
2022م



 
ً
 ناجحا

ً
 "هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا

 في العالم على كافة األصعدة، وسأعمل معكم 
ً
ورائدا

على تحقيق ذلك"
 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

خادم الحرمين الشريفين

 "دولتنا عضو في مجموعة العشرين، وإحدى أكبر 
 االقتصادات في العالم. وتقع بين ملتقى ثالث قارات. إن 

تغيير المملكة العربية السعودية لألفضل، يعني مساعدة 
المنطقة وتغيير العالم"

 محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
 ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية
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تقرير مجلس إدارة مصرف اإلنماء للعام 2022م 
 يسرُّ مجلس إدارة مصرف اإلنماء أن يضع 

 بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة الرابع 
عشر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 

ويتناول هذا التقرير معلومات موجزة عن 
عمليات المصرف التشغيلية ونتائجه المالية، 

 باإلضافة إلى إطار حوكمة الشركات الخاص 
نه من ممارسة أعماله وتجاوز 

َّ
به و الذي مك

 التحديات التي واجهها خالل عام 2022م 
 مع رؤيته المستقبلية. 

ً
 بنجاح تماشيا

 كما يدعم استمرار االلتزام بممارسات 
الحوكمة السليمة واتباع المبادئ األخالقية.  
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم 

 تكوين أعضاء مجلس اإلدارة
يسر مصرف اإلنماء الترحيب بانضمام أعضاء مجلس اإلدارة الجدد، كما يتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير للسادة أعضاء المجلس السابقين عن الفترة المنقضية 

 بتوجيهاتهم التي أثمرت في تحقيق مزيد من التقّدم واالزدهار للمصرف.
ً
وما قدموه من جهود مخلصة ومساهمات ملموسة مشيدا

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين منذ شهر مايو عام 2022م

سعادة الدكتور/عبدالملك بن 
عبدالله الحقيل

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/سعد بن 
عبدالعزيز الكرود

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/عبدالرحمن 
بن محمد رمزي عداس

عضو

 سعادة األستاذ/محمد بن 
عبدالرحمن بن دايل

عضو

سعادة األستاذ/عبدالله بن 
عبدالعزيز الرميزان

عضو

سعادة الدكتور/سعود بن 
محمد النمر

عضو

سعادة األستاذ/أحمد بن 
عبدالله آل الشيخ

عضو

سعادة األستاذ/أنيس بن 
أحمد موءمنه

عضو

 سعادة األستاذ/هيثم بن  
راشد آل الشيخ مبارك

عضو

سعادة الدكتور/عبدالملك بن 
عبدالله الحقيل

رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور/حمد بن 
سليمان البازعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/هيثم بن  
راشد آل الشيخ مبارك

عضو

سعادة األستاذ/عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز الفارس

عضو

سعادة األستاذ/عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز الحسين

عضو

سعادة األستاذ/محمد بن 
عبدالرحمن بن دايل

عضو

سعادة األستاذ/مطلق بن 
حمد المريشد

عضو

سعادة األستاذ/عبدالرحمن 
بن محمد رمزي عداس

عضو

سعادة الدكتور/سعود بن 
محمد النمر

عضو

أعضاء مجلس اإلدارة حتى شهر مايو لعام 2022م

الحوكمة لدى مصرف اإلنماء 
 لضمان سير عمليات مصرف 

ً
 أساسيا

ً
تعد ممارسات الحوكمة الفعالة جوهرا

اإلنماء وسالمتها، حيث ترتكز عملية تحقيق االستقرار المالي على أمن 
بع عند ممارسة أعمالنا في إرساء 

ّ
وسالمة المصرف، كما ُيسهم النهج المت

أسس قوية لتعزيز صحة المصرف االقتصادية وازدهاره.  

أصدر البنك المركزي السعودي "المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات 
المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي" والتي تتضمن 

سبعة مبادئ أساسية تتوافق مع أفضل الممارسات المعترف بها دولًيا. 
ويتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في المصرف االلتزام 

 بتطبيق هذه المبادئ، باإلضافة إلى ضرورة اإللمام بالمخاطر ذات الصلة 
ببيئة المصرف التشغيلية. كما يلتزم المصرف بدوره بالقواعد واللوائح الصادرة 
عن هيئة السوق المالية والتي تهدف إلى تعزيز معايير الشفافية واإلفصاح 

لحماية المستثمرين وقراراتهم. وتشمل أنشطة الحوكمة االمتثال لمتطلبات 
تداول السعودية )السوق المالية السعودية( فيما يخص إدراج المصرف في 

سوق األوراق المالية في المملكة.

تهدف المبادئ الرئيسة للحوكمة إلى تعزيز إطار حوكمة المصرف، ومساعدة 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في اإلشراف على أنشطته. وتعد 

الحوكمة أحد الركائز األساسية في تحسين الكفاءة والنمو االقتصاديين وتعزيز 
ثقة المستثمرين. ويطّبق إطار الحوكمة من خالل ست )6( لجان منبثقة عن 

مجلس اإلدارة.

وضع المصرف مجموعة شاملة من سياسات ولوائح اإلفصاح والتي تمنح 
كافة أصحاب المصلحة حق الوصول غير المقيد إلى المعلومات والتطورات 

الجوهرية. كما يحرص المصرف على تصميم برامج تدريب ومشاركة المعلومات 
وتنفيذها بهدف تمكين أعضاء المجلس الجدد من الوفاء بالتزاماتهم 

وواجباتهم المتعلقة باإلشراف على العمليات التشغيلية.

هيكل الحوكمة 
تشكيل مجلس اإلدارة وتعيينه

يتولى إدارة مصرف اإلنماء مجلس إدارة يتألف من تسعة )9( أعضاء 
ينتخبهم المساهمون في الجمعية العامة لمدة ثالث )3( سنوات. وقد قام 

المساهمون خالل العام بترشيح وتعيين مجلس اإلدارة الجديد لدورة المجلس 
الخامسة والمكون من تسعة )9( أعضاء، والتي بدأت في 21 مايو 2022م.

طر واضحة للمسؤولية والمساءلة على جميع 
ُ
يلتزم مجلس اإلدارة بتحديد أ

مستويات المصرف وضمان تطبيقها. وُيعّين أعضاء المجلس رئيًسا لمجلس 
اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين، والذي بدوره يضمن تحقيق التمثيل العادل.    

رأس مال المصرف واألسهم الُمصدرة 
 يبلغ رأس المال لمصرف اإلنماء )20,000,000,000( عشرين مليار ريال 

 بقيمة اسمية قدرها 10
ً
 عاديا

ً
 سعودي مقسمة إلى )2,000( مليون سهما

 رياالت سعودية لكل سهم.

تطبيق أحكام حوكمة الشركات 
 يلتزم المصرف – بصفة عامة – بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمبادئ الرئيسة للحوكمة 
في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي 

والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي، ونظام الشركات الصادر 
عن وزارة التجارة، ويحرص المصرف على االلتزام بجميع لوائح الحوكمة 

ومواكبة مايستجد حولها.
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و  لجنة الحوكمة واالستدامة  هـ  اللجنة الشرعية     د  لجنة المخاطر    ج   لجنة المراجعة     ب  لجنة الترشيحات والمكافآت     أ  اللجنة التنفيذية    

و  لجنة الحوكمة واالستدامة  هـ  اللجنة الشرعية     د  لجنة المخاطر    ج   لجنة المراجعة     ب  لجنة الترشيحات والمكافآت     أ  اللجنة التنفيذية    

و دد   انتهت عضويته في تاريخ 20 من أ 
شهر مايو لعام 2022م 

د و    ب 

 سعادة األستاذ/أحمد بن 
عبدالله آل الشيخ

 سعادة األستاذ/أنيس بن 
أحمد موءمنه

 سعادة الدكتور/سعود بن 
محمد النمر

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه منذ تاريخ 2022/05/21م

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه منذ تاريخ 2022/05/21م

المناصب الحالية

 عضو في مجلس اإلدارة واللجان  	
المنبثقة عنه

رجل أعمال 	

المناصب السابقة

وكيل المحافظ للرقابة – البنك المركزي  	
السعودي

 وكيل الهيئة لمؤسسات السوق –  	
هيئة السوق المالية

مدير عام اإلشراف على مؤسسات  	
السوق – هيئة السوق المالية

مدير إدارة حوكمة الشركات – هيئة  	
السوق المالية

 رئيس وحدة اإلشراف على البنوك  	
المحلية – البنك المركزي السعودي

المناصب السابقة

الرئيس التنفيذي – مجموعة صافوال 	

 الرئيس التنفيذي – مجموعة  	
سدكو القابضة

المدير العام اإلقليمي ومسؤول االئتمان  	
األول – مجموعة سامبا المالية )سامبا(

مساعد مدير العالمة التجارية - شركة  	
بروكتر آند غامبل

المناصب السابقة

أستاذ بقسم اإلدارة العامة )بامتياز( –  	
جامعة الملك سعود بالمملكة العربية 

السعودية

المؤهالت

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة  	
الملك سعود – المملكة العربية 

السعودية

المؤهالت

ماجستير في علوم اإلدارة الهندسية –  	
جامعة جورج واشنطن – الواليات المتحدة 

األمريكية

المؤهالت

دكتوراه في اإلدارة العامة – جامعة  	
فلوريدا – الواليات المتحدة األمريكية

)أ ( مجلس اإلدارة

ب وأ  دب  ب 

 سعادة الدكتور/عبدالملك بن 
عبدالله الحقيل

 سعادة األستاذ/سعد بن 
عبدالعزيز الكرود

 معالي الدكتور/حمد بن 
سليمان البازعي

المناصب الحالية

رئيس مجلس اإلدارة وعضو في اللجان  	
المنبثقة عنه

المناصب الحالية

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو  	
في اللجان المنبثقة عنه منذ تاريخ 

