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خادم الحرمين الشريفين
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رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
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حفظه الله



6



7التقرير السنوي 2016

   السالم عليكم
 

8

   رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
 

10

   التأسيس
 

12

   أعضاء مجلس اإلدارة
 

14

   كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

16

   كلمة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
 

18

   أهم اإلنجازات للعام 2016م 
 

20

   تقرير مجلس اإلدارة
 

28

   نظام الرقابة الداخلية
 

42

   تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
 

44

   تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
 

46

   فروع وصرافات مصرف اإلنماء
 
104

المحتويات



8

السـالم 
علـيـكـم



9التقرير السنوي 2016

 والخدمات   المصرفية   المعاصرة   المتوافقة   مع   األحكام  
 والضوابط   الشرعية   في   ظل   أفضل   بيئة   عمل   تحقق 

النمو المتواصل وتسهم في خدمة المجتمع.                                                                                    

  
ً
   لكم   شركاء   مصرف   اإلنماء   على   ثقتكم   بنا   ومرحبا

ً
شكرا

 بكم   إلى   مزيد   من   التقدم   والنمو   واالزدهار   بإذن   الله  
 مع   مصرفكم   مصرف   اإلنماء .                                                                                                                                                                                                       

مصرف اإلنماء.. إنماء لنا 

الـســالم عــلــيكـم

بتحية   اإلسالم   نبدأ   عامنا   التشغيلي   الجديد2017   م، 
فخورين باإلنجازات المحققة في االعوام الماضية 
نتيجة القرارات االستراتيجية التي تبنتها إدارة مصرف 
اإلنماء. وما تحقق هذا إال بفضل الله سبحانه وتعالى 
اإلنماء  مصرف  ومنسوبات  منسوبي  بجهود  ثم 
والتزامهم بتحقيق   مبادئ   وقيم   المصرف   في   جميع  

 تعامالتهم   مع   الشركاء.                                                                                                  

تواصلت جهود المصرف في عام 2016م في تنفيذ 
الشريك  ليكون  رؤيته  لتحقيق  الطموحة  برامجه 
المالي المفضل والمصرف   الرائد   في   تقديم   المنتجات  
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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

يسعى مصرف اإلنماء إلى إيجاد بيئة عمل تسهم في تحقيق الريادة خالل سنوات قليلة قادمة بإذن الله 
تعالى، ومن أجل ذلك وضع المصرف قيم واضحة يجب على جميع منسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء االلتزام 

بها وتتلخص هذه القيم في اآلتي: 

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/15( وتاريخ 
1427/2/28هـ الموافق 2006/3/28م، والسجل التجاري رقم )1010250808( 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 )15,000,000,000( خمسة عشر ألف مليون ريال مقسم إلى )1,500,000,000( 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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بسم الله الرحمن الرحيم

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

باسمي  ونيابة  عن  أعضاء  مجلس  إدارة  مصرف  اإلنماء، 
 يسرني  أن أقدم لكم التقرير  السنوي الثامن عن  العام 
 المالي  المنتهي  في  31  ديسمبر  2016م  والذي يسلط 
 الضوء  على  نتائج  أنشطة  المصرف  والنتائج  التشغيلية 
والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي 

في 31  ديسمبر  2016م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

وسعادتي  اعتزازي  عن  أعبر  أن  البداية  في  وأود 
 
ً
باإلنجازات والنتائج المحققة خالل عام 2016م، مشيدا
بالجهود المبذولة والتي من خاللها استطعنا ولله 
الحمد المحافظة على قوة المركز المالي لمصرف 
اإلنماء رغم المنافسة الشديدة والتحديات الكبيرة 
العام  هذا  في  الوطني  اقتصادنا  واجهها  التي 
وسنواصل المسير بإذن الله في طريق النجاح لتقديم 

أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع 
األحكام والضوابط الشرعية.

حقق  مصرف اإلنماء  في  العام  المالي 2016م  نتائج 
 مالية  وتشغيلية  إيجابية  ولله  الحمد  حيث  بلغ  صافي 
للعام   األرباح 1,502 مليون  ريال مقابل صافي ربح 
الماضي 2015م 1,470 مليون ريال، وارتفعت موجودات 
المصرف خالل عام 2016م بنسبة 18٪ مقارنة مع العام 
المالي السابق حيث بلغت 104,730 مليون ريال وهذا 
هو العام األول الذي تتجاوز فيه أصول المصرف المئة 
مليار، كما بلغ إجمالي ربح العمليات خالل عام 2016م 
3,328 مليون ريال مقابل 3,063 مليون ريال للعام 
السابق 2015م بارتفاع 9٪، كما بلغ الربح من األنشطة 
الرئيسية لعام 2016م 2,551 مليون ريال مقابل 2,279 
مليون ريال للعام السابق بارتفاع 12٪، وبلغت محفظة 
التمويل في 31 ديسمبر 2016م 70,312 مليون ريال 
مقابل 57,006 مليون ريال في 31 ديسمبر 2015م 
بارتفاع قدره 23٪ خالل عام 2016م، كما بلغت ودائع 
الشركاء في نهاية عام 2016م  80,612 مليون ريال 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 التقرير
السنوي
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 االقتصادية المختلفة بما في ذلك  القطاع  المصرفي 
الذي يعد أحد الركائز المهمة لدعم وتعزيز اقتصادنا 
الوطني.  والشكر  موصول  لكل  من  وزارة  المالية 
 ووزارة  التجارة واالستثمار  ومؤسسة  النقد  العربي 
 السعودي  وهيئة  السوق  المالية  والجهات  األخرى 
 ذات  العالقة  على  دعمهم  الكبير  للقطاع  المصرفي 
 السعودي  بشكل  خاص  واالقتصاد  الوطني  بشكل  عام 
  الله  عز  وجل  أن  يحفظ  بالدنا  من  كل  سوء  ومكروه 

ً
 سائال

 ويديم  علينا  نعمه  الظاهرة  والباطنة  في  ظل  حكومتنا 
 الرشيدة  وفقها  الله  وسدد  على  الخير  خطاها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

مقابل 65,695 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 
23% خالل عام 2016م.                                                                                                                                                                     

والتقدير  للسادة  بالشكر  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  2016م،                                                          حيث أن هذه النتائج 
متواصل،  عمٍل دؤوب، وجهٍد  بعد  جاءت  المحققة 
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 
 وزير  الداخلية  صاحب  السمو  الملكي  األمير  محمد  بن 
 نايف  بن  عبدالعزيز  وإلى  سمو  ولي  ولي  العهد  وزير 
 الدفاع  صاحب  السمو  الملكي  األمير  محمد  بن  سلمان 
 بن  عبدالعزيز  حفظهما  الله  على  ما  يقدمونه  من 
 خدمات  جليلة  لهذا  الوطن  الغالي  المملكة  العربية 
 السعودية  و الدعم  والتشجيع  لمختلف  القطاعات 
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كلمة
العضو المنتـدب/
الرئيس  التنفيذي

 التقرير
السنوي

في  اإلنماء  مصرف  حصل  وعلى  صعيد  الخدمات 
أفضل مصرف في خدمة  جائزة  على  2016م  عام 
الشركاء في المملكة العربية السعودية من مجلة 
األوسط«   المختصة  في  مجال  الشرق  بانكر  »ذا 
 بذلك تطلعات شركائه في 

ً
 المال  واألعمال محققا

تقديم خدمات ومنتجات مميزة تلبي احتياجاتهم، 
كما حصل المصرف على جائزة )صفقة العام 2015م( 
من مجلة »Islamic Finance news«  التابعة لوكالة 
»رد موني« اإلعالمية المختصة في مجال المصرفية 
اإلسالمية، كما حصل مصرف اإلنماء في عام 2016م 
أجنبي  مشارك  كأفضل  ماليزيا  بورصة  جائزة  على 
 في 

ً
في تداول السلع، وجائزة أسرع المصارف نموا

المملكة للمرة الرابعة على التوالي من  مجلة  - ذا 
 بانكر  الشرق  األوسط -  حيث  تم  اختيار  المصرف  استنادا 
 على  األداء  المالي،  والنمو  المتسارع  المتحقق  في 
 أعماله  وقدرته  على  المنافسة  وتنامي  المؤشرات 
  بالمصارف  والبنوك  العاملة  بالمملكة 

ً
 المالية  مقارنة

 العربية  السعودية. كما واصل مصرف اإلنماء تقدمه 
في عام 2016م بحصد جوائز التميز وذلك بحصوله 
 Islamic Business & Finance« على اثنتين من جوائز

Awards« لتمويل وهيكلة رأس المال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

مصرف  الستثمار  ونتيجة  التقني  الصعيد  وعلى 
اإلنماء في مجال البنية التحتية والتقنيات المصرفية 
واهتمامه بها؛ فقد دشن اإلنماء في عام 2016م 
مع  به  الخاص  اإللكترونية  المدفوعات  منظومة 
شبكة يونيون باي الصينية  العالمية )UPI( الرائدة 
في مجال المدفوعات والحلول المصرفية وذلك عبر 

والسالم على  والصالة  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

بعد  شكر  الله  سبحانه  وتعالى  على  توفيقه  فإننا  نشكر 
 شركاء  ومساهمي  مصرف  اإلنماء  على  ما  أولوه  من 
  محل  تقديرنا  واعتزازنا 

ً
 ثقتهم  بالمصرف  حيث  كانت  دائما

  لتحقيق  كثير  من  اإلنجازات  والتطلعات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ً
 ودافعا

استمر  مصرف  اإلنماء  ولله  الحمد  في النمو المتزايد 
والمستمر في المؤشرات المالية خالل عام 2016م، 
من حيث نمو الحصة السوقية وانتشار الفروع وزيادة 
عدد الشركاء والصرافات اآللية والخدمات والمنتجات 
إضافة إلى النمو الملموس في األصول ومحفظة 
التمويل وإجمالي الودائع، كما استطاع مصرف اإلنماء 
ولله الحمد  تحقيق  العديد  من  اإلنجازات خالل عام 
2016م في مجال البنية التحتية واألنظمة التقنية 
لتلبية احتياجات شركاء اإلنماء ورفع مستوى الخدمات 
أحدث  باستخدام  لشركائه  المصرف  يقدمها  التي 
، كما كان لمصرف 

ً
التقنيات المعاصرة وأكثرها أمانا

اإلنماء في عام 2016م اإلسهام الفاعل في عمليات 
األفراد  قطاع  مستوى  على  والشراكة  التمويل 
والشركات، وتمويل الكثير من مشاريع البنى التحتية 
في المملكة العربية السعودية، كان آخرها توقيع 
اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع وزارة اإلسكان 
لتوفير منتجات سكنية مناسبة للمواطنين السعوديين 
وتمكين أكبر شريحة ممكنة لالستفادة من هذا الدعم 
 لرؤية المملكة 2030 ليكون من أوائل المصارف 

ً
تحقيقا

والبنوك السعودية في هذا المجال.                                                                                                            
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نظام الشبكة السعودية للمدفوعات )مدى( بالتعاون 
مع مؤسسة النقد العربي السعودي كأول مصرف 
شبكة  مع  يرتبط  السعودية  العربية  المملكة  في 
يونيون باي، حيث يأتي ذلك ضمن سعي المصرف 
اإللكترونية  المدفوعات  خدمات  لتطوير  المستمر 
وخدمة شركائه بأفضل الحلول المصرفية المتطورة. 
كما حازت بطاقة مصرف اإلنماء مدى للصرف اآللي 
-ذات الشريحة الذكية عالية األمان-  على جائزة »أفضل 
بطاقة صرف آلي« في المملكة العربية السعودية 
من مجلة »ذا بانكر الشرق األوسط«، واحتفظ تطبيق 
مصرف اإلنماء لألجهزة الذكية بالمركز األول في عام 
 التطبيقات المصرفية في المملكة 

ً
2016م متصدرا

 على نسبة رضا الشركاء 
ً
العربية السعودية اعتمادا

عن التطبيق في متجري أبل وقوقل بالي.

وفي إطار أنشطة المسؤولية االجتماعية، حرص مصرف 
 
ً
 اجتماعيا

ً
اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

 يؤدي دور فعال في خدمة المجتمع. وقد 
ً
وتنمويا

واصل دعمه في عام 2016م للمصرفية اإلسالمية 
رعايته  خالل  من  وذلك  بها  المتعلقة  واألنشطة 
لمؤتمر »أيوفي« العالمي بالمدينة المنورة تحت 
 ،

ً
عنوان »الصناعة المالية اإلسالمية بعد أربعين عاما

تقييم التجربة واستشراف المستقبل«، ومشاركته 
في ملتقى األوقاف الثالث بمدينة الرياض، وإقامته 
بالتعاون مع كرسي سابك لدراسات األسواق المالية 
اإلسالمية حلقة علمية »مسائل فقهية في الصكوك، 
المصرف  الهتمام   

ً
امتدادا وذلك  وتقويم«  بحث 

التمويل  مصادر  أهم  من  كونها  الصكوك  بسوق 
المعول عليها وأداة مهمة من أدوات إدارة السيولة 
والتخفيف من حدة المخاطر وإكساب السوق المالية 
المزيد من النمو واالستقرار، كما كان للمصرف مشاركة 
فاعلة في معارض التوظيف والتدريب التي تقيمها 
الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة، وفي 
دعم برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية واإلسهام 
الفاعل في الحمالت التثقيفية لرفع مستوى الوعي 

وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية.

إننا في مصرف اإلنماء ندرك المعنى الحقيقي لجوهر 
شعارنا )نحن نهتم(، حيث تأتي هذه النتائج واإلنجازات 
 لثقة 

ً
المحققة في عام 2016م ولله الحمد تأكيدا

شركائنا بنا، المبنية على االهتمام بهم، وبذل الجهد 
والعمل الدؤوب لهم لتحقيق تطلعاتهم وتقديم 
 أفضل  الخدمات  والمنتجات  التي  تالئم  احتياجاتهم 

 وترقى  لتطلعاتهم.                                                                                                

رغم التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع البنوك 
والمؤسسات المالية خالل عام 2016م نتيجة لتراجع 
والنامية،  الناشئة  االقتصادات  النمو في  معدالت 
 
ً
أحدث ضغوطا الذي  األمر  النفط  أسعار  وانخفاض 
على الموازنات العامة في الدول المصدرة للنفط 
بما فيها المملكة العربية السعودية، إال أن مصرف 
اإلنماء ولله الحمد استطاع المحافظة على مكانته 
وقوته في دعم القطاع المصرفي السعودي، وفق 
من  كال  تتبناها  التي  والنقدية  المالية  السياسات 
وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، 
عنها  أعلنت  التي  الطموحة  بالخطط  يتعلق  فيما 
الحكومة الرشيدة »خطة التحول الوطني 2020« و 
»رؤية 2030«، قام المصرف بمراجعة خططه لكي 
في  أو  اإلنماء  مصرف  في  سواء  إمكاناته  يسخر 
الشركات التابعة له شركة  اإلنماء  لالستثمار،  شركة 
 التنوير  العقارية،  وكالة  اإلنماء  للتأمين  التعاوني  التي 
 يمتلكها  المصرف  بالكامل،  شركة  اإلنماء  طوكيو  مارين 
 التي  تعنى  بتقديم  خدمات  التأمين  التكافلي،  وشركة 
 إرسال  لتقديم  خدمات  التحويالت  المالية، لخلق بيئة 
استثمارية وفرص نمو تدعم هذا التوجه االستراتيجي 

وتحقق أهداف اإلنماء وهذا الوطن الغالي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

هذه  اإلنجازات  تحققت  بفضل  من  الله  إن   
ً
وختاما

 وتوفيقه،  ثم  بالدعم  الكبير  من  معالي  رئيس  وأعضاء 
 مجلس  اإلدارة  وأصحاب  الفضيلة  أعضاء  الهيئة 
 الشرعية  ومشاركة  زمالئي  المديرين  التنفيذيين 
 وجميع  منسوبي  ومنسوبات  المصرف  الذين  لم  يألوا 
  في  عطائهم  المتواصل  وإخالصهم  في  أداء 

ً
 جهدا

  للجميع  على  ما  بذلوه  في  خدمة 
ً
 أعمالهم،  فشكرا

  لحكومتنا  الرشيدة 
ً
 شركاء  ومساهمي  المصرف،  وشكرا

 بقيادة  خادم  الحرمين  الشريفين  الملك  سلمان  بن 
 عبدالعزيز  وولي  عهده  وولي  ولي  العهد  على  ما 
 يقومون  به  من  جهود  عظيمة  لخدمة  هذا  الوطن 
  الله  عز  وجل  أن يحفظهم  ويحفظ  هذا  الوطن 

ً
  سائال

 المعطاء  المملكة  العربية  السعودية ومواطنيه  من 
 كل  سوء  ومكروه أنه سميع مجيب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس
العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
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اإلنجازات

للعام 2016م
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                                                                                                                                                           وثقة   نمو  ... اإلنماء   شركاء

    اإلنماء   مصرف   حقق
 
    نموا

 
  م1022   السابق   بالعام   مقارنة   العام   هذا   خالل   اإلنماء   شركاء   عدد   نما   حيث   م1026   خالل   متسارعا

  للشركاء   التمويل   مبالغ   نمت   كما   %29بنسبة    الممولين   الشركاء   نسبة   وزادت   23%  بنسبة   الشركاء   ودائع   وارتفعت   26%  بنسبة 
  الصراف   أجهزة   خالل   من   العمليات   عدد   وارتفع   27%  بنسبة   المصدرة   اإلنماء "مدى"   بطاقات   أعداد   وارتفعت   23%  بنسبة   الممولين 
  المسجلين   عدد   ارتفع   فقد   اإلنماء   انترنت   يخص   وفيما    17%. بنسبة   اإلنماء   هاتف   خدمة   في   الشركاء   عدد   رتفعاو   ، % 18   بنسبة   اآللي 
  ارتفع   كما   31%  بنسبة   اإلنماء   انترنت   عبر   المنفذة   العمليات   عدد   وارتفعت   35%  بنسبة   م 1022الخدمة مقارنة بالعام السابق    في 
  جميع   مع   المتوافق   الذكية   لألجهزة   اءاإلنم   تطبيق   في   المسجلين   عدد   نما   كما   39%  بنسبة   اإلنماء   جوال   في   المسجلين   عدد 
  بنسبة   التطبيق   عبر   المنفذة   العمليات   عدد   ارتفعت   فيما   38%،  بنسبة   بيري   بالك   فون،   ويندوز   أندرويد،   أبل،   التشغيل   أنظمة 
    المصرف   حقق  ، كما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     % 121 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م.1022   السابق   العام   عن   18%  بنسبة   األصول   حجم   في   نموا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           اإلنماء   شركاء   لخدمة  ...  اآللية   والصرافات   الفروع   من   شبكة 

  عام   خالل   تشغيلها   تم   التي   المواقع   عدد   بلغ   حيث   اآللية   والصرافات   الفروع   من   العديد   وتشغيل   تجهيز   م2016   عام   خالل   تم
    22   م2016 

 
  أجهزة   أعداد   نمت   بينما   13%  م2016   عام   في   لفروعل   الزيادة   نسبة   وبلغت   للنساء   8   و   للرجال   فروع   7   منها   موقعا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .%22 قدرها زيادة   بنسبة   م2016   عام   نهاية   في   صراف 243,0   إلى   م2015   عام   في   صراف   1,166   من   المصرف   في   اآللي   الصراف 
 

                                                                                                                                                                                                                                         المصرف   منسوبي   وقياس   لتطوير   واعد   برنامج   .. البشري   المال   رأس
لسعي الدائم والحثيث الستقطاب وتأهيل الكفاءات السعودية الواعدة، تم طار استراتيجية مصرف اإلنماء المتمثلة في اإفي 

م تخريج الدفعة األولى من برنامج القوي األمين )المصرفي الشامل( والذي استهدف الخريجين الجدد من 1026في عام 

امج بما يحقق التوازن بين وتم تصميم هذا البرن ،مختلف التخصصات المالية واإلدارية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير

وكان البرنامج يرتكز على محورين أساسيين هما بناء القدرات الشخصية ودعم ذلك  ،التدريب النظري والتدريب على رأس العمل

يوم تدريبي عملي، كما تم  2270يوم تدريبي نظري و  572بالدراسة العلمية والتدريب العملي، حيث تم تنفيذ البرنامج من خالل 

 لنجاح البرنامج وبما  ،م المشاركين بالبرنامج وتعيين من اجتاز البرنامج بنجاح في الوظائف المناسبة بالمصرفتقيي
 
واستكماال

ركات طالق الدفعة الثانية من برنامج القوي األمين لقطاع مصرفية الشإيتوافق مع الرؤية االستراتيجية لمصرف اإلنماء، تم 

يب وإعداد مسؤولي عالقات شركاء المصرف من خالل تقديم برامج فنية وأساسية داخل تدر  طاره العامإالذي يستهدف في 

دارة االئتمان بعد االنتهاء إلى التدريب العملي في قطاع الشركات وإيوم تدريبي نظري باإلضافة  2320القاعات التدريبية بواقع 

 يوم تدريبي عملي. 2520من الجانب النظري وبواقع 

 المشاركين إجمالي بلغ لمنسوبيه، م2016عام  خالل تدريبي يوم (8420) بتنفيذ المصرف قام والتطوير التدريب يخص وفيما

 والمالية، المجاالت المصرفية، في ومهارية وسلوكية معرفية دورات على اشتملت حيث ومشاركة مشارك (1747) فيها

 اآللية األنظمة دورات إلى باإلضافة التدريب مجاالت في المتخصصة الخبرة بيوت من عدد بتقديمها واإلدارية، قام والقانونية

 .المصرف يقدمها التي والخدمات والمنتجات

  بتطوير   يهتم   واعد" الذي "  الواعدة   المواهب   تطوير   برنامج   من   الثانية   المرحلة  م1026طلق مصرف اإلنماء في عام أ   كما
  لمدراء   والتطوير   القياس   مركز   مخرجات   أحد   " واعد "    برنامج   يعد   حيث   المصرف   لمنسوبي   صرفيةالم   والمهارات   القدرات   وتنمية 
  خطط   وتقديم   األداء   لقياس   متخصصة   وإدارية   استشارية   جهات   عليه   وتشرف   م2015   عام   مطلع   إطالقه   تم   الذي   اإلنماء   مصرف 
مشارك من المدراء والمواهب الواعدة في المصرف.  230المصرف والذي يشمل عدد    في   الواعدة   للقيادات   المناسبة   لتطويرا 

 لعملية التعاقب الوظيفي تم تصميم برنامج تدريبي لتطوير الجدارات القيادية وشارك في هذا البرنامج عدد 
 
من  22وامتدادا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الوظيفي القيادات في برنامج التعاقب
 Coaching   الشخصي   التوجيه   برنامج   استكمال   م1026في عام    تم   المصرف،   لمدراء   القيادية   الجدارات   تطوير   طارإ   وفي

Program   كمهارة   القيادية،   المهارات   بأهم   تزويدهم   بهدف   اإلنماء مستهدفين مدراء الفروع وذلك   مصرف   في   مدير   60   لعدد  
    يهدف   كما   ومرؤوسيه   المدير   بين   النافعة   األسئلة   وتوجيه   االستماع 

 
  يطمح   والذي   الموظفين   بين   التواصل   تعزيز   إلى   أيضا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .الموظفين   وارتباط   فاعلية   زيادة   في   تتمثل   إيجابية   بنتائج   يعود   بأن   خالله   من   المصرف 
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                                                                                                                                                                            لألنظمة   أفضل   واستقرار   وأداء   مبتكرة   حلول

    األكثر   التقنية   المصرفية   األنظمة   من   العديد   تطوير   1026مصرف اإلنماء في عام    واصل
 
    تطورا

 
  من   انطالقا   المصرف   لشركاء   وأمانا

  الزيادة   لمواجهة   الحالية   المصرفية   األنظمة   توافر   ومدى   ءأدا   بتحسين   قام   كما   ،المفضل   المالي   الشريك   ليكون   المصرف   رؤية 
  الكبير   األثر   التوجه   لهذا   كان   حيث   اآللي،   الصرف   وأجهزة   وفروعه   المصرف   شركاء   عدد   لزيادة   نتيجة   العمليات   عدد   في   الكبيرة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  : ومنها   الحديثة،   والتطبيقات   األنظمة   مجال   في   م1026مصرف اإلنماء في عام    حققها   يالت   اإلنجازات   من   العديد   في 
 

 
ا
                                                                                                                                          : جديدةال   والخدمات   األنظمة  : أول

اءتها ويقلل من تكاليفها وميسر مما يزيد كف   آلي   بشكل   اإلجراءات  تلك   إتمام   لضمان   األعمال   إجراءات   من   العديد   ميكنة   تمت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : والتي من أهمها   الجديدة   والخدمات   المنتجات   من   العديد   تطوير   تم   كما مثل نظام المشتريات والتوظيف وغيرها، 
 والذي  (Interactive Teller Machineالصراف اآللي التفاعلي ) .1

 
شركاء المصرف من تنفيذ بعض العمليات المصرفية كن يم

التي كان يتطلب الحضور للفرع لتنفيذها من خالل إجراء اتصال مرئي مع أحد ممثلي الخدمة وذلك خارج األوقات الرسمية 

 لعمل الفروع.

 طاقات اإلنماء عن طريق الصراف اآلليتجديد واستبدال وطباعة ب .2

وهي بطاقة ائتمانية يقوم حاملها بشحنها من رصيده وتتيح له دفع قيمة  البطاقة الئتمانية ذات الحد المنخفض .3

 مشترياته عبر نقاط البيع واالنترنت كما تتيح له السحب من الصراف اآللي.

مجموعات العمل في مصرف اإلنماء إمكانية إعداد وتطوير التقارير والذي يوفر ل المرحلة الثانية -نظام مستودع البيانات  .4

( لدعم Dashboardالمتنوعة بكفاءة وسرعة عالية دون الرجوع لمطوري األنظمة، باإلضافة إلى تطوير لوحة بيانات عامة )

 أعمال مجموعتي إدارة المخاطر والمالية في المصرف.

إلنماء تساعد الشريك في إنشاء حسابات فرعية ألفراد عائلته وإعطائهم وهي خدمة جديدة في انترنت ا إدارة األموال .5

 صالحية الدخول عليها من االنترنت وإجراء عمليات محددة وفق شروط معينة باإلضافة إلى إصدار بطاقات صراف خاصة بهم.

آمنة تستخدم في وهي خدمة سداد جديدة توفر خيار دفع على أسس إلكترونية  الدفع عبر النترنت - حساب سداد .6

 معامالت التجارة اإللكترونية عن طريق إنشاء قناة خاصة تضم المصرف والبائع والمستهلك.

