلر اإلفصاا  عان  -مانادي  ا  اتثمار  - يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثا

الخامااااة ديفيااااة التعامااااا ماااا  أي تضااااارب جااااوهري للمصااااالح  ااااد يااااؤثر علاااام ممار ااااة الظقااااوة األ ا ااااية 

با تثماراتهم، ويعود  ب  عدم التطبي  إلم أن المصارف لايس لاه الصافة القانونياة إللازام المساتثمرين ذوي 

لإلفصاا  عان  يا اتهم فاي  –مثاا مانادي  ا  اتثمار  –الصفة ا عتبارياة الاذين يتصارفون بالنياباة عان غيارهم 

 التصوي .

 

 دبار التنفيذيين أو المساهمينالتناز  عن المصالح من  با أعضاء مجلس اإلدارة أو 

  يوجاااد لااادى المصااارف معلوماااات عااان أي ترتيباااات أو اتفا ياااات  اااام بموجبهاااا أي مااان أعضااااء مجلاااس اإلدارة أو دباااار 

 التنفيذيين أو مساهمي المصرف بالتناز  عن أي مصلظة أو حقوة.

 

 التقارير المالية

 يؤدد مجلس اإلدارة علم التي:

ن  با إدارة المصرف تعكس بعد  مردازل الماالي، ونتاائج أعمالاه، والتادفقات المالياة القوائم المالية المعدة م .0

 الملكية.  والتطيرات في حقوة

يتم تطبي  السيا اات المظا ابية الم)ئماة لةاروف المصارف بشاكا ثابا  فاي إعاداد القاوائم المالياة، دماا ياتم  .4

 للمعاي ا تخدام بعض التقديرات
(
 ير المظا بية. إلعداد القوائم المالية وفقا

اتباااع معااايير المظا اابة للمؤ سااات الماليااة الصااادرة ماان  بااا مؤ سااة النقااد العربااي السااعودي، والمعااايير  .1

مرا باة البناوك ونةاام الشاردات فاي المملكاة العربياة الساعودية فاي عملياة  الدولية للتقارير المالية، ونةاام

 إعداد القوائم المالية.

 الصظيح. بالشكاعدت أأن  ج)ت الظسابات  .2

 بفعالية.  ونفذأن نةام الر ابة الداخلية أعد علم أ س  ليمة  .5

  درة المصرف علم مواملة نشا ه. في أنه   يوجد أي ار يذدر  ..

( فااي القااوائم الماليااة الموحاادة، لاام يااتم الاادخو  ماان  بااا  14 بخاا)ف المعلومااات الااواردة فااي إيضااا  ر اام   .7

ن أعضااء مجلاس اإلدارة، أو الارئيس التنفياذي أو مادير عاام هاماة ألي ما المصرف فاي أي عقاود فيهاا مصالظة

 .وألي اخص ذو ع) ة المالية

 

 المخا ر ومرا بة ، وتظديدالخطط المستقبلية

طموحااة لزيااادة أنشااطته وعملياتااه ماان خاا)  تقااديم العديااد ماان المنتجااات والخاادمات ال هخططااتنفيااذ المصاارف  يوامااا 

ط الشارعية ما  ا  اتمرار فاي ا اتكما  اابكة الفاروع والصارافات اللياة، وزياادة المالية المتوافقة م  األحكام والضواب

 وبناء مظفةة التمويا وودائ  الشرداء. أعداد الشرداء من األفراد والشردات

 اااتثماري للمصااارف  ااااردة اإلنمااااء إضاااافية مااان خااا)  الاااذراع ا  اااتثمارية ادماااا يناااوي مصااارف اإلنمااااء إ ااا)ة مااانادي  

إ اا)ة خاادمات المؤ سااات الصااطيرة والمتو ااطة باإلضااافة إلاام  تقااديم فااي التو اا  المصاارفينااوي  ااتثمار(، دمااا ل)

 .البريد السعوديمؤ سة م  بالشرادة إر ا (  اردة خدماتمن خ)    خدمات التظويا

 وضا  تامو ، مختلفاة مخاا ر المصرف دطيارل مان المصاارف إلام تعرضيعتيادية ا وفي إ ار ممار ة األعما  المصرفية 

 مخاا ر ذلار فاي بماا الرئيساية المخاا ر دافاة عان واإلبا)أل ومرا باة تظدياد أجاا مان المصارف فاي واإلجاراءات األنةماة

 مرا باة وتاتم ، األخارى العملياات ومخاا ر ا لتزاممخا ر و السمعة ومخا ر السيولةمخا ر و سوةمخا ر الو ا ئتمان
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 مرا باة المخاا ر لتعزياز . واألخارى ولجاان اإلدارة دارة لجان مجلاس اإل مختلإل  با من المخا ر هذلعلم  ا نكشاف
ّ
ا ااك

مخاا ر والوفااء بالمساؤوليات األخارى الاإلاراف علم عملية إدارة  لمساعدة المجلس في  مجلس اإلدارة لجنة للمخا ر

لعااام لالمد قاة لمصارف اإلنمااء  الموحادة القاوائم الماليااة ضاامن 42إلام   42 مان اإليضاااحات وتشاتما،  ذات الع) اة

 .إدارتها ا تراتيجية و لها المصرف يتعرض التي للمخا ر الرئيسية تفصيلي ار  علمم 4102

 

 خاتمة

 
 
والتاي اااتمل  علام زياادة   م4102تقاديرل لإلنجاازات التاي حققهاا المصارف خا)  العاام الماالي  عان اإلدارة مجلس عبري

مختلفااة والتو اا  فااي الخاادمات والمنتجااات التااي يقاادمها ااابكة الفااروع والصاارافات الليااة إضااافة للقنااوات ا لكترونيااة ال

 لعم)ئااالمصارف 
(
علاام نتااائج المصاارف  ه و  ااد أ اهم ذلاار فااي نماو عاادد العماا)ء وعمليااات المصارف وأنعكااس ذلاار ايجاباا

 المالية. 

اارافية فاي وا والجهاات الظكومياة  الكارام لمسااهمينا المصارف و لشارداء وتقاديرل ااكرل عانيعبار مجلاس اإلدارة و

 وا زدهاار التقادم من مزيد تظقي  في أثرل له دان الذي وتعاونهم دعمهم وثقتهم علمالمملكة العربية السعودية 

 تحدياة فاي وتفاانيهم المخلصاة جهاودهم علام المصارف، العااملين فاي لجميا  وتقاديرل يقادم ااكرل و دماا للمصارف،

 عملهم. ومهام واجبهم

منسااوبي المصاارف الشااكر والتقاادير لخااادم الظاارمين الشااريفين الملاار  وبهااذل المنا اابة  يرفاا  مجلااس اإلدارة وجمياا 

باان مقاارن ماااح  الساامو الملكااي األمياار ونائاا  رئاايس مجلااس الااوزراء مو ولااي عهاادل األمااين باان عباادالعزيز و اا االمان 

 النائاا  الثاااني لاارئيس مجلااسولااي ولااي العهااد باان عباادالعزيز  مظمااد باان نااايإلماااح  الساامو الملكااي األمياار وعباادالعزيز 

حفةهم اهلل علم الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة التي يقدمونها للاو ن والماوا ن وفقهام ووزير الداخلية الوزراء 

 .ومكرول اهلل و دد علم الخير خطاهم وحف  اهلل و ننا الطالي من دا  وء

 واهلل ولي التوفي 

 

 مجلس اإلدارة

 