2022/05/21م

كبير اإلداريين واألمين العام لمجلس  	
اإلدارة في صندوق االستثمارات العامة

المناصب الحالية

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو  	
في اللجان المنبثقة عنه حتى تاريخ  

2022/05/20م

المناصب السابقة

نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي  	
للمالية – مجموعة الفيصلية

عضو هيئة التدريس – معهد اإلدارة العامة 	

المناصب السابقة

مدير إدارة أصحاب المصلحة في صندوق  	
االستثمارات العامة

نائب الرئيس في شركة "دايفرسيفايد  	
ويلث مانجمنت كومبني"

مستشار رئيس مجلس إدارة شركة  	
مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

المناصب السابقة

نائب وزير المالية 	

وكيل وزارة المالية للشؤون االقتصادية 	

المنسق العام للمفاوضات لمجلس  	
التعاون لدول الخليج العربية

المؤهالت

 دكتوراه في المحاسبة/المالية –  	
جامعة كيس ويسترن ريزيرف – الواليات 

المتحدة األمريكية

زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين  	
القانونيين المعتمدين )AICPA( – محاسب 

)CPA( قانوني معتمد

زمالة الهيئة السعودية للمراجعين  	
)SOCPA( والمحاسبين

المؤهالت

ماجستير في اإلدارة والقيادة - جامعة  	
الفيرن كاليفورنيا - الواليات المتحدة 

األمريكية

المؤهالت

دكتوراه في الفلسفة في االقتصاد –  	
جامعة والية كولورادو – الواليات المتحدة 

األمريكية
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و  لجنة الحوكمة واالستدامة  هـ  اللجنة الشرعية     د  لجنة المخاطر    ج   لجنة المراجعة     ب  لجنة الترشيحات والمكافآت     أ  اللجنة التنفيذية    

د بأ  أ 

 سعادة األستاذ/عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز الفارس

 سعادة األستاذ/محمد بن 
عبدالرحمن بن دايل

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه حتى تاريخ 2022/05/20م

رجل أعمال 	

المناصب الحالية

 عضو في مجلس اإلدارة واللجان  	
المنبثقة  عنه 

 الرئيس التنفيذي – صندوق  	
التنمية الثقافي

المناصب السابقة

الرئيس التنفيذي – مصرف اإلنماء 	

المدير العام التنفيذي للخدمات المالية –  	
شركة عبداللطيف جميل المحدودة

مدير عام – مصلحة الزكاة والدخل 	

 مدير إدارة المحاسبة العامة –  	
البنك المركزي السعودي

مساعد مدير إدارة التدقيق الداخلي –  	
البنك المركزي السعودي

المناصب السابقة

 مدير عمليات االستثمار –  	
شركة االستثمارات الرائدة

 إدارة الخزينة  –  	
شركة أرامكو السعودية

المؤهالت

ماجستير في المحاسبة – جامعة غرب  	
إلينوي – الواليات المتحدة األمريكية

زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين  	
القانونيين )CPA( – الواليات المتحدة 

األمريكية.

المؤهالت

ماجستير في إدارة األعمال – الجامعة  	
األمريكية – الواليات المتحدة األمريكية

د  لجنة المخاطر    ج   لجنة المراجعة     ب  لجنة الترشيحات والمكافآت     أ  اللجنة التنفيذية    

و  لجنة الحوكمة واالستدامة  هـ  اللجنة الشرعية    

د جأ  بأ 

 سعادة األستاذ/عبدالله بن 
عبدالعزيز الرميزان

 سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن 
محمد رمزي عداس

 سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن 
عبدالعزيز الحسين

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه منذ تاريخ 2022/05/21م

مساعد مدير عام بإدارة األصول العقارية  	
المحلية – شركة حصانة االستثمارية

المناصب الحالية

 عضو في مجلس اإلدارة واللجان  	
المنبثقة عنه

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه حتى تاريخ 2022/05/20م 

مساعد مدير عام االستثمارات المحلية –  	
شركة حصانة االستثمارية

المناصب السابقة

مدير محفظة بإدارة العقارات والبنية  	
التحتية المحلية – شركة الرائدة لالستثمار

قائد فريق بقسم الخدمات المصرفية  	
للشركات – البنك األهلي التجاري

مسؤول عالقات بقسم الخدمات  	
 المصرفية للشركات – البنك 

العربي الوطني

مساعد مدير محفظة – مجموعة الرميزان 	

المناصب السابقة

العضو المنتدب لالستثمارات العقارية –  	
شركة سدكو القابضة

رئيس قطاع الشركات – البنك األهلي  	
التجاري

 الرئيس األعلى للمخاطر - البنك  	
األهلي التجاري

المناصب السابقة

 مدير تداول األسهم المحلية –  	
شركة حصانة االستثمارية

كبير المحللين الماليين بإدارة االستثمارات  	
المالية – المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

المؤهالت

ماجستير إدارة أعمال – كلية لندن لألعمال  	
)LBS( – المملكة المتحدة

المؤهالت

ماجستير في اإلدارة المالية – جامعة  	
دنفر – الواليات المتحدة األمريكية

المؤهالت

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة  	
الملك سعود – المملكة العربية 

السعودية
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ج  انتهت عضويته في تاريخ 20 من أ 
شهر مايو لعام 2022م 

ب د    ج 

 سعادة األستاذ/مطلق بن 
حمد المريشد

 سعادة األستاذ/هيثم بن  
راشد آل الشيخ مبارك

المناصب الحالية

عضو في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	
عنه حتى تاريخ 2022/05/20م 

 الرئيس التنفيذي – شركة  	
التصنيع الوطنية

المناصب الحالية

 عضو في مجلس اإلدارة واللجان  	
المنبثقة عنه

مستشار استثماري وإداري مستقل 	

المناصب السابقة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية –  	
شركة سابك

نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة –  	
شركة سابك

رئيس قطاع المعادن – شركة سابك 	

المناصب السابقة

رئيس إدارة الثروات )ثم التعيين في  	
منصب الرئيس التنفيذي المكلف( – 

السعودي الفرنسي كابيتال

رئيس إدارة األصول – العربي الوطني  	
لالستثمار

 رئيس إدارة المحفظة –  	
البنك األهلي التجاري

المؤهالت

ماجستير في إدارة األعمال – جامعة  	
ستانفورد – الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير هندسة – جامعة برينستون –  	
الواليات المتحدة األمريكية

المؤهالت

ماجستير في إدارة األعمال )إدارة  	
االستثمار( – جامعة كارولينا الشمالية – 

الواليات المتحدة األمريكية

د  لجنة المخاطر    ج   لجنة المراجعة     ب  لجنة الترشيحات والمكافآت     أ  اللجنة التنفيذية    

و  لجنة الحوكمة واالستدامة  هـ  اللجنة الشرعية    

)ب( أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس اإلدارة 

)ب/1( لجنة المراجعة

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحاليةاالسم

سعادة الدكتور/أحمد بن 
عبدالله المنيف

عضو في لجنة المراجعة حتى تاريخ  	
2022/05/20م 

رئيس قسم المحاسبة والمشرف  	
 العام على وحدة المراجعة 

الداخلية – جامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية

محاضر بقسم المحاسبة – جامعة الملك  	
سعود بالمملكة العربية السعودية 

مراجع الحسابات المالي المساعد – صندوق  	
التنمية الصناعية السعودي

دكتوراه في الفلسفة في  	
المحاسبة والمالية – جامعة 

دندي – بريطانيا

 سعادة األستاذ/خالد 
بن محمد الخويطر

 عضو في لجنة المراجعة حتى  	
تاريخ 2022/05/20م

 الرئيس المالي – شركة اإللكترونيات  	
المتقدمة المحدودة

 نائب رئيس لجنة المعايير المحاسبية –  	
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 بكالوريوس في المحاسبة – 	
جامعة الملك سعود – 

المملكة العربية السعودية

 شهادة محاسب عام  	
)CPA( معتمد

سعادة األستاذ/ماهر بن سعد 
العياضي

عضو في لجنة المراجعة منذ تاريخ  	
2022/05/21م

الرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة  	
 الداخلية – الهيئة الملكية 

لمحافظة العال

كبير مراجعي الحسابات – مشروع صدارة، الذي  	
ا بين شركتي أرامكو 

ً
يمثل مشروًعا مشترك

السعودية وداو كيميكال 

مدير المراجعة )دعم التشغيل( ونائب رئيس  	
خدمات الدعم – المركز السعودي للشراكات 

االستراتيجية الدولية تحت إشراف أرامكو

 نائب رئيس المراجعين – شركة فوجيان  	
للتكرير والبتروكيماويات المحدودة

 رئيس المراجعين – خدمات بكين،  	
وممثل للشؤون المالية – صدف التابعة 

لشركة سابك

كبير المراجعين – ديلويت 	

 بكالوريوس في المحاسبة – 	
جامعة الملك فھد للبترول 

والمعادن

 شهادة مراجع داخلي  	
)CIA( معتمد

شهادة ضمان إدارة المخاطر  	
)CRMA(

شهادة ضابط معتمد ألمن  	
المرافق المرفئية

شهادة مراجع داخلي  	
معتمد من المعهد الصيني 

للمراجعة الداخلية

سعادة األستاذ/عثمان بن 
محمد التويجري)1(

عضو في لجنة المراجعة منذ تاريخ  	
2022/05/21 م

 نائب الرئيس لقطاع المالية –  	
شركة علم

 المدير التنفيذي للعمليات المالية –  	
شركة علم

 مدير المراجعة وشريك مرخص –  	
 شركة إرنست آند يونغ )كما شغل 

مناصب عديدة أخرى فيها(

 بكالوريوس في المحاسبة – 	
 جامعة الملك سعود – 

المملكة العربية السعودية

 شهادة محاسب عام  	
)CPA( معتمد

سعادة الدكتور/سعد بن صالح 
الرويتع

عضو في لجنة المراجعة 	

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  	
والمالية في جامعة األمير سلطان 