 الخاصة بالتواصل معهم.ركاء وتصنيفهم والحمالت عالقات الش نظام إدارة  .7

 

 
ا
                                                                                                                                                                            : الفني   والدعم   التحتية   تحديثات وتحسينات البنية  : ثانيا

األداء منها    وتحسين   لتقنياتا   أحدث   لمواكبة   وذلك   التحتية لمصرف اإلنماء   البنية   ومكونات   األنظمة   من   العديد   وتطوير   تم ترقية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .... وغيرها T24  ونظام الـ ERPعلى سبيل المثال ترقية نظام الـ 
 

 
ا
                                                                                                                : نيالف   الدعم  : ثالثا

استمر الدعم الفني لجميع األنظمة والتطبيقات واألجهزة ومستخدميها في مختلف مجموعات مصرف اإلنماء، حيث تم تجاوز 

  (.SLAs) قيات مستوى الخدمة الموقعة بين مجموعات المصرف المختلفةمستوى الخدمة المتفق عليه ضمن اتفا

 

                                                                                                                                                                                                                                         الشركات   قطاع   في   المصرف   شركاء   خدمة   في   للريادة   السعي
حيث تحققت قفزات نوعية في  ،م1026استمر مصرف اإلنماء في خدمة شركائه في قطاع الشركات بشكل فعال في عام 

في عدد الشركاء وحجم المحفظة االستثمارية. فعلى مستوى  الخدمات المقدمة لهم مما انعكس في تحقيق زيادة نوعية

المنتجات والخدمات، يقدم مصرف اإلنماء كافة الخدمات المصرفية والتمويلية الالزمة لشركائه من قطاع الشركات بمستويات 

كما يقدم المصرف  ،بها ويشمل ذلك الحسابات الجارية واالستثمارية وكافة الخدمات المرتبطة ،عالية من الجودة والكفاءة

وتم تهيئة جميع المنتجات في حلول تمويلية  ،جميع خدمات تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمانات وخالفه

وتغطى هذه الحلول  ،متكاملة تتناسب مع أنشطة قطاع الشركات المختلفة وبما يشمل كافة االحتياجات التمويلية لهذا القطاع

وخالل  ،نشطة االستثمارية لشركاء المصرف من تجارة وتطوير عقاري وتمويل مشاريع ومقاوالت وخالفهالتمويلية كافة اال

م، 1022% عن العام 12م تمكن مصرف اإلنماء من تحقيق نمو في محفظته التمويلية لقطاع الشركات بما يعادل 1026العام 

 % لنفس الفترة.16مويلية بنسبة كما نما عدد شركاء المصرف المستفيدين من الحلول والمنتجات الت
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                                                                                                                                             عصرية   وخدمات   منتجات   ... المصرفية   التجزئة

    الجديدة   والخدمات   المنتجات   من   العديد   بطرح   م1026   العام   خالل   المصرفية   التجزئة   مجموعة   قامت
 
  الحلول   كافة   لتوفير  سعيا

  يساعد   الذي   االستثماري   الحساب   الحساب االدخاري وكذلك اإلنماء   مصرف   أطلق   اإلنماء، حيث   شركاء     من   تعزز   التي   المصرفية 
وبما    آمنة   لمنحه عوائد استثمارية مجزية من خالل االستثمار في أنشطة المصرف بطريقة   المالية   موارده   تنمية   على   الشريك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . الشرعية   والضوابط   األحكام   مع  يتوافق
االئتمانية لتسهيل القرار للشريك  أطلق المصرف خدمة االستشارة    اإلنماء،   لشركاء   المقدمة   الحالية   الخدمة   تطوير   وبهدف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           سليمة.    ائتمانية   قرارات   التخاذ  وتبين المخاطر وأعطى حلول
ن الفرع مباشرة وال تحتاج إلى موافقة العديد من البطاقات ومنها بطاقة الشراء االئتمانية التي يتم إصدارها م   إطالق   تم   وكما

ريال وتتيح لحاملها شحنها بالمبلغ المراد استخدامه  5,كما أن البطاقة تحمل حد ائتماني منخفض بقيمة  مسبقة، ائتمانية

                                                                                                                                والتحكم المالي الجيد.
وضمن سعي المصرف الدائم لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم باقة من الخدمات المميزة تم توفير خدمة تجديد 

واستبدال بطاقات مصرف اإلنماء "مدى" وبطاقة الشراء االئتمانية واستعادة وإعادة تعيين الرقم السري لهما عبر أجهزة 

ختارة للصرف اآللي تنتشر في مناطق المملكة. كما تم إطالق جهاز اإلنماء التفاعلي حيث يمكن التواصل مع موظف المصرف م

 من خالل شاشة عرض لتنفيذ جميع العمليات المصرفية.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         الحادة   التقلبات   من   الرغم   على   مستقرة   نتائج  .. الخزينة   مجموعة

  أدى   والذي   النفط   أسعار   انخفاض   إلى   أساسية   بصورة   ذلك   ويعزى   السعودي   السوق   في   حادة   تقلباتم 1026   عام   شهد
  داخليال   المستوى   على   تبنيه   تم   الذي   المحافظ   النموذج   وشكل   التمويل   تكلفة   أسعار   وارتفاع   األسهم   سوق   تراجع   إلى   بدوره 
  

 
    عامال

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . المتاحة   االستثمارية   الفرص   واستغالل   األهداف   تحقيق   في   مهما

  أفضل   بطرح   االلتزام   مع   للمصرف   الشركاء   قاعدة   زيادة   على   التركيز   بهدف  م1026   عام   في   الخزينة   مبيعات   إدارة   إنشاء   تم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وتتوافق مع األحكام والضوابط الشرعية. الشركاء   احتياجات   تلبي   التي   والخدمات   منتجاتال 
 

                                                                                                                                                                                  " متهن   نحن"    .. اإلنماء   مصرف

 "نحن نهتم"،  ف اإلنماء في تعزيز عالقته بشركائه بـــاستمر مصر 
 
اهتمامه بالشريك وحرصه عليه لتحقيق أعلى درجات  مبدئا

الرقي والتكامل في تقديم الخدمة لشركاء المصرف الحاليين والمتقدمين. فمصرف اإلنماء يسعى من خالل "نحن نهتم" 

 وفق أحدث للمصداقية في التعامل، وتحقيق العدالة والمساواة وا
 
 وخارجيا

 
الحترام، والتعامل الراقي مع الشريك داخليا

نحن نهتم بشركائنا على اختالفهم، ونسعى بأن نثبت بأننا نهتم من خالل تقديم  ،الوسائل التقنية والخدمات المصرفية الحديثة

والنساء تميزت بتصميمها وبناءها فرع للرجال  ,23العناية الشخصية بهم، وخدمتهم عبر شبكة واسعة من الفروع بلغت اليوم 

 وفق أحدث الوسائل التقنية والخدمات المصرفية الحديثة. إضافة 
 
، وباهتمامها وتعاملها الراقي مع الشريك داخليا

 
خارجيا

صرف كما نالت التقنية اإللكترونية اهتمام كبير من الم ،صراف آلي 1340لتوسع كبير في شبكة الصرافات اآللية حيث تجاوز عددها 

ولموقع مصرف  المستوى التحتية عالية األوساط المتخصصة للبنية أثرها إشادات من على حصد والذي

نماء ونقاط البيع، وذلك لعدة مميزات تأتي في الذكية وصرافات اإل وتطبيق مصرف اإلنماء لألجهزة www.alinma.com اإلنماء

واألمان العاليين، وجميع ذلك أدى لسهولة تجربة الشريك في االستخدام واالستفادة  والتقنية  االستخدام مقدمتها سهولة

المصرف على تنوع باقات خدماته  تمام عمليات الشريك دون الحاجة لزيارة الفرع، وحرصإخدمات المصرف اإللكترونية و من

 من مصرف اإلنماء لتحقيق رؤيته: لنكون  بشكل خاصشريك  وتفردها كونه يتم تصميم الباقة بناء على احتياجات كل
 
سعيا

 .شريكك المالي المفضل

  

http://www.alinma.com/
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                                                                                                                                                                                 مثمرة   شراكة  ... لالستثمار   اإلنماء   شركة

حيث تم طرح    للشركاء  المميزة                                                              االستثمارية   خدماتها   تقديم   اإلنماء   لمصرف   االستثماري   لالستثمار الذراع   اإلنماء   شركة   واصلت

دد من المنتجات االستثمارية  في مجال التطوير العقاري والصناديق المدرة للدخل وصناديق الملكية الخاصة ع 1026خالل عام 

المحافظ    تمويل   منتج   استحداث   عبر   والخليجية   المحلية   األسهم   في   والتداول   الوساطة   قطاع   في   منتجاتها   الشركة   عززت   كما

 لذلك، فقد تم طرح أربعة صناديق استثمارية جديدة خالل عام    والضوابط   األحكام   مع   ( المتوافقبالهامش   تمويل )
 
الشرعية. تبعا

ليصل عدد الصناديق االستثمارية القائمة إلى تسعة صناديق عقارية خاصة وصندوق ملكية خاصة وخمسة صناديق عامة  1026

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          % عن العام الماضي في حجم األصول تحت اإلدارة.66ل نمو مليار وبمعد 24.5بإجمالي قيمة أصول مدارة 
  عبر   االستثمارية   المصرفية   خدمات   تقديم   خالل   في القطاع الخاص من   شركائها   من   لعدد   المشورة   تقديم   في   الشركة   واستمرت

  بإدارة   الشركة   قامت   كما  . االخر   البعض   على   لالستحواذ   المشورة   وتقديم   الشركات   بعض   لةهيك   بإعادة   خاصة   استشارات تقديمها  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     القطاع الخاص لشركات   التمويل   وترتيب   بتغطيتها   والتعهد     األولوية   حقوق   اكتتاب 

سواق المالية للمساهمة على صعيد الكادر البشري استمرت الشركة في تعزيز الكادر البشري ذوي الخبرة والكفاءة في األ

 %. 90في تحقيق أهداف الشركاء االستثمارية بنسبة سعودة بلغت 

 وعلى المستوى التقني تم إطالق:

العمليات في صناديق االستثمار المشتركة، من خالل عرض جميع  ميكنةم من خالله والذي ت صناديق الستثمار عبر النترنت .1

 صناديق االستثمار وتفاصيلها، وتفاصيل االشتراكات، باإلضافة إلى إنشاء حساب للصندوق والمحفظة.

ركاء اإلنماء والذي تم من خالله تطوير الشكل والخدمات المقدمة عبر تطبيق تقنيات جديدة تمكن ش تطوير نظام تداول .2

 لالستثمار من اتخاذ قرارات االستثمار الصحيح.

 ولية الجتماعيةؤالمس

 حيث 
 
 بالغا

 
سترشد أيولي مصرف اإلنماء خدمة المجتمع اهتماما

ُ
درجها ضمن قيم المصرف لتكون أحد المبادئ األساسية التي ي

ن اهلل إلى أفضل مستويات اإلتقان والفعالية في بها في رسم األهداف وإعداد الخطط وبناء االستراتيجيات التي تقود بإذ

 .العمل وتظهر الصورة المميزة للمصرف وتعكس روح منسوبيه

ليد، وكون المصرف المجتمع هو ذلك المحيط التفاعلي حولنا والذي يتألف من أفراد وجماعات ومبادئ وقيم وعادات وتقا 

ما على اآلخر فإن مصرف اإلنماء يضطلع بمسئوليات واعتبارات تجاه يتجزأ ووحدة تكامل وتكافل يعتمد أحده والمجتمع جمع ال

 .المجتمع

 

 .. أنا في مصرف اإلنماء

أنا وزمالئي جزء من المجتمع وعلينا أن نقدم كل ما نستطيع لخدمته من خبرات ومعلومات وطريقة  :خدمة المجتمع واجبي 

 .جيد لمجتمعي داخل وخارج المصرف انطباعفي رسم وترك  عمل، وألنني من هذا ولهذا المجتمع، فإنني أنوب عن المصرف

 

مة البرامج واألنشطة التي يضطلع بها المصرف تعد من أولى األهداف التي نتطلع ئإن توافق ومال :تطلعات المجتمع أهدافي 

 حسب موقعه، واستيعابي ألهمية 
 
الفرد وقوة تأثيره لتحقيقها، وعليه فإن إنجاح هذه البرامج يعتمد علي وعلى زمالئي كال

 .في خدمة المجتمع لهو محفزي األكبر

 

 .. نماء .. ألنني لبنة من لبنات هذا المجتمع، فإنني أرغب وأطمح وأساهم في تنمية مجتمعي، كون :نماء المجتمع نمائي

 .المجتمع نمائي، مما ينعكس على المجتمع ككل وعلي كفرد

 

 ن على أنني مواآلخر  يينظر إل :ممثل للمصرف 
 
مثل لمصرف اإلنماء، مما ينعكس على ممارساتي السلوكية ألنها تعد امتدادا

لقيم وقناعات المصرف، فوجب الحرص والحفاظ على األخالق والقيم المشرفة والعادات الحميدة والتصدي ألي فعل ضار 

 .بالمجتمع
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 م2116نشطة والرعايات الجتماعية لمصرف اإلنماء في عام البرامج واأل

 حرص 
 
 يؤدي دور فعال في خدمة المجتمع، وهنا امصرف اإلنماء منذ تأسيسه على أن يكون رافدا

 
 وتنمويا

 
 استعراضجتماعيا

 م.1026الرعايات االجتماعية في عام نشطة أمساهماته في خدمة برامج ولبعض 

 خدمة تقسيط التعليم 

، تقسيط رسوم التعليم بدون أي رسوم إدارية وبدون كان لمصرف اإلنماء شرف الريادة في تقديم خدمة تتيح لشركاء المصرف

 .ول الخدمات التي تميز بها المصرف عند تأسيسهأهامش ربح  وكانت هذا الخدمة من 

 

 المشاركة في معارض التوظيف ويوم المهنة 

امعة شملت )جامعة الملك سعود/ج م1026شارك مصرف اإلنماء في العديد من معارض التوظيف وأيام المهنة في عام 

 .االعمال والتكنولوجيا بجدة/جامعة الدمام(

 

 حملة التبرع بالدم 

 منه على رفع مستوى الوعي لدى منسوبيه بأهمية التبرع  م1026نماء في عام نفذ مصرف اإل
 
عدة حمالت للتبرع بالدم حرصا

 نبيلة تساهم
 
 للثقافة الصحية بين منسوبيه حيث تخدم هذه المبادرة أغراضا

 
في إنقاد حياة االخرين. وقد تم  بالدم، ونشرا

التعاون في هذا المجال مع كٍل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز االبحاث بالرياض، ومدينة األمير سلطان الطبية 

 العسكرية.

 

  تقييم التجربة واستشراف ،
ا
رعاية مؤتمر "أيوفي" العالمي بعنوان "الصناعة المالية اإلسالمية بعد أربعين عاما

 ستقبل"الم

 ،
 
رعى مصرف اإلنماء مؤتمر أيوفي العالمي في عامه الخامس والعشرين بعنوان "الصناعة المالية اإلسالمية بعد أربعين عاما

تقييم التجربة واستشراف المستقبل" والذي انعقدت فعالياته برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن 

 نورة، وبرعاية رسمية من هيئة السوق المالية.عبدالعزيز أمير منطقة المدينة الم

 

 إقامة حلقة علمية لمناقشة مسائل فقهية في الصكوك 

أقام مصرف اإلنماء حلقة علمية لمناقشة بحث بعنوان )مسائل  ،بالتعاون مع كرسي سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية

 لي والعلماء والمشائخ والمختصين.فقهية في الصكوك، بحث وتقويم( بحضور عدد من أصحاب المعا

 

 التبرع إلغاثة الشعب السوري 

نماء بمبلغ مليون ريال لصالح الحملة الشعبية السعودية إلغاثة الشعب السوري، تلبية لنداء خادم الحرمين تبرع مصرف اإل

 ن لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل، والتي يشرف عليها مركز الملك سلما

 

  حمالت توعوية وتثقيفية في وسائل التواصل الجتماعي 

نماء في وسائل التواصل االجتماعي سعت من خاللها على رفع نماء عدة حمالت تثقيفية في حسابات مصرف اإلمصرف اإلطلق أ

تكرة لتحقيق الغاية منها. شملت: نحن نهتم/كن مستوى الوعي وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية، صممت بطريقة جذابة ومب

/االدخار/نبراس.
 
 واعيا

 

 سري الوطني لخدمة الطفولة في المملكة العربية السعوديةمان األالتعاون مع برنامج األ 

سري الوطني لخدمة الطفولة في المملكة العربية مان األتم تنفيذ حملة "خط مساندة الطفل" بالتعاون مع برنامج األ

لى وسائل التواصل االجتماعي بهدف حماية األسرة من إضافة إنماء ودية وذلك ببث رسالة توعوية في شاشة صرافات اإلالسع

 العنف. 

 

 ( معهد ريادة األعمال الوطنيwww.riyadah.com.sa) 

عني ببناء وتنفيذ مناهج وبرامج إرشاد لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص
ُ
عمل للشباب  المشاركة في تأسيس )معهد ي

  .السعودي من الجنسين(
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 والطالبات تدريب الطالب 

حد متطلبات ألمساعدتهم لتحقيق  المملكةالتعاون مع الجامعات السعودية في تدريب الطالب والطالبات على مستوى 

 061كثر من أم تجاوز 6102خالل العام المالي  س حيث تم قبول عدد من الطالب والطالباتوالحصول على شهادة البكالوري

شارك مصرف اإلنماء ي عدادهم بشكل مهني وفني عال المستوى إلعدادهم لسوق العمل. حيثإطالب وطالبة وتدريبهم و

 .CO-OP trainingالتعاوني/ في تطبيق برنامج التدريب السعوديةمن الجامعات  مع العديدمن سنوات 

 

 
 

 طفال المعاقين.جمعية األ 

 على حرص مصرف اإلنماء على 
ً
نماء الجمعية من خالل همية المعاقين كشريحة فاعلة في المجتمع، دعم مصرف اإلأتأكيدا

 .ساسي لبطاقات المناسبات واألعيادأاعتمادهم كمورد 

 

 نسان".إيتام "الجمعية الخيرية لرعاية األ 

دارة حساب خيري لهم، وتضمينهم ضمن قوائم الجهات الخيرية التي يمكن لشركاء المصرف إقام مصرف اإلنماء باعتماد فتح و

 .التبرع لها

 

 .برامج زيادة الوعي المصرفي 

 مع: المساهمة
ً
 وماديا

ً
 إداريا وفنيا

 عية المصرفية.لجنة االعالم والتو  -عضو مشارك  

 رصيد بالتعاون مع وزارة التجارة. حملة توعية شيكات بال  -عضو مشارك  

 

 .التوافق التام مع احتياجات وأجهزة المكفوفين ومن يعانون صعوبات بالبصر 

 (www.alinma.comموقع المصرف اإللكتروني ) .1

 الموجودة في فروع المصرف. ATMالصرافات اآللية  .2

 فتح حساب بدون إحضار معرف. .3

 تطبيق اإلنماء للهواتف واألجهزة الذكية. .4

 

  مزولة 

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر من خالل رعاية الكرنفال السنوي "مزولة" في  6102دعم مصرف اإلنماء في عام 

 للشراكة االستراتيجية بين
ً
مصرف اإلنماء والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لتحقيق أهداف  نسخته الثانية، امتدادا

الجمعية الرئيسية في رفع مستوى الوعي الصحي والنفسي واالجتماعي بمرض الزهايمر في المملكة العربية السعودية 

 إضافة إلى التوعية بطرق رعايتهم.
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 م2116عام  خاللنماء جوائز وشهادات مصرف اإل

 

 الجهة الحدث التاريخ

 مجلة "رد موني" "1022مجلة "رد موني" تمنح مصرف اإلنماء جائزة "صفقة العام  2016

 مجلة ذا بانكر الشرق األوسط )األفضل في خدمة الشركاء( "ذا بانكر الشرق األوسط" تسمي مصرف اإلنماء 2016

 بورصة ماليزيا مصرف اإلنماء يحصل على جائزة بورصة ماليزيا لتداول السلع 2016

 مجلة ذا بانكر الشرق األوسط بطاقة مصرف اإلنماء "أفضل بطاقة صرف آلي" في المملكة 2116

 للمرة الرابعة.. مصرف اإلنماء األسرع نم 2116
 
 مجلة ذا بانكر الشرق األوسط وا

2016 
"أفضل هيكلة مالية"  مصرف اإلنماء يحصد جائزتي األعمال والتمويل اإلسالمي..

 و"أفضل هيكل رأسمال"

 "Islamic Business  &Finance 

Awards" 
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م.  يســتعرض هــذا التقريــر 1026ديســمبر  32يســر مجلــس إدارة مصــرف اإلنمــاء تقــديم التقريــر الســنوي الثــامن للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

معلومات عن أنشطة المصرف، ونتائجه المالية، وخططه المستقبلية باإلضـافة إلـى معلومـات عـن مجلـس اإلدارة ولجانـه المختلفـة ومعلومـات 

 أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي هذا التقرير.

 

 أنشطة المصرف الرئيسية 

للمصرف في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع األحكام والضـوابط الشـرعية. ويعمـل مصـرف يتمثل النشاط الرئيس 

 ),23اإلنماء على تفهم احتياجات الشركاء والسعي لتقديم أرقى الخدمات المتاحة لشركائه من منشآت وأفـراد مـن خـالل )
 
للرجـال و  76( موقعـا

عمة بأحدث التقنيات والكفاءات البشرية المدربة إضافة إلى أحـدث القنـوات اإللكترونيـة المعاصـرة مثـل إنترنـت م مد1026للنساء( بنهاية عام  22

، وجـوال اإلنمـاء، وتطبيـق اإلنمـاء للهواتـف الذكيـة، وشـبكة الصـرافات اآلليـة المنتشـرة 2002102000، وهـاتف اإلنمـاء www.alinma.comاإلنماء 

. 1,340م )1026ها بنهاية عام في مناطق المملكة التي وصل عدد
 
 ( صرافا

 

 الشركات التابعة والزميلة 

 

 شركة اإلنماء لالستثمار:

شركة اإلنماء لالستثمار شركة مساهمة سـعودية مغلقـة تأسسـت فـي مدينـة الريـاض بالمملكـة العربيـة السـعودية ومحـل عملياتهـا المملكـة 

أصـيل ووكيـل والتعهـد بالتغطيـة واإلدارة، والترتيـب، وتقـديم المشـورة والحفـظ فـي  العربية السعودية، وتشمل أغراض الشركة التعامل بصـفة

مليــون ريــال، ورأس المــال  24000%( ويـبلـــغ رأس مالـــها المصـــرح بــه 200أعمــال األوراق الماليــة، وهــي مملوكــة بالكامــل للمصــرف بنســبة تمثــل )

  مليون ريال. 120المدفوع 

 

 شركة التنوير العقارية: 

لتنــوير العقاريــة شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة تأسســت فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ومحــل عملياتهــا شــركة ا

المملكة العربية السعودية، وتشمل أغراض الشركة مسك وإدارة األصول المفرغـة للمصـرف مـن الغيـر علـى سـبيل الضـمانات كمـا يحـق لهـا بيـع 

%( ويبلغ رأس مالها 200بنسبة تمثل ) راض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة وهي مملوكة بالكامل للمصرفوشراء وإفراغ العقارات لألغ

 ألف ريال. 200

 

 شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني:

يـة السـعودية ومحـل شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست في مدينـة الريـاض بالمملكـة العرب

عملياتها المملكة العربية السعودية، وتعمل الشركة وفق ضوابط مؤسسة النقد العربي السـعودي وتمـارس نشـاطها كوكيـل لشـركة اإلنمـاء 

 مليون ريال.    3%( ويبلغ رأس مالها 200طوكيو مارين )شركة زميلة(، وهي مملوكة بالكامل للمصرف بنسبة تمثل )

 

 يو مارين:شركة اإلنماء طوك

شـركة مسـاهمة عامـة زميلـة، مقرهـا فـي مدينـة الريـاض بالمملكـة العربيـة السـعودية ومحـل عملياتهـا المملكـة العربيـة السـعودية، وتمـارس 

الشركة أنشطة التأمين التعـاوني وكـل مـا يتعلـق بهـذه األعمـال مـن إعـادة تـأمين أو تـوكيالت أو تمثيـل أو مراسـلة أو وسـاطة، وتعمـل الشـركة 

 مليون ريال.    450% من رأس مالها البالغ 28.75ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي، ويملك المصرف فيها حصة تمثل  وفق

 

 شركة إرسال للحوالت المالية:

أسست الشركة بين كل من مصرف اإلنماء ومؤسسة البريد السـعودي، وهـي شـركة ذات مسـئولية محـدودة ومقرهـا مدينـة الريـاض بالمملكـة 

ربيــة الســعودية ومحــل عملياتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، وتمــارس الشــركة أنشــطة التحــويالت الماليــة وتعمــل الشــركة وفــق ضــوابط الع

 مليون ريال.    20% من رأس مالها المصرح به والمدفوع ويبلغ 20مؤسسة النقد العربي السعودي،  ويملك المصرف نسبة 

 

 الستثمارات الستراتيجية

 

 ان للمعلومات الئتمانية:شركة بي

مليــون ريــال ســعودي،   20مليــون ريــال ســعودي ورأس مالهــا المــدفوع   200شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ويبلــغ رأس مالهــا المصــرح بــه 

ــ22ويمتلــك المصــرف نســبة  ــة الســعودية ومحــل عملياتهــا المملكــة العربي ة % مــن رأس مــال الشــركة،  ومقرهــا مدينــة الريــاض بالمملكــة العربي

الســـعودية ، وتمـــارس الشـــركة نشـــاط تقـــديم خـــدمات المعلومـــات االئتمانيـــة وخـــدمات التقيـــيم االئتمـــاني واالستشـــارات االئتمانيـــة للشـــركات 

 والمؤسسات التجارية.
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 التصنيف الئتماني للمصرف

 ( مع نظرة مستقبلية مستقرة.  A-) أكدت وكالة التقييم االئتماني "فيتش" تصنيفها االئتماني لمصرف اإلنماء عند م، 1026خالل العام 

 

 النتائج المالية 

 فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الخمس سنوات الماضية:

 )بماليين الرياالت(                                                                                                                                                                                                    

 2012 1023 ,102 1022 2116 المركز المالي

 37,187 44,924 53,637 57,006 70,312 التمويل، صافي 

 10,968 10,372 18,354 23,565 23,799 االستثمارات شامال أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 54,014 63,001 80,862 88,725 104,730 مالي الموجوداتإج

 32,214 42,763 59,428 65,695 80,612 ودائع العمالء 

 37,350 46,169 62,923 70,372 85,551 إجمالي المطلوبات

 16,664 16,832 17,939 18,352 19,178 حقوق المساهمين

                                                                                                                                                                                        

 )بماليين الرياالت(       

 2012 1023 ,102 1022 2116 النتائج التشغيلية

 1,517 1,835 2,075 2,279 2,551 الدخل من االستثمار والتمويل، صافي

 309 444 545 784 777 الدخل من الرسوم والخدمات المصرفية واإليرادات األخرى

 1,826 2,279 2,620 3,063 3,328 إجمالي دخل العمليات

 (925) (990) (1,185) (1,274) (1,500) إجمالي مصاريف العمليات

 901 1,289 1,435 1,789 1,828 صافي الدخل قبل حسم المخصصات

 (,22) (,17) (162) (308) (313) صصات انخفاض قيمة التمويل والموجودات األخرىمخ

 (14) (10) (9) (11) (13) حصة المصرف في خسائر الشركة الزميلة

 733 1,005 1,264 1,470 1,502 صافي الدخل 

 

 النتائج التشغيلية

 بلغ
 
 صافيا

 
مليـون ريـال  للعـام  1,470م  مقارنة بصافي دخـل 1026ديسمبر  32نتهي في مليون ريال للعام المالي الم 1,502  حقق المصرف دخال

 م. 1022المالي 

 

 
 

 يعود سبب نمو صافي الدخل مقارنة بالفترات السابقة إلى زيادة عمليات وأنشطة المصرف الرئيسية ونمو محافظ التمويل والودائع. 
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مليــون ريــال للعــام المــالي  3,063مليــون ريــال مقارنــة مـع  3,328م  1026يسـمبر د 32بلـغ إجمــالي دخــل العمليــات للعـام المــالي المنتهــي فــي 

 بنسـبة 1022
 
 نموا

 
% 12مليـون ريـال بنسـبة نمـو بلغـت  2,551م  إلـى 1026% ، كمـا ارتفـع صـافي دخـل االسـتثمارات والتمويـل خـالل عـام 9م مسجال

ون ريال، ويعود التحسن في تلك اإليرادات بشكل مباشر  للنمو الملحوظ فـي ملي  2,279م البالغ 1022مقارنة بما تم تحقيقه في العام المالي 

 م.  1026أنشطة المصرف الرئيسة خالل العام المالي 

م ، كمـا قـام 1022مليـون ريـال للعـام  1,274مليـون ريـال مقابـل  1,500م لتبلـغ 1026% للعـام 18وفي المقابـل ارتفعـت مصـاريف التشـغيل بنسـبة 

كمـا واصـل  م ،1022مليـون ريـال للعـام  302مليـون ريـال مقارنـة مـع  313صصـات انخفـاض قيمـة التمويـل واالسـتثمارات بمبلـغ المصرف بتعزيـز مخ

جهـاز صـراف آلـي ليبلـغ  ,27مواقـع للنسـاء وعـدد  2مواقـع   جديـدة للرجـال و  7المصرف تنفيذ خططه في التوسع االستراتيجي لفروعه بإضـافة 

 م. 1026بنهاية العام  1,340لصرف اآللي إجمالي عدد أجهزة اإلنماء ل

 

 
 

 ربح السهم

 م. 1022ريال للعام المالي   0.55م، مقارنة مع 1026خالل العام المالي  ريال  1.01الواحدبلغ ربح السهم 

 

 المركز المالي

مليــون ريــال بنهايــة العــام   88,725م مقارنــة مــع 1026مليــون ريــال بنهايــة العــام المــالي  104,730% لتبلــغ 18نمــت موجــودات المصــرف بمعــدل 

 80,612م  إلـى 1022مليـون ريـال بنهايـة العـام المـالي  65,695%، مـن 23م وذلك بدعم من نمو ودائع العمـالء التـي نمـت بمعـدل 1022المالي 

 م. 1026ديسمبر  32مليون ريال في 
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ديسـمبر  32مليـون ريـال فـي  70,312م إلـى 1022هايـة العـام المـالي مليون ريال بن 57,006% من 23وفي المقابل نمت محفظة التمويل بنسبة 

 م.1026

 

 
 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

مليــون ريــال فــي نهايــة العــام  18,352مليــون ريــال بالمقارنــة مــع  19,178م،  1026بلغــت حقــوق الملكيــة للمســاهمين فــي نهايــة العــام المــالي 

% فـي 23م مقارنـة مـع 1026% فـي نهايـة العـام 20و محافظ التمويل انخفض معـدل كفايـة رأس المـال ليصـل إلـى م ، ونتيجة لنم1022المالي 

، ويعد معدل كفاية رأس المال لمصرف اإلنماء أحد أعلى المعدالت بين المصارف في المملكـة العربيـة السـعودية ،  م1022نهاية العام المالي 

 %. 2من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ومتطلبات بازل وهو  ويتجاوز الحد األدنى المطلوب للمصارف
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 المركز المالي للقطاعات

 لمركز ونتائج المصرف المالية حسب قطاعات العمل الرئيسة: 
 
 فيما يلي تحليال

 بماليين الرياالت -م 1026                                                                                                                                          

 اإلجمالي
االستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 إجمالي الموجودات 17,590 57,566 29,125 449 104,730

 إجمالي المطلوبات 50,956 22,715 11,832 48 85,551

 دخل العملياتإجمالي  1,136 1,440 566 186 3,328

                                                                                                               

 بماليين الرياالت -م 1022        

 اإلجمالي
االستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 الموجودات إجمالي 15,467 45,380 27,554 324 88,725

 إجمالي المطلوبات 41,941 6,656 21,736 39 70,372

 إجمالي دخل العمليات 1,042 1,435 453 133 3,063

 

 تحليل جغرافي إلجمالي اإليرادات

السـعودية، ويـتم تقسـيم منـاطق العمـل بالمصـرف إلـى  العربيـة المملكـة داخـل نشـاطاته مـن أساسـي بشـكل المصـرف إيـرادات معظـم تتحقـق

 :اإليرادات حسب المناطق توزيع التالي الجدول ويبين مناطق خمس

 بماليين الرياالت                                                                             

 اإلجمالي
المنطقة 

 الوسطى

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الغربية
 للفترة  إجمالي اإليرادات

 م1026/ 32/21العام المالي المنتهي في   595 404 45 35 2,249 3,328

 م1022/ 32/21العام المالي المنتهي في   494 299 39 27 2,204 3,063

 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

للرجـال  76بذلك يكون إجمالي عدد مواقع المصـرف مواقع للنساء و 2مواقع جديدة للرجال و  7م بافتتاح 1026قام المصرف خالل العام المالي 

بذلك بلـغ إجمـالي عـدد أجهـزة صـرافات اإلنمـاء اآلليـة التـي م و1026صراف آلي إضافي خالل عام جهاز  ,27للنساء إضافة إلى تشغيل عدد  22و 

. 1,340م،  1026تم تجهيزها وتشغيلها بنهاية عام 
 
 آليا

 
 صرافا

 

ل المصرف
ّ

 تمو

ل القــائم علــى المصــرف بتــاريخ بلــغ إجمــالي الت
 
ل خــ 2,364م، 1026ديســمبر  32مــو

 
الل فتــرة أقصــاها ديســمبر مليــون ريــال وتســتحق مبــالغ التمــو

ل على المصرف خالل العام م، و1027
 
ل الودائـع قصـيرة األجـل بـين البنـوك  4,983م  1026بلغ أعلى إجمالي تمو

 
مليون ريال،  وتمثل مبـالغ التمـو

 . بغرض إدارة السيولة

 أدوات دين واجبة السداد عند الطلب.   ال يوجد على المصرف أو الشركات التابعة أي قروض أو

 

 سياسة توزيع أرباح األسهم

( من النظام األساس للمصرف علـى أن "تـوزع أربـاح المصـرف السـنوية الصـافية التـي يحـددها بعـد خصـم كـل المصـروفات العامـة 2,نصت المادة )

كــوين االحتياطــات الالزمــة لمواجهــة الــديون المشــكوك فيهــا وخســائر االســتثمارات وأي عناصــر أخــرى يــرى مجلــس اإلدارة والتكــاليف األخــرى، وت

 ضرورة حسمها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو التالي:

 لى المساهمين، ويقوم المصرف بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة والضرائب المقررة ع .2

%( عشـرة بالمائـة مـن المتبقـي مـن األربـاح الصـافية بعـد خصـم الزكـاة لالحتيـاطي النظـامي إلـى أن يصـبح االحتيـاطي 20يرحل ما ال يقل عـن ) .1

 على األقل لرأس المال المدفوع.
 
 المذكور مساويا

%( خمسة بالمائـة مـن رأس المـال المـدفوع للتوزيـع 2د خصم االحتياطي النظامي والزكاة مبلغ ال يقل عن )يخصص من الباقي من األرباح بع .3

 لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمسـاهمين ال
 
 على المساهمين طبقا

ين المطالبـة بـدفعها فـي السـنة أو السـنوات التاليـة، وال يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر توزيـع تكفي لدفع هذه النسبة ال يجوز للمسـاهم

 نسبة من األرباح تزيد على ما اقترحه مجلس اإلدارة.

