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 شركة مساهمة سعودية()

 )غير مدققة( جزةالمو الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية

 مارس 13في  المنتهيةأشهر الثالثة  لفترة
 

 عـام - 3

 التأسيس  (أ

هـ 1441صفر  42 وتاريـخ 15المرسوم الملكي رقم م/ بموجب ،شركة مساهمة سعودية ، مصرف اإلنماء تأسس 

مارس  41هـ )الموافق 1441صفر 41 ( وتاريخ44رقم ) الوزراءار مجلس قر و بموجب  م(4116مارس  42)الموافق 

 41الصادر بتاريخ  ( (1010250808السجل التجاري رقم و 111القرار الوزاري رقم   بموجبيعمل المصرف كما  .م(4116

 )( 59)بتقديم الخدمات المصرفية من خالل المصرف يقوم  .م( 4112 مايو 46)الموافق  هـ1441 ىاالول ىجماد
ً
 31 فرعا

  54 : م2014 مارس
ً
 : كما يلي هو للمصرف عنوان المركز الرئيسن إ .ية السعودية( في المملكة العربفرعا

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  66614ص ب  

 11526الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

 أدناهالمذكورة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة  الموجزة الموحدةالمرحلية تشمل القوائم المالية 

 : ( "فالمصر ")

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

 % 111 شركة اإلنماء لالستثمار

هـ  1411جمادى اآلخرة  7

 م( 4111مايو  11)الموافق 

خدمات إدارة الموجودات والوساطة 

 والتعهد بالتغطية وتقديم المشورة

 والحفظ في أعمال األوراق المالية

 % 111 قاريةشركة التنوير الع

هـ )الموافق  1411شعبان  44

 م(4111أغسطس  15

مسك وإفراغ الشركة بغرض  أنشئت 

 العقارات لألغراض التمويلية

شركة وكالة اإلنماء 

 %111 للتأمين التعاوني

 1415ربيع األول  41

 م( 4114يناير  11هـ)الموافق 

وكيل تأمين لشركة اإلنماء طوكيو مارين 

 )شركة زميلة(

 

 من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة واالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 األنظمة االخرى ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.و  مصرفالنظام األساس لل
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 الهيئة الشرعيةب(  

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة،  فقد قا
ً
م بإنشاء هيئة شرعية لتخضع جميع أعمال ومنتجات التزاما

 المصرف لمراجعتها وموافقتها.

 

 اد أسس اإلعد – 5

 وأحكام وافتراضات ،باستخدام سياسات محاسبية موحدة الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه تم إعداد

كما هو مفصح عنه في القوائم المالية و األحداث األخرى في ظروف مماثلة  المشابهةللمعامالت  تقويموأساليب 

القوائم المالية المرحلية  هذه ، غير أنم2014ديسمبر  11في  المنتهية للسنة الماليةللمصرف  السنوية الموحدة

  السنوية المالية القوائم في عنها اإلفصاح المطلوب واإليضاحات المعلوماتجميع ال تتضمن  الموجزة الموحدة

المالية المنتهية  للسنةكما في و  للمصرف الموحدة السنوية المالية القوائم مع باالقتران تقرأ أن وينبغي ، الموحدة

 .م2014 ديسمبر 11 في

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة قيام اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات 

ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في  التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية

 التقارير المالية، ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 لتزامبيان اال أ (

 :الموجزة  الموحدةالمرحلية  القوائم المالية هذه عدتأ

-   
ً
المحاسبة ومعيار مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية الصادرة عن معايير المحاسبة للمؤسساتل وفقا

 التقارير المالية المرحلية.المتعلق ب ( 14) الدولي رقم 

-   
ً
 للمصرف. األساس مانظو ال لشركات في المملكة العربية السعوديةنظام مراقبة البنوك ونظام ال وفقا

 أسس القياس             ب (

  الموجزة حدةالمو المرحلية عداد القوائم الماليةم إت
ً
 ،للبيع متاحةالالستثمارات ا عدا فيما لمبدأ التكلفة التاريخية وفقا

فيتم والدفعات للموظفين على أساس األسهم،  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مدرجةال ستثماراتالاو

 قياسها بالقيمة العادلة.