بالمملكة العربية السعودية

مستشار غير متفرغ – وزارة الصحة 	

 رئيس قسم المحاسبة – جامعة الملك  	
سعود بالمملكة العربية السعودية

دكتوراه في المحاسبة –  	
جامعة كولورادو – الواليات 

المتحدة األمريكية

)1( عينه مجلس اإلدارة كعضو في لجنة المراجعة لشغل العضوية الشاغرة في اللجنة، وسيتم إقرار هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة القادم.
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)ب/2( اللجنة الشرعية

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحاليةاالسم

فضيلة الشيخ الدكتور/ 
عبدالرحمن بن صالح األطرم

أستاذ مشارك في كلية الشريعة  	رئيس اللجنة الشرعية 	
بالرياض قسم الفقه في جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية

أستاذ مساعد في كلية الشريعة  	
بالرياض قسم الفقه في جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية

محاضر في كلية الشريعة بالرياض قسم  	
الفقه في جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

دكتوراه في الفقه من جامعة  	
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بالمملكة العربية 
السعودية

 فضيلة الشيخ الدكتور/
عبدالله بن وكّيل الشيخ

أستاذ بقسم السنة وعلومها بكلية  	نائب رئيس اللجنة الشرعية 	
أصول الدين وكلية الشريعة وكلية 

الدعوة واإلعالم في جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية 

أستاذ الدراسات العليا في قسم السنة  	
وعلومها وكلية التربية

رئاسة تعليم البنات 	

مستشاًرا شرعًيا ألحد مكاتب المحاماة  	
لمدة أربع سنوات

دكتوراه في السنة وعلومها من  	
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بالمملكة العربية 
السعودية

فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان 
بن تركي التركي

عضو في اللجنة الشرعية 	

أستاذ مشارك في قسم السياسة  	
الشرعية بالمعهد العالي للقضاء 

في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية

محاضر في قسم السياسة الشرعية  	
بالمعهد العالي للقضاء في جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

محاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة  	
في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

دكتوراه في الفقه من جامعة  	
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بالمملكة العربية 
السعودية

دكتوراه في القانون من جامعة  	
لندن بالمملكة المتحدة

 فضيلة الشيخ الدكتور/
يوسف بن عبدالله الشبيلي

عضو في اللجنة الشرعية 	

 أستاذ الفقه المقارن بالمعهد  	
العالي للقضاء

وكيل قسم الفقه المقارن بالمعهد  	
العالي للقضاء

دكتوراه في الفقه المقارن من  	
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بالمملكة العربية 
السعودية

)ج( اإلدارة التنفيذية   

األستاذ/عبدالله بن علي الخليفة

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية – البنك  	الرئيس التنفيذي 	
السعودي الفرنسي

 الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية –  	
مصرف الراجحي

المدير المالي – البنك العربي الوطني 	

ماجستير المحاسبة –  	
جامعة ميامي – الواليات 

المتحدة األمريكية

األستاذ/صالح بن عبدالله  الزميع

نائب الرئيس التنفيذي،  	
رئيس المجموعة 

التنفيذية لمصرفية 
األفراد والمصرفية 

الرقمية

 مدير عام الرقمية والمدفوعات –  	
مصرف الراجحي

 مدير عام المجموعة المصرفية لألفراد –  	
مصرف الراجحي

مدير إدارة الحواالت – مصرف الراجحي 	

مدير إدارة االستثمار – مصرف الراجحي 	

 بكالوريوس لغة  	
 إنجليزية – جامعة 

 اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية

األستاذ/عماد بن عبدالرحمن البتيري

 رئيس مجموعة  	
مصرفية الشركات

مدير عام مصرفية الشركات – بنك البالد 	

 رئيس الخدمات المصرفية التجارية للمنطقة  	
الشرقية – بنك األهلي

 رئيس خدمات مصرفية الشركات –  	
البنك السعودي التجاري المتحد

ماجستير إدارة أعمال –  	
 جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن

األستاذ/عبدالله بن جمعان الزهراني

 رئيس االستثمار والخزينة –  	رئيس مجموعة الخزينة 	
بنك الخليج الدولي

نائب أول الخزينة – بنك الرياض 	

 مساعد مدير عام المحافظ –  	
البنك العربي الوطني

 بكالوريوس إدارة صناعية –  	
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
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األستاذ/مشاري بن عبدالعزيز الجبير

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

 رئيس مجموعة  	
الخدمات المشتركة

مدير عام قطاع تقنية المعلومات – مصرف اإلنماء 	

 نائب مدير عام قطاع تقنية المعلومات –  	
مصرف اإلنماء

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

مدير قسم النظم – البنك المركزي السعودي 	

بكالوريوس العلوم في  	
هندسة الحاسب اآللي – 

جامعة الملك سعود

الدكتور/محمد بن سلطان السهلي

 رئيس قطاع  	
المراجعة الداخلية

 مدير تنفيذي – شركة برايس وترهاوس  	
كوبرز الجريد 

 رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة  	
األعمال – جامعة الملك سعود

  رئيس فريق مشروع تطوير األجهزة  	
الرقابية – جامعة الملك سعود

 دكتوراه محاسبة –  	
جامعة ملبورن – أستراليا

األستاذ/حمود بن عبدالعزيز الحميدان

 نائب مدير عام قطاع االلتزام ومكافحة  	رئيس قطاع االلتزام 	
الجرائم المالية – مصرف اإلنماء

نائب مدير عام عمليات الخزينة والمدفوعات –  	
مصرف اإلنماء

 نائب مدير عام عمليات الخزينة –  	
مصرف اإلنماء

بكالوريوس إدارة اعمال –  	
الجامعة األمريكية بلندن – 

المملكة المتحدة

األستاذ/إياد بن أسامة العثمان

المستشار القانوني  	
 العام وأمين سر 

مجلس اإلدارة

مدير عام اإلدارة القانونية – مصرف اإلنماء 	

 المستشار القانوني لرئيس مجلس  	
اإلدارة – هيئة السوق المالية

مدير وحدة االستشارات القانونية – بنك البالد 	

 كبير المستشارين القانونيين – مكتب يوسف  	
ومحمد الجدعان لالستشارات القانونية والمحاماة

 بكالوريوس قانون –  	
جامعة الملك سعود

األستاذ/فهد بن عبدالعزيز المحيميد

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

 رئيس قطاع  	
 االستراتيجية 

وتميز األعمال

 رئيس المصرفية اإلسالمية –  	
البنك العربي الوطني

 رئيس الشؤون الشرعية –  	
البنك العربي الوطني

 مدير تطوير المنتجات –  	
البنك السعودي البريطاني

 بكالوريوس إدارة مالية –  	
جامعة الملك سعود

األستاذ/ياسر بن عبدالعزيز المرشدي

رئيس المستشارين الشرعيين ورئيس الهيئة  	رئيس قطاع الشرعية 	
الشرعية – مصرف الراجحي

مستشار شرعي أول ورئيس الهيئة الشرعية –  	
مصرف الراجحي

 ماجستير السياسة  	
الشرعية – المعهد العالي 

للقضاء – جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية

األستاذ/هشام بن عبدالله الطريقي

 مدير إدارة مخاطر االئتمان –  	رئيس قطاع االئتمان 	
مصرف اإلنماء

 مدير قسم تقييم االئتمان –  	
مصرف الراجحي

 ماجستير محاسبة –  	
جامعة الملك سعود

األستاذ/عبدالله بن محمد السالمه

 رئيس قطاع رأس  	
المال البشري

 نائب مدير عام قطاع رأس المال البشري –  	
مصرف اإلنماء

 نائب مدير عام قطاع تقنية المعلومات –  	
مصرف اإلنماء 

 مدير قسم التوعية بأمن المعلومات –  	
شركة االتصاالت السعودية 

معيد – جامعة الملك سعود 	

 ماجستير نظم معلومات –  	
جامعة الملك سعود
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األستاذ/عادل بن صالح  أبا الخيل

المؤهالتالمناصب السابقةالمناصب الحالية

نائب مدير عام المجموعة المالية – مصرف الراجحي 	رئيس قطاع المالية 	

المدير المالي في ماليزيا – مصرف الراجحي 	

المدير المالي في األردن – مصرف الراجحي 	

مدير إدارة التقارير اإلدارية والموازنة بالمجموعة  	
المالية – مصرف الراجحي

ماجستير محاسبة – جامعة  	
إلينوي – الواليات المتحدة 

األمريكية

ماجستير تمويل – جامعة  	
إلينوي – الواليات المتحدة 

األمريكية

األستاذ/مشعل بن حمد الربيعة

 نائب مدير عام مخاطر السوق ومخاطر  	رئيس قطاع المخاطر 	
األعمال وبازل – مصرف اإلنماء

 مساعد مدير عام مخاطر السوق ومخاطر  	
األعمال وبازل – مصرف اإلنماء

 مدير أول مخاطر السوق ومخاطر  	
األعمال وبازل – مصرف اإلنماء

 ماجستير إدارة –  	
 جامعة ليدز مت – 
المملكة المتحدة

 في مجالس إدارتها 
ً
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

الحالية والسابقة أو من مديريها 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إدارتها الحالية أو من أحد مديرهااسم العضو

ا باسم الشركة السعودية للنقل البحري( 	سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل
ً

شركة البحري )المعروفة سابق

الشركة الكويتية لألغذية )مجموعة أمريكانا( 	

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة 	

شركة مطاعم أمريكانا 	

شركة تطوير البلد 	سعادة األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية 	

شركة بوابة الدرعية المحدودة 	

الشركة السعودية للتنمية واالستثمار )تقنية( 	

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية 	معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي)1(

شركة تطوير المباني 	

شركة تطوير التعليم القابضة 	

شركة اإلنماء طوكيو مارين 	سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس)1(

شركة اإلنماء لالستثمار 	

شركة سيتي جروب العربية السعودية 	سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد)1(

شركة معدنية 	

الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات )سنام( 	

شركة نابكو الوطنية 	

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري 	سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة 	

شركة ديار الخيال للتطوير العقاري 	

البنك التونسي السعودي 	

صندوق البيئة 	

الشركة الوطنية لإلسكان )NHC( 	سعادة األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ 

شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 	سعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

شركة المتاجر الكبرى المحدودة 	

شركة دار التمليك 	

مستشفى الدكتور سليمان فقيه 	

شركة عبداللطيف جميل لالستثمار 	

شركة مروج جدة 	

الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" 	سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

)1( انتهت عضويته في تاريخ 2022/05/20م
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة 
غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل 

صفة العضوية المنصباسم العضو

)تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل(

مستقلرئيس مجلس اإلدارةسعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةسعادة األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

غير تنفيذيعضوسعادة األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان

مستقل عضوسعادة األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ 

مستقلعضوسعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

غير تنفيذي عضوسعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

مستقلعضوسعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

مستقلعضوسعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

غير تنفيذيعضوسعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة 
عقد المجلس ثمانية )8( اجتماعات في عام 2022م، على النحو الموضح أدناه.