 ( على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة".3،1،2يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) .,
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 تمد مجلس اإلدارة تخصيص صافي الدخل على النحو اآلتي: اع

 

 التفاصيل 
 م1022 م2116

 بماليين الرياالت

 1,470 1,502 صافي الدخل للسنة

 (367) (376) % من صافي الدخل(12التحويل إلى االحتياطي النظامي )

 - 14 المحول من االحتياطيات األخرى

 - - التحويل إلى االحتياطي العام

 (271) - الزكاة 

 (787) (787) أرباح مقترح توزيعها

 1,268 1,313 المرحلة من السنة السابقة -األرباح المبقاة 

 1,313 1,666 المرحلة إلى السنة القادمة  -األرباح المبقاة 

 

 مجلس اإلدارة

( ثالث سنوات، وقام 3ية العامة العادية لمدة )( تسعة أعضاء يعينهم المساهمون في الجمع5يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مؤلف من )

 م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:1026( اجتماعات خالل العام المالي 2المجلس بعقد خمسة )

 

 االسم
حالة 

 العضوية
 عضوية في مجالس شركات أخرى

 تاريخ االجتماع

1
0
26

/
0
2

/
22
 

1
0
26

/
0
3

/
1
2

 

1
0
26

/
0
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/
1
3

 

1
0
26

/
0
5

/
25

 

1
0
26

/
21/

25
 

وع
م
ج
م
ال

 

ــــــالي المهنـــــدس/ عبـــــدالعزيز بـــــن عبـــــداهلل  معـ

 الزامل )رئيس مجلس اإلدارة(
 5 √ √ √ √ √ الصحراء، سبكيم، مجموعة الزامل  مستقل

ـــرئيس  ـــدالعزيز الفـــارس )ال أ. عبدالمحســـن بـــن عب

 التنفيذي والعضو المنتدب(
 تنفيذي

، ديــار الخزامــى ، اإلنمــاء  الوطنيــة لإلنتــاج الثالثــي للطاقــة

 اإلنماء طوكيو مارين لالستثمار ،
√ √ √ √ √ 5 

 3 √ √ √ - - اسمنت الجنوبية غير تنفيذي معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي**

 5 √ √ √ √ √ المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  غير تنفيذي أ. سعد بن علي الكثيري 

 5 √ √ √ √ √ - غير تنفيذي أ.  عبد المحسن بن عبد العزيز الحسين

 , √ √ √ √ - - مستقل د.  سعد بن عطيه الغامدي

 3 √ √ √ - - بداية لتمويل المساكن مستقل د. خالد بن محمد العبودي**

 3 √ √ √ - - اإلنماء طوكيو مارين، اإلنماء لالستثمار، شركة معدنية غير تنفيذي م. مطلق بن حمد المريشد**

 5 √ √ √ √ √  ***مالذ للتأمين مستقل أ. محمد بن سليمان ابانمي

 2 - - - √ - - غير تنفيذي د. سليمان بن محمد التركي*

 1 - - - √ √ - مستقل د. إبراهيم بن فهد الغفيلي*

 1 - - - √ √ اسمنت تبوك ، التعاونية للتأمين ، اتحاد اتصاالت مستقل أ. حمود بن عبداهلل التويجري*

 م 10/02/1026* انتهاء العضوية بتاريخ 

 م12/02/1026ة العضوية بتاريخ **بداي

 م05/04/1026انتهاء العضوية بتاريخ  ***
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 التغييرات في الحصص الرئيسة

 % وهم:2يوضح الجدول اآلتي التغيرات في حصص المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 

 

 اسم من تعود له المصلحة م
   نهاية العام بداية العام

 النسبة األسهم النسبة األسهم

 %10.81 162,199,680 %10.71 160,700,000 مؤسسة العامة للتقاعدال 1

 %0020. 22040004000 %0020. 22040004000 صندوق االستثمارات العامة 2

 %2.2 7642004000 %2.2 7642004000 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 تساعده على أداء مهامه ومسئولياته وهي: قام مجلس اإلدارة بتكوين لجان

 

 اللجنة التنفيذية

( من النظام األساس للمصرف، تمارس جميع السلطات التي يخولها لها مجلس 25شكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية وفق ما نصت عليه المادة )

 بحضور ثالثة أعضاء اإلدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء ويتولى رئاستها معالي رئيس مجلس اإلدارة و
 
يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا

 م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:1026( اجتماعات خالل العام المالي 5على األقل، وقد قامت اللجنة التنفيذية بعقد تسعة )

 االسم 

 تاريخ االجتماع 
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/
21/

0
2

 

وع
م
ج
م
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 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ معــالي المهندس/عبد العزيز بن عبد اهلل الزامل )رئيس اللجنة( 

 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ أ. عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس

 , √ √ √ √ - - - - - **أ. عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

 2 √ √ √ - √ √ √ √ √ أبانمي أ. محمد بن سليمان

 3 √ √ - √ - - - - - **أ. خالد بن محمد العبودي

 3 - - - - - √ √ √ - *د. سليمان بن محمد التركي

 2 - - - - √ √ √ √ √ *أ. سعد بن علي الكثيري

 م 10/02/1026* انتهاء العضوية بتاريخ 

 م12/02/1026**بداية العضوية بتاريخ 

 

 المكافآتلجنة الترشيحات و

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت مـن أربعـة أعضـاء يعيـنهم مجلـس اإلدارة، وتشـمل مهـام اللجنـة التوصـية لمجلـس اإلدارة بالترشـيح لعضـوية  

المجلس والتأكد من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح ووضع سياسات لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس 

 م كما هو موضح في الجدول اآلتي:1026( خالل العام المالي 1رة وكبار التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة اجتماعين )اإلدا

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
06/02/1026 02/03/1026 

 1 √ √ أ. محمد بن سليمان أبانمي

 1 √ √ *أ.  عبد المحسن بن عبد العزيز الحسين

 1 √ √ *فيليد. إبراهيم بن فهد الغ

 1 √ √ *أ. حمود بن عبداهلل التويجري

 - - - ** م. مطلق بن حمد المريشد )رئيس اللجنة(

 - - - **أ. سعد بن علي الكثيري

 - - - **د.  سعد بن عطيه الغامدي

 م 10/02/1026* انتهاء العضوية بتاريخ 

 م12/02/1026**بداية العضوية بتاريخ 
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 لجنة المراجعة

المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن غيــر التنفيــذيين وتتــولى لجنــة المراجعــة دراســة القــوائم الماليــة والسياســات المحاســبية والرقابيــة  تتكــون لجنــة

م كمــا هــو 1026( اجتماعــات خــالل العــام المــالي ,واإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والمــراجعين الخــارجيين، وقــد عقــدت اللجنــة أربعــة )

 اآلتي:موضح في الجدول 

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
21/02/1026 07/0,/1026 25/07/1026 21/20/1026 

 , √ √ √ √ د. سعد بن عطيه الغامدي )رئيس اللجنة( 

 , √ √ √ √ ***د. سعود بن محمد النمر

 1 √ √ - - د. أحمد بن عبداهلل المنيف**

 1 - - √ √ أ. خالد بن محمد العبودي*

 م 10/02/1026عضوية من غير أعضاء مجلس االدارة بتاريخ * انتهاء ال

 م12/02/1026** بداية العضوية من غير أعضاء مجلس االدارة بتاريخ 

 * من غير أعضاء مجلس االدارة **

 

 لجنة المخاطر:

ل مجلــس اإلدارة لجنــة للمخــاطر لمســاعدة المجلــس فــي اإلشــراف علــى عمليــة إدارة المخــاطر والوفــاء بالمســؤو
 
ليات األخــرى ذات العالقــة، شــك

 م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:1026( خالل العام المالي 1وتتكون لجنة المخاطر من أربعة أعضاء وقد عقدت اللجنة اجتماعين )

 االسم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
12/01/1026 12/22/1026 

 2 √ - ** د. حمد بن سليمان البازعي )رئيس اللجنة(

 1 √ √ لمحسن بن عبد العزيز الفارسأ. عبد ا

 2 √ - **أ. سعد بن علي الكثيري

 2 √ - **أ. عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

 2 - √ *د. سليمان بن محمد التركي

 2 - √ *د. سعد بن عطيه الغامدي

 2 - √ *د. إبراهيم بن فهد الغفيلي

 م 10/02/1026* انتهاء العضوية بتاريخ 

 م12/02/1026ة بتاريخ **بداية العضوي

 

 اإلدارة التنفيذية

 تتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء تتولى إدارة أعمال المصرف ويرأسهم الرئيس التنفيذي. 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 البيان  
عضو مجلس اإلدارة 

 التنفيذي

عضو المجلس غير 

 التنفيذي/المستقل

ار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى من كب ستة

المكافآت والتعويضات بمن فيهم الرئيس 

 التنفيذي والمدير المالي

 13,057,146 - -  الرواتب والتعويضات

 3,149,008 337,500  66,000 البدالت

 7,116,921  342754000 434,000  المكافآت الدورية والسنوية

 6,416,550 - -  التحفيزية   الخطط

ضات أو مزايـا عينيـة أخـرى تـدفع تعوي

 بشكل شهري أو سنوي
 - - -  
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 الهيئة الشرعية

( علززأ    84يلتزم  صرززرإل ااء زز ج يززم ا الزز  صح صم ززو بط ازز   ة ززوابي الحززريح  ااظزمصال س  الززم ءززف النمزز   ا ظزز   لل رززرإل يززم ال زز     

  ا   ة وابي الحريح  ااظمصال "س ةقد عالن ال ررإل  هالئ  شرعال   تولأ بال   ا  ا   ةالضوابي الحرعال  يزم " خض  ا ال   ع  ل الحرك  

 صزن  لزح   ال ضزالل  
ب
ا ال  صح صمت ال ررإلس ةالتحقق صن االلتما  الحرعم يزم ا الز  صحز صمت ال رزرإلس ة ضزي الفالئز  يزم عضزويتف  عزد ا

 لال  ةاالقتر   ةهي:الحل  ج ال خترالن يم يقو ال ح صمت ال  

   -  يضالل  الحالخ الدكتور/عبد الر  ن بن ل لح ا طر  -
ب
 رئالس 

 للرئالس  -   يضالل  الحالزخ الدكتور/عبداهلل بن ةكالل -
ب
 ء ئب 

   -  يضالل  الحالخ الدكتور/ظلال    بن  ركم التركم -
ب
 عضوا

   -  يوظف بن عبداهلل الحباللم/يضالل  الحالخ الدكتور -
ب
 عضوا

 الحرعال  يم  حقالق  هدايف  ة  اج  ع  لف   ص ء  الفالئ  الحرعال  ةهم صج وع  إ اري    ن الفالال التنمال م لل ررإل.ةيس ءد الفالئ  
 

  الجزاءات والعقوبات

  :1026ال  واد غراص ت ذات  ثر اوهريس ةيال   يلم بال   ب لغراص ت التم ير ت علأ ال ررإل خمل الح   ال  لم 

 ري ل  776,838  صؤظس  النقد الحربم السحو ي -

 ري ل 1,329,136   الحؤة  البلدي  ة خرى -

  ةصحمي ص  يرض علأ ال ررإل يح ل اماجات  ع  ل  حغاللال   ي صح لجتف .  
 

 
 
 المدفوعات المستحقة نظاما

  يززم ءف يزز  ريزز ل. ك زز  بلغززت  ززريب  االظززتقق   ال سززتحق 8100000048 س 1026 يسزز بر  12بلغززت المكزز   ال قززدر  للسززن  ال  لالزز  ال نتفالزز  يززم 

 ري ل. 976,272 س 1026ال  لم  الح  

  للفالئز  الح صز  للمكز   ةالزدخلس ةاظزتلي ال رزرإل  قريزر الزربي 1022قد  ال ررإل إقرارا و المكوي  لج ال  السنوات الس بق   تأ ءف ي  الحز   

  102  ةالذي ط لبت يالو صرزلح  المكز   ةالزدخل ب رةقز ت ةكويز  بلغزت ءحزو 1022   تأ 1002المكوي للسنوات ال  لال  صن 
ب
صلالزو  ريز ل س عل ز 

لززا ال رةقزز ت ء  جزز  عززن عززد  ظزز  ا الفالئزز  الح صزز  للمكزز   ةالززدخل بحسززي بحززا بنززو  صواززو ات الت ويززل ةا لززول ال ززؤار  ال  لوكزز  بززط   

 لل ررإل صن الوع ج المكويس ةقد قد  ال ررإل اعترا و علأ الربي المكوي ال ذكور  عمه. 

 علزأ الزربي 1022  ة تأ الح   1021المكوي لألعوا  صن ا ري الح ل صن قبل الفالئ  الح ص  للمك   ةالدخل علأ إك  ل الربي 
ب
 س إال  ءزو قال ظز 

 الختمإل اال تس   ال ذكور  عمه إ  ي  إلأ بحا 
ب
 ااير   تالمكوي الس بقس يقد ينتج عن الربي المكوي الح لم صق لب ت ب رةق ت ةكوي  ءمرا

الختمي ت يم ا تس   عن لر الوع ج المكوي   د ال ح كل التم  وااو القق     يال  لتو الح  ثره  علأ ال ركم ال  لم لل ررإل س ة حد هذه ااا

 ال رريم بحال ع  . 

 ةيزق ااقزرارات المكويز  التزم يقزدصف  ال رزرإل للفالئز  الح صز  للمكز   ةالزدخل  زتي صرااحت
ب
فز   جدر ااش ر  إلأ     س   المكز   الواابز  شزرع 

 صن الفالئ  الحرعال  لل رر إة
ب
 إل قبل  قدي ف  للفالئ  الح ص  للمك   ةالدخل. قراره  ظنوي 

 

 مزايا الموظفين

 لنم   الح ل ةالح  ل يم ال  لا  الحربال  السحو ي س ةقزد بلزر رلزالد صا يزط  ءف يز  الخدصز  يزم 
ب
يتي  ي  صماي  ة حويض ت ال وظ الن ةيق 

صلالززو  ريز لس ك زز  يقزو  ال رززرإل ةصنسزوبوه بهيززدا  صسز ه  ت شززفري  لزدى ال ؤظسزز  الح صز  للتطصالنزز ت االات  عالزز   130 س 1026 يسز بر  12

  ال ررإل ل وظ الو يم الحز   
ّ
  ءزوعالن صزن البزراصج 1028لر لح صنسوبم ال ررإل  سب ءم   الح ل ةالح  ل يم ال  لا س إ  ي  لذلا قد

 صن القوائي ال  لال  ال و د  لل ررإل. 32االيض ا رقي ال حسوب  علأ  ظ   ا ظفي  سب ال بالن يم 
 

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

 ةلف  ي صرلح   حو   عض ج صجلس اا ار  ة ةةاافي ة ةال هي القرر يم  ظفي  ة   ةات  ين الحرك   ة  ي صن شرك  ف  الت بح 

 اظي صن  حو  لو ال رلح   
ل يم  الحد  يم ءف ي  الح   الحد  يم بداي  الح  

 التغالر

ءسب  

 الراوك ا ظفي الراوك ا ظفي التغالر

 - - - 2200201 - 2200201 صح لم  /عبد الحميم بن عبداهلل الماصل 1

 %214.4  1110000 - 2010000 - 1200000  /عبد ال حسن بن عبد الحميم ال  ر  2

 - - - 20120 - 20120  / ظحد بن علم الاثالري 3

 - - - 200281 - 200281  / ظحد بن عقالو الغ صدي 4

 - - - 2100422 - 2100422   / صح د بن ظلال     ب ء م 5

 - - - 860000 - - *صح لم  /  د بن ظلال    الب ةعم 6

 - - - 120000 - - *  / صقلق بن   د ال ريحد 0

 - - - 20000 - - *خ لد بن صح د الحبو ي   / 8

  12/02/1026بداي  التحالالن بت ريخ *
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 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 م

 
 اسم من تعود له المصلحة

صافي  العدد في نهاية العام العدد في بداية العام

 التغير

نسبة 

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغير

 %204525.7  534200 - 5,4625 - 859 أ/ عماد بن عبد الرحمن البتيري 2

 %,.211  3,500 - 6,359 - 2,859 أ/ عبداهلل  بن جمعان الزهراني 1

 - - - 900474 - - أ/ فهد بن محمد السماري 3

 - - - 600422 - - سليمان بن علي الحضيف د/ 4

 %20.2  215 - 24315 - 24100 د / محمد بن سلطان السهلي 5

 %6.,2  214200 - 9074410 - 3224,07 أ/ سعد بن عبد المحسن اليعقوب 6

 

 نظام الرقابة الداخلية

من منطلق مسئولية إدارة المصرف عن إعـداد نظـام شـامل وفعـال للرقابـة الداخليـة لتحقيـق األهـداف المعتمـدة للمصـرف، فقـد تـم بنـاء نظـام 

المصرف ويضع في االعتبار األهمية النسبية للمخاطر المالية والمخـاطر األخـرى المالزمـة لهـذه األنشـطة ،  لقـد للرقابة الداخلية يناسب أنشطة 

 من الرقابة المسـتمرة والك
 
 معقوال

 
شـف تم تصميم نظام الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا

 والتعامل معها.المبكر عن المخاطر المحتملة 

 ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة المصـرف لوضـع نظـام رقابـة يتناسـب مـع األهميـة النسـبية للمخـاطر الماليـة وغيرهـا مـن

ــ ة المخــاطر الكامنــة فــي أنشــطة المصــرف ، و بقــدر معقــول مــن التكلفــة والمنفعــة لتفعيــل ضــوابط رقابيــة محــددة، وتــم تصــميم نظــام الرقاب

نظـام الرقابــة الداخليــة مصـمم إلعطــاء تأكيــدات معقولــة  عــدم تحقيـق األهــداف ولــيس لتفاديهـا،  وبالتــالي فــإن  الداخليـة بغــرض إدارة مخــاطر

 لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

المراجعين الداخليين والخارجيين،  وتتضمن هـذه  إضافة لما ذكر فإن مجلس اإلدارة شكل لجنة مراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من 

 التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية. 

بناء  على ما ذكر نعتقد بأن المصرف لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولـة مـن حيـث التصـميم والتطبيـق، وخـالل العـام لـم يكـن 

 م وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف. هناك مالحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظا

 

 حوكمة الشركات

 ألحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتعليمات مؤسسـة النقـد العربـي 
 
بصفة عامة، يعمل المصرف وفقا

 السعودي، أما البنود االسترشادية التي لم يتم تطبيقها من قبل المصرف فهي:

والتـي تـنص علـى وجـوب اتبـاع أسـلوب التصـويت التراكمـي عنـد التصـويت الختيـار أعضـاء مجلـس اإلدارة فـي الجمعيـة  السادسةة )ب(المادة  -

العامة، ويعود سبب عدم التطبيق إلى أن النظام األساس للمصرف نص علـى حـق التصـويت العـادي لكـل مسـاهم ، وهنـاك اقتـراح بتعـديل 

عيــة العامــة للمصــرف إلقــراره ومــن المتوقــع أن يكــون ذلــك خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم النظــام األســاس للمصــرف ســيقدم للجم

 للمصرف. 

 -وتنص على أنه يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عـن غيـرهم مثـل  المادة السادسة )د( -

نوية، وكـذلك اإلفصـاح عـن كيفيـة التعامـل مـع أي تضـارب جـوهري للمصـالح قـد يـؤثر علـى اإلفصاح عن سياساتهم السـ -صناديق االستثمار 

ـــزام  ـــيس لـــه الصـــفة القانونيـــة إلل ـــى أن المصـــرف ل ممارســـة الحقـــوق األساســـية الخاصـــة باســـتثماراتهم، ويعـــود ســـبب عـــدم التطبيـــق إل

 لإلفصاح عن سياستهم في التصويت. -ناديق االستثمار مثل ص - المستثمرين ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم

 

 التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

ــار التنفيــذيين أو مســاهمي  ــات قــام بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كب ــات أو اتفاقي ال يوجــد لــدى المصــرف معلومــات عــن أي ترتيب

 تنازل عن أي مصلحة أو حقوق.المصرف بال

 

 المعايير المحاسبية:

يتبـع المصــرف فــي عمليـة إعــداد القــوائم الماليـة معــايير المحاســبة للمؤسسـات الماليــة الصــادرة مـن قبــل مؤسســة النقـد العربــي الســعودي، 

 السعودية.والمعايير الدولية للتقارير المالية، ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية 

 

 التقارير المالية

 يؤكد مجلس اإلدارة على اآلتي:

القـوائم الماليـة المعـدة مـن قبــل إدارة المصـرف تعكـس بعـدل مركــزه المـالي، ونتـائج أعمالـه، والتــدفقات الماليـة والتغيـرات فـي حقــوق  .2

 الملكية. 
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لقـوائم الماليـة، كمـا يـتم اسـتخدام بعـض التقـديرات يتم تطبيق السياسات المحاسبية المالئمة لظـروف المصـرف بشـكل ثابـت فـي إعـداد ا .1

 للمعايير المحاسبية. 
 
 إلعداد القوائم المالية وفقا

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. .3

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.  .,

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصرف على مواصلة نشاطه.  .2

( فـي القـوائم الماليـة الموحـدة، لـم يـتم الـدخول مـن قبـل المصـرف خـالل العـام المـالي  33لمعلومات الـواردة فـي إيضـاح رقـم ) بخالف ا .6

م فــي أي عقــود فيهــا مصــلحة هامــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو الــرئيس التنفيــذي أو مــدير عــام الماليــة وألي شــخص ذو 1026

 عالقة.

 

 لعالقةالمعامالت مع األطراف ذوي ا
يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطـراف ذوي عالقـة. تخضـع المعـامالت مـع األطـراف ذوي العالقـة للنسـب المنصـوص عليهـا فـي 

 باألرصـدة الناتجـة عـن تلـك المعـامالت المدرجـة ونظام مراقبة البنوك 
 
التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقـد العربـي السـعودي، فيمـا يلـي بيانـا

 م:1026ديسمبر 32القوائم المالية الموحدة كما في  في

 بآالف الرياالت

2015 2016 

أعضاء مجلس الدارة وكبار موظفي الدارة والصناديق الستثمارية للمصرف وكبار  معامالت

 المساهمين والشركات المنتسبة لهم

 تمويل 20,362 23,572

 ودائع العمالء 17,152,299 13,898,863

 استثمارات في شركات زميلة 97,808 110,729

 تمويل واستثمارات في صناديق مشتركة 1,846,999 1,404,847

 ودائع صناديق استثمار مشتركة 196,495 249,004

 

 باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:
 
 وفيما يلي تحليال

 اإليرادات والمصاريف 2016 2015

   الدخل من التمويل 83,191 19,243

 العائد على استثمارات عمالء ألجل 261,837 123,843

 أتعاب خدمات مصرفية ، صافي 176,656 95,031

 وتتوافق جميع السلف والمصاريف الخاصة  بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية.

 

 بإجمالي
 
 التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: فيما يلي تحليال

 التعويضات المدفوعة لكبار موظفي 2016 2015

   رواتب و مزايا موظفين قصيرة االجل 45,239 41,134

 مكافأة نهاية الخدمة 1,302 1,495

 األسهم الممنوحة من خالل برنامج منح األسهم للموظفين 8,817 -

 

شـركة زميلـة(  -التجارية االعتيادية ، وقع مصرف اإلنماء عدد من العقود مع شركة اإلنماء طوكيو مـارين )طـرف ذو عالقـة وضمن سياق االعمال 

 وبدون أي مزايا تفضيلية، وفيما يلي تفاصيل تلك العقود:

بقســط ســنوي مقــداره  تجديــد االتفاقيــة مــع شــركة اإلنمــاء طوكيــو مــارين لتقــديم تغطيــة تــأمين تكــافلي علــى جميــع مخــاطر الممتلكــات -

 ريال سعودي. 554251,

عقد لتقديم التغطيـة التأمينيـة لمنـتج التـأمين الطبـي الخـاص بمـوظفي المصـرف وعـوائلهم ، وذلـك بالمشـاركة مـع شـركة تـأمين أخـرى  -

 (.740004000حيث من المتوقع أن تبلغ حصة شركة اإلنماء طوكيو مارين من مجموع األقساط السنوية مبلغ وقدرة )

ريـــال  104,134000لتقـــديم التغطيـــة التأمينيـــة لمحفظـــة التســـهيالت الخاصـــة بالمصـــرف، وذلـــك بإجمـــالي أقســـاط ســـنوية متوقعـــة  عقـــد -

 سعودي.

 ريال. 240574227عقد لتقديم التغطية التأمينية لمنتج تأمين مخاطر األموال بالمصرف، وذلك بإجمالي أقساط سنوية متوقعة   -

.  2324312ألنظمة اآللية للشركة لمدة خمس سنوات بقيمة تبلغ عقد الستضافة البنية التحتية ل -
 
 ريال سنويا
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 أخالقيات العمل
دأب مصرر ا نماءررنذ مأررس  على ررا  بررة عأررنذ عىةررأ  ءررل مبييمررأ عررع بة نبءةررن ى  نام وىررأ نبأنعةررأ مررأل ناة ررن   نب رر نع  نب رر  ىأ  ناا ءررأ 

،   ةءررل نبءصرر ا عنلرريء نن  بررة  ة  ررب مأ رر عىا ععم وىررنا نبةءررل ب ن  ررنذ ع  مررأ   نمشرر نةىأ نبيةبىءررنا نبصررندن  مررأل نبلرررنا نب ونعىررأ 

ءن   لع نبءص ا مأ  عىا مأل م ل ع نمج نبي ن ب  نبي  ىرأ  برة نتبيرين  عنب رةنةىأ  نلي رةنن نبء رو بىأ  نتعر نع ةر  نبةءرل نب  كنذ.  ك

 ة ررأل نبيةنمررل مررع نب رر كنذ  نبرريم ذ ةرر  نبةءررل   لأررب كررل مررن  أررنة  نب ررىي نتلرر مىأ أ   يةررننل مررع وررىي نبءصرر ا أ  ناا ءررأ  نب رر نع  

  عصىل  بك نب ىي ب ى كل مأ  عىا.  نمش نةىا،  نبةءل  بة 
 

 الخطط المستقبلية
لى نصرل نبءصر ا  أةىرس م  ررا نب ء ةرأ بي رند  أا ر يا   ءبىن ررا مرأل مر ل   رر  ي نبة  ر  مرأل نبءأيلرنا  نب رر منا نبءنبىرأ نبءي نة رأ مررع 

أ رر ند نب رر كنذ مررأل ناةرر ند  نب رر كنا  عأررنذ  ناة ررن   نب رر نع  نب رر  ىأ مررع نتلرريء نن ةرر  نلرري ءنل شررا أ نبةرر  ع  نبصرر نةنا ن بىررأ،    ررند 

 محة أ نبيء  ل   دنئع نب  كنذ.

ي كءن  أ ي مصر ا نماءرنذ القر ل نبءي ر  مرأل نبصرأند ث نتلريمءنن أ مرأل مر ل نبرسننع نتلريمءنني ببءصر ا  شر كأ نماءرنذ ب لريمءنن ، كءرن  أر 

عنمضرنةأ البررة نبي لرع ةرر  مر منا نبيح  ررل مرأل مرر ل  مر منا شرر كأ نبءصر ا نبي لررع ةر    رر  ي مر منا نبءول ررنا نبصروى    نبءي لرر أ 

 النلنل  نبي   ءب رن مأنصةأ مع مول أ نبا    نب ة دي.

 

 المخاطر ومراقبة تحديد
 ةر   نمجر نذنا ناا ءرأ  ضرع   ري م يبةرأ ، م رنق  نبءص ا كوى ه مأل نبءصننا البرة ة  القنن مءننلأ نا ءنل نبءص ةىأ نت يىند أ  ية ل

أل نبء نق  نب ئى ىأ نبي   ء أل أن   نجررن نبءص ا ن   : نبء نق  كنةأ  أل  نمع غ  م نواأ  ح    أجل مأل نبءص ا
ّ
 نب ئى ىأ.    ي ء

 

 مخاطر االئتمان:

 ببءص ا،   ة ا  بة أاررن نبء رنق  نبأن لرأ  رأل المةرنل ناقر نا نامر ى  ةر  نب ةرنذ
ً
  عنبيينمرن ري  ة  م نق  نتئيءنن مأل أكم  نبء نق  أهءىأ

 لررنه نبءصرر ا  أرر  نلرريح نورن مءررن ورر   ررودي نبررة   ارر  نبءصرر ا ب  ررنئ  منبىررأ.    رر   نبءصرر ا عرر دنن  م ررنق  نتئيءررنن عةةنبىررأ مررأل مرر ل 

ةصررنةنا نبء ب عررأ مررأل نبةءرر ذ،   ةرر  د لىنلررنا بء ررنق  نتئيءررنن  نبيرر    ررع ضرر نع  بدلرر نل نبء ررير ةأ ،  مةررن ى  وارر ل نبء ررنق ،  نم

  كىي الضنةأ البة نمدنن  نبى مىأ ببح نعنا.نبي

ن نبءصرر ا ملء  ررأ م رري بأ مدنن  نبء ررنق   أةرر  مرنمرررن   اىررث  مينعةررأ لىنلررأ م ررنق  
ّ
نتئيءررنن،  ب ررءنن لرر مأ نبةحررم نتئيءررنا  كرر 

 أ و     أ ة   ء   ا نبةء ذ. ءبىنا نتئيءنن  من  يةبث عرن مأل م يأ نا عة  ن يءندهن، كءن  ي بة م و بىأ مينعةأ أي م نكل نئيءناى 

 مخاطر السوق:

 ءمررل م ررنق  نب رر ل م ررنق   سعررسب نب ىءررأ نبةندبررأ ببيرر ة نا نبأ   ررأ نبء رري ابىأ برردد نا نبءنبىررأ ايىلررأ ببيوىرر  ةرر  محرر دنا نب رر ل ممررل 

  ،  مة ل نبةنئ ، ألةنن نبص ا ناجأا    ألةنن نب بع.ألةنن نالري

 :مخاطر السيولة

نب ى بأ نبصة عنا نبي  و    نجررن نبءص ا ة  نب ةنذ عنبيينمن ا نبءيةب أ عء ب عن را نبءنبىرأ نبير    ر د  رأل ق  رث نبأ ر  أ    ءمل م نق 

 أل ق  ث م ج دنا منبىأ نم ى.   أ ع م نق  نب ى بأ ةر  ةرنتا  ر   نلري  نن نالر نل أ  ةر  ةرنتا   ةرىا م ري ى نبيصرأىب نتئيءرنا  

ل  عةرا مصرندن نامر نل.  ببي بىرل مرأل هرسه نبء رنق ، ونمرا الدنن  نبءصر ا عيأ  رع مصرندن نبيء  رل، كءرن   ر   الدنن  مءن و   ودي البة نا ةن

ع صرى  م ئري مرأل نبأ ر   مرن  ءنيبرا.  ير بة ة  رث الدنن   نتةيةنظنبءص ا ع دنن  نبء ج دنا آمس  ة  نت يانن نةيىنجنا نب ى بأ، عنمضنةأ البة 

 دنن  نبء نق  مرن  مينعةأ  نونعأ م نق  نب ى بأ نبي  و   ية ل برن نبءص ا. م نق  نب  ل ة  ملء  أ ال

 

ل ملبرس نمدنن   ملبس نمدنن   م يبب وال مأل نبء نق   بة كنةأ نتا  نا م نواأ   يي
ّ
 بلنن نمدنن  نام ى ،  بيةي ي م نوارأ نبء رنق  شر 

 نم  نةنا مأل  الدنن  نبء نق   نب ةنذ عنبء و بىنا نام ى ذنا نبة وأ ،    يءلبلأأ ببء نق  بء ن    نبءلبس ة   نمش نا  بة  ءبىأ 

  يةر ل نبير  ببء رنق  نب ئى رىأ  ةصرىب  ش ح    بة6102نبء و أ بءص ا نماءنذ ببةن  نبءنب   نبء ة   نب  نئي نبءنبىأ ضءأل  30البة  25

 .الدنن رن  نلي ن ىلىأ برن نبءص ا
 

 خاتمة
ةا 

ُ
    نبي  نشريءبا  برة   رند  شرا أ نبةر  ع  نبصر نةنا 6102     ه بإلالن نا نبي  ة  رن نبءص ا م ل نبةن  نبءنب    أل نمدنن  ملبس  

ن بىأ الضنةأ بب أ نا نتب ي  اىأ نبء يبةأ  نبي لع ة  نب  منا  نبءأيلرنا نبير    ر مرن نبءصر ا بةء ئرا  ور  ألرري ذبرك ةر  اءر   ر د 

  بة اينئج نبءص ا نبءنبىأ. الاة س ذبك ننبةء ذ   ءبىنا نبءص ا  
ً
  لنعن

ة  نبءءب أ نبة عىرأ نب رة د أ   نمش نةىأ نبلرنا نبح  مىأ  نب  ن        ه ب  كنذ نبءص ا  نبء نهءىأل ش  ه   ةا  ملبس نمدنن   أل

نبةنمبىأل  بلءىع      ش  ه       ه كءن ببءص ا،  نت دهنن نبي    مأل مي    ح ىث ة  أي ه با كنن نبسي   ةن اري د ءري  ي يري  بة

  ءبري.  مرن   نجاري  عد أ ة    ةناىري نبء بصأ جر دهي  بة نبءص ا، ة 

 عرررسه نبءأنلرراأ    ةررع ملبررس نمدنن   جءىررع مأ رر ع  نبءصرر ا نب رر    نبي رر    ب ررند  نبحرر مىأل نب رر  ةىأل نبءبررك لرربءنن عررأل  ارر نبةي ي آل 

لة د  لء   ب   ر ه نامىأل انئب نئىس ملبس نب  ننذ       نب نمبىأ صنةب نب ء  نبءب   نامى  محء  عأل ان ب عأل  ار نبةي ي آل لرة د 

بءب ر  نامىر  محءر  عرأل لربءنن عرأل  ار نبةي ي آل لرة د  بر   بر  نبةرر  نبأنئرب نبمرنا  بر ئىس ملبرس نبر  ننذ     ر  نبر ةنع  صنةب نب ء  ن

ةة ري نهلل  بة نب  منا نبلبىبأ  نبلرر د نب اىر   نبير    ر م ارن ببر قأل  نبءر نقأل  ة رري نهلل  لر د  برة نب ىر  م رنهي  ةةر  نهلل 

  قأأن نبونب  مأل كل ل ذ  م   ه.