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

وما لم يرد فية للمصرف. بالريال السعودي وهو العملة الوظي الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية هذه  تعرض

 ألقرب ألف.البيانات المالية المعروضة ، يتم تقريب  خالف ذلك

 ( أسس توحيد القوائم الماليةد

ئم المالية للشركات تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له. يتم إعداد القوا

 التابعة لنفس الفترة المالية للمصرف باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 

الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمصرف القدرة على التحكم فيها.  ويكون للمصرف قدرة على التحكم في 

 يتملك سلطة على الشركة المستثمر بها، وتلك الشركات عندما 
ً
ا

َ
 في عوائد متغيرة يكون معرض

ً
أو يمتلك حقوقا

 لالستثمار ويكون له القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. 
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أما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق في االستثمار، فيتم 

 دير مدى وجود سيطرة على المنشأة،  ويشمل ذلك:مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة لتق

 .الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت على قرارات المنشأة المستثمر بها 

 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق تصويت المصرف الحالية والمتوقعة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم 

د ما إذا كانت له سيطرة على المنشأة المستثمر بها وذلك عند وجود مؤشرات للتغير في عنصر ويقوم المصرف بتحدي

 أو أكثر من عناصر السيطرة.

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للمصرف من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المصرف 

المستبعدة تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو   سيطرة عليها من المصرف.ويتم إيقاف توحيدها من تاريخ انتقال ال

اعتبارا من التاريخ الفعلي للشراء أو حتى التاريخ الفعلي  قائمة الدخل المرحلية الموحدة، ضمن خالل الفترة، إن وجدت

 هو مالئم. للبيع، حسب ما

 

تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المصرف. و  الشركات التابعةإن السياسات المحاسبية المتبعة من 

 لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف.لشركات التابعة ليتم إجراء تعديالت ، إن وجدت ، على القوائم المالية 

 

  االفصاح عنها. يلزمن الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف ،ال يوجد أي حصص غير مسيطرة أحيث 

القوائم هذه  المتداخلة وكذلك االيرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعامالت عند إعداد  "المصرف" أرصدة يتم حذف

 .  الموجزة الموحدة المرحلية المالية

 

 الهامة السياسات المحاسبيةملخص  – 1

ة المرحلية الموحدة في إعداد هذه القوائم المالي المتبعة والتقديرات واالفتراضاتتتماشى السياسات المحاسبية 

تطبيق فيما عدا  ،م4114ديسمبر  11المنتهية في  للسنة الموجزة مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة

 .الفترةخالل  التي يتعين على المصرف اتباعها على المعايير الموضحة أدناه لتعديالتوا الجديدة الدولية المعايير

 التالتعدي عن مختصر وصف لسريان تاريخ ا التعديل و المعيار

التعديالت على معيار 

 11المحاسبة الدولي رقم 

تطبق على 

 الفترات

السنوية ابتداًء 

يوليو  1من 

وما  م4114

 بعده

 ، عند الوفاء بشروط محددة، على المعيارالجديدة تتيح هذه التعديالت 

دإمكانية عدم 
ّ
درة خالل بالمتطلبات المقترحة في التعديالت الصا التقي

إسهامات الموظفين أو األطراف األخرى التي تتطلب ربط و م4111العام 

بالفترات المقدم فيها الخدمة بموجب خطة لتوزيع اإلستفادة على الفترات 

هذه التعديالت خيار تخفيض تكلفة القسط الثابت.  وتتيح  على أساسأو 

فاء بشروط عند الوالخدمة خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة وذلك 

 . محددة
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التطويرات السنوية على 

المعايير  الدولية الخاصة 

 بالتقارير المالية

م،  و 4114-م4111 ةللدور 

 م4111-م4111

 

المعيار الدولي الخاص 

 4بالتقارير المالية رقم 

المعيار الدولي الخاص 

 2بالتقارير المالية رقم 

 عات التشغيلية(ا)القط

المعيار الدولي الخاص 

  11تقارير المالية رقم بال

 

 

 

 

 

 

معيار المحاسبة الدولي 

)الممتلكات -16رقم 

والمعدات(  والمصانع 

 معيار المحاسبة الدوليو

)الموجوات الغير -12رقم 

 .ملموسة(

معيار المحاسبة الدولي 

)االفصاح عن -44رقم 

 األطراف ذات العالقة(

تطبق على 

الفترات 

السنوية ابتداًء 

يوليو  1من 

وما م 4114

 بعده

 

 

 

 

 

" شروط  تعريف الفصل بين من خالليوضح تعريف "شروط االستحقاق" 

 األداء" و " شروط الخدمة".