اإلجمالي20 ديسمبر30 أكتوبر29 أكتوبر26 يوليو22 مايو02 أبريل01 مارس03 فبرايراسم العضو

8سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل

 انتهت عضويتهم معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي
في تاريخ 2022/05/20م

3

3سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

8سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

 انتهت عضويتهم سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين
في تاريخ 2022/05/20م

3

3سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد

8سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

8سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

8سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

سعادة األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

 بدأت عضويتهم 
في تاريخ 2022/05/21م

5

5سعادة األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان

5سعادة األستاذ /أحمد بن عبدالله آل الشيخ

5سعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة 
أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات 

المساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها 
يحرص المجلس على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتقديم 

 مالحظاتهم واستفساراتهم أثناء اجتماعات الجمعية العامة ويتم 
 تدوينها في محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تخصيص وسائل 

 تواصل للمساهمين يتم من خاللها تلقي استفسارات، ومالحظات 
المساهمين )إن وجدت(.

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها 
تتولى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، والمتضمنة اللجنة التنفيذية، 

ولجنة المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والحوكمة واالستدامة، والمخاطر، 
والشرعية، مسؤولية مساندة مجلس اإلدارة في أداء واجباته ومسؤولياته، 

وتشجيع استقاللية اآلراء، وتعزيز أوجه التعاون والتآزر في مصرف اإلنماء. 

االئتمانية التي توصي بمنحها اإلدارة التنفيذية، واعتماد شطب الديون 
أو إعادة هيكلتها. وتتألف اللجنة التنفيذية من خمسة )5( أعضاء يترأسهم 
رئيس مجلس اإلدارة. وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة )6( اجتماعات خالل 

العام، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

اللجنة التنفيذية
تتمتع اللجنة التنفيذية والتي تخضع إلشراف مجلس اإلدارة بكافة الصالحيات 

لمراجعة واعتماد مصروفات التشغيل واإلنفاق الرأسمالي الذي يقع خارج 
نطاق الصالحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي، والموافقة على التسهيالت 

تاريخ االجتماع – 2022ماسم العضو

اإلجمالي28 نوفمبر6 سبتمبر27 يونيو15 مايو27 مارس25 يناير

6سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل )رئيس اللجنة(

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
 انتهت عضويته في تاريخ 

2022/05/203م

6سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد
 انتهت عضويته في تاريخ 

2022/05/203م

6سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

سعادة األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان
 بدأت عضويتهم في تاريخ 

2022/05/21م

3

3سعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

أ
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بموظفي المصرف ومتابعتها بما يضمن حماية مصالح المساهمين 
والمستثمرين وذوي المصالح اآلخرين، وبما ال يتعارض مع الجهات 

التنظيمية والرقابية، وقد عقدت اللجنة ثمانية )8( اجتماعات خالل السنة 
المالية 2022م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء بتعيين من مجلس 
اإلدارة. تتولى اللجنة مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بترشيح أعضاء 
ا للتعليمات ذات 

ً
مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين ومكافآتهم وفق

الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. كما 
تتولى اللجنة مسؤولية اإلشراف على تفعيل المكافآت والحوافز الخاصة 

تاريخ االجتماع – 2022ماسم العضو

اإلجمالي11 ديسمبر20 أكتوبر06 أكتوبر30 يونيو10 مايو29 مارس21 فبراير31 يناير

8سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر )رئيس اللجنة( 

معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي
 انتهت عضويتهم في تاريخ

2022/05/20م

4

4سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

4سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل
 بدأت عضويتهم في تاريخ

2022/05/21م

4

4سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

3سعادة األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

ب

 وتضم لجنة المراجعة خمسة )5( أعضاء جميعهم مستقلين. وقد 
عقدت اللجنة ثمانية )8( اجتماعات في عام 2022م، كما هو موضح في 

الجدول اآلتي:

لجنة المراجعة
تمثل لجنة المراجعة آلية الرقابة الداخلية التي تضمن على نحو مستقل 

التزام المصرف بجميع المتطلبات التنظيمية والمحاسبية والمالية، مع 
التنسيق في الوقت نفسه مع المراجعين الخارجيين لضمان استقالليتهم. 

تاريخ االجتماع – 2022ماسم العضو

اإلجمالي26 ديسمبر24 أكتوبر23 أكتوبر13 سبتمبر25 يوليو26 أبريل02 فبراير19 يناير

 سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد 
8رمزي عداس )رئيس اللجنة()1(

سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد )رئيس اللجنة(
 انتهت عضويتهم في تاريخ 

2022/05/20م

3

3سعادة الدكتور/أحمد بن عبدالله المنيف

3سعادة األستاذ/خالد بن محمد الخويطر

7سعادة الدكتور/سعد بن صالح الرويتع

سعادة األستاذ/ماهر بن سعد العياضي
بدأت عضويتهم في 

2022/05/21م

5
5سعادة األستاذ/عثمان بن محمد التويجري)2(

5سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك)2(

ن رئيًسا للجنة في تاريخ 2022/05/21م بعد موافقة الجمعية العامة العادية.  )1( ُعيِّ
)2( عينه مجلس اإلدارة كعضو في لجنة المراجعة لشغل العضوية الشاغرة، وسيتم إقرار التعيين في اجتماع الجمعية العامة القادم.

ج

 

والتأكد من تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف 
والمحافظة عليه، والتحقق من عدم تجاوز المصرف لذلك المستوى 

والتوصية بذلك لمجلس اإلدارة. تتألف لجنة إدارة المخاطر من أربعة )4( 
أعضاء، وقد ُعقدت سبعة )7( اجتماعات خالل السنة المالية 2022م، كما هو 

موضح في الجدول اآلتي:

لجنة المخاطر
ل مجلس اإلدارة لجنة المخاطر لتولي مسؤولية اإلشراف على عملية 

ّ
شك

إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤوليات األخرى ذات الصلة كالتأكد من 
وضع استراتيجيات وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة 

أنشطة المصرف، مع مراعاة المخاطر السيبرانية والتقنية، والتحقق من 
تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية، 

تاريخ االجتماع – 2022ماسم العضو

اإلجمالي25 ديسمبر07 نوفمبر06 أكتوبر10 أغسطس09 مايو09 فبراير17 يناير

 انتهت عضويته في تاريخمعالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي )رئيس اللجنة(
2022/05/20م

3

7سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك  )رئيس اللجنة()1(

 انتهت عضويتهم في تاريخ سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
2022/05/20م

3

3سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

سعادة األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان
بدأت عضويتهم في تاريخ 

2022/05/21م

4

4سعادة األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ 

4سعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

 للجنة في أول اجتماع لمجلس اإلدارة الجديد بتاريخ 2022/05/22م
ً
)1( ُعّين رئيسا

د

مختلف إدارات المصرف فيما يخص ابتكار المنتجات وتطويرها في ضوء 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي مسؤولة عن مراقبة امتثال المصرف 

ألحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطته ومعامالته والتأكد من تنفيذ 
قراراتها بشكل صحيح. وتتكون اللجنة الشرعية من أربعة )4( أعضاء مختصين 
في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وقد عقدت اللجنة 36 اجتماًعا خالل 

السنة المالية 2022م، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

اللجنة الشرعية
يلتزم مصرف اإلنماء في جميع معامالته بأحكام الشريعة اإلسالمية 

وضوابطها، إذ نص النظام األساس للمصرف في المادة )51( على أن "تخضع 
جميع أعمال الشركة ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية". وتتولى اللجنة 

الشرعية مسؤولية النظر في جميع المعامالت والعقود واالتفاقيات 
 عن إصدار القرارات 

ً
والنماذج والوثائق وغيرها مما يخص المصرف، فضال

أو التوجيهات الالزمة في هذا الشأن. وتقدم اللجنة مساهماتها إلى 

اسم العضوتاريخ االجتماع – 2022م

فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالرحمن 
بن صالح األطرم )رئيس اللجنة(

فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالله بن 
وكّيل الشيخ

فضيلة الشيخ الدكتور/سليمان بن 
تركي التركي

فضيلة الشيخ الدكتور/يوسف بن 
عبدالله الشبيلي

03 يناير1.

11 يناير2.

26 يناير3.

01 فبراير4.

03 فبراير5.

هـ
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اسم العضوتاريخ االجتماع – 2022م

فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالرحمن 
بن صالح األطرم )رئيس اللجنة(

فضيلة الشيخ الدكتور/عبدالله 
بن وكّيل الشيخ

فضيلة الشيخ الدكتور/سليمان 
بن تركي التركي

فضيلة الشيخ الدكتور/يوسف 
بن عبدالله الشبيلي

15 فبراير6.

01 مارس7.

08 مارس8.

28 مارس9.