  نهلل  ب  نبي ةىث

 ملبس نمدنن 

 . 6102  أن   64هر نبء نةث 0341 م نعىع ن  62عينن خ  دنن  هسن نبي    ملبس نمن يء  
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عد إدارة المصرف مسؤولة عـن إيجـاد واسـتمر 
ُ
ن نظـام الرقابـة الداخليـة السياسـات واإلجـراءات، ت

 
ار نظـام مالئـم وفعـال للرقابـة الداخليـة، ويتضـم

 التي صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للمصرف.

 

الرقابـة الداخليـة فـي المصـرف  تقـويم مـدى كفـاءة وفعاليـة نظـام -المسـتقلة عـن اإلدارة التنفيذيـة  -ويشمل نطـاق إدارة المراجعـة الداخليـة 

 وتقويم االمتثال للسياسات واإلجراءات المعتمدة، ورفع نتائج التقويم الهامة والجوهرية إلى لجنة المراجعة. 

 

ــة  تشــتمل مهــام مجموعــة المراجعــة الداخليــة بالمصــرف علــى إبــداء الــرأي حــول مــدى كفــاءة وفعاليــة عمليــات الرقابــة ورفــع رأيهــا إلــى لجن

، مرة واحدة على األقل، ويستند هذا الرأي على إثباتات كافية تم الحصول عليها مـن خـالل عمليـات المراجعـة، أو المراجعة
 
 واإلدارة العليا سنويا

 .
 
 من خالل االعتماد على أعمال مقدمي خدمات التوكيد اآلخرين متى كان ذلك مناسبا

 

يئة الرقابة من خالل المراجعـة المسـتمرة وتسـهيل اإلجـراءات لمنـع وتصـحيح أي وتبذل جميع إدارات المصرف جهود منسقة ومتكاملة لتحسين ب

الرقابة. وتقوم كل إدارة وفـق المسـؤوليات المسـندة لهـا وتحـت إشـراف اإلدارة التنفيذيـة العليـا بتصـحيح أوجـه القصـور فـي أنظمة قصور في 

 الرقابة التي تم تحديدها من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين. 

 

مركزيـة تتولى مجموعة االلتزام رقابة التزام المصرف بالمتطلبات النظامية والسياسات واإلجـراءات الداخليـة مـن خـالل تطبيقـات الرقابـة اآلليـة ال

 ومن خالل التقويم الذاتي واختبارات االلتزام.

 

ــة الداخليــة لتقــديم تأكيــدات معقولــة لمجلــس اإلدارة عــن قــدر  ــم تصــميم نظــام الرقاب ة المصــرف علــى إدارة المخــاطر لتحقيــق األهــداف لقــد ت

االستراتيجية. وبالرغم من ذلك فإن أنظمة الرقابة الداخليـة، مهمـا بلغـت جـودة تصـميمها، تخضـع لقيـود متأصـلة، وقـد ال تمنـع أو تكشـف جميـع 

 للفتــرات الرقابــة، وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام التقــويم الحــالي لفعاليــة أنظمــة الأنظمــة أوجــه القصــور فــي 
 
رقابــة قــد ال يكــون مالئمــا

 المستقبلية في حال تغيرت الظروف أو في حال عدم االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

 

 لقد طبقت اإلدارة 
 
 للرقابة الداخلية وفقا إلرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بالرقابة الداخلية.إطارا

 
 متكامال

 جعة تقويم فعالية نظام الرقابة الداخلية على النحو الذي أعدته إدارة المراجعة الداخلية للمصرف. كما تتولى لجنة المراجعة مرا

ل إن تقرير تقويم الرقابة الداخلية للمصرف ال يحتوي على أي ضعف جوهري لم يتلق العناية الالزمة بشكل كاف من قبل اإلدارة في إطار أعمـا

 الرقابة الداخلية.

 

لتقويم المستمر ألنظمة الرقابة الداخليـة التـي قامـت بهـا اإلدارة خـالل العـام، تـرى اإلدارة أن أنظمـة الرقابـة الداخليـة الحاليـة وبناء على نتائج ا

صــممت علــى نحــو كــاف، وتعمــل بفعاليــة، ويــتم مراقبتهــا باســتمرار، كمــا أن اإلدارة تســعى باســتمرار إلــى تعزيــز وتقويــة نظــام الرقابــة الداخليــة 

 للمصرف.

 

 لنظام الرقابة الداخلية، وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.اإلدارة اء  على ما سبق، فإن مجلس اإلدارة يصادق على تقويم وبن
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 تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

 م6132ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية في 

 
 

ة القوائم المالية والسياسات المحاسبية واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمرراجعي  الارارجيي  و وعقردت تتولى لجنة المراجعة دراس

 :وابرزها اختصاصها نطاق في تدخل بأعمال م6102 العام خالل المراجعة لجنة و وقد قامتم6102اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام المالي 

 م.6102الداخلية للعام المالي  مراجعة واعتماد خطة المراجعة 

 م.6102إدارة المراجعة الداخلية و ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة خالل العام المالي  على اإلشراف 

 م.6102العام  خالل الداخلية المراجعة تقارير دراسة 

 اعتمادها إلى مجلس اإلدارة. للنظر في التوصية والقوائم الربعية ورفع م10/06/6102 في كما السنوية المالية القوائم دراسة 

 الحسابات مراجعي م  الصادر" االدارة خطاب" دراسة. 

 م.10/06/6102 بتعيي  مراجعي الحسابات للعام المنتهي في والتوصية الحسابات مراجعي عروض دراسة 

 النظامية. بالمتطلبات المصرف دراسة تقارير االلتزام الربعية التي تعكس مدى التزام 

  .مراجعة وتحديث الئحة لجنة المراجعة لتشمل آخر ما صدر م  الجهات الرقابية واإلشرافية ورفع التوصية باعتمادها إلى مجلس االدارة 

 

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

صررف فقرد ترم بنراا نظرام ام شرامل وفعرال للرقابرة الداخليرة لتحقيرق ا هرداف المعتمردة للمظردارة المصرف ع  إعداد نإولية ؤم  منطلق مس

لقرد  وللرقابة الداخلية يناسب أنشطة المصرف ويضع في االعتبار ا هميرة النسربية للماراار الماليرة والماراار ا خررى المالزمرة لهرذ  ا نشرطة

بة المسرتمرة والكشر  الداخلية إلدارة المااار والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا معقوال م  الرقا الرقابةتم تصميم نظام 

 المبكر ع  المااار المحتملة والتعامل معها. 

 ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة المصررف لوعرع نظرام رقابرة يتناسرب مرع ا هميرة النسربية للماراار الماليرة و يرهرا مر 

وتم تصرميم نظرام الرقابرة الداخليرة  .عيل عوابط رقابية محددةوبقدر معقول م  التكلفة والمنفعة لتف والمااار الكامنة في أنشطة المصرف

وبالتررالي فرراا نظررام الرقابررة الداخليررة مصررمم إلعطرراا تأكيرردات معقولررة لتفرراد  و بغرررض إدارة مارراار عرردم تحقيررق ا هررداف ولرريس لتفاديهررا

 ا خطاا الجوهرية والاسائر المتعلقة بها.

لكفاية وفعالية الرقابة  تقويممراجعة بشكل دور  التقارير التي تعد م  المراجعي  الداخليي  والاارجيي  وتتضم  هذ  التقارير اللجنة  وتراجع

 الداخلية. 

  كرتام لرم عروخرالل الو بناا على ما ذكر نعتقد باا المصرف لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجرة معقولرة مر   يرث التصرميم والتطبيرق

 ك مال ظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجرااات الرقابة الداخلية في المصرف. هنا

 

 عضو   د. أحمد بن عبداهلل المنيف

 عضو    د النمرد. سعود بن محم

 رئيس اللجنة    د. سعد عطية الغامدي
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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  31كما في 
 إيضاح

2016 2015 

 بآالف الرياالت السعودية السعودية بآلف الريالت

    الموجودات

 5,132,787 7,105,665 4 السعودي نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي

 17,092,085 17,641,780 5 المالية األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 6,473,366 6,157,341 6 صافي ،استثمارات 

 57,005,577 70,311,948 7 صافي  تمويل،

 1,629,004 1,737,818 8 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,391,711 1,775,308 9 موجودات أخرى    

 88,724,530 104,729,860  إجمالي الموجودات

    

    ات وحقوق المساهمينالمطلوب

    

    طلوباتمال

 2,264,088 2,431,804 10 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 65,694,524 80,612,226 11 ودائع العمالء

 2,413,757 2,507,370 12 مطلوبات أخرى

 70,372,369 85,551,400  إجمالي المطلوبات

    

    المساهمين حقوق

 15,000,000 15,000,000 13 رأس المال

 1,381,050 1,756,618 14 احتياطي نظامي

 (10,477) 68,141  القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع احتياطي

 36,450 11,592  احتياطيات أخرى

 1,312,702 1,666,469  أرباح مبقاة

 787,057 787,048 21 أرباح مقترح توزيعها

 (154,621) (111,408) 15 أسهم خزينة

 18,352,161 19,178,460  إجمالي حقوق المساهمين

 88,724,530 104,729,860  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 جزءا
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 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 جزءا

  

 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 احإيض

2016 2015 

بآلف الريالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 2,547,138 3,385,114 17 والتمويل ستثماراتاال من الدخل

 (268,452) (833,797) 17 ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 2,278,686 2,551,317 17 صافي ،الدخل من الستثمارات والتمويل

 صافي ، يةمصرف خدمات أتعاب

 

18 615,241 620,009 

 94,223 120,560     صافي عمالت، تحويل أرباح

 (17,704) (1,243)  صافي الدخل، قائمة في العادلةبالقيمة  مدرجة استثمارات خسائر

 64,890 20,945  مكاسب بيع استثمارات متاحة للبيع، صافي

 22,172 19,737  رباحأ توزيعاتدخل 

 465 1,244  خرىاأل العمليات دخل

 3,062,741 3,327,801  العملياتإجمالي دخل  

 669,975 755,347 19 رواتب ومزايا الموظفين

 127,841 144,621  يجارات ومصاريف مبانيإ

 160,659 163,920 8 وإطفاء استهالك

 315,625 435,910  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 196,173 195,154 7.1  انخفاض قيمة التمويل مخصص

 111,592 117,657 6.1 مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى

  العملياتإجمالي مصاريف 
1,812,609 1,581,865 

 1,480,876 1,515,192  دخل  العمليات     صافي 

 (10,900) (12,921) 6.4 ,6.3   الحصة في خسارة الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة

 1,469,976 1,502,271  سنةصافي دخل ال

 0.99 1.01 21 ()بالريال السعودي األساسي والمخفض للسهمربح ال
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

2016 2015 

 السعودية بآالف الرياالت سعوديةال بآلف الريالت

 دخل السنة صافي
 

1,502,271 1,469,976 

 سيتم تحويلها لقائمة  خرىأشاملة  إيرادات

 الدخل الموحدة في الفترات القادمة: 

 

  

 للبيع المتاحة المالية الموجودات
   

  العادلة القيمة في التغير صافي
 (18,095) (19,012) 

 لقائمة الدخل الموحدةصافي  القيمة المحولة 
 96,713 29,629 

 للسنةالشامل الدخل  إجمالي
 1,580,889 1,480,593 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 .جزءا
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 الت السعوديةبآالف الريا ديسمبر   32في  للسنة المنتهية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 المةةال رأس إيضاح 2016
 يالحتياط

 لنظاميا

 احتياطي
القيمة 
 العادلة 

 ستثمارات لال
متاحة ال

 للبيع
احتياطيات 

 خرىأ

 
 األرباح

 المبقاة

أرباح 
مقترح 
 توزيعها

سهم أ
 جمالياإل خزينة

 18,352,161 (154,621) 787,057 1,312,702 36,450 (10,477) 1,381,050 15,000,000  السنة  في بداية الرصيد

 1,502,271 - - 1,502,271 - - - -  السنة دخل صافي

 القيمة في التغيرصافي 

 ستثماراتلال العادلة

 (18,095) - - - - (18,095) - -  للبيع متاحةال

المحققة  مبالغال صافي

 متاحةال ستثماراتمن اال

 96,713 - - - - 96,713 - -    للبيع

 1,580,889 - - 1,502,271 - 78,618 - -  شامل جمالي الدخل الإ

 االحتياطي محول إلىال

 - - - (375,568) - - 375,568 - 14 النظامي

 - - 787,048 (787,048) - - - - 21 أرباح مقترح توزيعها

توزيعات ارباح مدفوعة 

 (787,057) - (787,057) - - - - -  م 2015عن العام 

احتياطي برامج  أسهم 

 (10,746) - - 14,112 (24,858) - - -  وظفينالم

 صافي التغير في أسهم

 43,213 43,213 - - - - - -  الخزينة

 19,178,460 (111,408) 787,048 1,666,469 11,592 68,141 1,756,618 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 

 ال يتجزأ من هذه ا 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 لقوائم المالية الموحدة.جزءا
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 بآالف الرياالت السعودية ديسمبر   32في  للسنة المنتهية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 رأس المــال إيضاح 2015
االحتياطي 
 النظامي

 احتياطي
القيمة 
 العادلة 

 ستثماراتلال
متاحة ال

 للبيع
احتياطيات 
 أخرى

 
 األرباح
 المبقاة

أرباح 
رح مقت

 توزيعها
أسهم 
 اإلجمالي خزينة

 17,939,232 (154,621) 810,100 1,268,285 23,006 (21,094) 1,013,556 15,000,000  السنة  في بداية الرصيد

 1,469,976 - - 1,469,976 - - - -  السنة دخل صافي

 القيمة في التغيرصافي 

 ستثماراتلال العادلة

 (19,012) - - - - (19,012) - -  للبيع متاحةال

المحققة  مبالغال صافي

 متاحةال ستثماراتمن اال

 29,629 - - - - 29,629 - -    للبيع

 1,480,593 - - 1,469,976 - 10,617 - -  جمالي الدخل الشامل إ

 االحتياطي محول إلىال

 - - - (367,494) - - 367,494 - ,2 النظامي

إلى المطلوبات  محولال

 (271,008) - - (271,008) - - - -  مستحقةالالزكاة  - األخرى

 - - 787,057 (787,057) - - - - 21 أرباح مقترح توزيعها

توزيعات ارباح مدفوعة 

 (810,100) - (810,100) - - - - -  م ,102عن العام 

احتياطي برامج  أسهم 

 13,444 - - - 13,444 - - - 32 الموظفين

 18,352,161 (154,621) 787,057 1,312,702 36,450 (10,477) 1,381,050 15,000,000  لسنة ا في نهاية الرصيد

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 جزءا
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 ال يتجزأ من هذه القوائم  38الى  2تعد اإليضاحات المرفقة من 
 
 المالية الموحدة.جزءا

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 ديسمبر  32للسنة المنتهية  في 

 إيضاح

2016 2015 

 الرياالت بآالف

 ةالسعودي

 الرياالت بآالف

 السعودية

    

    األنشطة التشغيلية:

 24,654576 1,502,271  السنةصافي دخل 
 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

 2604625 163,920 8 وإطفاء  استهالك

 (,2) 940  مكاسب بيع ممتلكات ومعدات، صافي 
 قائمة في العادلةبالقيمة  مدرجةال ستثماراتاال محققة منغير  خسائر

 224,52 11,873  صافي الدخل،

 (114271) (19,737)  رباحأ توزيعاتدخل 

 2564273 195,154   انخفاض قيمة التمويل مخصص

 2224251 117,657  مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى

 ,,,234 3,711 32 احتياطي برامج  أسهم الموظفين

 204500 12,921 6.4 ,6.3 والمشاريع المشتركة الزميلة الشركة خسارة في الحصة

  1,988,710 245254005 

    صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية

 (274,25,) (1,038,768)  وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
الية األخرى تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات الم

 (412240,6,) 2,776,711  االقتناء

 24,674726 252,192  استثمارات

 (342254220) (13,501,525)  تمويل 

 (2,74577) (382,070)  موجودات أخرى

    صافي الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 141324,12 167,716  خرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األ

 ,64220452 14,917,702  ودائع العمالء

 (,,5,547) 93,613  مطلوبات أخرى

 143,64,22 5,274,281   األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من

    األنشطة الستثمارية:

 (1,642,5) (273,729) 8 شراء ممتلكات ومعدات

 222 55  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 114271 18,210  مستلمة رباحأ توزيعات

 (1134225) (255,464)    صافي النقد المستخدم في األنشطة الستثمارية

    :نشطة التمويليةاأل

 - 28,756  سهم الموظفينأمتحصالت من برنامج 

 (1,081,108) (787,057)  رباح والزكاة المدفوعةتوزيعات األ

 (1,081,108) (758,301)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

 1,041,444 4,260,516  في النقد وما يماثله صافي  الزيادة

 10,066,103 11,107,547  النقد وما يماثله في بداية السنة

 11,107,547 15,368,063 22  النقد وما يماثله في نهاية السنة

 2,377,400 3,140,466  يليةوالتمو ستثماريةاال األنشطة من المحصل الدخل

 213,815 680,654  ألجل عمالء استثمارات على العائد المدفوع 
 لالستثمارات العادلة القيمة في اتالتغير  صافي : ضافية غير نقديةإمعلومات 

 (19,103) (18,095)  للبيع المتاحة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2015م و 2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين  في 

  

 عةام - 1

 التأسيس  (أ

مـارس  12هــ )الموافـق 2,17صـفر  12وتاريـــخ  22المرسوم الملكـي رقـم م/ شركة مساهمة سعودية بموجب )المصرف( ، مصرف اإلنماء تأسس

القرار الـوزاري رقـم  يعمل المصرف بموجب .م(1006مارس  17هـ )الموافق 2,17صفر 17 ( وتاريخ1,ء رقم )اار مجلس الوزر قر وبموجب م( 1006

م(، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية من 1002 مايو 16هـ )الموافق 2,15جمادى االولى  12( وتاريخ (1010250808والسجل التجاري رقم  273

  76خالل 
 
 ف 69) فرعا

 
 ( في المملكة العربية السعودية.م1022ي عام فرعا

 :هو للمصرفعنوان المركز الرئيس إن 

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  ,6667ص ب  

 22226الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 المذكورة أدناه:تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة المسجلة في المملكة و

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

 % 200 شركة اإلنماء لالستثمار
الموافق (هـ  2,30جمادى اآلخرة  7

 )م1005 وماي 32

خدمات إدارة الموجودات والوساطة وتقديم المشـورة 

 راق الماليةووالتعهد بالتغطية والحفظ في أعمال األ

 % 100 نوير العقاريةشركة الت
 22الموافق (هـ  2,30شعبان  ,1

 )م1005أغسطس 

مســك وإفــراغ العقــارات لألغــراض  أنشــئت الشــركة بغــرض

 التمويلية

شركة وكالة اإلنماء 

 نياوالتعللتأمين 
 200% 

 30هـ)الموافق  2,32ل وربيع األ 15

 م( ,102يناير 
 (زميلة مارين )شركة ووكيل تأمين لشركة اإلنماء طوكي

 

النظــام األســاس مــن خــالل منتجــات متنوعــة وأدوات متوافقــة مــع أحكــام الشــريعة واالســتثمارية و جميــع الخــدمات المصــرفية المصــرف يقــدم

 األنظمة االخرى ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.و مصرفلل

 

 الهيئة الشرعية (ب

 مــن المصــرف بتوافــق أعمالــه مــع أحكــام الشــريعة،  فقــد 
 
قــام بإنشــاء هيئــة شــرعية لتخضــع جميــع أعمــال ومنتجــات المصــرف لمراجعتهــا التزامــا

 وموافقتها.

 

 أسس اإلعداد –2 

 أ ( بيان اللتزام

 الموحدة: القوائم المالية أعدت هذه

I.  
 
 المالية والمعايير الدولية الخاصة بالتقاريرمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ل وفقا

 .الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية

II. لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية 
 
 النظام األساسي للمصرف.و وفقا

 

 ب ( أسس العرض والقياس            

 لبيـعل متاحـةالالسـتثمارات سـهم التحفيزيـة للمـوظفين وابـرامج األ عـدا فيمـاتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقـا لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة 

 الدخل فيتم قياسها باستخدام القيمة العادلة. قائمة خالل من العادلة بالقيمة المدرجة ستثماراتالوا

 يتم عرض الحسابات في قائمة المركز المالي على أساس السيولة.

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

 الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف،  ويتم تقريب المبالغ ألقرب ألف، ما لم يرد خالف ذلك. تعرض القوائم المالية

 

 د( األحكام والتقديرات والفتراضات المحاسبية الهامة

 فتراضــاتالالتقــديرات واكــام واألح اســتخدام بعــض ة،الماليــ تقــاريرلالخاصــة با لمعــايير الدوليــةة الموحــدة وفقــا لالماليــ قــوائمإعــداد اليتطلــب 

اسـتخدام األحكـام عنـد  دارةمـن اإل ذلـك تطلـبيكمـا موجـودات والمطلوبـات المفصـح عنهـا. لا تؤثر على مبالغالمحاسبية الهامة التي يمكن أن 

المصــرف  ةخبــر  علــى أسـاس ذلــكو ةسـتمر صــورة مالتقــديرات واالفتراضـات واألحكــام ب هــذه يــتم تقيـيم .مصــرفتطبيـق السياســات المحاسـبية لل

. وقـد لظـروفوفقـا ل ةمعقولـهـا أنبالتـي يعتقـد ية مسـتقبلحـداث الالحصول على المشـورة المهنيـة وتوقعـات لألأخرى تشتمل على  وعوامل
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و(، 3 تمثلت المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها األحكام في تقييم االستثمارات )إيضاح رقـم

ق(، وفــي قيــاس 3ط(، وفــي قيــاس القــيم االكتواريــة )3م(، واالســتهالكات )3والمخصصــات ) ح(،3انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ) وتقيــيم

 .ر(3ت(، والزكاة )3السيطرة على الشركات المستثمر فيها )

 

 هة( مبدأ الستمرارية المحاسبي

 لمبدأ االستمرارية وتعتقد بأن لدى المصرف الموارد الكافية قامت إدارة المصرف بتقييم قدرة المصرف على االستمر 
 
ار في العمل وفقا

 هامة حول  لوالنية لمواصلة أعماله في المستقب
 
المنظور. كما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي علم بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكا

 لمبدأ االستمرارية
 
 .قدرة المصرف على االستمرار وفقا

  

 خص السياسات المحاسبية الهامةمل – 3

تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة 

أدناه التي يتعين على الدولية الجديدة والتعديالت على المعايير الموضحة  المعاييرم فيما عدا اتباع 1022ديسمبر  32للسنة المنتهية في 

 :م1026المصرف اتباعها خالل العام 

 تالتعديال عن مختصر وصف تاريخ السريان  توالتعديال المعيار

 –المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة 

" القـــــوائم الماليـــــة الموحــــــدة" ،  20

 عـــن "اإلفصـــاح 21والمعيـــار رقـــم 

أخرى" ، ومعيار  منشآت في الحصص

 12المحاســــــــــــبة الــــــــــــدولي رقــــــــــــم 

 زميلة" منشآت في "االستثمار

عفــاءات مــن تقــديم قــوائم ماليــة موحــدة فــي الحــاالت توضــح تعــديالت المعيــار اإل م1026يناير 

التي تكون فيها "المنشـأة األم" منشـأة تابعـة لمنشـأة أخـرى مسـتثمرة ، وعنـدما 

ـــار  ـــة.  يســـمح معي م المنشـــأة المســـتثمرة منشـــآتها التابعـــة بالقيمـــة العادل
 
تقـــي

للمســـتثمر عنـــد المحاســـبة عـــن اســـتثماراته بطريقـــة  12ســـبة الـــدولي رقـــم المحا

حقوق الملكية، االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزميلة 

 أو المشروع المشترك لحصته في الشركة التابعة.

 22 –المعيار الدولي للتقارير الماليـة 

 المشتركة" " الترتيبات

 3-المعيـــار تطبيـــق جميـــع مبـــادئ المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة رقـــميتطلـــب  م1026يناير 

 األعمال" عند امتالك حصة في نشاطات العمليات المشتركة. "تجميع

 " عــرض 2-معيــار المحاســبة الــدولي

 المالية"  القوائم

تعطــي التعــديالت توضــيحات اضــافية لجوانــب محــددة فــي األهميــة النســبية ، كمــا  م1026يناير 

 التعديالت متطلبات محددة للعرض واالفصاح في القوائم المالية. وضعت

"  26-معيــــــــار المحاســــــــبة الــــــــدولي

والمعــــدات"  واآلالت الممتلكــــات

 غيـــر "األصـــول 32والمعيـــار رقـــم 

 الملموسة" 

تمنــع التعــديالت فــي المعيــار اســتخدام طريقــة معــدل العائــد الحتســاب اســتهالك  م1026يناير 

 معدات. الممتلكات واآلالت وال

 7 –المعيار الـدولي للتقـارير الماليـة 

 المالية: اإلفصاحات" " األدوات

ن رســوم خــدمات مــن  م1026يناير 
 
توضــح التعــديالت فــي المعيــار أن عقــد الخدمــة الــذي يتضــم

ن ارتباطات مستمرة.  تقوم المنشأة بمراجعة طبيعـة هـذه الرسـوم 
 
الممكن يتضم

صـاح بموجـب متطلبـات معيـار التقـارير الدوليـة والترتيبات لتقييم مدى الحاجة لالف

ن تطبـــق هـــذه المراجعـــة بـــأثر رجعـــي.  كمـــا وضـــحت التعـــديالت فـــي أعلـــى  7رقـــم 

فصـاح عـن المقاصـة ال تنطبـق علـى القـوائم الماليـة المرحليـة المعيار متطلبـات اإل

فصــاح معلومــات محدثــة مهمــة المــوجزة ، إال فــي الحــاالت التــي يعطــي فيهــا اإل

 فصاح عنه في أحدث قوائم مالية سنوية.  تم اإلتتعلق بما 

"منـافع  25-معيار المحاسبة الـدولي

 الموظفين" 

علـــى  الجـــودة عاليـــة الشـــركات ســـنداتتوضـــح التعـــديالت قواعـــد محـــددة لتقيـــيم  م1026يناير 

 أساس العملة المقوم بها االلتزام.

 

فيمــا عــدا بعــض  الموحــدة الماليــة القــوائم هــذه علــى جــوهري تــأثير لهــا لــيسيــة الدوليــة الخاصــة بالتقــارير المال المعــايير علــى التعــديالتإن 

 االضافية. اإلفصاحات

 

الدوليـة الخاصـة بالتقـارير الماليـة التـي تـم نشـرها والتـي يتعـين علـى المصـرف  المعـاييرلقد ارتأى المصرف عدم االتباع المبكر للتعديالت علـى 

 من السنة المحاسبية ال
 
 (.36م وما يليها من سنوات )إيضاح رقم 1027تي تبدأ من أول يناير اتباعها اعتبارا

 للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة
 
  :نورد فيما يلي ملخصا
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 أ (  أسس توحيد القوائم المالية

لـه. يـتم إعـداد القـوائم الماليـة للشـركات التابعـة لـنفس الفتـرة تشـمل القـوائم الماليـة الموحـدة القـوائم الماليـة للمصـرف والشـركات التابعـة 

 المالية للمصرف.