التعديل يتطلب بوضوح اإلفصاح عن األحكام التي اتخذتها اإلدارة لتطبيق 

 معايير تجميع القطاعات. 

 

 وتوضح هذه التعديالت:

نين للفترات معدل العوائد على حسابات المدينين والدائقياس  (أ

خصم احتساب المبالغ الموفوترة بدون القصيرة األجل على أساس 

 كان أثر الخصم غير جوهري.، في حال 

إمكانية تطبيق االستثناءات المتعلقة بالمحافظ على العقود  (ب

والمعيار  11المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

نظر عن مدى بغض ال 1الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

كموجودات أو مطلوبات مالية    التصنيفاستيفائها لشروط 

 .14بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

ن إعادة أبقرار اإل لخالمن  "إعادة التقييم" نموذجتوضح التعديالت متطلبات 

في جميع األحوال  يستوجباالستهالك )االستنفاذ( ال  اتمجمعلتقييم ال

 الدفترية لألصل.في إجمالي القيمة  التناسب مع قيمة التغير

 

 

 

 ةياإلدار  المنشأة تم توسيع نطاق تعريف األطراف ذات العالقة لتشمل 

شكل مباشر التي تقدم خدمات موظفين رئيسية لمصدر التقارير المالية ب

 أو غير مباشر.
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معيار المحاسبة الدولي 

)العقارات -41رقم 

 االستثمارية(

بقياس مدى كون العقار  مصدر التقاريرقيام  التعديالت وجوبهذه توضح  

حسب متطلبات معيار الذي تم شراؤه يندرج تحت العقارات االستثمارية 

، وتتطلب القيام بتقييم منفصل حسب متطلبات  41المحاسبة الدولي رقم 

بغرض التأكد من مدى  1المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

 عامالت إندماج األعمال. عالقة تملك هذا العقار بم

 المرحلية المالية القوائم هذه على جوهري تأثير لها ليسالدولية الخاصة بالتقارير المالية  المعايير على التعديالتإن 

 .الموجزة الموحدة

رها و التي التي تم نشالدولية الخاصة بالتقارير المالية  المعاييرلقد إرتأى المصرف عدم االتباع المبكر للتعديالت على 

 من السنوات المحاسبية القادمة.
ً
 يتعين على المصرف اتباعها اعتبارا

  ستثماراتاال –2

 2015مارس  13 إيضاح 

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 ف الرياالت السعودية()بآال   

مرابحات مع مؤسسة النقد العربي 

 (مطفأةال)بالتكلفة السعودي، 

 

7,300,000  6,000,000  4,000,000 

 1,820,679  1,897,758  2,035,836  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

 قائمة الدخل

 

118,180  113,640  90,603 

 31,273  24,753  21,953 1.2 استثمارات في شركة زميلة  

 -  -  25,000  شركة محاصة

 الجماليا
 

9,500,969  8,036,151  5,942,555 

   

%( في شركة االنماء طوكيو مارين )شركة  28.75تمثل االستثمارات في الشركة الزميلة حصة المصرف في االستثمار ) 3.2

 .مليون ريال سعودي 411 مدفوع قدره رأس مالتأمين تعاوني( ب

)شركة محاصة مملوكة ون ريال بشركة "إرسال للتحويالت المالية" ملي 45خالل الفترة قام المصرف باستثمار مبلغ   5.2

جمادى  41وتاريخ  1010431244تم تأسيس الشركة بموجب السجل التجاري رقم (. مؤسسة البريد السعوديلمصرف اإلنماء و

 . مليون ريال 51ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع  م4115مارس  14هـ الموافق 1416األولى 
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 ل، صافي التموي-5