06 أبريل10.

20 أبريل11.

23 مايو12.

31 مايو13.

08 يونيو14.

14 يونيو15.

21 يونيو16.

22 يونيو17.

28 يونيو18.

27 يوليو19.

04 أغسطس20.

17 أغسطس21.

24 أغسطس22.

06 سبتمبر23.

28 سبتمبر24.

05 أكتوبر25.

10 أكتوبر26.

11 أكتوبر27.

25 أكتوبر28.

26 أكتوبر29.

03 نوفمبر30.

16 نوفمبر31.

01 ديسمبر32.

13 ديسمبر33.

19 ديسمبر34.

21 ديسمبر35.

28 ديسمبر36.

36363636اإلجمالي

جميع األدوات الالزمة لتطبيق الحوكمة الفّعالة بما في ذلك السياسات 
واإلجراءات واألدلة ذات الصلة، وتحديث هذه األدوات وضمان توافقها مع 

المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات وقد عقدت اللجنة التي تتألف من 
ثالثة )3( أعضاء، ثالثة )3( اجتماعات خالل عام 2022م، كما هو موضح في 

الجدول اآلتي:

لجنة الحوكمة واالستدامة
لت في عام 

ّ
ك

ُ
يتمثل الهدف األساسي للجنة الحوكمة واالستدامة التي ش

2022م في مساعدة مجلس اإلدارة في مراقبة اإلطار العام للحوكمة 
على مستوى مصرف اإلنماء، ودراسة المواضيع التي يتم عرضها عليها 

من قبل اإلدارة التنفيذية وتكون ضمن اختصاصات اللجنة، وضمان مراجعة 

تاريخ االجتماع – 2022ماسم العضو

اإلجمالي06 ديسمبر31 أغسطس05 يوليو

3سعادة األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود )رئيس اللجنة(

3سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

2سعادة األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ 

و

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 

قام مجلس اإلدارة بإجراء تقييم داخلي لمجلس اإلدارة وأعضائه وأعضاء 
اللجان التابعة للمجلس، وذلك بهدف تقييم أداء المجلس، وأعضائه ولجانه 

خالل العام، ومراجعة فعاليتهما.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 
واإلدارة التنفيذية 

يتقيد المصرف بما تضمنه نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الجهات 
اإلشرافية والرقابية على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، 

فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. وتحدد مكافآت الموظفين وكبار 
التنفيذيين وفق العقود المبرمة معهم ووفق ما يعتمده مجلس اإلدارة من 

سياسات وقرارات بهذا الخصوص في ضوء األنظمة واللوائح ذات العالقة.
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)أ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مكافأة نهاية المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتةأعضاء مجلس اإلدارة
الخدمة

 المجموع 
الكلي

 بدل 
المصروفات

بدل حضور  *مبلغ معين
 جلسات 

المجلس

 مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان

 مكافأة األعمال مزايا عينية
الفنية واإلدارية 

واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس أو 

العضو المنتدب 
أو أمين السر إن 
كان من األعضاء

خطط تحفيزية مكافآت دوريةنسبة من األرباحالمجموع
قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة

المجموع

: األعضاء المستقلون
ً
أوال

–3,500,000–––––––3,000,0003,500,000––410,00040,00050,000الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل**

–500,000–––––––500,000–––390,00040,00070,000الدكتور/سعود بن محمد النمر

–690,000–––––––690,000–––580,00040,00070,000األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس***

–616,621–––––––616,621–––496,62140,00080,000األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك***
–500,000–––––––500,000–––445,00025,00030,000األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ)2(

–5,806,621–––––––3,000,0005,806,621––2,321,621185,000300,000المجموع

ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين

–340,522–––––––340,522–––290,52215,00035,000معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي)1(
–335,522–––––––335,522–––290,52215,00030,000األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس)1(
–267,418–––––––267,418–––232,41815,00020,000األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين)1(

–335,522–––––––335,522–––290,52215,00030,000األستاذ/مطلق بن حمد المريشد)1(/***
–500,000–––––––500,000–––445,00025,00030,000األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود)2(

–500,000–––––––500,000–––440,00025,00035,000األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان)2(
–500,000–––––––500,000–––440,00025,00035,000األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه)2(

–500,000–––––––500,000–––410,00040,00050,000األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

–3,278,984–––––––3,278,984–––2,838,984175,000265,000المجموع

–9,085,604–––––––9,085,604–––5,160,604360,000565,000المجموع الكلي

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان وفقا" لسياسة المكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأمانة السر واإلدارة التنفيذية".

ا للفقرة )2( من المادة )81( من نظام الشركات.
ً

** مكافأة خاصة لرئيس مجلس اإلدارة وفق

 في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة، وفق المادة )3( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
ً
 *** مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضوا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ً
تنفيذا

)1( انتهت العضوية بتاريخ 2022/5/20م

)2( بدأت العضوية بتاريخ 2022/5/21م
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)ب( مكافآت أعضاء اللجان
*مكافآت أعضاء اللجان )من داخل المجلس( مشموله ضمن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الواردة في الفقرة )أ( أعاله. 

 المكافآت الثابتة أعضاء لجنة المراجعة
)عدا بدل حضور اجتماعات اللجان(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

150,00040,000190,000األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

91,62125,000116,621األستاذ/ماهر بن سعد العياضي

91,62125,000116,621األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك**

91,62125,000116,621األستاذ/عثمان بن محمد التويجري**

150,00035,000185,000الدكتور/سعد بن صالح الرويتع

58,10415,00073,104األستاذ/خالد بن محمد الخويطر*

58,10415,00073,104األستاذ/مطلق بن حمد المريشد*

58,10415,00073,104الدكتور/أحمد بن عبدالله المنيف*

749,176195,000944,176المجموع

* انتهت العضوية بتاريخ 2022/5/20م
**بدأت العضوية بتاريخ 2022/5/21م

 المكافآت الثابتة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
)عدا بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

150,00040,000190,000الدكتور/سعود بن محمد النمر

91,62120,000111,621الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل

91,62115,000106,621األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

91,62120,000111,621األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

58,10420,00078,104معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي*

58,10420,00078,104األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين*

58,10420,00078,104األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك**

599,176155,000754,176المجموع

* انتهت العضوية بتاريخ 2022/5/20م
** انتهت العضوية في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2022/5/20م

 المكافآت الثابتة أعضاء لجنة المخاطر
)عدا بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

58,10415,00073,104معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي*

58,10415,00073,104األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس*

58,10415,00073,104الدكتور/سعود بن محمد النمر**

150,00035,000185,000األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

91,62120,000111,621األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ

91,62120,000111,621األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

91,62120,000111,621األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان

599,176140,000739,176المجموع

* انتهت العضوية بتاريخ 2022/5/20م
** انتهت العضوية في لجنة المخاطر بتاريخ 2022/5/20م

 المكافآت الثابتة أعضاء اللجنة التنفيذية
)عدا بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

150,00030,000180,000الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل

58,10415,00073,104األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس*

150,00030,000180,000األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

91,62115,000106,621األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه

91,62115,000106,621األستاذ/عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان

58,10415,00073,104األستاذ/مطلق بن حمد المريشد*

150,00030,000180,000األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

749,451150,000899,451المجموع

* انتهت العضوية بتاريخ 2022/5/20م

 المكافآت الثابتة أعضاء لجنة الحوكمة واالستدامة
)عدا بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

91,62115,000106,621األستاذ/سعد بن عبدالعزيز الكرود

91,62115,000106,621الدكتور/سعود بن محمد النمر

91,62110,000101,621األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ

274,86340,000314,863المجموع

 المكافآت الثابتة أعضاء اللجنة الشرعية
)عدا بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور 
جلسات 

المجموع

300,000180,000480,000الدكتور/عبدالرحمن بن صالح األطرم

300,000180,000480,000الدكتور/عبدالله بن وكّيل الشيخ

300,000180,000480,000الدكتور/سليمان بن تركي التركي

300,000180,000480,000الدكتور/يوسف بن عبدالله الشبيلي

1,200,000720,0001,920,000المجموع

)ج( مكافآت كبار التنفيذيين 
مكافآت أعلى ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

خطط أرباحمكافآت دوريةالمجموعمزايا عينيةبدالترواتب
تحفيزية 

قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة

مكافأة المجموع
نهاية 

الخدمة

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 

المجلس إن وجدت

المجموع 
الكلي

45,694,670–989,88615,449,41325,479,2991,691,394––18,523,9779,040,000–12,169,2996,354,678المجموع
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أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على المصرف من أي جهة إشرافية أو تنظيمية 
أو قضائية، مع أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل  

يلتزم المصرف أثناء ممارسة عملياته اليومية بتطبيق جميع القواعد المصرفية والتنظيمية الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية. ويحرص المصرف على الحد 
 في حال حدوثها.

ً
من حدوث المخالفات، واتباع اإلجراءات التصحيحية الالزمة فورا

وفيما يلي بيان بالغرامات التي فرضت على المصرف خالل العام المالي السابق 2021م والعام المالي الحالي 2022م:

/البنك المركزي السعودي )ساما(
ً
أوال

العام المالي 2022مالعام المالي السابق 2021مموضوع المخالفة

إجمالي الغرامة عدد القرارات
)بالريال السعودي(

إجمالي الغرامة عدد القرارات
)بالريال السعودي(

7381,0001710,383,835مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية

ال يوجدال يوجد22,682,400مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العمالء

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة

 مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة 
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدالصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

 مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة 
ال يوجدال يوجد2345,000غسل األموال وتمويل اإلرهاب

10,383,835 113,408,40017اإلجمالي

/وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
ً
ثانيا

السنة المالية الحالية المخالفة

عدد القرارات الجزائية المبلغ بالريال 
السعودي

4 892,600 من أمانة منطقة الرياض بخصوص ضوابط مساحات غرف الصراف اآللي والملصقات الدعائية وعدم وجود رخصة 
تشغيل لعدد من الصرافات اآللية

/المديرية العامة للدفاع المدني
ً
ثالثا

السنة المالية الحالية المخالفة

عدد القرارات الجزائية المبلغ بالريال 
السعودي

1 2,000 عدم وجود ترخيص الدفاع المدني ألحد الفروع

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 
الداخلية، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية 

نظام الرقابة الداخلية في المصرف  
تتولى إدارة المصرف مسؤولية وضع نظام ضوابط رقابية مالئم وفعال 

واالستمرار في تطبيقه بهدف تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التي يعتمدها 
مجلس اإلدارة وضمان كفاءتها ومالءمتها.