 

الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمصـرف القـدرة علـى الـتحكم فيهـا.  ويكـون للمصـرف قـدرة علـى الـتحكم فـي تلـك الشـركات عنـدما 

 في عوائد متغيرة لالستثمار ويكون ل
 
 أو يمتلك حقوقا

 
ا
 
 ه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. يكون معرض

أمـا فــي الحــاالت التــي تمثــل فيهــا حقــوق المصـرف أقــل مــن أغلبيــة التصــويت أو مــا يماثلهــا مـن حقــوق فــي االســتثمار، فيــتم مراعــاة العوامــل 

 والظروف ذات الصلة لتقدير مدى وجود سيطرة على المنشأة،  ويشمل ذلك:

 يبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت على قرارات المنشأة المستثمر بها.الترت 

 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 

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

ذلـك عنـد وجـود مؤشـرات للتغيـر فـي عنصـر أو أكثـر مـن عناصـر ويقـوم المصـرف بتحديـد مـا إذا كانـت لـه سـيطرة علـى المنشـأة المسـتثمر بهـا و

 السيطرة.

 مـن تـاريخ انتقـال السـيط
 
 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المصـرف ويـتم التوقـف عـن ذلـك اعتبـارا

 
رة مـن يتم توحيد قوائم الشركات التابعة اعتبارا

 مـن التـاريخ  المصرف.  وتعرض نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة
 
خالل الفترة )إن وجدت( فـي قائمـة الـدخل الموحـدة اعتبـارا

 الفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب طبيعة كل حالة. 

فـي ظـروف المشابهة واألحـداث األخـرى للمعامالت  تقويمالمالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب  القوائمتم إعداد 

يـتم إجـراء حاسـبية المتبعـة مـن قبـل المصـرف. وإن السياسات المحاسبية المتبعـة مـن الشـركتين التـابعتين تتماشـى مـع السياسـات الم مماثلة.

 تعديالت، إن وجدت، على القوائم المالية للشركتين التابعتين لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف. 

 

الكامـل للمصـرف، ال يوجـد أي حقـوق ملكيـة غيـر مسـيطرة ليـتم اإلفصـاح عنهـا. إن العملـة الوظيفيـة لجميـع حيث أن الشركات التابعة مملوكة ب

 الشركات التابعة للمصرف هي عملة الريال السعودي.

 

 ة الموحدة.والمصاريف الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالييرادات اإليتم حذف األرصدة المتداخلة وكذلك 

 

 داولتاريخ الت ( ب  

خ الذي يصـبح يتم اإلثبات وإلغاء االثبات األولي لكافة المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، وهو التاري

 في النصوص التعاقدية لألداة. تتطلب المعامالت االعتياديـة المتعلقـة بشـراء 
 
 تلـكتسـليم وبيـع الموجـودات الماليـة أن يـتم فيه المصرف طرفا

 ة تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.زمني لموجودات خالل فترةا

 بتـاريخ التـداول الـذي يتم إثبات كافة الموجـودات و
 
  فيـه المصـرف يصـبحالمطلوبـات الماليـة األخـرى مبـدئيا

 
ألداة لـ ةالتعاقديـفـي األحكـام  طرفـا

 .المالية

 

 مالت األجنبيةج ( الع

ت تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. كمـا تحـول أرصـدة الموجـودا

تـدرج األربـاح أو  والمطلوبات المالية المثبتة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي في نهاية السنة بأسعار الصرف السائدة في ذلـك التـاريخ.

 .الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية (د 

 نـدماقـائم ونظـامي ملـزم وع حق وجود عندوتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

 .واحد آنفي  إثبات الموجودات وتسديد المطلوباتأو  يصافالعلى أساس  الموجودات مع المطلوبات لتسوية المصرف النية يكون لدى

لـك وال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال فـي الحـاالت التـي يتطلـب فيهـا أحـد معـايير المحاسـبة إجـراء ت

 .المقاصة

 

 اإليرادات/المصاريف هة ( إثبات

 

 والتمويل الستثمارات من الدخل

 الفعلي . العائدالعائد الفعلي قائمة الدخل الموحدة باستخدامفي المرتبطة بالربح المالية  باألدواتالمتعلقة  اريفاإليرادات والمصيتم إثبات 

أو فـي حـال كـان ذلـك )موجـودات والمطلوبـات الماليـة علـى مـدى العمـر المتوقـع لل المقـدرة المسـتقبلية النقديـة التـدفقات خصم معدل هو

،
 
بعد األخـذ  المستقبلية النقدية التدفقات يقوم المصرف بتقدير الفعلي، العائد حساب عند. للوصول إلى قيمتها الدفترية (قصيرة فترة مناسبا

الخصــومات التــي تعتبــر جــزء أساســي مــن العائــد ، و بعــين االعتبــار كافــة الشــروط التعاقديــة ويشــمل ذلــك جميــع األتعــاب وتكــاليف المعــامالت

  .الفعلي وال يشمل ذلك خسائر االئتمان المستقبلية

 وتعرف تكاليف المعامالت بأنها التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بشراء، أو إصدار أو استبعاد الموجودات أو المطلوبات المالية.  

 التغييـر اثبات المقبوضات، ويتم أو للمدفوعات المصرف بتغيير تقديراته قام وبات المالية إذاالقيمة الدفترية للموجودات أو المطل تعديل يتم

 .كدخل أو مصروف القيمة الدفترية في
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 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 .يتم إثبات ربح/ خسارة تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / تكبدها

 

 أتعاب الخدمات المصرفية، صافي

 مـن احتسـاب العائـد الفعلـي ألي أداة ماليـة عنـد الخدمات المصرفيةات أتعاب يتم إثب
 
 أساسـيا

 
،  وفـي جميـع تقـديم الخدمـة التي ال تعتبـر جـزءا

ثبات اتعاب الخدمات ضمن العائد الفعلي لألصل المالي. ويـتم توزيـع رسـوم االرتبـاط علـى كامـل مـدة العقـد. أمـا مصـاريف إالحاالت األخرى يتم 

ثباتهـا كمصـروف عنـد اكتمـال التعـامالت أو اسـتالم إواألتعاب األخرى التي تتعلق بشكل أساسـي بأتعـاب المعـامالت والخـدمات فيـتم  العموالت

 .الخدمة

 

 رباح توزيعات األ

لعادلـة مـن خـالل االسـتثمارات المدرجـة بالقيمـة ا مـن الـدخل صـافي عناصـر مـن وتعـد يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عن أحقية استالمها،

   .قائمة الدخل

 

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

 المحققــة وغيــر المحققــة فــيجميــع التغيــرات  المدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الــدخل االســتثماراتمــن  /)الخســارة(الدخل صــافييشــمل 

 .األجنبية العمالتتبادل وفروق ، رباحاألتوزيعات القيمة العادلة، واألرباح، و

 

 و ( الستثمارات

 يـتم و العادلـة بالقيمـة عند االقتنـاء االستثمارات يعجم ثبتت
 
 قائمـة فـي العادلـة بالقيمـة مدرجـة اسـتثماراتحسـب تصـنيفها إمـا  قياسـها الحقـا

. وفيمـا عـدا المطفـأة بالتكلفـة مقتنـاه أخـرى اسـتثمارات أو للبيـع متاحـةمحتفظ بها حتـى تـاريخ االسـتحقاق ، أو اسـتثمارات  استثماراتأو  الدخل

د االسـتثمارات المقتنـاة كـأدوات ماليــة مدرجـة بالقيمـة العادلـة فــي قائمـة الـدخل، تضــاف التكلفـة المباشـرة إلـى القيمــة العادلـة لالسـتثمار عنــ

 تدرج في قائمة الدخل الموحدة.و العائد الفعليطفاء العالوة أو الخصم باستخدام معدل إاإلثبات األولي له. يتم 

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها فـي األسـواق الماليـة النظاميـة، تحـدد القيمـة العادلـة علـى أسـاس األسـعار المتداولـة بالسـوق وفـق 

ر عبر صناديق استثمارية علـى سعر اإلغالق في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تحدد القيمة العادلة للموجودات واالستثمارات التي تدا

 أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه.

جراء تقدير مناسب لقيمتها العادلـة علـى أسـاس القيمـة السـوقية الحاليـة ألدوات إأما بالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في السوق، فيتم  

فـي حـال تعـذر تقـدير القيمـة العادلـة لعـدم وجـود مرجـع ثمارات. وية المتوقعة لتلـك االسـتأخرى مشابهة لها، أو على أساس التدفقات النقد

خـذ مـدخالت تلـك النمـاذج الحسـابية ألها في سوق نشط، فيتم تقديرها من خالل تقنيات تقويم متعددة تشمل اسـتخدام نمـاذج حسـابية. يـتم 

 .خالل التقديرمن  العادلة ةتحديد القيم يتم،  في حال تعذر ذلكو أمكن، حيثماالمعتمدة  األسواق من

تحـدد قيمـة كـل  .مختلفـة إال عنـد تـوافر شـروط محـددةثبات األولي لالستثمارات، ال يتم إجراء أي تحويالت الحقـة بـين فئـات االسـتثمارات البعد اإل

 :فئة من فئات االستثمار في نهاية الفترة المالية الالحقة على النحو التالي

 

 الدخل قائمة في العادلة بالقيمة المدرجة الستثمارات

ذلـك عنـد القيمـة العادلـة فـي قائمـة الـدخل وتصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة كاسـتثمارات مقتنـاه ألغـراض المتـاجرة أو اسـتثمارات مدرجـة ب

 . اإلثبات األولي لها.  إن االستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة هي التي تم شراؤها في األصل بغرض البيع خالل مدة قصيرة األجل

ات في تثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.  يتم االعتراف بالتغير 

 ال تضــاف تكــاليف المعــامالت ، إن وجــدت ، لقيــاس القيمــة العادلــة لهــا فــي قائمــة الــدخل الموحــدة فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا تلــك التغيــرات.

تثبت . المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل وتثبت كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة الستثماراتل األوليالقيمة العادلة عند االعتراف 

 مـن األدوات الماليـة دخلكـ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الـدخل، صـافيك بها المحتفظتوزيعات األرباح من الموجودات المالية 

 .المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 

 المتاحة للبيع اتالستثمار 

 االستثمارات التي ال تندرج تحت االستثمارات المحتفظ بها لتـاريخ االسـتحقاق أو االسـتثمارات المدرجـة بالقيمـة العادلـة فـي قائمـة الـدخل، وهي

 فـي التغيـرالتغيـر فـي معـدل الـربح أو  هـا للوفـاء بمتطلبـات السـيولة أو عنـدبيع يمكـن والتـي محددة، غير فترةويعتزم المصرف االحتفاظ بها ل

  متاحـةال وتقـوم االســتثمارات. السـوق أسـعار
 
 فــي تغيـرال مـن وتـدرج األربـاح أو الخســائر غيـر المحققـة التـي تنشــأ  .العادلـة بالقيمــةللبيـع الحقـا

ن إثبات تلك االستثمارات فإن األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق إثباتها فـي وعند التوقف ع ،األخرى الشاملة اإليرادات ضمن العادلة القيمة

 .ثباتها في قائمة الدخل الموحدةإقائمة الدخل الشامل الموحدة كإيرادات شاملة أخرى يتم 

 

 المطفأة بالتكلفة المقتناه الستثمارات

 تكـاليف الشـراء والتـي تمثـل القيمـة مرابحات البضـائع المقتنـاه بالتكلفـة المطفـأة. وتثبـت تلـك اال وهي
 
سـتثمارات فـي األصـل بالتكلفـة متضـمنة

 .العادلة للمبالغ المدفوعة. وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة مطروحا منها االنخفاض في قيمة االستثمارات إن وجد
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 الستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ الستثمارات

ة توفر مع محدد، استحقاق تاريخ لها والتي تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات االستثمارات تصنف
 
المصـرف  لـدى اإليجابية والمقـدرة الني

االعتـراف المبـدئي باالسـتثمارات المحـتفظ بهـا حتـى  يـتم .االسـتحقاق تـاريخ حتـى محـتفظ بهـا كاسـتثمارات االسـتحقاق تـاريخ حتـى بهـا لالحتفـاظ

 المصــاريف المباشــرة واإلضــافية المرتبطــة بهــا ، ويــتم قيــاس قيمتهــا  تــاريخ االســتحقاق بالقيمــة العادلــة والتــي
 
 بالتكلفــة الحقــاتشــمل ايضــا

 الشـراء بتـاريخ أو الخصـم العـالوة االعتبـار فـي األخـذ بعـد المطفـأة التكلفـة احتسـاب يـتم . قيمتهـا فـي االنخفـاض مخصـص ناقصـا المطفـأة

  .يتم تسجيل أي مكاسب أو خسائر في جانب اإليرادات في قائمة الدخل الموحدة عند الغاء االثبات، .الفعلي العائد طريقة وباستخدام

 

 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة الستثمارات

 
 
 أو مشـروعا

 
 تابعـة

 
 )ولـيس سـيطرة( علـى سياسـاتها الماليـة والتشـغيلية وال تعـد شـركة

 
 هامـا

 
 الشركة الزميلة هي التي يمارس المصرف تـأثيرا

 
 
 لطريقـة حقـوق الملكيـة بحيـث يـتم، فـي األصـل، إثبـات االسـتثمار فـي الشـركة مشتركا

 
. تتم المحاسبة عن االستثمار فـي الشـركة الزميلـة وفقـا

 بعد تاريخ التملك بمقدار التغيرات فـي حصـة المصـرف الصـافية فـي أصـول الشـركة الزميلـة، 
 
بعـد الزميلة بالتكلفة، وتعدل قيمة االستثمار الحقا

 نخفاض في قيمة االستثمار إن وجد. حسم أي ا

تثبت حصة المصرف في أربـاح وخسـائر الشـركة الزميلـة بعـد تـاريخ التملـك فـي قائمـة الـدخل الموحـدة، وتثبـت حصـة المصـرف فـي التغيـرات فـي 

 اإليرادات الشاملة األخرى كاحتياطيات.

 أي أرصـدة مدينـة بـدون عندما تصل حصة المصرف في خسائر الشركة الزميلة إلى ما يعادل أو يزيـد 
 
عـن اسـتثماره فـي الشـركة الزميلـة، شـامال

ضافية، إال في حال ترتب على المصرف التزامات أو قيامه بالـدفع نيابـة إضمانات ) إذا كان ذلك ينطبق(، ال يقوم المصرف بإثبات أي مبالغ خسائر 

 عن الشركة الزميلة.

م علـى أحـد المشـاريع ومـا تمثل االستثمارات في المشاريع المشتركة الترتيبات
 
ـن المصـرف مـن مشـاركة الـتحك

 
يترتـب علـى  المشـتركة التـي تمك

 ذلك من حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 

 ز ( التمويل

لغاءهـا إكمـا يـتم  عنـدما يـتم تحويـل المـدفوعات فعليـا، إثباتهـا يـتمتحديـدها، وممكـن  أو ثابتة مبالغتنشأ الموجودات المالية أو يتم شراؤها ب

 .جميع المخاطر والمنافع األساسية المترتبة على الملكية انتقال عند أو ،تستبعد  أو تباع عندما أو السداد، في حال من السجالت

 ، بالقيمة العادلة شاملة تكاليف ا
 
لشراء، وبعد ذلـك، تقـاس بالتكلفـة المطفـأة ناقصـا االنخفـاض فـي القيمـة تثبت كافة عمليات التمويل، مبدئيا

 )إن وجد(.

 ، واإلجارة، والمشاركة والبيع اآلجل، وفيما يلي تعريف بهذه المنتجات:المرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي ي

يتكـون سـعر البيـع مـن التكلفـة حيازتـه، و أوتـم شـراؤه  صـلأ أولـى العميـل بضـاعة إهي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المصرف  :المرابحة  -

 هامش الربح المتفق عليه بين المصرف والعميل.
 
 زائدا

 ألصــل يملكــه حيـث يقــوم بشــراء  :اإلجةارة -
 
إنشــاء األصـل المــؤجر طبقــا لطلــب ومواصــفات  أوهــي عبــارة عـن اتفــاق يكــون فيــه المصـرف مــؤجرا

 لى إجارة إما بنقل ملكية األصل ستئجار األصل بإيجار متفق عليه ولمدة معينة، يمكن أن تنتهي اإلالعميل )المستأجر( بناء  على وعد منه با

 لغاء عقد اإلجارة واستعادة حيازة األصل. إالمستأجر بقيمة متفق عليها أو 

 أوملكيـة كامـل االسـتثمار  تملك عقار محدد ينتهي بنقل أوهي اتفاق بين المصرف والعميل للمشاركة في مشروع استثماري  :المشاركة -

 لشروط االتفاق. أولى العميل، ويتم تقاسم األرباح إالعقار 
 
 الخسائر طبقا

 هو اتفاق بين المصرف والعميل يبيع بموجبه المصرف باألجل إلى العميل بضاعة أو أصل محدد بسعر متفق عليه. :جلاآل البيع -

 

 المالية ح ( انخفاض قيمة الموجودات

موضـوعي علـى حـدوث انخفـاض فـي  دليـللمالي أو مجموعة من الموجودات الماليـة كموجـودات منخفضـة القيمـة عنـد وجـود يصنف األصل ا

 لوجود خسائر ناتجة عن حدث
 
وأن لخسـائر  ،اإلثبـات األولـي للموجـودات الماليـة أو لمجموعـة مـن الموجـودات الماليـة بعـد أكثـر أو القيمة نتيجة

ات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المـالي أو لمجموعـة مـن الموجـودات الماليـة والتـي يمكـن قياسـها الحدث/األحداث أثر على التدفق

  .بشكل موثوق به. يتم قياس االنخفاض في قيمة الموجودات المالية بشكل منتظم

 

 المطفأة بالتكلفة هالمقتنا المالية الموجودات قيمة انخفاض

بالتكلفـة المطفـأة عنـد وجـود  المقتنـاهانخفاض قيمة أي تمويل أو أي من الموجودات المالية األخرى  يجنب مخصص خاص للخسائر الناتجة عن

 على تحصيل المبالغ المسـتحقة بتـاريخ اسـتحقاقها، ويمثـل مبلـغ المخصـص الخـاص الفـرق 
 
دليل موضوعي يشير إلى أن المصرف لن يكون قادرا

لالســترداد. إن القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد تمثــل القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة بــين القيمــة الدفتريــة والقيمــة المقــدرة القابلــة 

 صلي.المستقبلية المتوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والرهن المخصومة على أساس العائد الفعلي األ

 

ضـافية علـى مسـتوى المحفظـة بشـكل إجمـالي، عنـد وجـود إالتمويل، تجنـب مخصصـات باإلضافة إلى المخصصات الخاصة لخسائر انخفاض قيمة 

 علــى عــدة عوامــل  دليــل
 
موضــوعي يشــير إلــى وجــود خســائر غيــر محــددة بتــاريخ إعــداد القــوائم الماليــة.  ويــتم تقــدير تلــك المخصصــات اســتنادا

 في التدفقات النقدية. االنخفاضأو و/والضعف  عند التعثر،والقيمة عن السداد، تتضمن التصنيف االئتماني للعميل، واحتماالت التعثر 

وفي حال عدم إمكانية تحصيل أي أصل مالي، يتم استبعاده من مخصص االنخفاض في القيمة الخاص به وذلك بتحميلـه مباشـرة علـى قائمـة 

 ل الممكنة وتحديد مبلغ الخسارة.الدخل الموحدة،  ويتم استبعاده من الموجودات المالية فقط بعد اتخاذ كافة إجراءات التحصي
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ذا ما حدث الحقا انخفـاض فـي مبلـغ الخسـارة وكـان هـذا االنخفـاض يتعلـق، بصـورة موضـوعية، بوقـوع حـدث بعـد إثبـات االنخفـاض )مثـل تحسـن إو

 وذلـك بتعـديل حسـاب ا ،درجة تصنيف االئتمـان للجهـة الممولـة(
 
لمخصـص، ويـتم إثبـات يـتم عكـس قيـد خسـارة االنخفـاض التـي تـم إثباتهـا سـابقا

 .عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر انخفاض قيمة التمويل

 

 للبيع المتاحةانخفاض قيمة الموجودات المالية 
 موضـوعي دليـل إلـى مـا دون التكلفـة العادلـة القيمـة فـيالمستمر  أوالجوهري  نخفاضاال مثلي للبيع، المتاحة األسهم لستثمارات بالنسبة

ثبـات خسـائر انخفـاض القيمـة فـي قائمـة الـدخل إلى االنخفاض في  القيمـة،  عنـد وجـود مثـل هـذه األدلـة الموضـوعية النخفـاض القيمـة يـتم ع

الموحدة ضمن مخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى.  ال يتم عكس قيد خسـارة االنخفـاض مـن خـالل قائمـة الـدخل الموحـدة 

  العادلـة القيمـة في زيادة األصل بالدفاتر ويتم إثبات أي ثباتإ استمر طالما
 
إثبـات االنخفـاض فـي القيمـة ضـمن حقـوق المسـاهمين  بعـدالحقـا

فقط.  وعند التوقف عن إثبات تلك الموجودات، يتم تحويل جميع اإليرادات والخسائر التي سبق إثباتهـا فـي حقـوق الملكيـة إلـى قائمـة الـدخل 

 .الموحدة لتلك السنة

 

 (فـردي بشـكل)و لمصـرف بتقـدير ا يقـوم، ممكن تحديـدهاثابت أو  استحقاقوالتي لها تاريخ  لها المشابهة المالية دواتواأل للصكوك النسبةب

 تلك الموجودات  ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة
 
المقتنـاه  المالية  المتبعة بشأن الموجوداتعلى نفس المعايير  استنادا

علـى أنهـا الفـرق بـين التكلفـة  والتـي تقـاسالتراكميـة  الخسـارةفـي القيمـة يمثـل  النخفـاضل ثبـتالم المبلـغ فـإن ذلك، ومع. المطفأة بالتكلفة

  .الموحدة الدخل قائمةسبق االعتراف بها في  التيو االستثماراتفي  انخفاضالمطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر 

بعد إثبـات خسـارة  حدثت بعوامل إيجابيةموضوعيا  دةلزيابحيث يمكن ربط تلك افترة الحقة،  في ،لة لهذه األدوات الماليةزادت القيمة العاد إذا

 .الموحدة الدخلقائمة ، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل الموحدة الدخل قائمة االنخفاض في

 

 والمعدات تط( الممتلكا

، األراضـي اسـتهالكواإلطفـاء وخسـائر انخفـاض القيمـة )إن وجـدت(. ال يـتم  المتـراكمكلفة بعد خصم االستهالك والمعدات بالتالممتلكات تقاس 

نتاجيـــة المتوقعـــة ر االاعمـــطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى األاألخـــرى باســـتخدام  الممتلكـــات والمعـــداتوإطفـــاء تكلفـــة  كســـتهالويـــتم ا

 تي :على النحو اآل للموجودات

 سنة 33 المباني

 سنوات 20 - 2 )تشتمل الموجودات غير الملموسة( األثاث والمعدات 

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر 20 تحسينات المباني المستأجرة

 

 مـر.ويتم بتاريخ إعداد القوائم المالية، مراجعة القيم المتبقيـة وطـرق االسـتهالك واألعمـار اإلنتاجيـة للموجـودات ومـن ثـم تعـديلها إن لـزم األ

 من الشهر الذي تمت فيه إضافة األصل وحتى الشهر الذي يسبق استبعاده.
 
 ويثبت استهالك الموجودات اعتبارا

القيمة الدفترية. تدرج هذه المكاسـب  عالناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد م المكاسب والخسائريتم تحديد 

 وحدة.أو الخسائر في قائمة الدخل الم

مكانيـة إلـى عـدم إللتأكد من وجود انخفاض في قيمتهـا وذلـك عنـدما تشـير األحـداث أو التغيـرات فـي الظـروف جميع الموجودات  مراجعةيتم 

القيمــة الدفتريــة  وذلــك فــي حــال زيــادة ،ســتردادلال قابــلالمبلــغ ال إلــىعلــى الفــور  القيمــة الدفتريــةيــتم تخفــيض . اســترداد القيمــة الدفتريــة

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن داتللموجو

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويـل والسـلف المسـتحقة. تعتبـر هـذه العقـارات موجـودات متاحـة 
 
يؤول للمصرف، خالل دورة أعمالـه العاديـة، بعـض العقـارات وذلـك سـدادا

سـلف المعنيـة أو القيمـة العادلـة الحاليـة للعقـارات المعنيـة ثبـات األولـي، بصـافي القيمـة الممكـن تحقيقهـا للتمويـل والللبيع، وتظهر عنـد اإل

 تكاليف البيع. ال يتم احتساب أي استهالك لهذه العقارات. 
 
 أيهما أقل، ناقصا

فــي القيمــة العادلــة بعــد خصــم تكــاليف البيــع علــى قائمــة الــدخل الموحــدة.  يــتم إثبــات أي  انخفــاضثبــات األولــي لهــا، يــتم تحميــل أي وبعــد اإل

الحقة إلعادة التقييم بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لها في قائمة الـدخل  مكاسب

 .الموحدة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة

 

 ك ( المطلوبات المالية

 ،
 
 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى بالقيمة العادلة.ع العمالء واألثبات كافة ودائإيتم، مبدئيا

 قياس جميع المطلوبات المالية المرتبطة باألرباح بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أ
 
و العـالوة. ويتم الحقا

 .االستحقاق وتثبت في قائمة الدخل الموحدةتطفأ العالوة/الخصم على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ 

 

 ل ( الضمانات المالية

 إثبـات الية  تتمثل باعتمادات مستندية ويقدم المصرف ، من خالل نشاطاته االعتيادية، ضمانات م
 
ضمانات وخطابات اعتمـاد وقبـوالت. يـتم مبـدئيا

تمثــل العــالوة المســتلمة. وبعــد اإلثبــات األولــي، يــتم قيــاس التزامــات  الضــمانات الماليــة فــي القــوائم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة التــي

ي التزامـات ماليـة ناجمـة عـن الضـمانات، أيهمـا أعلـى. يـتم أالمصرف تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد 

 لدخل الموحدة ضمن "خسائر انخفاض قيمة التمويل".إثبات أي زيادة في االلتزامات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة ا

يــتم إثبــات العمولــة المســتلمة فــي قائمــة الــدخل الموحــدة ضــمن " اتعــاب خــدمات مصــرفية، صــافي " بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة 

 .الضمان
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 مخصصات( الم 

اســتخدام  يــتممــن المــرجح أن  يكــونوة أحــداث ســابقة، ما يكــون لــدى المصــرف التــزام قــانوني حــالي أو متوقــع نتيجــعنــد يــتم إثبــات المخصصــات

نة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام موارد المصرف
 
 .المتضم

 

 اإلجارة )اليجارات( ( محاسبة عقودن 

 

 عندما يكون المصرف هو المؤجر

يـتم إثبـات تمويـل". ال" يفصح عنها ضـمن بنـدمدينة وكذمم  اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  )إجارة(،عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

 .كمعدل عائد ثابت والتي تظهر، طريقة العائد الفعليباستخدام على أساس صافي االستثمار،  على مدى فترة اإليجارااليجار  دخل

 

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

 دة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.تحمل الدفعات بموجب عقود اإلجارة التشغيلية على قائمة الدخل الموح

وفي حال إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبـل انتهـاء مدتـه، تـدرج أي غرامـات يجـب دفعهـا للمـؤجر كمصـروف خـالل الفتـرة التـي يـتم فيهـا إنهـاء 

 .يجاراإل

 

 النقد وما يماثله( س 

وما يماثله" بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصـدة لـدى مؤسسـة النقـد  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يعرف "النقد

 أو أقـل مـن 
 
العربي السعودي باستثناء الوديعة النظامية. واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل تسعين يوما

 .تاريخ االقتناء

 

 ثبات األدوات الماليةإالتوقف عن  ع (

ثبات األصل المالي )أو جزء مـن األصـل المـالي، أو جـزء مـن مجموعـة أصـول ماليـة مماثلـة(، عنـدما تنتهـي الحقـوق التعاقديـة إتوقف عن يتم ال

 للتوقف عن اإلثبات.
 
 الستالم التدفقات النقدية من هذا األصل ، أو عند تحويل األصل وكون هذا التحويل مؤهال

ثبـات األصـل إذا كـان المصـرف قـد نقـل جميـع المخـاطر إاألصـل المـالي مـن المصـرف، يـتم التوقـف عـن  وفي الحـاالت التـي يـتم فيهـا نقـل ملكيـة 

والمكاسب المصاحبة لملكية األصـل بشـكل جـوهري. وفـي الحـاالت التـي ال يكـون فيهـا المصـرف قـد نقـل أو احـتفظ بجميـع المخـاطر والمكاسـب 

بات األصل المالي فقـط إن كـان المصـرف لـم يحـتفظ بالسـيطرة علـى األصـل المـالي. ثإالمصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري، فيتم التوقف عن 

يقـوم المصـرف بإثبـات أي حقـوق أو التزامــات أنشـأت أو أبقيـت أثنـاء العمليــات، كموجـودات أو مطلوبـات بشـكل منفصــل بمـا يتناسـب مـع مقــدار 

 ملكية المصرف لتلك األدوات المالية. 

و انتهـاء أات المالية )أو جزء منها( فقط عند اسـتنفاذها ، أي عنـد تنفيـذ االلتـزام المحـدد فـي العقـد أو إلغائـه ثبات المطلوبإيمكن التوقف عن 

 .مدته

 

 ف ( منافع الموظفين قصيرة األجل:

ع دفعهـا تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتستنفذ على مدى فترة تقديم الخدمة. ويـتم االعتـراف بااللتزامـات المتوقـ

مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال وجود التزامـات قانونيـة حاليـة أو متوقعـة علـى المصـرف 

  .لدفع تلك المبالغ مقابل  خدمات سبق تقديمها للمصرف مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ على نحو موثوق

 

 سهم:ص ( الدفعات على أساس األ

يقـدم المصـرف لموظفيــه المـؤهلين نـوعين مــن البـرامج التحفيزيــة المحسـوبة علـى أســاس األسـهم وهــي معتمـدة مـن قبــل مؤسسـة النقــد 

 لتلك البرامج
 
 موجزا

 
 :العربي السعودي، وفيما يلي وصفا

 

 (ESPS) باألسهممشاركة الموظفين  برنامج

 ألحكام برنامج مشاركة الموظفين باألسهم، يقـد
 
 فـي وفقا

 
م المصـرف لموظفيـه المـؤهلين خيـار تملـك األسـهم، وبسـعر شـراء محـدد مسـبقا

تاريخ المنح، ويتم استقطاع قيمة األسهم من راتـب الموظـف المشـترك فـي البرنـامج خـالل فتـرة االسـتحقاق علـى أسـاس شـهري ولمـدة ثـالث 

رسـة خيـار تملـك األسـهم فإنـه يحـق للموظـف اسـترداد مبـالغ كمال فترة االستحقاق وفي حال قـرار الموظـف بعـدم رغبتـه بمماإسنوات، وعند 

 .اشتراكه إضافة إلى أي عوائد استثمار متعلقة بها

 

 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 خـالل فتـرات اسـتحقاق تتـراوح بـين 
 
 ألحكـام برنـامج مـنح األسـهم للمـوظفين، يمـنح المصـرف لموظفيـه المـؤهلين أسـهما

 
سـنوات.  2إلـى  3وفقا

 قوم المصرف بتاريخ المنح المحدد بتحويل األسهم المخصصة للموظفين.ي

تقاس تكلفـة الخدمـة علـى أسـاس القيمـة العادلـة ألسـهم البرنـامج فـي تـاريخ المـنح، وفـي تقـدير إدارة المصـرف أن القيمـة العادلـة لألسـهم 

 بتاريخ المنح مقاربة لقيمتها السوقية.