 2015مارس  13 

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 ف الرياالت السعودية()بآال  

 10,371,911  11,907,369  12,375,393 األفراد

 35,661,147  42,038,020  43,013,396 الشركات

 46,033,058  53,945,389  55,388,789 التمويل العامل 

 317,160  350,320  354,890 التمويل غير العامل

 46,350,218  54,295,709  55,743,679 اجمالي التمويل

 (539,195)  (658,728)  (728,850) مخصص االنخفاض في القيمة

 45,811,023  53,636,981  55,014,829 التمويل ،صافي

 ودائع العمالء –6

 2015مارس  13 إيضاح 

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 ف الرياالت السعودية()بآال   

 26,801,892  32,013,183  34,924,840  ودائع تحت الطلب

 17,448,319  26,822,730  25,627,023 1.6 استثمارات عمالء ألجل

 889,583  591,912  1,010,003 2.6 حسابات عمالء اخرى 

 45,139,794  59,427,825  61,561,866  اإلجمالي

 .استثمارات مرابحة ومضاربة مع العمالءتمثل  3.6

 وخطابات الضمان. المستندية خرى تأمينات االعتماداتأحسابات عمالء  رصيد يشمل2.6 

 باالئتمان التعهدات و االلتزامات المحتملة المتعلقة –7

 الخاصة بالمصرف باالئتمان لقةالمتع المحتملة االلتزامات و التعهدات يلي فيما

 
 2015مارس  13

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 
 ف الرياالت السعودية()بآال

 2,225,653  1,520,862  2,216,910 اعتمادات مستندية

 2,994,914  4,387,032  4,818,584 خطابات ضمان

 322,322  319,640  241,231 قبوالت 

 1,501,586  1,948,122  827,169 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 7,044,475  8,175,656  8,103,894  اإلجمالي
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 النقد و ما يماثله  –8

 : من اآلتي الموحدة المرحلية النقدية التدفقات قائمة في المدرج يماثله وما النقد يتكون

 2015مارس  13 

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 
 ف الرياالت السعودية()بآال

 1,085,310  1,287,943  1,491,422 نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا 

 344,421  1,881,204  607,007 النظامية الوديعة  

  األخرى المالية أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 5,219,833  6,896,956  6334,430 بمواعيد استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل

 6,649,564  10,066,103  8,432,859 اإلجمالي 

  القطاعات التشغيلية - 9

ظام من المصرف التي يتم مراجعتها بانت أنشطةتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة ب يتم

 لتوزيع وذلك ،بالمصرف  المطلوباتو  الموجوداتالرئيس التنفيذي وكذلك لجنة  تضموالقرار التنفيذيين  متخذيقبل 

 . أدائها تقييم و القطاعات على الموارد

  يمارس
ً
 المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

  ومطلوبات تشغيلية.  موجودات فيغالبية موجودات ومطلوبات القطاعات  تتمثل من اإلدارة. المعتمدة لشروطم والألحكا

 :التي يتم رفع التقارير بشأنها القطاعاتفيما يلي 

 ومتوسطة صغيرة والمؤسسات لألفراد  المقدمة األخرى المنتجاتو الودائعالتمويل و يشمل  : األفراد قطاع (أ

 .  الحجم

 .  للشركات وكبار العمالء المقدمة والخدمات األخرى والمنتجاتالودائع التمويل و يشمل : الشركات اعقط (ب

 خدمات الخزينة. و واستثماراتيشمل المرابحات مع البنوك  : الخزينة قطاع (ج

ة و خدمات الوساطة و النشاطات المتعلقة بإدار  االستثمار دارة محافظإ يشمل :الوساطة و االستثمار قطاع (د

 .المالية االوراق وحفظ الموجودات التي تشمل التعامل و االدارة والترتيب والمشورة

 في المصرف وهو 
ً
يحمل/يقيد الربح على القطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل االموال مطور داخليا

 مقارب لسعر تكلفة األموال .
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 المصرف حسب القطاعات التشغيلية: فيما يلي تحليل لموجودات و مطلوبات و دخل ونتائج