ويجري تحديد الضوابط الداخلية على أساس األهمية النسبية لعوامل 
المخاطر المالية وغيرها من العوامل مع مراعاة أثر تلك المخاطر ووتيرة 

تكرارها. حيث صممت هذه الضوابط بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق األهداف 
وليس إلقصائها، وبالتالي فإنها تقدم تأكيدات معقولة، ال مطلقة، على 

وجود آليات قائمة للتعامل مع األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. كما 
تراجع لجنة المراجعة بشكل دوري التقارير المقدمة من المراجعين الداخليين 
ا تقييم فعالية الضوابط الداخلية. ولم 

ً
والخارجيين، وتشمل هذه التقارير أيض

تكن هناك تحفظات جوهرية من قبل لجنة المراجعة خالل المراجعة السنوية 
إلجراءات الرقابة الداخلية لعام 2022م فيما يتعلق بفعالية نظام الرقابة 

الداخلية لدى المصرف وإجراءته، مما يؤكد على كفاءة نظام الضوابط الرقابية 
المعمول به في مصرف اإلنماء وفعاليته. 

المساهمات االجتماعية للمصرف  
قام المصرف خالل العام 2022 بتنفيذ عدد من المساهمات واألنشطة 

والمبادرات االجتماعية على النحو اآلتي:

دعم تجهيز جناح االختراعات والحضارة اإلسالمية في واحة العلوم بمركز  	
القصيم العلمي

مكافأة طالب المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين في معرض  	
آيسف 2022

دعم مشروع تأسيس معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة 	

 التبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري )إحسان( في شهر رمضان خالل  	
عام 2022م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين 

ُعقد اجتماع للجمعية العامة العادية للمصرف في تاريخ 2022/04/13م، وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء الذين حضروا االجتماع:

سجل الحضوراسم العضو

سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل )رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجمعية( 

معالي الدكتور/حمد بن سليمان البازعي )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل

سعادة األستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين

سعادة األستاذ/مطلق بن حمد المريشد

سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر

سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك

دعم مركز التميز للتوحد بالرياض. 	

دعم األسر المنتجة من خالل تمكينهم من بيع األطعمة لموظفي المصرف  	
بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية )مشروع تسعة أعشار(

المشاركة في نشر البرامج والرسائل التوعوية من خالل القنوات الرقمية  	
للمصرف )على سبيل المثال الصراف اآللي ووسائل التواصل االجتماعي، 

وشاشات الفروع، وشاشات التوقف(

 تنظيم العديد من حمالت التبرع بالدم وبشكل دوري بالتعاون مع  	
كبرى المنشآت الصحية بالمملكة كمستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث

 تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية للمكفوفين من خالل تجهيز  	
أجهزة الصراف اآللي بلوحات مفاتيح متوافقة مع لغة برايل باإلضافة إلى 

الدعم الصوتي

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للمصرف وشركاته 
التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال 

المصرف وإسهامه في النتائج 
يتمثل النشاط األساسي لمصرف اإلنماء، باعتباره مؤسسة مصرفية، في 
تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية وضوابطها، ويحرص المصرف على تفهم احتياجات العمالء 
والسعي لتلبيتها، كما يحظى بقدرة تنافسية متميزة في السوق. وفي مثل 

هذه البيئة االقتصادية الديناميكية، يقدم المصرف هذه الخدمات من خالل 
 للنساء( و4 مراكز مبيعات، وذلك بدعم من 

ً
104 موقًعا، )104 للرجال و78 قسما

منصات رقمية متعددة تعمل بأحدث التقنيات، وكوادر بشرية احترافية وعلى 
درجة عالية من الكفاءة والتدريب، وقنوات يسهل الوصول إليها، بما في ذلك 
موقع مصرف اإلنماء )www.alinma.com( اإللكتروني، وتطبيق مصرف اإلنماء، 

وهاتف مصرف اإلنماء وبريده اإللكتروني، باإلضافة إلى شبكة متنامية تضم 
1,564 من أجهزة الصراف اآللي المنتشرة في جميع ربوع المملكة العربية 

السعودية. ويحرص المصرف أثناء تقديم هذه الخدمات لعمالئه الكرام على 
االلتزام بأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الحد من معدالت البطالة 

وتمكين المرأة وتوفير مصادر التمويل للجميع.

يوضح الرسم البياني الوارد أدناه أنشطة المصرف ونسبة مساهمة هذه 
األنشطة في إجمالي اإليرادات التي يحققها: 

مكونات دخل العمليات )بالمليون ريال سعودي(

أرباح تحويل العمالت األجنبية

%4

مكاسب/أرباح 
االستثمار

%4

رسوم الخدمات 
المصرفية

%15

الدخل من 
التمويل

%76

دخل من 
مصادر أخرى

%1
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الخطط المستقبلية 
سيواصل المصرف تنفيذ خططه الطموحة لزيادة أنشطته وعملياته من 

خالل تقديم العديد من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع األحكام 
والضوابط الشرعية مع االستثمار في أحدث التقنيات والتركيز على المصرفية 
الرقمية، وزيادة قاعدة العمالء من األفراد والشركات وزيادة محفظة التمويل 

وودائع العمالء، باإلضافة إلى التوسع في تقديم خدمات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. وفي سبيل المواكبة للبيئة المصرفية المتغيرة، أعد مصرف 
 اإلنماء خطة نمو طموحة ومفصلة لألعوام 2021م – 2025م وتم تحقيق 

71% من المبادرات المطروحة. 

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها 
المصرف وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها 

في إطار ممارسة األعمال المصرفية االعتيادية، يتعرض المصرف، كغيره من 
المصارف، إلى مخاطر مختلفة، وهناك عدد من األنظمة واإلجراءات السارية 

في المصرف والتي تهدف إلى تحديد جميع المخاطر الرئيسية التي يمكن أن 
يواجهها المصرف ومراقبتها واإلبالغ عنها. وتتضّمن هذه المخاطر الرئيسية 

التي يمكن أن يواجهها المصرف ما يلي: 

أ- مخاطر االئتمان 
ف مخاطر االئتمان على أنها المخاطر الناتجة عن إخفاق األطراف  عرَّ

ُ
 ت

األخرى في الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف عند استحقاقها مما قد يؤدي 
إلى تكبد المصرف لخسائر مالية، ويدير مصرف اإلنماء مخاطر االئتمان لديه 

من خالل وضع سياسات وإجراءات مالئمة، توفر إرشادات حول األسواق 
المستهدفة ومعايير قبول المخاطر والحد األدنى من اإلفصاحات المطلوبة 

ز باإلضافة إلى 
ُّ
 من العمالء وعمليات المراجعة والموافقة وحدود الترك

ل المصرف 
َّ
اإلدارة اليومية للحسابات. ولضمان سالمة الفحص االئتماني، شك

مجموعة مستقلة إلدارة المخاطر تمثلت إحدى مهامها في تطبيق سياسة 
مخاطر االئتمان ومتابعتها، وعمليات االئتمان وما يتعلق بها من مستندات 

بعد اعتمادها، كما تتولى المجموعة مسؤولية متابعة أي مشكالت ائتمانية 
قد تطرأ في تمويالت العمالء. 

ب- مخاطر السوق: 
تمثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية 

 المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغييرات في محددات السوق مثل 
أسعار األسهم، ومعدل العائد، وأسعار الصرف األجنبي، وأسعار السلع، 

 ويتولى فريق إدارة مخاطر السوق في مجموعة إدارة المخاطر 
 مهام متابعة ومراقبة مخاطر السوق والسيولة التي قد يتعرض 

لها المصرف. 

ج- مخاطر السيولة: 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي قد تواجه المصرف في الوفاء 

سدد عن طريق النقد أو عن 
ُ
بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي ت

طريق موجودات مالية أخرى. وتنشأ مخاطر السيولة في حاالت عدم استقرار 
األسواق أو في حاالت انخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما قد يؤدي 

إلى النقص الفوري في بعض مصادر األموال، وللحد من هذه المخاطر، عمدت 
إدارة المصرف إلى تنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات مع مراعاة 

احتياجات السيولة، واالحتفاظ برصيد مالئم من النقد وما في حكمه. ويتولى 
مجلس اإلدارة ولجان اإلدارة األخرى مراقبة مستوى تعرض المصرف للمخاطر 

ل مجلس اإلدارة لجنة المخاطر 
ّ
ا، وباإلضافة إلى ذلك، شك

ً
المشار إليها آنف

بهدف مساعدته في اإلشراف على عملية إدارة المخاطر المؤسسية وتولي 
المسؤوليات األخرى ذات الصلة. 