فترة التي يتم خاللها الوفاء بشروط خدمة االشـتراك فـي البرنـامج والتـي تنتهـي بالتـاريخ الـذي يسـتحق يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى ال

 فيه الموظف المشترك األسهم )تاريخ االستحقاق(.
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ســتحقاق تظهــر المصــاريف التراكميــة التــي يــتم إثباتهــا بموجــب هــذه البــرامج بتــاريخ إعــداد القــوائم الماليــة منــذ بدايــة البــرامج وحتــى تــاريخ اال

لتعكس أثر ما تم إكماله من فترة االستحقاق مع أفضل تقديرات من المصرف لعـدد األسـهم التـي تسـتحق فـي نهايـة البرنـامج. وتمثـل المبـالغ 

 .المثبتة في قائمة الدخل الموحدة في فترة التقرير الحركة في المصاريف التراكمية في بداية ونهاية الفترة

 

 للموظفين( مكافأة نهاية الخدمة ق 

 ألحكام نظام العمـل والعمـال السـعودي. يـتم أيتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفق 
 
دراج إسس إكتوارية طبقا

 .خرى في قائمة المركز المالي الموحدةهذه المبالغ ضمن المطلوبات األ

 

 ر ( الزكاة

  دوتع المملكة العربية السعوديةفي المطبقة  الزكاة قواعد وأنظمة تحسب الزكاة على أساس
 
ين يتم خصمها من هماسمال على التزاما

 .المستقبلية، وال يتم تحميل الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات الزكاة عند دفعها أو احتسابها األرباح المبقاة/التوزيعات

 

 ش (  أسهم الخزينة

رباح،  حقوق الملكية بعد تعديلها لتشمل جميع تكاليف تملك تلك األسهم، وتوزيعات األ ثبت اسهم الخزينة بالتكلفة وتعرض كبند مخصوم منت

 بعد شرائها
 
 .وأرباح أو خسائر بيع األسهم. يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع الحقا

 

 الستثمار ادارة خدمات( ت 

كة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار.  يعتمد قياس مدى دارة االستثمار لعمالئه من خالل الشرإيقدم المصرف خدمات 

 على احتساب إجمالي الحقوق االقتصادية للمصرف في تلك الصناديق )ويشمل 
 
سيطرة المصرف على مثل تلك الصناديق االستثمارية عادة

 المستثمر على استبعاد مدير الصندوق.ذلك استثمار المصرف، وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك قدرة 

 عن جميع المستثمرين في جميع الحاالت وبناء  على ذلك ال يت
 
 موعلى ضوء نتائج القياس المذكور أعاله، فإن المصرف يتصرف بصفته وكيال

 توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. 

تدرج حصة المصرف في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المتاحة للبيع تعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة، وفصاح عن األويتم اإل

 .في قائمة المركز المالي الموحدة

 

 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 4

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,612,612 1,933,052 نقد في الصندوق

 3,384,223 4,422,991 وديعة نظامية

 - 643,000 حساب إدارة النقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 497 1,969 حسابات جارية

 135,455 104,653 أخرى

 5,132,787 7,105,665 اإلجمالي

 

 لنظام مراقبة
 
 لـدى بوديعـة نظاميـة االحتفـاظ المصـرف السـعودي، يتعـين علـى العربـي النقـد الصـادرة عـن مؤسسـة والتعليمات البنوك وفقا

متاحـة لتمويـل  غيـر النظاميـة الوديعـة شـهر. كـل نهايـة تحسـب فـي العمالء ودائع من محددة بنسب مئوية السعودي العربي النقد مؤسسة

 من النقد وما يماثله
 
 .العمليات اليومية للمصرف، لذا فهي ال تعد جزءا

 

 الية األخرىاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات الم - 5

      

      

 2016 إيضاح

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 204,710 372,459  حسابات جارية

 16,887,375 17,269,321 1.5  مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 17,092,085 17,641,780  اإلجمالي
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لة على تقييم من وكاالت التصنيف االئتمانية بدرجة تتراوح بين "إلى حد كبير خالي من مخاطر جميع هذه المعامالت مع أطراف حاص 1.5

 .االئتمان" إلى "جودة ائتمانية جيدة جدا"

 الستثمارات ، صافي - 6

      

      
 إيضاح

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 4,252,945 2,906,726  عربي السعودي )بالتكلفة المطفأة(مرابحات مع مؤسسة النقد ال

 1,921,688 3,084,561 2.6 استثمارات متاحة للبيع

 89,167 68,246 1.6 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 98,837 -  االستحقاق تاريخ حتى محتفظ بها استثمارات

 87,629 81,029 3.6 استثمار في شركة زميلة

 23,100 16,779 4.6 استثمار في مشاريع مشتركة

 6,473,366 6,157,341  اإلجمالي

 

 الستثمارات المتاحة للبيع   1.6

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,072,102 2,204,475 صكوك

 369,997 168,337 أسهم 

 479,589 711,749 أخرى

 1,921,688 3,084,561 اإلجمالي

 

( فـي مليـون ريـال سـعودي 37.7: م2015)سـعودي  ريـال مليـون226.4 متداولة وتشمل اسـتثمارات بقيمـة  مالية دواتأهي  عالهأ االستثمارات

 118قيمة االسـتثمارات بنحـو خسائر انخفاض  بإثباتخالل العام المالي، قام المصرف  .خارج المملكة العربية السعودية تعمل استثمارية صناديق

وذلـك لمقابلـة انخفـاض قيمـة االسـتثمارات فـي  مخصص انخفاض قيمة الموجـودات الماليـة األخـرىمليون ريال( ضمن 94.5 : 2015) مليون ريال

 .أسهم محددة

 

  الستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  2.6

 .المحلية السوق في مدرجةال سهماأل فيتاجرة ض الماألغر  مقتناه استثمارات وهي عبارة عن

 

 الستثمار في شركة زميلة  3.6

 رأس مــال%( فــي شــركة  اإلنمــاء طوكيــو مــارين )شــركة تــأمين تعــاوني( بــ 12.72يمثــل االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة حصــة المصــرف والبالغــة )

 22هــ الموافـق 2,33رجـب  12( وتـاريخ (1010342537لتجـاري رقـم الشركة بموجب السـجل ا ، وقد تأسستمليون ريال سعودي 20, مدفوع قدره

 .م1021 يونيو

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 24,753 87,629 السنة في بداية الرصيد

 71,876 - استثمار خالل السنة

 (9,000) (6,600) خسائر السنة في  حصةال

 87,629 81,029 لياإلجما

 

 مليون ريال( 322: م1022مليون ريال ) 3.,,1م 1026ديسمبر 32تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في البيان أعاله كما في 

 

 ألحدث قوائم مالية مدققة متوفرة.
 
 يلخص البيان التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة وفقا
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2016 

 لسعودية()بآلف الريالت ا

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 مدققة غير مدققة 

 574,992 792,454 إجمالي الموجودات

 262,066 499,989 إجمالي المطلوبات

 312,926 292,465 إجمالي حقوق المساهمين

 64,594 104,509 إجمالي الدخل

 86,506 123,870 إجمالي المصروفات

 

 استثمار في مشروع مشترك 4.6

في رأس مال شركة إرسال للتحويالت المالية )مشروع مشترك بين مصـرف اإلنمـاء ومؤسسـة  (%50)مليون ريال 12قام المصرف باستثمار مبلغ 

جمــادى  12بتــاريخ  ,,2020,321البريــد الســعودي( ، والتــزال الشــركة فــي فتــرة بدايــة النشــاط حيــث تــم تأسيســها بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

مليون ريـال. وبلغـت حصـة المصـرف فـي خسـائر شـركة إرسـال للتحـويالت  20م ويبلغ رأسمالها المدفوع 1022مارس  21الموافق هـ 2,36األولى 

 .مليون ريال( 1.9: 2015مليون ريال ) 6.3المالية 

 

 تحليل الستثمارات حسب النوع  6.5

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 عودية(الف الرياالت السآ)ب 

 4,252,945 2,906,726 استثمارات ذات عائد ثابت 

 1,170,938 2,204,475 استثمارات ذات عائد متغير

 454,271 229,428 أسهم شركات

 595,212 816,712 أخرى

 6,473,366 6,157,341 اإلجمالي

 

 تحليل الستثمارات حسب األطراف األخرى  6.6

       

     

2016 

 السعودية(لف الريالت آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 4,392,074 2,906,726 حكومية وشبه حكومية

 - 43,909 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 2,081,292 3,206,706 شركات 

 6,473,366 6,157,341 اإلجمالي

 

 تحليل الستثمارات حسب جودة الئتمان 7.6

       

     

2016 

 السعودية( لف الريالتآ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 4,252,945 2,906,726 استثمارات مع جهات حكومية

 1,170,938 2,204,475 من الدرجة األولى    استثمارات

 1,049,483 1,046,140 أسهم شركات وأخرى 

 6,473,366 6,157,341 اإلجمالي

 

" مـن حيـث تصـنيف  ائتمانيـة" وحتـى "مخـاطر االئتمـانطـاق " الخاليـة مـن مخـاطر ع فـي نقـاالستثمارات من الدرجة األولى هـي التـي ت
 
جيـدة جـدا

 .نوعية مخاطر االئتمان
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 التمويل، صافي )بالتكلفة المطفأة( - 7

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جمالياإل غير العامل  التمويل التمويل العامل
 النخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافي

 14,310,543 (277,067) 14,587,610 450,937 14,136,673 افراد 

 56,575,205 (94,698) 56,669,903 94,698 56,575,205 شركات 

 70,885,748 (371,765) 71,257,513 545,635 70,711,878 اإلجمالي

 (573,800)     مخصص جماعي 

 70,311,948     التمويل، صافي
 

 

 

2015 

 ة()بآالف الرياالت السعودي

 جمالياإل غير العامل  التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافي

 13,254,398 (221,077) 13,475,475 334,092 13,141,383 فراد أ

 44,233,355 (47,349) 44,280,704 94,698 44,186,006 شركات 

 57,487,753 (268,426) 57,756,179 428,790 57,327,389 اإلجمالي

 (482,176)     مخصص جماعي 

 57,005,577     التمويل، صافي
 

 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل  1.7

2016 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الشركات األفراد

 268,426 47,349 221,077 الرصيد في بداية السنة

 121,575 47,349 74,226 مجنب خالل السنة 

 (191) - (191) ل السنة  ديون معدومة خال

 عكس/
 
 (18,045) - (18,045) مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 371,765 94,698 277,067 الرصيد في نهاية السنة

 573,800 521,937 51,863 مخصص جماعي 

 945,565 616,635 328,930 اإلجمالي 
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2015 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 ياإلجمال الشركات األفراد

 278,579 112,174 166,405 الرصيد في بداية السنة

 110,881 47,349 63,532 مجنب خالل السنة 

 (104,299) (104,299) - ديون معدومة خالل السنة  

 عكس/
 
 (16,735) (7,875) (8,860) مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 268,426 47,349 221,077 الرصيد في نهاية السنة

 482,176 435,313 46,863 مخصص جماعي 

 750,602 482,662 267,940 اإلجمالي 

 

 الجودة الئتمانية لمحفظة التمويل: 2.7

قويــة وعنايــة مهنيــة عاليــة، باإلضــافة إلــى إجــراءات محــددة  ائتمانيــةيتبــع المصــرف إجــراءات فعالــة للتقيــيم االئتمــاني تســتند علــى سياســات 

،  (MRA)تحليـل المخــاطر لمــوديز   برنـامجلي للمخـاطر يســتخدم المصـرف خألغـراض التصـنيف الــداة ، ولمراجعـة واعتمـاد ورقابــة الحـدود االئتمانيــ

   تسـتخدم وهـيالمصـرف مـن تخصـيص درجـة مخـاطر داخليـة لكـل عميـل تمويـل  البرنـامج اهـذ مكـنيو
 
مـن قبـل الكثيـر مـن البنـوك الرائـدة عالميــا

 .  (PDs)سنة لفترة السداد تعثر احتماالت عن مؤشرات للمخاطر الداخلي التصنيف نظام يعطيوداخل المملكة العربية السعودية. 

 جـودة ( ألدنـى 20)  والـرقم ائتمانية جودة ألعلى(  2)  الرقم يعطى بحيث االئتمانية للجودة درجات 20للمصرف  المخاطر االئتمانية سياسة تحدد

 للحصـول مـؤهلين فقـط(  6)  إلـى(  2 ) مـن مخـاطر درجـة علـى يحصـلون ينالـذ العمـالء فـإن ،المصـرف فـي التمويـل سياسـة من وكجزء. ائتمانية

، وبنـاء علـى النتـائج ، تمـت موازنـة نطاقـات تسـجيل النقـاط مـع درجـات تحليـل المخـاطرلمـوديز قـام المصـرف باختبـار وتقيـيم نظـام  .تمويـل على

 التقييم واحتماالت التعثر المصاحبة لها.

لألفراد، وتحتسب بواسطة نماذج تقييم آليـة  االئتمانيعلى أساس نقاط االستحقاق  األفراد قطاع تمويل ةمحفظويتم تقييم مخاطر االئتمان ل

 .تستخدم فيها أدوات موديز للتحليل االئتماني الللجدارة االئتمانية و

 

 األرصدة غير المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة  1.2.7

 ئتمانتصنيف جودة مخاطر ال مقياس المصرف للمخاطر
2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 24,318,833 25,299,413 لى   ومن الدرجة األ استثمارات 4 - 1

 19,593,193 30,964,038 لى ودون الدرجة األ استثمارات 6 - 5

 - 262,028 تحت المتابعة  استثمارات 7

  56,525,479 43,912,026 

 13,122,934 14,114,230 غير مصنفة  )قطاع األفراد( اراتاستثم 

 57,034,960 70,639,709  اإلجمالي

 

 

 ( يمثل,-2مقياس المصرف للمخاطر من )
االئتمان، ممتاز  جودةمن حيث  قويةبشكل استثنائي  ،خالية من مخاطر االئتمان كبير حد إلى

 االئتمان مخاطر ةنوعيحيث  منمخاطر االئتمان، جيد جدا  نوعيةحيث  من

 مرضية من حيث جودة االئتمان إلى  جيدة ( يمثل6-2مقياس المصرف للمخاطر من )

 المتابعة تحت يمثل 7مقياس المصرف للمخاطر 
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 تحليل أعمار التمويل )أرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة(2.2.7 

2016 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 مالياإلج الشركات األفراد

 يوم 30 -2من 
 
 43,408 28,457 14,951  ا

 يوم 50 -32من 
 
 10,704 3,212 7,492 ا

 يوم 220 -52من 
 
 5,991 5,991 - ا

 يوم 220كثر من أ
 
 12,066 12,066 -  ا

 72,169 49,726 22,443 اإلجمالي 

 

2015 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الشركات األفراد

 يوم 30 -2من 
 
 203,380 191,597 11,783  ا

 يوم 50 -32من 
 
 89,049 82,383 6,666 ا

 يوم 220 -52من 
 
 - - - ا

 يوم 220كثر من أ
 
 - - -  ا

 292,429 273,980 18,449 اإلجمالي 

    

 لمخاطر تركزات التمويل  3.7
ا
 مخصص النخفاض في القيمة المتعلقة بها، حسب القطاعات القتصاديةوفيما يلي تحليال

 

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص النخفاض 

 في القيمة
 التمويل  صافي

 6,606,033 - - 6,606,033 حكومية وشبه حكومية 

 9,649,731 - - 9,649,731 تصنيع 

 836,591 - - 836,591 صحية وخدمات غاز، ماء، كهرباء،

 15,561,844 (94,698) 94,698 15,561,844 بناء، إنشاءات وعقارات

 5,288,365 - - 5,288,365 خدمات 

 491,094 - - 491,094 تعدين

 1,301,246 - - 1,301,246 زراعة

 14,310,543 (277,067) 450,937 14,136,673 تمويل االفراد  

 11,032,325 - - 11,032,325 تجارة

 5,807,976 - - 5,807,976 خرىأ

 70,711,878 545,635 (371,765) 70,885,748 

 (573,800)    مخصص جماعي

 70,311,948    التمويل، صافي
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2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 التمويل غير العامل التمويل العامل
مخصص االنخفاض 

 في القيمة
 التمويل صافي

 5,938,485 - - 5,938,485 حكومية وشبه حكومية 

 7,200,931 - - 7,200,931 تصنيع 

 121,996 - - 121,996 صحية وخدمات غاز، ماء، كهرباء،

 13,033,267 (47,349) 94,698 12,985,918 بناء، إنشاءات وعقارات

 3,167,578 - - 3,167,578 خدمات 

 281,497 - - 281,497 تعدين

 260,508 - - 260,508 زراعة

 13,254,398 (221,077) 334,092 13,141,383 تمويل االفراد  

 7,993,614 - - 7,993,614 تجارة

 6,235,479 - - 6,235,479 خرىأ

 57,327,389 428,790 (268,426) 57,487,753 

 (482,176)    مخصص جماعي

 57,005,577    التمويل، صافي

  

 الضمانات  4.7

 ن مخاطر االئتمان.يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد م

 تتكون هذه الضمانات، في الغالب، من ودائع العمالء، وضمانات مالية، وأسهم،  وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.  

 .مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات 81,174: 2015مليون ريال سعودي ) 99,314ويحتفظ المصرف بضمانات تبلغ 

 

 جارة وهي كما يلييشمل التمويل مستحقات اإل 5.7

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,409,001 1,493,611  أقل من سنة 

 7,569,033 12,469,605 سنوات  2من سنة إلى 

 19,476,295 18,789,715 سنوات  2أكثر من 

 28,454,329 32,752,931 إجمالي مستحقات عقود اإلجارة 

 (7,559,847) (8,567,287) العائد غير المكتسب عن عقود اإلجارة 

 (11,425) (24,041) مخصص خاص

 20,883,057 24,161,603 صافي المستحقات من اإلجارة 
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 الممتلكات والمعدات، صافي - 8

 التكلفة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أراضي

 ومباني

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 ومعداتأثاث 

 الجمالي

2016 

 الجمالي

2015 

 2,263,818 2,509,877 1,247,250 320,641 941,986 الرصيد في بداية السنة 

 246,149 273,729 93,264 60,111 120,354 اإلضافات 

 (90) (4,031) (4,012) (19) - االستبعادات

 2,509,877 2,779,575 1,336,502 380,733 1,062,340 الرصيد في نهاية السنة

      الستهالك المتراكم  

 720,240 880,873 701,893 135,841 43,139 الرصيد في بداية السنة 

 160,659 163,920 120,515 31,787 11,618 المحمل للسنة 

 (26) (3,036) (3,032) (4) - االستبعادات

 880,873 1,041,757 819,376 167,624 54,757 الرصيد في نهاية السنة 

 صافي القيمة الدفترية  

  1,737,818 517,126 213,109 1,007,583 2016ديسمبر،  32في   

 صافي القيمة الدفترية 

 1,629,004  545,357 184,800 898,847  2015ديسمبر،  32في   

 

 مليون ريال(. 271:م 1022) مليون ريال  272م أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 1026ديسمبر 32تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 يتضمن بند األثاث والمعدات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يلي:
 

 الجمالي غير ملموسة ملموسة موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 1,197,926 684,875 513,051 التكلفة

 (702,768) (403,976) (298,792) االستهالك/االطفاء المتراكم  

 495,158 280,899 214,259 م2016ديسمبر  31الدفترية في  صافي القيمة

 522,950 302,934 220,016 م2015 ديسمبر 32صافي القيمة الدفترية في 

 

 موجودات أخرى - 9

      

      
 إيضاح

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 
 
 42,251 40,584  إيجارات مدفوعة مقدما

 14,130 8,827  دفعات مقدمة للموردين

 255,914 389,229 2.5 عقارات أخرى

 
 
 51,467 49,105   مصاريف مدفوعة مقدما

 1,027,949 1,287,563  أخرى 

 1,391,711 1,775,308  اإلجمالي

 

 .على أحد العمالءتمثل عقارات مقتناة بغرض البيع وحصل عليها المصرف مقابل تسوية معامالت تمويل مستحقة  – 2.5
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 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 10

      

      
 إيضاح

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 11,000 -  حساب إدارة النقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,213,811 2,364,079 2.20 خرى ألجلاستثمارات البنوك والمؤسسات المالية األ

 39,277 67,725  أخرى

 2,264,088 2,431,804  اإلجمالي

 

 . تمثل المرابحات، مرابحات وكاالت مع البنوك 2.20

 

 ودائع العمالء - 11

 أ( تتكون ودائع العمالء مما يلي:

      

      
 إيضاح

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 35,770,209 43,560,127  ودائع تحت الطلب

 29,262,103 36,434,224 2.22 استثمارات عمالء ألجل 

 662,212 617,875 1.22 حسابات عمالء أخرى  

 65,694,524 80,612,226  اإلجمالي

 

 تمثل المرابحات ومرابحات العمالء. 1.11

 .ات الضمانتمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد وخطاب  2.11

  

 تشتمل ودائع العمالء أعاله على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي:ب( 

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,604,774 2,971,917 ودائع تحت الطلب

 1,679,009 271,864 استثمارات عمالء ألجل 

 140,824 46,528 حسابات عمالء أخرى  

 4,424,607 3,290,309 اإلجمالي

 

 مطلوبات أخرى - 12

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 230,447 286,227 مصاريف مستحقة الدفع 

 938,265 923,305 شيكات صادرة 

 173,027 167,551 ذمم دائنة

  
 
 746,109 813,344 إيجارات مقبوضة مقدما

 325,909 316,943 أخرى 

 2,413,757 2,507,370 اإلجمالي
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 رأس المال - 13

 20سـمية أمليـون سـهم (، بقيمـة  24200م: 2015مليـون سـهم )  24200يتكـون رأس مـال المصـرف المصـرح بـه، والمصـدر والمـدفوع بالكامـل مـن 

 ريال للسهم الواحد.

 

 مصرف فيما يلي بيان بملكية رأسمال ال

 

 نسبة الملكية 

2016 2015 

 10.71 10.81 المؤسسة العامة للتقاعد

 10.00 10.00 صندوق االستثمارات العامة

 5.10 5.11 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 74.19 74.19 وأخرىالعموم 

 100.00 100.00 اإلجمالي

 

   الحتياطي النظامي - 14

% من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي 12ي المملكة العربية السعودية بتحويل ما ال يقل عن يقضي نظام مراقبة البنوك ف

مليون ريال من صافي دخل السنة 375.6 إلى أن يبلغ رصيد االحتياطي ما يساوي رأس المال المدفوع للمصرف، وعليه تم تحويل مبلغ قدره 

 .ون ريال(. إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حالياملي 367.5م : 2015إلى االحتياطي النظامي )

 

 أسهم الخزينة - 15

، بعد الحصـول علـى الموافقـات الالزمـة، وذلـك وفـاء  لاللتزامـات المتعلقـة بـالبرامج التحفيزيـة  والمحسـوبة علـى أسـاس سهمألشراء هذه ا تم

 .دفعات األسهم للموظفين

 

 تملةالتعهدات واللتزامات المح - 16

 القضائية: ىاوالدع (أ

 .م2015م و 2016ديسمبر  32كما في  مقامة ضد المصرف هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

 

  الرتباطات الرأسمالية: (ب

وتتعلــق بشــراء  ،مليــون ريــال( 110.3 م : 2015مليــون ريــال ) 135.6 م، يوجــد لــدى المصــرف ارتباطــات رأســمالية قــدرها2016ديســمبر  32كمــا فــي 

 .كات ومعداتممتل
 

 :التعهدات واللتزامات المحتملة المتعلقة بالئتمان     ج( 

، وخطابــات اعتمــاد، تتكــون التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة المتعلقــة باالئتمــان بشــكل أساســي مــن خطابــات الضــمان واالعتمــادات المســتندية

تخدم. إن الغـرض الرئيسـي مـن وراء هـذه األدوات هـو ضـمان تـوفير األمـوال االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمـان غيـر المسـوالقبوالت، و

 للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، التي تعتبر ضمانات بالسداد غير قابلة للنقض مـن قبـل المصـرف فـي حـال عـدم

اطر االئتمــان التــي تحملهــا االســتثمارات والتمويــل. تقــل المتطلبــات تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه األطــراف األخــرى، تحمــل نفــس مخــ

ب النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية كثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المصـرف ال يتوقـع بشـكل عـام أن يقـوم الطـرف الثالـث بسـح

   .األموال بموجب االتفاقية

 لموجودات التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل. إن االعتمادات المستندية بشكل عام مضمونة با

تمثل القبوالت تعهدات المصرف لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. يتوقع المصرف تقديم معظـم القبـوالت قبـل سـدادها مـن قبـل 

 العمالء.

عتمـدة، والتـي تمثـل فــي األسـاس موافقـات علـى عمليــات تمثـل التعهـدات لمـنح االئتمـان الجــزء غيـر المسـتخدم مـن التســهيالت االئتمانيـة الم

 ألن معظـم 
 
تمويل، وضمانات، وخطابات اعتمـاد.  وفيمـا يتعلـق بهـذه التعهـدات فـإن المصـرف يتعـرض إلـى القليـل مـن المخـاطر المحتملـة نظـرا

التعهـدات لمـنح االئتمـان بالضـرورة المتطلبـات هذه التعهدات لمـنح االئتمـان تتطلـب التـزام العميـل بمعـايير ائتمانيـة محـددة. وال يمثـل إجمـالي 

 .المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن الكثير من تلك التعهدات قد تنتهي أو تلغى بدون الحاجة لتمويل
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 التعهدات واللتزامات المحتملة   مقابلفيما يلي الستحقاقات التعاقدية  (1

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 رأشه 3أقل من 
لى  إأشهر  3من 

 شهر 12

 5لى إمن سنة 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,130,282 - 218,547 1,044,056 867,679 اعتمادات مستندية 

 7,686,186 53,257 5,280,948 1,783,492 568,489 خطابات ضمان 

 217,114 - - 23,460 193,654 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 746,037 - - 746,037 - للنقض

 10,779,619 53,257 5,499,495 3,597,045 1,629,822 اإلجمالي 

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3أقل من 
لى  إأشهر  3من 

 شهر 21

 2لى إمن سنة 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 2أكثر من 

  2,180,524 -  51,606  783,078  1,345,840 اعتمادات مستندية 

  9,419,598  35,893  6,789,306  2,092,343  502,056 خطابات ضمان 

  651,366    - -    74,861  576,505 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

    566,249  -   -  566,249  - للنقض

  12,817,737  35,893  6,840,912  3,516,531  2,424,401 اإلجمالي 

 

2)  
ا
 خرى:طراف األ بالتعهدات واللتزامات المحتملة حسب األفيما يلي تحليال

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 14,958 9,746 حكومية وشبه حكومية

 11,507,890 9,508,041 شركات   

 1,294,889 1,261,832 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 12,817,737 10,779,619 اإلجمالي

 

م 2016ديسةةمبر  31لغاؤهةةا فةةي أي وقةةت مةةن قبةةل المصةةرف والقائمةةة كمةةا فةةي إبلةةا الجةةزء غيةةر المسةةتخدم مةةن الرتباطةةات والتةةي يمكةةن  (3

 .مليون ريال( 23,950م: 2015مليون ريال ) 32,431مبلا

 

 د(   اللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية:

 يجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي أبرمها المصرف كمستأجر كما يلي:إليجار المستقبلية بموجب عقود اإليبلغ الحد األدنى لدفعات ا

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,226 6,005 أقل من سنة واحدة  

 146,698 128,658 سنوات   2من سنة إلى 

 260,181 250,566 سنوات  2 أكثر من

 409,105 385,229 اإلجمالي
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 الدخل من الستثمارات والتمويل، صافي - 17

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الدخل من الستثمارات والتمويل:

 26,112 40,446   استثمارات ) مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي(

 21,444 58,848 استثمارات في صكوك

 96,419 268,226 مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 2,403,163 3,017,594 تمويل  

 2,547,138 3,385,114 إجمالي

   ألجل  عائد على استثمارات

 (262,111) (803,188) ألجل استثمارات عمالء

 (6,341) (30,609) ك والمؤسسات المالية االخرى ألجلاستثمارات البنو

 (268,452) (833,797) إجمالي

 2,551,317 2,278,686 

 أتعاب خدمات مصرفية، صافي - 18

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الدخل من: 

 231,934 100,780 تمويل شركات واستشارات    

 76,219 97,934 خدمات تجارية     

 253,585 311,715 خدمات البطاقات    

 173,168 261,081 إدارة صناديق االستثمار وخدمات بنكية أخرى    

 771,510 734,906 

   المصاريف من:

 (112,106) (145,569) خدمات البطاقات    

 (2,791) (10,700) أتعاب أخرى    

 615,241 620,009 
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 رواتب ومزايا الموظفين - 19

 المحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتعويضات الموظفين.ويلخص الجدول التالي فئات موظفي المصرف 

 

 )بآلف الريالت السعودية(

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 التعويض غير الثابت المدفوع

 الجمالي أسهم نقد

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

يجب -مدراء تنفيذيون

الحصول على عدم  

مؤسسة  ممانعة من

العربي السعودي   النقد

 9,048 21,102 - 9,649 9,048 11,453 28,405 31,113 15 16 بشأنهم

موظفون يقومون 

على بنشاطات تشتمل 

 35,218 44,739 - 13,665 35,218 31,074 155,744 171,922 477 517 مخاطر

موظفون يقومون بأدوار 

 9,779 12,919 - 4,446 9,779 8,473 48,530 52,299 131 145 رقابية

 54,703 55,863 - 14,346 54,703 41,517 287,404 304,755 1,327 1,478 موظفون آخرون

موظفون بعقود خارجية 

 - - - - - - - - - - بأدوار المخاطر()يقومون 

 108,748 134,623 - 42,106 108,748 92,517 520,083 560,089 1,950 2,156 المجموع

التعويض المتغير 

       93,158 103,657   المستحق 

       56,734 91,601   مزايا موظفين اخرى

 108,748 134,623 - 42,106 108,748 92,517 669,975 755,347 1,950 2,156 اإلجمالي

 

 السمات األساسية لسياسة التعويضات  – 1.19

 النقــد مؤسســة عــن الصــادرة التعليمــات مــع تفــقت تعويضــات مناســبة سياســات عاتبــتم ايــكجــزء مكمــل لسياســة التعويضــات الخاصــة بالمصــرف، 

 .المالي االستقرار مجلس قبل من المعتمدة معاييروال والمبادئ السعودي العربي

 سياســات التعويضــاتوهــي لجنــة فرعيــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة تقــوم بدراســة "  "لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وينبتكــ المصــرف قــام لقــد

 نها.أبش للمجلس المصرف وتقديم التوصياتب المكافآتو

 .يراداتلإل الزمني والتوقيتلمخاطر المتعلقة بالسيولة ل مراعاتهاكد من أعاله بالتأعداد وتطبيق السياسات إ ثناءيقوم المصرف أ

مع األداء المتعلق بكـل و للمصرفداء الكلي األ مع يتماشىالنظام المتغير  ن، إالتعويضات بخصوص ومتغير ثابت نظام باتباع المصرف قام لقد

 .وظيفة حسب تقييم االداء

 .د الضرورةجراء التعديالت عنإويقوم ب دوريةبصورة  به الخاصة المكافآتو التعويضات سياسات بمراجعة المصرف يقوم
 

 ربح السهم   - 21

والمخفـض  األساسـي)علـى المتوسـط المـرجح لعـدد األسـهم القائمـة  الـدخل بتقسـيم صـافي للسـهم الربح األساسـي والمخفـض احتساب يتم

 .مليون( كما في نهاية السنة بعد حسم أسهم الخزينة 1,490

 

 األرباح المقترح توزيعها والزكاة - 21

     2016 2015  2016 2015  

 ريال للسهم لف الريالت السعودية(آ)ب

 0.50 0.50 745,033 744,978 %(2أرباح مقترح توزيعها، صافي بعد حسم الزكاة )

 0.03 0.03 42,024 42,070 الزكاة المقدرة للسنة  

 0.53 0.53 787,057 787,048 ي األرباح المقترح توزيعها إجمال
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م للهيئة العامة للزكـاة والـدخل، واسـتلم المصـرف تقريـر الـربط 1022يع السنوات السابقة حتى نهاية العام قدم المصرف إقراراته الزكوية لجم

  172م والذي طالبت فيه مصلحة الزكاة والـدخل بفروقـات زكويـة بلغـت نحـو 1022م حتى 1005الزكوي للسنوات المالية من 
 
مليـون ريـال ، علمـا

بموجـب النظـام  اعتراضـهسـاب المصـلحة لـبعض بنـود الموجـودات فـي الوعـاء الزكـوي ، وقـدم المصـرف بأن تلك الفروقات ناتجة عـن اخـتالف احت

 التنسيق مع الهيئة 
 
م وقـد ينـتج عـن 1022م وحتى العام 1021الربط الزكوي لألعوام من  إلكمالعلى الربط الزكوي المذكور أعاله. يجري حاليا

 الربط مطالبات بفروقات زكوية اضافية.