 )غير مدققة( 2015مارس  13

 السعودية الرياالت بآالف

 
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

 83,685,479 1,105,288 24,476,278 43,911,090 14,192,823 الموجودات    إجمالي

 66,225,811 831,385 17,623,575 5,532,044 42,238,807 المطلوبات  إجمالي

 549,998 821 82,412 259,194 207,571 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل 

 179,598 30,875 41,326 67,290 40,107  يرادات أخرىإو  أتعاب خدمات مصرفية

 729,596 31,696 123,738 326,484 247,678 العمليات دخل إجمالي

 70,122 - - 59,500 10,622 الموجوداتانخفاض قيمة مخصص  

 39,199 309 6,886 12,311 19,693 االستهالك و اإلطفاء

 273,364 16,320 35,616 68,137 153,291 مصاريف العمليات االخرى

 382,685 16,629 42,502 139,948 183,606 العمليات مصاريف إجمالي

 346,911 15,067 81,236 186,536 64,072 العمليات( خسارة/ )دخل صافي

 (2,800) - (2,800) - - الزميلة  الشركة خسارة في المصرف حصة

 344,111 15,067 78,436 186,536 64,072 لفترةا الدخل صافي

 

 )غير مدققة( 2014مارس  13

 السعودية الرياالت بآالف

 
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 لوساطةوا
 اإلجمالي

 65,444,109 1,125,539 15,211,741 36,805,279 12,301,550 الموجودات    إجمالي

 48,300,143 924,646 10,967,750 7,683,817 28,723,930 المطلوبات  إجمالي

 512,619 719 104,079 240,700 167,121 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل 

 87,224 8,971 29,102 29,952 19,199  يرادات أخرىإو  أتعاب خدمات مصرفية

 599,843 9,690 133,181 270,652 186,320 العمليات دخل إجمالي

 24,975 - - 5,720 19,255 الموجوداتمخصص  انخفاض قيمة 

 37,905 244 5,236 12,907 19,518 االستهالك و اإلطفاء

 241,844 10,059 29,236 71,170 131,379 مصاريف العمليات االخرى

 304,724 10,303 34,472 89,797 170,152 العمليات مصاريف إجمالي

 295,119 (613) 98,709 180,855 16,168 العمليات( خسارة/ )دخل صافي

 (2,278) - (2,278) - - الزميلة  الشركة خسارة في المصرف حصة

 292,841 (613) 96,431 180,855 16,168 لفترةا (الخسارة/ )الدخل صافي
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 السهم ربح –31

مليون 1,485 األساسي)على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  دخلال صافيبتقسيم   السهم ربح احتساب تمي

 مليون( كما في نهاية الفترة. 1,490والمخفض 

 

 القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية:-33

مطلوبات في الحاالت االعتيادية  لسداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع المهاست سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 القياس،  ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من: السوق في تاريخ بين المتعاملين في

 وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو 

 واق األخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات. في حال عدم وجود سوق اساسي متاح،  ينظر في أفضل األس

إن القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الحالية المضمنة في 

 .الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة

 :عنها واإلفصاح المالية دواتلأل العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف ستخدمي

 .)تعديل بدون(  األداه لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : األول المستوى

 أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة اناتبي وفق الهامة مدخالتها كافة تحديد يتم

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم تقويم طرق :المستوى الثالث

 يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المسجلة حسب مستويات قيمتها العادلة:

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني األولالمستوى  5132مارس  13

 ة العادلة فيمموجودات مالية مدرجة بالقي

 118,180 - - 118,180 قائمة الدخل  

 2,035,836 100,000 1,087,086 848,750 مالية متاحة للبيع استثمارات

 2,154,016 100,000 1,087,086 966,930 اإلجمالي

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 5132مارس  13

 ة العادلة فيمموجودات مالية مدرجة بالقي

 90,603 - - 90,603 قائمة الدخل  

 1,841,679 - - 1,841,679 مالية متاحة للبيع استثمارات

 1,911,282 - - 1,911,282 اإلجمالي

 مستويات القيم العادلة خالل الفترة. لم يتم إجراء أي تحويالت بين 
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 برنامج اسهم الموظفين -35