وقد أظهرت كافة األنشطة المصرفية الرئيسية لمصرف اإلنماء نمًوا إيجابًيا خالل عام 2022م، إذ ارتفع إجمالي الموجودات من 173,476 مليون ريال سعودي في 
عام 2021م، إلى 200,436 مليون ريال سعودي في عام 2022م، بزيادة قدرها 16%. كما سّجلت محفظة التمويل زيادة نسبتها 16% لتصل إلى 146,492 مليون 

 بقيمة 126,271 مليون ريال سعودي في عام 2021م.
ً

ريال سعودي في ديسمبر 2022م، مقارنة

)بالمليون ريال سعودي(المركز المالي

2018م2019م2020م2021م 2022م

146,492126,271111,19694,80183,889صافي التمويل

38,52933,27829,52623,47818,399االستثمارات

200,436173,476156,877131,839121,538إجمالي الموجودات

145,168121,061119,454102,06390,128ودائع العمالء

168,560142,765132,448109,395100,240إجمالي المطلوبات

31,87630,71124,42922,44521,298حقوق المساهمين

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات المصرف وشركاته التابعة 
تتحقق كافة اإليرادات تقريًبا التي سجلها مصرف اإلنماء للسنة المالية 2022م من أنشطته المصرفية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ويتم تقسيم 

مناطق العمل بالمصرف إلى خمس مناطق، ويبين الجدول التالي توزيع اإليرادات حسب المناطق خالل عام 2022م. 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات المصرف لعام 2022م

)بالمليون ريال سعودي(إجمالي اإليرادات

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
الوسطى

اإلجمالي

6535891051086,5087,963السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

54749388905,4426,660السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إيضاح ألي فروقات جوهرية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها المصرف 

معدل التغير %التغيرات )+( )-(2021م2022مالوصف

6,0665,14092618صافي الدخل من االستثمار والتمويل

1,8971,51937825الرسوم وإيرادات التحويل للعمالت األجنبية واإليرادات األخرى

7,9636,6601,30320إجمالي دخل العمليات

17)407()2,358()2,765(مصاريف العمليات* 

5,2024,28891421صافي الدخل قبل حسم المخصصات

6-77)1,266()1,189(مخصصات التمويل والموجودات األخرى

3,5992,70989033صافي الدخل بعد الزكاة

*يتضمن صافي خسائر/أرباح الشركات التابعة

األصول والخصوم والنتائج  في السنوات المالية الخمس األخيرة 

)بالمليون ريال سعودي(النتائج التشغيلية

2018م2019م2020م2021م 2022م

6,0665,1404,6484,3233,798صافي الدخل من االستثمار والتمويل

1,8971,5191,0341,2871,047الرسوم وإيرادات التحويل للعمالت األجنبية واإليرادات األخرى

7,9636,6605,6825,6104,845إجمالي دخل العمليات

)1,856()2,077()2,066()2,358()2,765(مصاريف العمليات*

5,2024,2883,6203,5232,984صافي الدخل قبل حسم المخصصات

)467()706()1,418()1,266()1,189(مخصصات التمويل والموجودات األخرى

4,0133,0222,2022,8162,517صافي الدخل قبل الزكاة

340**)282()236()312()414(الزكاة

3,5992,7091,9662,5352,857صافي الدخل بعد الزكاة

 * يتضمن صافي خسائر/أرباح الشركات التابعة
** يتضمن مبالغ مستردة لحساب مصاريف الزكاة ومخصصات سنوات سابقة تتعلق بالزكاة تم تضمينها بموجب اتفاقية التسوية التي تمت بين المصرف وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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إجمالي الموجودات )مليار ريال سعودي(

20182019202020212022

250

200

150

100

50

0

%16+

التمويل )مليار ريال سعودي(

20182019202020212022

150

120

90

60

30

0

معدل نمو سنوي مركب بنسبة +%15

%16+

االستثمارات )مليار ريال سعودي(

20182019202020212022

40

32

24

16

8

0

معدل نمو سنوي مركب بنسبة +%20

20182019202020212022

%20+

ودائع العمالء )مليار ريال سعودي(

150

120

90

60

30

0

معدل نمو سنوي مركب بنسبة +%13

%33+

صافي الدخل )بماليين الرياالت(

20182019202020212022

4,000

3,200

2,400

1,600

800

0

معدل نمو سنوي مركب بنسبة +6 %
% 9+

إجمالي مصاريف العمليات )بماليين الرياالت(
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النتائج المالية

الشركات التابعة لمصرف اإلنماء 
يملك مصرف اإلنماء ست )6( شركات تابعة تمارس مختلف أنشطة األعمال. فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

نسبة ملكيةرأس المالالشركة التابعة
المصرف

الدولة محل التأسيسالدولة محل العملياتنطاق العمل الرئيسي

شركة اإلنماء لالستثمار 
)شركة مساهمة مقفلة(

 رأس المال المصـرح 
 به 1,000 مليون 

ريال سعودي، ورأس 
المال المدفوع 500 

مليون ريال سعودي

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد 100
بالتغطية واإلدارة، والترتيب، وتقديم 
المشورة والحفظ في أعمال األوراق 

المالية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

 شركة التنوير العقارية 
)شركة ذات مسؤولية 

محدودة(

 100,000 ريال 
سعودي

تسهيل تمويل الرهن العقاري 100
 عن المصرف، بملكية 

ً
واالحتفاظ نيابة

العقارات المملوكة/المرهونة كضمانة 
مقابل التمويل المقدم من المصرف

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة وكالة اإلنماء للتأمين 
التعاوني )شركة ذات 
 مسؤولية محدودة( 

)تحت التصفية(

 3 ماليين ريال 
سعودي

تعمل الشركة وفق ضوابط البنك 100
المركزي السعودي وتمارس نشاطها 

كوكيل لشركة اإلنماء طوكيو مارين 
)شركة زميلة(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة التقنية المالية 
السعودية )شركة مساهمة 

مقفلة(

100 مليون ريال 
سعودي

 تقديم منتجات وخدمات مالية 100
بالتعاون مع المصارف، إلى جانب توفير 

المنصات المالية الرقمية، ومزاولة 
نشاط الوكالة المصرفية لتقديم 

خدمات المدفوعات للتجارة اإللكترونية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة اإلنماء إسناد )شركة 
ذات مسؤولية محدودة(

 500,000 ريال 
سعودي

توفير خدمات اإلسناد ودعم األعمال 100
للمصرف )خدمات العمالء، والدعم 

اإلداري، والدعم الفني(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة اإلنماء ذات األغراض 
الخاصة المحدودة

 50,000 دوالر 
أمريكي

 تنفيذ معامالت المشتقات 100
 المالية واتفاقيات إعادة الشراء 

مع البنوك الدولية

المملكة العربية 
السعودية

جزر كايمان

% 4-

المحمل على مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
بعد حسم المبالغ المستردة )بماليين الرياالت(

20182019202020212022
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إجمالي دخل العمليات )بماليين الرياالت(
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*يشمل مصاريف مخصصات التمويل والموجودات األخرى
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باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله، يمتلك المصرف سيطرة فعلية على الصناديق المذكورة أدناه، ويتم توحيد القوائم المالية لهذه الصناديق مع 
القوائم المالية للمصرف:

صافي موجودات أغراض الصندوق الصندوق االستثماري 
الصندوق

 نسبة ملكية 
المصرف

 الدولة محل 
التأسيس

 الدولة محل 
العمليات

االستثمار في سلة الصكوك السيادية المحلية صندوق اإلنماء للصكوك
الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية

1,265 مليون ريال 
سعودي

المملكة العربية 92.4
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

 صندوق اإلنماء 
لإلصدارات األولية

 تعزيز رأس المال على المدى البعيد من 
خالل االستثمار بشكل رئيسي في شركات 

مساهمة سعودية

149 مليون ريال 
سعودي

المملكة العربية 70.9
السعودية

المملكة العربية 
السعودية 

يلخص الجدول التالي أنشطة العمليات وإجمالي إيرادات الشركات التابعة، ويحدد إسهاماتها في حجم أعمال المصرف ونتائجه:

إيرادات النشاط
)بالمليون ريال سعودي(

النسبة
%

36945إدارة صناديق االستثمارات

9211االستثمارات البنكية والوساطة

36544أخرى

826100إجمالي إيرادات العمليات

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة 

أدوات الديناألسهم  اسم الشركة التابعة

عدد 
األسهم

نسبة ملكية 
المصرف %

عدد أدوات 
الدين

ملكية 
المصرف

––50,000,000100شركة اإلنماء لالستثمار

––10,000,000100شركة التقنية المالية السعودية

––300,000100شركة وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني

––50,000100شركة اإلنماء إسناد

––10,000100شركة التنوير العقارية

––50,000100شركة اإلنماء ذات األغراض الخاصة المحدودة

سياسة توزيع أرباح األسهم 
نصت المادة )45( من النظام األساس للمصرف على أن ُيوزع المصرف ما حققه 

من دخل صاٍف بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى، وتكوين 
االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وأي 

بنود أخرى يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة 
البنوك وتوجيهات البنك المركزي السعودي، على النحو اآلتي: 

حتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة الخاصة بالمساهمين، ويدفع المصرف 
ُ
ت  .1

هذه المبالغ للجهات المختصة.
ُيرحل ما ال يقل عن )25%( خمسة وعشرين بالمائة من المتبقي من األرباح   .2

الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إلى أن يصبح االحتياطي 
المذكور مساوًيا لرأس المال المدفوع.

ُيخصص مبلغ ال يقل عن )5%( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع للتوزيع   .3
ا لما يقترحه مجلس اإلدارة وتعتمده الجمعية 

ً
على المساهمين طبق

العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال 
تكفي لدفع هذه النسبة، ال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة 
أو السنوات التالية، وليس للجمعية العامة أي حق في أن تقرر توزيع نسبة 

من األرباح تزيد على ما أوصى به مجلس اإلدارة.
ُيستخدم الرصيد المتبقي من األرباح )بعد تخصيص المبالغ المذكورة في   .4

الفقرات 1 و2 و3 أعاله( على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره 
الجمعية العامة.