مليـون ريـال( وتـم حسـمها مـن إجمـالي األربـاح 42 م: 2015) مليـون ريـال 1, م نحـو 2016ديسـمبر  32كاة المقدرة للسنة المنتهيـة فـي بلغت الز

 .المقترح توزيعها للسنة

 

 النقد وما يماثله - 22

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي :

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 1,612,612 1,933,052 نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 135,952 749,622 النظامية  فيما عدا الوديعة  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 9,358,983 12,685,389 ناء             يوما من تاريخ االقت تستحق خالل تسعين  

 11,107,547 15,368,063 اإلجمالي

 

 التزامات منافع الموظفين – 23

 وصف موجز:  1.23

 لمبــدأ االســتحقاق بطــرق حســاب 
 
 لنظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  يقــوم  اكتواريــةتحتســب مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا

 
طبقــا

 نهاية الخدمة عند استحقاقها. المصرف بدفع مكافآت 

 

 المسجلة في قائمة المركز المالي خالل العام بالقيمة الحالية: اللتزاماتفيما يلي بيان بأرصدة وحركة   2.23

 2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 71,167 90,257 االلتزامات مقابل منافع محددة بداية العام 

 23,145 29,096 كلفة الخدمة الحاليةت

 4,270 5,415 تكلفة العموالت 

 (5,514) (6,366) المنافع المدفوعة

 (2,811) 11,575 خسائر/)عوائد( غير مسجلة )محسوبة بطرق اكتوارية(

 90,257 129,977 مقابل منافع محددة نهاية العام االلتزامات

 

 مليون ريال(. 6.,1م: 1022مليون ريال ) 6.2,بلغت تكلفة الخدمة الحالية خالل العام 

 

 الفتراضات األساسية لالحتسابات الكتوارية )فيما يتعلق ببرامج منافع الموظفين(:  3.23

 2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 % للسنة6 % للسنة5.51 معدل الخصم 

 % للسنة2 % للسنة5 الرواتب المتوقعة  نسبة زيادة

 سنة 60 سنة 61 سن التقاعد المعتاد

حصائية المعتمدة والتجـارب وضعت االفتراضات المستقبلية المتعلقة لمعدل الوفيات بناء  على استشارات اكتوارية متوافقة مع المعلومات اإل

   قليمية.اإل
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 حساسية الفتراضات الكتوارية:  4.23

%( ، معـدل زيــادة 2.20م لمعـدل الخصـم )1026ديســمبر  32يـيم التزامـات منـافع المــوظفين المحـددة كمـا فـي يوضـح البيـان التـالي حساســية تق

 %( ، افتراضات االنسحاب ومعدل الوفيات:2رواتب الموظفين )

 

 )بآلف الريالت السعودية( 

 الزيادة/)النقص( -األثر على منافع الموظفين المحددة  

 النقص في الفتراضات دة في الفتراضاتالزيا التغير في الفتراضات

 17,226 (14,338) %1 معدل الخصم

 (14,526) 17,137 %1 زيادة الرواتب

 30 (103) %21 معدل االنسحاب

 (12) 13 %21 معدل الوفيات
 

 ت جميع العوامل األخرى.تحليل مقدار الحساسية في البيان أعاله على أساس التغير في االفتراضات الواردة في البيان مع افتراض ثبا

 

 القطاعات التشغيلية -24

 يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام مـن قبـل متخـذي القـرار

لتوزيــع المــوارد علــى القطاعــات وتقــويم التنفيــذيين والمكــون مــن الــرئيس التنفيــذي وكــذلك لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمصــرف وذلــك 

 أدائها.

  لألحكــام والشــروط 
 
يمــارس المصــرف نشــاطه بشــكل رئــيس فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تــتم المعــامالت بــين القطاعــات التشــغيلية وفقــا

ض إداريـة، يتكـون المصـرف مـن المعتمدة من اإلدارة. تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات مـن موجـودات ومطلوبـات تشـغيلية. وألغـرا

 :  القطاعات أدناه

 قطاع األفراد:  (أ

 . والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب

 . والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشركات وكبار العمالء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل التمويل

 قطاع الخزينة:     (ج

 . يشمل المرابحات مع البنوك واستثمارات وخدمات الخزينة

 والوساطة: قطاع الستثمار    د( 

 .والترتيب وخدمات الوساطة المالية والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظيشمل 

 
 
 .في المصرف وهو مقارب لسعر تكلفة األموال يثبت الربح للقطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل االموال مطور داخليا
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع الفراد
قطاع الستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 104,729,860 448,622 29,124,646 57,566,502 17,590,090 الموجودات    إجمالي

 85,551,400 47,773 11,832,092 22,715,037 50,956,498 المطلوبات  إجمالي

 3,385,114 5,482 920,529 1,324,352 1,134,751 والتمويل ستثماراتاال من الدخل

 (833,797) - (484,768) (126,565) (222,464) ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 2,551,317 5,482 435,761 1,197,787 912,287  ، صافيالدخل من الستثمارات والتمويل

 776,484 180,256 130,045 242,798 223,385 صافي ،خرىأوإيرادات   مصرفية خدمات أتعاب

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 العمليات دخل إجمالي

 195,154 - - 128,974 66,180 التمويل قيمة في االنخفاضمخصص 

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 117,657 - 117,657 - - األخرى

 163,920 906 27,841 54,825 80,348 وإطفاء  استهالك

 1,335,878 76,964 173,974 356,547 728,393 خرى العمليات األ مصاريف

 1,812,609 77,870 319,472 540,346 874,921 العمليات مصاريف إجمالي

 1,515,192 107,868 246,334 900,239 260,751     العمليات دخل صافي

 والمشروع الزميلة الشركة خسارة في الحصة

 (12,921) - (12,921) - - المشترك

 1,502,271 107,868 233,413 900,239 260,751  الدخل صافي

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفراد قطاع
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 88,724,530 323,842 27,554,100 45,380,329 15,466,259 إجمالي الموجودات   

 70,372,369 39,447 21,736,056 6,656,017 41,940,849 إجمالي المطلوبات 

 2,547,138 1,468 493,351 1,096,499 955,820 الدخل من االستثمارات والتمويل

 (268,452) - (162,668) (11,246) (94,538) عمالء ألجل عائدات على استثمارات

 2,278,686 1,468 330,683 1,085,253 861,282 الدخل من الستثمارات والتمويل، صافي 

 784,055 131,683 122,186 349,763 180,423 وإيرادات اخرى، صافي  أتعاب خدمات مصرفية

 3,062,741 133,151 452,869 1,435,016 1,041,705 إجمالي دخل العمليات

 196,173 - - 140,393 55,780 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 111,592 - 94,519 17,073 - األخرى

 160,659 763 29,903 49,103 80,890 استهالك وإطفاء 

 1,113,441 65,268 155,357 275,555 617,261 العمليات االخرى  مصاريف

 1,581,865 66,031 279,779 482,124 753,931 إجمالي مصاريف العمليات

 1,480,876 67,120 173,090 952,892 287,774 العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة والمشروع 

 (10,900) - (10,900) - - المشترك

 1,469,976 67,120 162,190 952,892 287,774  الدخل صافي
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 معلومات أخرى

2116 

 )بآلف الريالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع الفراد
قطاع الستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

      يرادات من:اإل

 3,327,801 185,738 10,778 2,373,350 757,935 نشاط خارجي

 - - 555,028 (932,765) 377,737 نشاط القطاعات  

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 العمليات دخل جماليإ

 

 معلومات أخرى

2115 

 )بآلف الريالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

      االيرادات من:

 3,062,741 133,151 103,081 2,059,583 766,926 ط خارجينشا

 - - 349,788 (624,567) 274,779 نشاط القطاعات  

 3,062,741 133,151 452,869 1,435,016 1,041,705 العمليات دخل جماليإ

 

 فيما يلي تحليل لمخاطر الئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

2116 

 الريالت السعودية( )بآلف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع الفراد
قطاع الستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في قائمة 

 101,189,511 448,621 29,123,119 57,074,314 14,543,457 المركز المالي   

 10,779,619 - - 10,779,619 - المحتملة االلتزامات والتعهدات 

 111,969,130 448,621 29,123,119 67,853,933 14,543,457 جمالياإل

 

1022 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

الموجودات المدرجة في قائمة 

 83,546,954 323,842 26,680,108 43,441,293 13,101,711 المركز المالي   

 12,817,737 - - 12,817,737 - المحتملة االلتزامات والتعهدات 

 96,364,691 323,842 26,680,108 56,259,030 13,101,711 جمالياإل

 

تتكــون مخــاطر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا المصــرف مــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات المدرجــة فــي قائمــة المركــز المــالي، باســتثناء النقــد، 

تلكات والمعدات والموجودات األخرى. تشمل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصـرف قيمـة المعـادل االئتمـاني للتعهـدات وااللتزامـات والمم

 .المحتملة

 

 مخاطر الئتمان - 25

  االئتمانمخاطر  تعد
 
  ملتزامـاتهافـي الوفـاء ب  األخـرىف اطـر لمصرف، وتعرف على أنها المخاطر الناتجـة عـن إخفـاق األل من أكثر المخاطر أهمية

 ر مالية.ئلى تكبد المصرف لخساإيؤدي قد مما عند استحقاقها  تجاه المصرف

 تعرضات للمخـاطر تنشأ بصورة أساسية من التمويل واالستثمار،  في حين أن معظم التعرضات لمخاطر االئتمان
 
التعـامالت فـي بعـض يوجد  أيضا

 عتمادات المستندية، واالرتباطات، والقبوالت. لي مثل الضمانات، واالاألدوات المالية خارج قائمة المركز الماب

 ومعـايير ، ةألسـواق المسـتهدفل ضوابط تضع والتي ئتماناال مخاطروإجراءات  اتسياسمن خالل االئتمان بفعالية  مخاطريقوم المصرف بإدارة 

 للحســـابات، اليوميـــة واإلدارة ، التركيــز وحـــدود ،ذات العالقــة نيـــةالمه العنايــة ومعـــايير العمـــالء، مــن المطلوبـــة فصــاحاتواإل المخـــاطر، قبــول
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ـل المتعلقـة بمخـاطر االئتمـان، وتسـتخدم  إجـراءاتويطبق المصـرف  .المناسبة لها المعالجة إجراءاتو المشاكل اكتشافو
 
فاعلـة الختبـارات التحم

 دات وتقييم المخاطر والربحية وحصص رأس المال.تلك اإلجراءات في تقييم اآلثار المتوقعة للعوامل السلبية في جودة الموجو

مـدير  قبـل مـن تـدار المخـاطر إلدارة مسـتقلة مجموعـة المصـرف لـدى يوجـد ،باالعتبـار االئتمـان مخـاطر وأخـذ ، ئتمـانياال الفحص سالمة ولضمان

مــا يتعلــق بهــا مــن مســتندات بعــد االئتمــان، وعمليــات االئتمــان و مخــاطر سياســة متابعــةو تطبيــق مهــام تتــولىوهــي  المخــاطر، إدارةعــام 

 اعتمادها، كما تتولى مسؤولية متابعة أي مشاكل ائتمانية قد تطرأ في تمويالت العمالء.

(، وبالنســبة للتعهــدات 7(، وبالنســبة لتفاصــيل مكونــات التمويــل يمكــن الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم )6تــم تحليــل االســتثمارات فــي اإليضــاح رقــم )

 .(26كن الرجوع إلى اإليضاح رقم )وااللتزامات المحتملة يم
 

 والمطلوبات المالية والتعهدات واللتزامات المحتملة ،مخاطر الئتمانوالتركز الجغرافي للموجودات المالية،   1.25

2016 

 )بآلف الريالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي الخرى

 اإلجمالي دول أخرى اأوروب األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 7,105,665 - - - 7,105,665  النقد العربي السعودي

 خرىاأل المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 372,459 272,282 81,256  18,870  51  حسابات جارية

 17,269,321 -  660,600  8,589,854  8,018,867  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 صافي استثمارات،

  3,084,561   25,571   13,258  -   3,045,732  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  68,246  -  -  -   68,246 العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

 -  -  -  -  -  االستحقاق تاريخ

  3,004,534  -  -  -   3,004,534  أخرى
 صافي ، تمويل

  14,258,680 -  -  -   14,258,680 األفراد

  56,053,268  -  -  -   56,053,268  الشركات

  1,676,792  -  -  -   1,676,792  موجودات أخرى

  102,893,526  297,853   755,114   8,608,724   93,231,835  إجمالي الموجودات المالية

 لوبات المالية المط

 خرىالمالية األ  والمؤسسات للبنوك أرصدة

  67,725   836  -   36,947   29,942  تحت الطلب

  2,364,079  -  -   210,302   2,153,777  استثمارات ألجل
 العمالء ودائع

  44,178,002  -  -  -   44,178,002  ودائع تحت الطلب

  36,434,224  -  -  -   36,434,224  استثمارات عمالء ألجل 

  1,694,026  -  -  -   1,694,026  مطلوبات أخرى

  84,738,056   836  -   247,249   84,489,971  المالية إجمالي المطلوبات

      المحتملة لتزاماتالتعهدات وال

 2,130,282  -  -  -  2,130,282  اعتمادات مستندية 

 7,686,186  -  -  -  7,686,186  خطابات ضمان 

 217,114  -  -  -  217,114  قبوالت 
التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 746,037  -  -  -  746,037  للنقض
 مخاطر الئتمانالحد األقصى ل

ا المعادل )ظاهرة بمبال

الئتماني( للتعهدات 

 6,788,482  -  -  -  6,788,482  اللتزامات المحتملةو
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2115 

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 5,132,787 - -  -  5,132,787 النقد العربي السعودي

 الخرى لماليةا والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  204,710   7,602   187,995   9,078   35  حسابات جارية

  16,887,375  -   793,700   10,712,400   5,381,275  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 صافي استثمارات،

  1,921,688   24,431   13,302  -   1,883,955  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  89,167  -  -  -   89,167  العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

  98,837  -  -  -   98,837  االستحقاق تاريخ

  4,363,674  -  -  -   4,363,674  أخرى

 صافي ، تمويل

  13,207,535  -  -  -  13,207,535  األفراد

  43,798,042  -  -  -  43,798,042  الشركات

  1,283,863  -  -  -  1,283,863  موجودات أخرى

 86,987,678  32,033   994,997   10,721,478   75,239,170  إجمالي الموجودات المالية

 المطلوبات المالية 

 المالية الخرى  المؤسسات و للبنوك أرصدة

  50,277   39,065  211  -  11,001  تحت الطلب

  2,213,811  -  -   1,413,482   800,329  استثمارات ألجل

 العمالء ودائع

  36,432,421  -  -  -   36,432,421  ودائع تحت الطلب

  29,262,103  -  -  -   29,262,103  استثمارات عمالء ألجل 

 1,667,648 -  -  -   1,667,648 مطلوبات أخرى

 69,626,260  39,065 122  1,413,482  68,173,502 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات وال

  2,180,524   -  -  -   2,180,524 اعتمادات مستندية 

  9,419,598   -  -  -   9,419,598 خطابات ضمان 

  651,366      -  -  -   651,366 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

  566,249      -  -  -   566,249 للنقض

 مخاطر الئتمانالحد األقصى ل

)ظاهرة بمبالا المعادل 

اني( للتعهدات الئتم

 5,910,519 -  -  -  5,910,519 اللتزامات المحتملةو
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 التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص خسائر التمويل: - 2.25

2016 

 )بآلف الريالت السعودية(

المملكة العربية 

 ديةالسعو

 التعاون دول مجلس

 الخليجي الخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

 545,635 - - - 545,635 صافي ،التمويل غير العامل

 945,565 - - - 945,565 مخصص انخفاض خسائر التمويل
 

2015 

  )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

 124750, - - - 124750, صافي ،التمويل غير العامل

 7204601 - - - 7204601 مخصص انخفاض خسائر التمويل
 

 مخاطر السوق - 26

السـوق مثــل  محـدداتماليـة نتيجـة للتغيــر فـي الدوات لـألتـدفقات النقديــة المسـتقبلية للالقيمـة العادلـة  تذبــذبتمثـل مخـاطر السـوق مخـاطر 

و أمعدل العائد، أسعار الصرف األجنبي، أسعار البضائع. ويصنف المصرف تعرضاته لمخـاطر السـوق إلـى "مخـاطر سـوق متـاجرة"  أسعار األسهم،

 "مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة".

 

 مخاطر سوق المتاجرة 1.26

م بشكل مسـتمر حسـب يتعرض المصرف لمخاطر سوق المتاجرة 
 
بنسبة طفيفة على محفظة األسهم المملوكة له بالعملة المحلية والتي تقو

 .أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة

 

 مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة 2.26 

 و 
 
لكـن بحـدود بسـيطة نتيجـة لتقلـب أسـعار العمـالت األجنبيـة. وقـد يتعـرض المصـرف تنشأ عادة من التغير في معدالت العوائد ، وقـد تنشـأ أيضـا

 لتلك المخاطر نتيجة التغير في أسعار األسهم المحتفظ بها "كأدوات مالية متاحة للبيع".

 مخاطر معدل العائد   (أ

  المخاطر تلك تنشأ
 
 ،الماليـة لـألدوات المسـتقبلية النقديـة التـدفقات يف أو العادلة القيم في إما تؤثر والتي العوائد معدالت في للتغير  تبعا

 الخزينـةمجموعـة  تقـوموقد أسس المجلس حدود فجوة هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبـل لجنـة الموجـودات والمطلوبـات بانتظـام و

  األرباح هوامش وتعديل االعتبار في األموال تكلفة بأخذ
 
 .ولة في السوقووضع السي التمويل معامالت مدد لطول تبعا

 

 للتغيــرات المعقولــة والممكنــة فــي 
 
يوضــح الجــدول اآلتــي حساســية معــدل العائــد لعناصــر قائمــة الــدخل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين تبعــا

ر المفترض في معدل العائـد علـى صـافي الـدخل أو ح
 
قـوق معدالت العائد ، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى دون تغير ، ويمثل أثر التغي

ــر أغــراض  ــاة لغي ــات الماليــة المرتبطــة بمعــدالت العائــد والمقتن ــد علــى قاعــدة الموجــودات والمطلوب الملكيــة مقــدار الحساســية لمعــدل العائ

 لعـدم وجـ
 
ود المتاجرة كما في تاريخ نشر القوائم المالية للمصرف بعد احتساب ما يتعلق بها من استحقاقات ومراجعات لهيكلة األسعار.  نظـرا

ات جوهرية ، في سجالت المصرف ، لمخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت تعرض

 .العائد فإن جميع التعرضات في سجالت المصرف تتم مراقبتها على أساس عملة النشر فقط

 

 حساسية حقوق الملكية 2016

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  حساسية صافي الدخل األساس

10+ 16,165 (855) (16,723) (56,265) (7,731) (81,574) 

10- (16,165) 855 16,723 56,265 7,731 81,574 
 

 حساسية حقوق الملكية 2015

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 2كثر من أ سنوات 2إلى  2من  شهر 21إلى  3 أشهر 3خالل  لحساسية صافي الدخ األساس

10+ 17,190 (1,407) (12,230) (45,090) (8,057) (66,784) 

10- (17,190) 1,407 12,230 45,090 8,057 66,784 
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 حساسية العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي

يقوم المصرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات معدالت الربح السائدة في السوق على مركـزه المـالي وتدفقاتـه 

دي، بالريـال السـعوالتمويـل النقدية. يستخدم المصرف معـدالت الـربح السـائدة بـين البنـوك فـي المملكـة العربيـة السـعودية بالنسـبة لعمليـات 

 ،ذلك كمعدل معياري لتواريخ االستحقاق المختلفةبالدوالر األمريكي والتمويل الربح السائدة بين البنوك في لندن بالنسبة لعمليات معدالت و

وفي حال عدم توفر معدالت العائد المعيارية في عمليات تبادل فعلية في األسواق، يتم أخذ معدالت تكلفة األموال المقدمة من مجموعـة 

التمويــل تطلـب يعلـى أســاس اسـتحقاق التمويــل )اس االسـعار الســائدة بـين البنــوك والمصـرف باحتســاب معـدالت الــربح علـى أســ يقــوم الخزينـة.

 طويل األجل عادة معدل ربح أعلى(.

واريخ حسـب  تـ مصـنفة  مصـرفدوات المالية لللألالقيمة الدفترية  الجدوليتضمن معدالت الربحية ويلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر 

 أو تواريخ االستحقاقتجديد األسعار 
 
 .، أيهما يحدث أوال

 

2016 

 )بآلف الريالت السعودية(

 3خالل 

 اشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5اكثر  من  

 اإلجمالي بأرباح غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد  وأرصدة لدى  مؤسسة

  7,105,665   7,105,665    -    -    -    -  النقد العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الخرى

  372,459   372,459    -    -    -    -  حسابات جارية

  17,269,321    -    -   1,424,249   1,383,855   14,461,217 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

  3,084,561   880,086    -    -   2,204,475    -  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  68,246   68,246    -    -    -    -  العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

   -    -    -    -    -    -  االستحقاق تاريخ

  3,004,534   97,808    -   1,005,223    -   1,901,503  أخرى

 تمويل، صافي

 14,258,680    -  1,269,455 8,258,436 3,204,431 1,526,358 األفراد

 56,053,268     -  276,760 12,019,098 26,416,049 17,341,361 الشركات

  1,737,818   1,737,818    -    -    -    -  ممتلكات و معدات ،صافي 

  1,775,308   1,775,308    -    -    -    -  موجودات أخرى

 104,729,860 12,037,390 1,546,215 22,707,006 33,208,810 35,230,439 إجمالي الموجودات  

 المساهمين وحقوق المطلوبات

 خرىأرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األ

  67,725   67,725    -    -    -    -  تحت الطلب

  2,364,079    -    -    -   985,919   1,378,160  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  44,178,002   44,178,002    -    -    -    -  ودائع تحت الطلب

  36,434,224    -    -   3,951,914   5,466,032   27,016,278 استثمارات عمالء ألجل 

 2,507,370   2,507,370    -    -    -    -  مطلوبات أخرى

 19,178,460    19,178,460    -    -    -    -  مساهمين حقوق ال

إجمالي المطلوبات  وحقوق 

  104,729,860  65,931,557    -   3,951,914   6,451,951   28,394,438 المساهمين 

 حساسية العائد للبنود 

  -   (53,894,167) 1,546,215 18,755,092 26,756,859 6,836,001 داخل قائمة المركز المالي 

المدرجة حساسية العائد للبنود 

 10,779,619    -  53,257 5,499,495 3,597,045 1,629,822 خارج قائمة المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   1,599,472 24,254,587 30,353,904 8,465,823 لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   64,673,786 63,074,314 38,819,727 8,465,823 العائد معدالت لمخاطر
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2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 اشهر

3 - 21 

 شهر

2 - 2 

 سنوات

 2اكثر  من  

 اإلجمالي بأرباح غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد  وأرصدة لدى  مؤسسة

 5,132,787 5,132,787  -   -   -   -  النقد العربي السعودي

 خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

 204,710  204,710  -   -   -   -  حسابات جارية

  16,887,375   -   -  2,961,080  1,791,467   12,134,828  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

  1,921,688   849,586   -   -   1,072,102   -  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  89,167   89,167   -   -   -   -  العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

  98,837   -   -   -   98,837   -  االستحقاق تاريخ

  4,363,674   110,730   -   -   500,532   3,752,412  أخرى

 تمويل، صافي

  13,207,536   -   1,329,436   6,200,514   3,884,888   1,792,698  األفراد

  43,798,041   -   476,572   11,352,495   19,577,067   12,391,907  الشركات

 1,629,004  1,629,004  -   -   -   -  ممتلكات ومعدات ،صافي 

 1,391,711  1,391,711  -   -   -   -  موجودات أخرى

  88,724,530   9,407,695   1,806,008   20,514,089  26,924,893  30,071,845    إجمالي الموجودات

 وحقوق المساهمين  المطلوبات

 المالية الخرى أرصدة للبنوك والمؤسسات

  50,277   50,277   -   -   -   -  تحت الطلب

  2,213,811   -   -   -   -   2,213,811  استثمارات ألجل

 الء ودائع العم

 36,432,421   36,432,421   -   -   -   -  ودائع تحت الطلب

  29,262,103     -   -   6,470,958   6,310,094  16,481,051 استثمارات عمالء ألجل 

 2,413,757  2,413,757  -   -   -   -  مطلوبات أخرى

 18,352,161  18,352,161  -   -   -   -  حقوق المساهمين 

لي المطلوبات  وحقوق إجما

 88,724,530   57,248,616  -   6,470,958  6,310,094  18,694,862 المساهمين 

 حساسية العائد للبنود 

 داخل قائمة المركز المالي 

 

11,376,983   20,614,799   14,043,131  

 

1,806,008   (47,840,921)   -  

حساسية العائد للبنود المدرجة 

 ركز الماليخارج قائمة الم

 

2,424,401  

 

3,516,531 

 

 6,840,912  

 

 35,893   -   12,817,737 

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   1,841,901 20,884,043 24,131,330  13,801,384  لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   60,658,658 58,816,757 37,932,714 13,801,384 العائد معدالت لمخاطر

 

  



92  

 

 مخاطر العمالت: (ب

 قـد المصـرف فـيتقبـل المخـاطر  سياسـةإطـار عمـل و نإ . العمـالت صـرف أسـعار لتغيـر نتيجـة الماليـة األدوات قـيم تغيـر عنـد المخـاطر تلـك تنشأ

  وضعت
 
  طفيفة بحدود العمالت لمخاطر المصرف يتعرض فقد ذلك من الرغم وعلى أجنبية، عملة كل ألرصدة  حدودا

 
  نسبيا

 
 موجودات لكون نظرا

 . األمريكي بالدوالر صرفها سعر يرتبط أخرى بعمالت أو( أقل بمستوى) األمريكي بالدوالر  أو السعودي بالريال مقومة ومطلوباته المصرف

 

 لمخاطر 
ا
 ديسمبر: 31جنبية كما في سعار صرف العمالت األأيبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

2016 

 ة(لف الريالت السعوديآ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الموجودات

 154,163 166,532 وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي   نقد

 5,705,058 3,936,618 خرى لدى البنوك والمؤسسات المالية األ أرصدة

 37,733 263,947  استثمارات

 174,718 164,268 ، صافي  تمويل

 133 45,990 أخرى موجودات

 6,071,805 4,577,355 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 900,691 227,239 االخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 4,424,607 3,290,309 العمالء  ودائع

 500,886 602,160 أخرى مطلوبات

 5,826,184 4,119,708 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

  

 ديسمبر : 31نها لمخاطر هامة كما في أدناه تحليال للعمالت التي يتعرض المصرف بشأالجدول  يبين

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 (142,307) 424,835 دوالر امريكي

 1,509 (503) ويور 

 23,607 14,485 درهم اماراتي 

 349,328 1,629 دينار بحريني 

 63 1,377 ريال قطري 

 13,421 15,824 أخرى

 245,621 457,647 اإلجمالي 
 
 

 مخاطر أسعار األسهم ج( 

ر في المؤشر العام لسوق التداول و مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يقصد بهاسهم مخاطر أسعار األ
 
 .سعار األسهمأنتيجة للتغي

 

 للتغيـرات الممكنـة قعة على محفظة استثمارات المصـرف فـي األسـهم المصـنفة كاسـتثمارات متاحـة وفيما يلي توضيح لآلثار المتو
 
للبيـع، تبعـا

 المعقولة في المؤشر العام لسوق التداول، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى دون تغير:و

 المؤشر العام لسوق تداول األسهم 

 م2116

 الريالتلف آب

 م1022

 الرياالت بآالف

الرتفاع/النخفاض 

 في سعر السوق %
 األثر على األسهم 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %
 األثر على األسهم 

 37,000+-/ %20+ -/ 16,834+-/ %11+ -/ أثر التغير في سعر السوق 
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 مخاطر السيولة  - 27

و أ النقـداته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسـدد عـن طريـق ا المصرف في الوفاء بالتزامهيواجهقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

مســتوى التصــنيف فــي حــاالت تخفــيض ق أو اســوعــدم اســتقرار األ قــد تنشــأ فــي حــاالتمخــاطر الســيولة  إنخــرى.  أموجــودات ماليــة  عــن طريــق

، كمـا إدارة المصـرف بتنويـع مصـادر التمويـلبعـض مصـادر التمويـل. وللتقليـل مـن هـذه المخـاطر، قامـت   انخفـاضاالئتماني مما قـد يـؤدي إلـى 

يتـولى  .رصيد مالئم من النقد وما يماثلهب االحتفاظ، باإلضافة إلى توفر السيولةمدى  االعتبار آخذة في موجوداتهإدارة تقوم إدارة المصرف ب

 طر السيولة في المصرف. فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخا

 لنظـام مراقبـة البنـوك و التعليمـات الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، يحـتفظ المصـرف لـدى المؤسسـة بوديعـة نظاميـة 
 
وطبقـا

 % من إجمالي استثمارات العمالء ألجل. ,% من إجمالي الودائع تحت الطلب و 7تعادل 

مـــن النقـــد  االحتيـــاطي% مـــن التزامـــات ودائعـــه، ويكـــون هـــذا 10حتيـــاطي ســـيولة ال يقـــل عـــن إضـــافة للوديعـــة النظاميـــة، يحـــتفظ المصـــرف با

 و
 
 .الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما

 

 أ( تحليل المطلوبات المالية  حسب الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية   

 التزامـاتم  علـى اسـاس 1022م  و 1026ديسـمبر  32الخاصة بالمصرف كمـا فـي  علقة بالمطلوبات الماليةالمت االستحقاقاتيلخص الجدول أدناه 

السداد التعاقدية بقيم غير مخصومة في حين يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها على أساس التدفقات النقدية المستقبلية 

 وبقيم غير مخصومة. 