 الفترة:الموظفين كما في نهاية  برامج أسهم خصائصفيما يلي أهم 

 طبيعة البرنامج

مشاركة الموظفين 

 (ESPS) باألسهم

منح األسهم برنامج 

 (ESGS)فينموظلل

 01 01  البرامجعدد 

 م 4111 ابريل 11 م4111يونيو  11 تاريخ المنح

 م4112مارس  11 م4116مايو  11 تاريخ االستحقاق

 2,863,000 2,390,813 عدد األسهم 

 سنوات-5-1 سنوات 1 فترة االستحقاق

 37,648,450 33,471,382 (بالريال السعودي) البرنامجقيمة أسهم إجمالي 

 - 11.5 لالسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( سعر التخصيص

 13.15 14.0 ادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(القيمة الع

، في الخدمةقاء الموظف ب شروط االستحقاق

واستيفاءه معايير محددة 

 لألداء 

، في الخدمةقاء الموظف ب

واستيفاءه معايير محددة 

 لألداء 

 أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنوات 3.0  سنوات 1.17 المرجح للفترة التعاقدية المتبقيةالمتوسط  

 

  يلي فيما
ً
 األسهم خيارات عدد في والحركة الخيار ممارسة لسعر المرجح متوسطلل تحليال

 

المتوسط المرجح لسعر الممارسة  

 )بالريال السعودي(

 في البرنامج خيارات األسهمعدد 

 2014مارس  11 2015مارس  13 2014مارس  11 2015مارس  13 

 2,580,654 2,414,288 11.5 11.5 رصيد بداية السنة 

 - - - - ممنوح خالل السنة

 (45,248) (23,475) - - متنازل عنه

 - - - - تمت ممارسته/ انتهت مدته

 2,535,406 2,390,813 11.5 11.5 رصيد نهاية السنة

 - - - - لممارسة بنهاية الفترةالمتاح ل

يارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة هذه الختمنح 

 مارس 11مليون ريال سعودي ) 3.3خالل الفترة المرحلية للقوائم المالية الموحدة هي تكاليف البرنامج بالسوق. إجمالي 

 (.مليون ريال سعودي 3.5م: 2014
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 المال رأس كفاية–31

اف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي تتمثل أهد

،والحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ على وجود رأس   السعودي

 مال قوي.

لنظامي من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال ا

بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال  االحتفاظمؤسسة النقد العربي السعودي 

 %.  2النظامي الى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد االدنى المتفق عليه وهو 

المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  باستخدامراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك يقوم المصرف بم

السعودي،  وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال المؤهل مع الموجودات و االلتزامات الظاهرة في قائمة المركز 

 االرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. باستخدامالمالي 

 

 2015مارس  13 

  (مدققة)غير 

 2014ديسمبر  11

  )مدققة(

 2014مارس  11

 (مدققة)غير  

 (السعودية الرياالت)بآالف  بيان 

 51,130,572  60,266,168  62,344,592 االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر

 3,644,706  4,203,105  4,413,425 العمليات للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر

 6,908,774  5,670,815  4,916,394 السوق للموجودات المرجحة المخاطر  خاطرم

 61,684,052  70,140,088  71,674,411 الركيزة االولى للموجودات المرجحة المخاطر  إجمالي

 17,143,966  17,939,232  17,459,668 المال األساسي   رأس

 332,487  380,149  447,524 المال المساند   رأس

 17,476,453  18,319,381  17,907,192 والمساند األساسي المال رأس إجمالي 

      % المال رأس كفاية نسبة

 %28  %26  %24 رأس المال األساسي 

 %28  %26  %25 رأس المال األساسي والمساند

 3 بازل فصاحات المتعلقة بمتطلباتاإل –32

. ستكون هذه اإلفصاحات االضافية مصرف القيام ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية، يتوجب على ال3ت بازل بناًء على متطلبا

خالل الفترة المحددة طبقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي  (www.alinma.com)على موقع المصرف االلكتروني  متاحة

 السعودي. التخضع هذه اإلفصاحات لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين للمصرف.

 المرحلية الموحدة الموجزة المالية القوائم اعتماد-32

 .م(2015 ابريل 1) الموافق  ـه 1436 اآلخرةجمادى  12 الموجزة بتاريخهذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  اعتمدت 

 