قائمــة ة حتــى تــاريخ االســتحقاق فــي الجــدول، وعليــه فــإن إجمــالي تلــك المبــالغ ال يتطــابق مــع المبــالغ الظــاهرة فــي تــم إدراج األربــاح المدفوعــ

 . الموحدالمركز المالي 

 

2016 

 )بآلف الريالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 لياإلجما استحقاق محدد

 المطلوبات 

 خرىأرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية األ

  67,725  -   -   -   -   67,725  تحت الطلب

  2,386,795  -   -   -    1,005,481   1,381,314  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  44,178,002  -   -   -   -    44,178,002 ودائع تحت الطلب

  36,755,221 -   -    4,131,994   5,551,656   27,071,571  جل استثمارات عمالء أل

 2,507,370   2,507,370 -   -   -   -   مطلوبات أخرى 

  85,895,113  2,507,370  -    4,131,994   6,557,137   72,698,612  المطلوبات إجمالي 

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 21إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية الخرى

 50,277  -   -   -   -   50,277  تحت الطلب

 2,214,125  -   -   -   -   2,214,125  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  36,432,421  -   -   -   -    36,432,421  لطلبودائع تحت ا

  29,555,567  -   -    6,701,053   6,362,904   16,491,610  استثمارات عمالء ألجل 

 2,413,757  2,413,757  -   -   -   -   مطلوبات أخرى 

  70,666,147   2,413,757   -    6,701,053   6,362,904   55,188,433 المطلوبات إجمالي 
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 ب( يوضح  الجدول ادناه الستحقاقات للموجودات والمطلوبات:

تــم تحديــد االســتحقاقات للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تــاريخ إعــداد القــوائم الماليــة حتــى تــاريخ االســتحقاق 

 التعاقدي وال يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة.

2016 

 ف الريالت السعودية()بآل

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة 

  7,105,665   -   -   -   -   7,105,665  النقد العربي السعودي 

 ية الخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال

  372,459   -   -   -   -   372,459  حسابات جارية

  17,269,321   -   -   1,424,249   1,383,855   14,461,217  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

  3,084,561   7,514   -   2,417,210   659,837   -  استثمارات متاحة للبيع

قيمة استثمارات مدرجة بال

  68,246   -   -     -   68,246   -  العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

  -   -   -   -   -   -  االستحقاق تاريخ

  3,004,534   97,808   -   1,005,223   -   1,901,503  أخرى

 تمويل، صافي 

 14,258,680  -  4,962,694 6,536,933 1,821,062 937,991 األفراد

 56,053,268  -  5,972,538 21,863,839 16,079,343 12,137,548 الشركات

  1,737,818   1,737,818   -   -   -   -  معدات ، صافي ممتلكات و

  1,775,308   1,775,308   -   -   -   -  موجودات أخرى 

 104,729,860 3,618,448 10,935,232 33,247,454 20,012,343 36,916,383 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية الخرى

  67,725   -   -   -   -   67,725  تحت الطلب

  2,364,079   -   -   -   985,919   1,378,160  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  44,178,002   -   -   -   -   44,178,002  ودائع تحت الطلب

  36,434,224   -   -   3,951,914   5,466,032   27,016,278  استثمارات عمالء ألجل 

  2,507,370  2,507,370  -   -   -   -  مطلوبات أخرى

  19,178,460   19,178,460   -   -   -   -  حقوق المساهمين

  104,729,860  21,685,830  -   3,951,914   6,451,951   72,640,165  اإلجمالي 

 المحتملة واللتزامات التعهدات

 2,130,282  -   -  218,547 1,044,056 867,679 اعتمادات مستندية 

 7,686,186  -  53,257 5,280,948 1,783,492 568,489 خطابات ضمان 

 217,114  -   -   -  23,460 193,654 قبوالت 

 قابلة غير ائتمان منح التزامات

 746,037  -   -   -  746,037  -  للنقض
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2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 21إلى 

 2من سنة إلى 

 سنوات

 2أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة 

 5,132,787  -   -   -   -  5,132,787 النقد العربي السعودي 

 خرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

  204,710   -   -   -   -   204,710  حسابات جارية

  16,887,375   -   -   2,961,082   1,791,465   12,134,828  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

  1,921,688   7,514   -   1,231,892   682,282   -  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  89,167   -   -   -   -   89,167  العادلة في قائمة الدخل

 حتى محتفظ بها استثمارات

  98,837   -   -   -   98,837   -  االستحقاق تاريخ

  4,363,674   110,730   -   -   500,532   3,752,412  أخرى

 تمويل ، صافي 

  13,207,536   -   5,831,716   5,310,779   1,554,604   510,437  ألفرادا

  43,798,041  -   6,724,166   16,410,817   12,955,654   7,707,404  الشركات

 1,629,004  1,629,004   -   -   -   -  معدات ، صافي ممتلكات و

 1,391,711  1,391,711   -   -   -   -  موجودات أخرى 

 88,724,530   3,138,959   12,555,882   25,914,570   17,583,374   29,531,745  اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية الخرى

  50,277   -   -   -   -   50,277  تحت الطلب

  2,213,811   -   -   -   -   2,213,811  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  36,432,421  -   -   -   -   36,432,421 ودائع تحت الطلب

  29,262,103  -   -   6,470,958   6,310,094   16,481,051  استثمارات عمالء ألجل 

 2,413,757  2,413,757   -   -   -   -  مطلوبات أخرى

 18,352,161  18,352,161   -   -   -   -  حقوق المساهمين

 88,724,530   20,765,918   -   6,470,958   6,310,094   55,177,560  اإلجمالي 

 المحتملة واللتزامات التعهدات

 2,180,524   -   -  51,606 783,078 1,345,840 اعتمادات مستندية 

 9,419,598   -  35,893 6,789,306 2,092,343 502,056 خطابات ضمان 

 651,366   -   -   -  74,861 576,505 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 566,249   -   -   -  566,249  -  للنقض
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 المخاطر التشغيلية - 28

الداخليـة، أو األنظمـة اآلليـة، أو المـوظفين، أو بفعـل  اإلجـراءاتالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التـي قـد تنـتج عـن قصـور أو فشـل فـي 

 مل خارجية أخرى، وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. عوا

فـي متابعـة ورقابـة حـاالت المخـاطر التشـغيلية والتـي تتـولى مجموعـة إدارة المخـاطر  كجـزء مـنفريق إلدارة مخـاطر التشـغيل  لمصرفدى الو

   .وإطار العمل  الخاص بها التشغيل مخاطر بسياسة الوحدة هذه  تسترشد. ولمصرفا

طار عمل للرقابة الداخلية وبيئـة األعمـال مـن خـالل القيـاس إقام المصرف بتأسيس  ،من آثارها تخفيفالومخاطر التشغيل  قياس تنظيموبغرض 

( لجميــع وحــدات األعمــال ودعــم األعمــال، ويــتم  KRIإلــى اســتحداث مؤشــرات المخــاطر الهامــة )  باإلضــافة(  RCSAالــذاتي والــتحكم بالمخــاطر ) 

 بنجــاح توثيــق واختبــار برنــامج  المصــرف أكمــل ذلــك، إلــى باإلضــافةمقــاييس المخــاطر مــن قبــل إدارة مخــاطر التشــغيل بشــكل مســتمر، مراقبــة 

 .الكوارث حاالت معالجة وموقع  األعمال استمرارية

 

 بالضوابط الشرعية اللتزاممخاطر عدم  - 29

بالضــوابط الشــرعية، وللتقليــل مــن هــذه  االلتــزامعــدم لمخــاطر  المصــرف ، فقــد يتعــرضالمتوافقــة مــع الشــريعةكــون المصــرف أحــد المصــارف 

 وإدارة رقابة شرعية إضافة إلى تشكيل بذلك، لاللتزامالمخاطر، قام المصرف بوضع سياسات وإجراءات شاملة 
 
 .هيئة شرعية

 

 مخاطر السمعة - 31

 .أعماله سالمة وأ كفاءته، وأ خدماته، وأ مصرفال منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  سيئة ثارتشمل أي  آ

 يلتزم بالضوابط واألحكام الشرعية في جميع 
 
بذلك أحد أهم مسببات مخاطر السمعة، كما أن  االلتزامعماله فيعد عدم أوكون المصرف مصرفا

قـف وقـدرة المصـرف الماليـة تعـد مصـادر أخـرى السلبية عـن مو االنطباعاتالكبيرة، وشكاوى العمالء، والعقوبات النظامية، و االختالساتحاالت 

 لتلـك المخـاطر ويحـرص علـى وضـع الضـوابط الكفيلـة بالحـد منهـا ومنعهـا. اهتمامالمخاطر السمعة. ويولي المصرف 
 
ويسـتخدم المصـرف  كبيرا

 بطاقــات قيــاس 
 
رف مــن خــالل تلــك األدوات ( لتقيــيم مخــاطر الســمعة، وتقــوم مجموعــة المخــاطر فــي المصــScorecardsالمتــوازن ) األداءحاليــا

 .بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة لمخاطر السمعة على المصرف

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 31

طلوبـات فـي الحـاالت االعتياديـة بـين المتعـاملين م لسـداد المـدفوع أو موجـودات مقابـل بيـع استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

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

  وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو 

  ساسي متاح،  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات. أفي حال عدم وجود سوق 

يـة إن القيم العادلة لألدوات المالية المثبتـة فـي قائمـة المركـز المـالي ال تختلـف بشـكل كبيـر عـن قيمتهـا الحاليـة المضـمنة فـي القـوائم المال

 الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)تعديل بدون)األداة  لنفس النشطة المالية األسواق في لةواالمتد األسعار : األول المستوى

 كافـة تحديـد أخـرى يـتم تقيـيم طـرقأو  مماثلـة ومطلوبـات لموجـودات النشـطة الماليـة األسـواق فـي لـةواالمتد األسـعار : الثةاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها

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

 

 أ ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

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

2016 

 )بآلف الريالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 61,091 - - 61,091 أسهم

 7,155 - - 7,155 صناديق استثمارية

     موجودات مالية متاحة للبيع

 168,337 - - 168,337 أسهم

 711,749 208,570 - 503,179 صناديق استثمارية

 2,204,495 -  2,166,664 37,831 صكوك

 3,152,827 208,570  2,166,664 739,762 اإلجمالي
 

  



97             1026التقرير السنوي  

 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 
 84,274 - - 84,274 أسهم

 4,893 - - 4,893 صناديق استثمارية
     موجودات مالية متاحة للبيع

 369,997 - - 369,997 أسهم
 479,589 213,763 - 265,826 صناديق استثمارية

 1,072,102 - 1,072,102 - صكوك

 2,010,855 213,763 1,072,102 724,990 اإلجمالي
 

 المالية غير المسجلة بقيمتها العادلةب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
تبنت إدارة المصرف طرق احتساب للتدفقات النقدية بمعدالت خصـم علـى أسـاس معـدل العائـد لتقـدير القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة. يوضـح 

 :البيان اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المستنفذة

2016 

 الريالت بآلف

 العادلة القيمة الدفترية مةالقي

 الموجودات

 17,567,378 17,641,780 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 2,891,454 2,906,726 استثمارات مسجلة بالقيمة المستنفذة

 69,987,810 70,311,948 التمويل، صافي
 المطلوبات

 2,437,961 2,431,804 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 80,649,644 80,612,226 ودائع العمالء 

 

 سهم الموظفينأ امجبر  - 32

 فيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية السنة:

 (ESGS)برنامج منح األسهم للموظفين (ESPSمشاركة الموظفين باألسهم ) طبيعة البرنامج

 واحد واحد عدد البرامج القائمة

 م 1023 ابريل 02 م1023يونيو  02 تاريخ المنح

 م1022مارس  32 م1026مايو  32 تاريخ االستحقاق

 2,714,500 2,240,494 عدد األسهم الممنوحة

 سنوات-5 3 سنوات 3 فترة االستحقاق

 35,695,675 31,366,916 قيمة األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(

 - 11.5 السعودي(سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال 

 13.15 14.0 القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

بقاء الموظف في الخدمة، واستيفاءه  شروط االستحقاق

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في الخدمة، واستيفاءه 

 معايير محددة لألداء 

 أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق السوق سعر طريقة التقييم المستخدمة

 سنة 1.25  - المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 
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  يلي فيما
ا
 األسهم المتعلقة ببرنامج عدد في والحركة الخيار ممارسة لسعر المرجح للمتوسط تحليال

 مشاركة الموظفين باألسهم:

 

تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامـل مرتبطـة بالسـوق. ويبلـغ إجمـالي 

 ودي(.مليون ريال سع 13.4 م: 2015مليون ريال سعودي ) 3.7تكاليف البرنامج خالل السنة المالية  والمدرجة في القوائم المالية الموحدة 
 
 

 رصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقةاأل - 33

يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة. تخضع المعـامالت مـع األطـراف ذوي العالقـة للنسـب المنصـوص عليهـا فـي 

 .نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في فيما يلي بي (أ
ا
 ديسمبر: 31انا

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

دارة والصناديق الستثمارية للمصرف أعضاء مجلس الدارة وكبار موظفي اإل

   ركات المنتسبة لهموكبار المساهمين والش

 23,572 20,362 تمويل

 13,898,863 17,152,299 ودائع العمالء

 110,729 97,808 في شركات زميلة استثمارات

 1,404,847 1,846,999 واستثمارات في صناديق مشتركة تمويل

 249,004 196,495 ودائع صناديق استثمار مشتركة

 

 باإليرادات والمصار  (ب
ا
 يف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:فيما يلي تحليال

       

     

2016 

 لف الريالت السعودية(آ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 19,243 83,191 الدخل من التمويل  

 123,843 261,837 العائد على استثمارات عمالء ألجل

 95,031 176,656 صافي ،أتعاب خدمات مصرفية

 2,896 2,871 عضاء مجلس اإلدارة أمكافآت 
 

 تتفق السلف والمصاريف الخاصة  بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية.

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: (ج
ا
 فيما يلي تحليال

       

     

2016 

 دية(لف الريالت السعوآ)ب

2015 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 41,134 45,239 مزايا موظفين قصيرة االجل  ورواتب 

 1,495 1,302 نهاية الخدمة مكافاة

 - 8,817 األسهم الممنوحة من خالل برنامج منح األسهم للموظفين
 

 م في البرنامجعدد خيارات األسه المتوسط المرجح لسعر الممارسة )بالريال السعودي(   

2016 2015 2016 2015  

 2,414,288 2,277,887 11.5 11.5 رصيد بداية السنة 

 - - - - ممنوح خالل السنة

 (136,401) (37,393) - - متنازل عنه

 - (2,240,494) - (11.5) تمت ممارسته/انتهت مدته

 2,277,887 - 11.5 - رصيد نهاية السنة

 - - - - لسنةالمتاح للممارسة بنهاية ا
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 كفاية رأس المال - 34 

متطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربـي السـعودي، والحفـاظ تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام ب

 على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وجود رأس  مال قوي.

ت الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العربـي يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب التعليمـا

لـى الموجـودات المرجحـة المخـاطر عنـد إبحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المـال النظـامي  االحتفاظالسعودي 

 %.  2دنى المتفق عليه وهو أو تزيد عن الحد األ

ت المحددة من قبل مؤسسة النقـد العربـي السـعودي،  وبموجبهـا يـتم المعدال باستخداميقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك 

االرصـدة المرجحـة إلظهـار  باسـتخدامقياس مـدى كفايـة رأس المـال المؤهـل مـع الموجـودات وااللتزامـات الظـاهرة فـي قائمـة المركـز المـالي 

 مخاطرها النسبية. 

 اعتبـارا، والمطبقـة 3إعادة تشكيل رأس المال حسـب متطلبـات لجنـة بـازل أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق 

 وعليه فقـد تـم احتسـاب الموجـودات المرجحـة للمخـاطر، إجمـالي رأس المـال والمعـدالت ذات العالقـة باسـتخدام متطلبـات م.1023يناير  02من 

 .3بازل 

 

 بيان

2016 

لف الريالت آ)ب

 السعودية(

2015 

الف الرياالت آ)ب 

 عودية(الس

 76,496,060 93,528,844 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 4,976,034 5,631,488 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر   

 655,431 663,137 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 82,127,525 99,823,469 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 18,352,161 19,178,460 رأس المال األساسي  

 482,176 573,800 رأس المال المساند  

 18,834,337 19,752,260 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسبة كفاية رأس المال %

 %22 %19 رأس المال األساسي 

 %23 %20 رأس المال األساسي والمساند

 

 

 الستثمار وخدمات الوساطة إدارة - 35

 صناديق استثمار ويبلغ إجمالي موجودات تلك الصناديق عبر خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شركته التابعة المصرف يقدم

 .مليون ريال( 14,704: 2015مليون ريال )   24,470
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 مالية التغييرات المستقبلية في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير ال - 36
 على المصرف اتباعها  ويتعينللمعايير والتعديالت التي تم نشرها تباع المبكر عدم اال المصرف ارتأى لقد

 
 التـيمـن السـنوات المحاسـبية  اعتبـارا

   :م1027يناير  2 بعدأو  فيتبدأ 

 

 وصف مختصر عن التعديل تاريخ السريان  المعيار والتعديل 

الماليـة  بالتقـارير الخـاص الـدولي المعيار

 "المالية األدوات"  - 5رقم 

 يناير 02

 م1022

ـــاس، طريقـــةيبســـط  ـــين  القي ـــة :  رئيســـيتينويحـــدد فئت ـــاس األصـــول المالي لقي

 النشـــاط تصـــنيف التـــي تعتمـــد علـــى والقيمـــة العادلـــة المســـتنفذةالتكلفـــة 

 لألصولالنقدية التعاقدية  التدفقاتخصائص و المنشأة عمل وطريقة التجاري

االســــتمرار فــــي تطبيــــق اإلرشــــادات التــــي نــــص عليهــــا معيــــار  .  يــــتمالماليــــة

 تغطيــة(بشــأن إنخفــاض الموجــودات الماليــة ومحاســبة 35المحاســبة الــدولي )

احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية  أساسالمعيار  عدل وقد. المخاطر

   "التكلفة المتوقعة". نمط إلى" المتكبدةمن نمط "التكلفة 

 

الماليـة  التقـاريرب اصالخـ الـدولي المعيار

اإليرادات الناشئة عـن تعاقـدات "  - 22رقم 

 "العمالء

يناير  02

 م2018

 لمتطلبـات معـايير  22يجسد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقـم 
 
تقاربـا

ـــاإليرادات الصـــادرة مـــن مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة ) ( IASBاالعتـــراف ب

 FASBي )ومجلـــس معـــايير المحاســـبة األمريكـــ
 
(. ويعتبـــر هـــذا المعيـــار تطـــويرا

 للتقارير المالية وأساليب مقارنة اإليرادات في القوائم المالية. 

 قائمـــة" 7-معيـــار المحاســـبة الـــدولي 

 "النقدية التدفقات

يناير 01 

 م1027

تتطلــب التعــديالت نشـــر افصــاحات تســـاعد مســتخدمي القـــوائم الماليــة علـــى 

الناتجـة عـن النشـاطات التمويليـة، وتشـمل كـال تقييم التغيرات في المطلوبات 

 من التغيرات الناتجة عن التعامالت النقدية والتعامالت غير النقدية. 

 علـى اتالدفع " 1-معيار التقارير المالية 

 "سهماأل أساس

يناير  02

 م2018

/على أسـاس 
 
تغطي التعديالت قيـاس وتصـنيف المعـامالت التـي تسـوى نقـدا

 التعديالت في حسابات الدفعات على أساس األسهم. األسهم، إضافة إلى 

 

 

 :9تحليل آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 استراتيجية التطبيق

 عـن  "األدوات المالية"،  5المالية رقم  الدولي للتقارير المعيار الدولية المحاسبة معايير مجلس صدرأ ،م2014 يوليو في
 
والـذي سـيكون بـديال

 من  35عيار المحاسبة الدولي م
 
م مع السماح بالتطبيق المبكر للمعيار.  ويعتبر المصرف تطبيق هـذا المعيـار أحـد المشـاريع 1022يناير  2اعتبارا

ل المصــرف فريــق عمـل متكامــل يشــمل كافـة التخصصــات وبأعضــاء مـن مجموعــة مخــاطر االئتمـان، الماليــة، تقنيــة 
 
ذات األهميـة، وعليــه فقــد شـك

 من مدير عام المجموعة المالية المعلو
 
مات والعمليات إضافة إلى مجموعات األعمال لضمان نجاح وسالمة التطبيق. يشرف على التطبيق كال

 ومدير عام إدارة المخاطر.

 ينقسم المشروع إلى ثالثة مراحل أساسية، كما يلي:

 التقييم األولي للمتطلبات والتحليل العام آلثار التطبيق.  .2

 ناء وتطبيق النظام، ودمج النظام مع هيكل وسياسات العمل، واختبار تطبيق النظام.تصميم، اقت .1

 م. 1022طالق النظام في العام إم، ومن ثم 1027التطبيق الثنائي خالل العام  .3

 لتطبيق. كمال المرحلة الثانية من مراحل اإتم االنتهاء من التقييم األولي لمتطلبات التطبيق وتحليل آثاره، وجاري العمل على 
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 وصف نمط نماذج العمل

 العادلة المتوقعة"، للموجودات المالية التي ال تسجل بالقيمة االئتمانية سيثبت المصرف مخصصات خسائر هبوط القيمة على أساس "الخسائر

 خالل من العادلة الخسارة، وتشمل هذه بشكل عام معامالت التمويل واالستثمار التي تقاس بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة أو الربح خالل من

ثباات مخصصاات خساائر إالشامل )فيماا عادا اساتثمارات امسا وا، والودائا  باين البناوم، والاامانات المالياة  وارتباااات االئتماا    لان ياتو  الدخل

 يو استثمارات امس و  هبوط لق

 لمن ج المعيار الدولي للتقارير المالية رقو 
ً
 كما يلي: 9ينوي المصرف تصنيف موجوداته المالية من خالل ثالثة مراحل وفقا

  الموجودات العاملة: -المرحلة امولى 

ثباات مخصاا الخساائر ل اا علاى أسااس إوتمثل الموجودات المالية التي لو تتحول جودت ا االئتمانية بشكل ماثثر مناذ انشاائ ا، وسايتو 

  ش ر 21المتوقعة لفترة  االئتمانية الخسائر

  الموجودات غير العاملة: -المرحلة الثانية 

ثبااات مخصااا الخسااائر ل ااا علااى أساااس إنشااائ ا، وساايتو إوتمثاال الموجااودات الماليااة التااي تحولاات جودت ااا االئتمانيااة بشااكل مااثثر منااذ 

  مصلاعمر  مدى المتوقعة على االئتمانية الخسائر

  قيمت ا: هبطت الموجودات التي -المرحلة الثالثة 

المتوقعاة  االئتمانياةأسااس الخساائر  علاىخساائر الثباات مخصاا إالمصارف بوتمثل الموجاودات المالياة التاي هبطات قيمت اا، وسايقوم 

  مصلاعمر  مدى على
 

 بمراعاة المعلومات التطلعية للمستقبل عند قياس التحول المثثر في مخاار االئتما  منذ اإل
ً
ضافة إلى قياس إنشاء سيقوم المصرف أياا

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 العائد، معدالت التاخو،المعلومات التطلعية للمستقبل ستشمل بعض عوامل االقتصاد الكلي )مثل البطالة، نمو إجمالي الناتج المحلي، 

 أسعار المساكنا، إضافة إلى التوقعات االقتصادية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية  

سيناريوهات مختلفة واستنتاج الخساائر االئتمانياة المتوقعاة لكال سايناريو وتطبيا  ولغرض تقييو المخرجات المتوقعة، يعتزم المصرف صياغة 

   المعيار المحاسبي يتطلبة مااحتمال الن ج المتواز  لتحديد مخصصات خسائر هبوط القيمة وف  
 

 الرقابة والحوكمة

للبناوم فاي المملكاة العربياة  9ستطب  هيكلة الحوكمة والرقابة من خالل اتباع وثيقة إرشاادات تطبيا  المعياار الادولي للتقاارير المالياة رقاو 

يجاد إااار حوكماة معتماد مان مجلاا اإلدارة ومشاتمل علاى السياساات والااوابي التفصايلية، بماا فاي إالسعودية   وتدعو هذه الوثيقة إلى 

 ر والمسثوليات ذلك امدوا
 

 اآلثار المتوقعة

المزيد مان التقلباات فاي مخصصاات الخساائر مقارناة ما  المن جياة الحالياة التاي تخاا  ا 9عند تطبي  المعيار المحاسبي رقو )يتوق  المصرف 

التطبيا  علاى ربحياة المصارف قاد ياثثر و ، ، والتوجي ات الصادرة عن مثسسة النقاد العرباي الساعودي99-حاليا لمعيار المحاسبة الدولي رقو

 وكذلك على خطي هيكل رأس المال   سيقوم المصرف بتقييو مفصل لآلثار المتوقعة في الوقت المناسب

 

 الموحادة المالياة القاوائو علاى جاوهري أثار أييتوقا  با   يكاو  للتعاديل  " فإناه ال9"المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقو  وفيما عدا

 .اإلضافية اإلفصاحات بعضب القيام عدا فيما للمصرف

 

 أرقام المقارنة  - 73

 لعرض أفال تو إعادة تبويب أو تصنيف بعض أرقام المقارنة في الحاالت التي تتطلب ذلك، ولكن لو يتو إجراء أي إعادة تبويب أو تصنيف هام

  في هذه القوائو المالية الموحدة

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة - 73

  م1022يناير  23المواف   اه2391 اآلخرربي   25اعتمد مجلا اإلدارة هذه القوائو المالية الموحدة بتاريخ 
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 3فصاحات ضمن إطار بازل اإل
 ضافية اآلتية : فصاح عن البيانات اإل، يتوجب على المصرف اإل3طار عمل بازل إ بموجب

 

 فصاحفترة اإل فصاحاإل

 سنوي الركيزة الثالثة، اإلفصاحات النوعية 

 نصف سنوي الركيزة الثالثة، اإلفصاحات الكمية

 نويربع س هيكل رأس المال

 ربع سنوي  (LCR)نسبة تغطية السيولة

 ربع سنوي  نسبة الرافعة المالية

 

  المحددة الفترة خالل( www.alinma.comمتاحة على موقع المصرف اإللكتروني ) اإلفصاحاتهذه  ستكون
 
 النقد مؤسسة لمتطلبات طبقا

 .السعودي العربي
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 فروع وصرافات
مصرف اإلنماء
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فروع المصرف
فيما يلي بيان يوضح فروع المصرف التي تم تشغيلها 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 )رجال ونساء(

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

شارع التخصصيالمحمديةمركز المبيعات

 طريق الملك عبدالعزيزالملك فهدمركز المبيعات

 طريق الثمامهالربيعمركز المبيعات

طريق العزيزية العامالدار البيضاءمركز المبيعات

 صالة المغادرة للرحالت الدوليةالمطار مراكز الصرافة بمطار الملك خالد

الدرعية
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز الخالديةفرع  الدرعية 

الخـرج
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنهضةفرع الخرج )رجال ونساء(
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فروع المصرف

الزلفي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخالديةفرع الزلفي )رجال ونساء(

الدوادمي
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالحرمينفرع الحرمين

شقراء
الشارعالحيالفرع

طريق الملك سعودحي الروضةفرع شقراء )رجال ونساء(

مكة المكرمة
الشارعالحيالفرع

شارع العزيزية العام - برج العقلالعزيزيةفرع مكة )رجال ونساء(

شارع إبراهيم الخليلالشوقيةفرع الشوقية )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

الطائف
الشارعالحيالفرع

شارع الجيشمعشيفرع الطائف )رجال ونساء(

المدينة المنورة
الشارعالحيالفرع

طريق الدائري بجوار وكالة الناغي للسياراتالخالديةفرع المدينة المنورة )رجال ونساء(

اإلمام البخاريالدفاعفرع الدفاع )رجال ونساء(

صالة القدوم والمغادرةداخل المطارفرع مطار األمير محمد بن عبدالعزيز

ينبع
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالنخيلفرع ينبع )رجال ونساء(
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الدمام
الشارعالحيالفرع

شارع األمير محمد بن فهد )الشارع االول(الطبيشيفرع الدمام )رجال ونساء(

شارع علي بن أبي طالبالريانفرع الريان )رجال ونساء(

طريق الملك فهدأحدفرع أحد )رجال ونساء(

طريق الدائري الجنوبيطيبةفرع طيبة )رجال ونساء(

الخبر
الشارعالحيالفرع

طريق الدمام - الخبر الساحليالراكةفرع الراكة

تقاطع شارع األمير تركي مع شارع الملك سلماناليرموكفرع اليرموك )رجال ونساء(

شارع مكة المكرمةالثقبةفرع الثقبة

الظهران
الشارعالحيالفرع

شارع األمير سلطانالدوحةفرع الدوحة )رجال ونساء(

الجبيل
الشارعالحيالفرع

شارع الخميسالفناتيرفرع الجبيل )رجال ونساء(

حفر الباطن
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فيصلالبلديةفرع حفر الباطن )رجال ونساء(

مدينة الملك خالد العسكريةمدينة الملك خالد العسكريةفرع مدينة الملك خالد العسكرية

االحساء
الشارعالحيالفرع

طريق الملك فهدالخرسفرع المبرز )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالسوقفرع الهفوف

طريق الخليجالروضةفرع الروضة )رجال ونساء(

بريدة
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالصفراءفرع بريدة )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(
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أبها
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيز )الحزام الدائري(السدفرع )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(

نجران
الشارعالحيالفرع

شارع طريق الملك عبدالعزيزاألمير مشعلفرع نجران )رجال ونساء(

جيزان
الشارعالحيالفرع

طريق األمير محمد بن ناصرالشاطئفرع الشاطئ )رجال ونساء(

طريق الملك عبدالعزيزالمحمديةفرع صبيا

حائل
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبدالعزيزالمطارفرع حائل )رجال ونساء(

تبوك
الشارعالحيالفرع

طريق الملك عبداللهالمروجفرع تبوك )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 تتجاوز 1,340 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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