يحق للجمعية العامة بتوصية من مجلس اإلدارة أن تخصص من صافي   .5
عنى بتقديم خدمات اجتماعية لموظفي 

ُ
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات ت

المصرف أو لمعاونة ما يكون قائًما من هذه المؤسسات.
 لقرار الجمعية العامة 

ً
6. تدفع األرباح السنوية إلى المســــــاهمين وفقا

 
ً
الصــــــادر بهذا الشــــــــأن، وتدفع األرباح المرحلية إلى المساهمين وفقا

لقرار مجلس اإلدارة بعد تفويض المجلس من قبل الجمعية العامة بهذا 
الشـــــــــأن، ويحدد القرار تاريخ االســــــــتحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية 
األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية 

اليوم المحدد لالستحقاق. 

اعتمد مجلس اإلدارة تخصيص صافي الدخل على النحو اآلتي:

 2022م )بالمليون 
ريال سعودي(

3,599صافي الدخل للسنة

لة من السنة السابقة 3,619األرباح المحتجزة – الُمرحَّ

7,218الرصيد المتاح للتخصيص

)900(المحول إلى االحتياطي النظامي )25% من صافي الدخل(

)896(توزيعات أرباح مرحلية عن النصف األول من عام 2022م، تمثل 4.5% من قيمة السهم االسمية

)996(توزيعات أرباح ختامية عن النصف الثاني من العام 2022م، تمثل 5% من قيمة السهم االسمية

)150(تكاليف صكوك الشريحة األولى

9صافي المحول لالحتياطيات األخرى

لة إلى السنة القادمة 4,285األرباح المحتجزة – الُمرحَّ

 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس 
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( ممن أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )85( من 

 "قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة "، إضافة إلى أي تغيير في تلك الحقوق خالل 
السنة المالية األخيرة 

يوضح الجدول اآلتي ملكية كبار المساهمين في أسهم المصرف خالل السنة المالية 2022م:

نهاية السنةبداية السنةاالسم

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

200,000,00010200,000,00010صندوق االستثمارات العامة

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصرف أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو 

تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة 
وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

نسبة التغيرصافي التغيرنهاية السنةبداية السنةاالسم

%أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

––400,0003400,0003سعادة الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الحقيل1.

14.04-)2,333(–14,288–16,621سعادة األستاذ/أنيس بن أحمد موءمنه2.

–––1–1سعادة األستاذ/أحمد بن عبدالله آل الشيخ3.

–––1,333–1,333سعادة األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن دايل4.

–––2,145–2,145سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس5.

2,6503.78–72,840–70,190سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر6.

50100–50–0سعادة األستاذ/هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك7.
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وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 نسبة التغير صافي التغيرنهاية السنةبداية السنةاسم الشخص المنتمي لكبار التنفيذيين

%أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

71,14730.15–307,100–235,953سعادة األستاذ/عماد بن عبدالرحمن البتيري1.

91,3472039.91–95,825–4,478سعادة األستاذ/عبدالله بن جمعان الزهراني2.

42,93629.65–187,723–144,787سعادة األستاذ/مشاري بن عبدالعزيز الجبير3.

47,039855.25–52,539–5,500سعادة الدكتور/محمد بن سلطان السهلي4.

57,600100.00–57,600–0سعادة األستاذ/حمود بن عبدالعزيز الحميدان5.

5.30-)8,400(–150,000–158,400سعادة األستاذ/إياد بن أسامة العثمان6.

29,70422.48–161,814–132,110سعادة األستاذ/ياسر بن عبدالعزيز المرشدي7.

96.10-)3,027(–123–3,150سعادة األستاذ/هشام بن عبدالله الطريقي8.

28,27967.50–70,176–41,897سعادة األستاذ/عبدالله بن محمد السالمه9.

3,00075.00–7,000–4,000سعادة األستاذ/مشعل بن حمد الربيعة10.

طلبات المصرف لسجل المساهمين  
يوضح الجدول التالي عدد وتواريخ وأسباب طلبات المصرف لسجل المساهمين:

طبيعة الطلباتالتاريخ – 2022م

تحديث سجل المساهمين19 يناير 1.

تحديث سجل المساهمين02 فبراير2.

تحديث سجل المساهمين03 مارس3.

اجتماع الجمعية العامة17 مارس4.

تحديث سجل المساهمين22 مارس5.

تحديث سجل المساهمين03 أبريل6.

تحديث سجل المساهمين09 مايو7.

تحديث سجل المساهمين06 يونيو8.

تحديث سجل المساهمين03 يوليو9.

تحديث سجل المساهمين03 أكتوبر10.

تحديث سجل المساهمين02 نوفمبر11.

تحديث سجل المساهمين13 نوفمبر12.

وصف ألي صفقة بين المصرف وطرف ذي عالقة  
يتعامل المصرف في إطار ممارسة أعماله المصرفية االعتيادية مع أطراف ذوي عالقة، وتخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنسب المنصوص عليها في 

نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. يبين الجدول التالي األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 
والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2022م

 2022م )باأللف 
ريال سعودي(

 2021م )باأللف 
ريال سعودي(

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين والشركات ذات الصلة

50,50343,658تمويل كبار التنفيذيين

935,993745,520تمويل األطراف ذوي العالقة

107,960323,538ودائع العمالء*

70,21466,680االستثمارات في شركات تابعة

صناديق المصرف االستثمارية

625,7081,755,631استثمارات في صناديق استثمارية

––تمويل صناديق استثمارية

796,174216,662ودائع من صناديق استثمارية

50,388–تمويل من صناديق استثمارية

*تضم ودائع العمالء في المقام األول الودائع من كبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة

)أ( فيما يلي تحليل لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة، المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:

 

 2022م  )باأللف 
ريال سعودي(

 2021م )باأللف 
ريال سعودي(

20,41310,877الدخل من التمويل

3,80325,151العائد على استثمارات العمالء ألجل

378,163332,191أتعاب خدمات مصرفية، صافي

9,0866,860مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 

تتوافق سلف المدراء التنفيذيين ومصاريفهم مع ظروف العمل العادية. 

)ب( فيما يلي تحليل إلجمالي التعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خالل العام:

 2022م  )باأللف 
ريال سعودي(

 2021م )باأللف 
ريال سعودي(

80,60471,363مزايا قصيرة األجل

7,3127,682مكافأة نهاية الخدمة
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 فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء 
ً
 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون المصرف طرفا

 مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وفي حال اليوجد فعلى 
المصرف تقديم إقرار بذلك 

مبلغ العمل او طبيعة العمل او العقداسم المنشأة
العقد

مدة العمل او 
العقد

شروط العمل او 
العقد

اسم العضو/كبار التنفيذين أو أي شخص ذي
عالقة بأي منهم

 شركة اإلنماء 1.
طوكيو مارين

 إصدار وتجديد وثائق 
التأمين وخدمات تقنية 

المعلومات

ال توجد شروط 2022م43,071,468
تفضيلية

 عبدالله بن علي الخليفة )الرئيس  	
 التنفيذي مصرف اإلنماء( )عضو غير 
تنفيذي في اإلنماء طوكيو مارين( 

عماد بن عبدالرحمن البتيري )رئيس مجموعة  	
الشركات لمصرف اإلنماء( )عضو غير تنفيذي 

في اإلنماء طوكيو مارين( 

 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس  	
 )

ً
)الرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء سابقا

)رئيس مجلس إدارة اإلنماء طوكيو مارين(

 اتفاقية مستوى شركة إرسال2.
 الخدمة من قبل قطاع 
تقنية المعلومات في 

مصرف اإلنماء

ال توجد شروط 2022م4,000,000
تفضيلية

عبدالله بن علي الخليفة )الرئيس التنفيذي( 	

 عبدالله بن جمعان الزهراني  	
)رئيس مجموعة الخزينة(

صالح بن عبدالله الزميع )النائب األول للرئيس  	
التنفيذي، رئيس المجموعة التنفيذية 
لمصرفية األفراد والمصرفية الرقمية(

تسجيل وتوثيق عقود تأجير شركة سجل3.
السيارات وتمويل األفراد و 

الشركات

ال توجد شروط 2022م189,500
تفضيلية

 هشام بن عبدالله الطريقي  	
)رئيس قطاع االئتمان(

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة و المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي 
مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها 

ما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية والمستحقة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

 المبلغ المسدد البيان
)ماليين الرياالت(

 المبلغ المستحق 
)ماليين الرياالت(

وصف موجز عن المبالغ المستحقة و المسددة

المبلغ المسدد يمثل الزكاة المدفوعة عن العام 2021م، ويمثل المبلغ المستحق الزكاة 311.54413.76الزكاة
المحسوبة عن العام المالي 2022م والتي سيتم دفعها في شهر أبريل 2023م

المبلغ المسدد يمثل ضريبة االستقطاع المدفوعة للفترة من ديسمبر 2021م وحتى نوفمبر 28.680.9ضريبة االستقطاع
 2022م، ويمثل المبلغ المستحق ضريبة االستقطاع لشهر ديسمبر 2022م، والمستحق 

دفعها في شهر يناير 2023م

ضريبة القيمة 
المضافة

 المبلغ المسدد يمثل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للفترة من ديسمبر 2021م وحتى 216.2816
نوفمبر 2022م، ويمثل المبلغ المستحق ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر 2022م، 

والمستحق دفعها في شهر يناير 2023م.

بيان بقيمة أي استثمارات واحتياطيات تم إنشاؤها 
لصالح موظفي المصرف 

ا ألحكام نظام العمل السعودي. 
ً

دفع المزايا والتعويضات للموظفين وفق
ُ
ت

وقد بلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمة المستحق للموظفين في تاريخ 31 
ديسمبر 2022م  464 مليون ريال سعودي، كما يودع المصرف مساهمات 

ا 
ً

شهرية لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لصالح منسوبيه وفق
لنظام العمل السعودي.

إقرارات مجلس اإلدارة  
يتبع المصرف لدى إعداد القوائم المالية الموحدة ما يلي: 

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   )أ( 
السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة 

السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، ويشار إليها مجتمعة 
"بالمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية"

أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة  )ب( 
العربية السعودية والنظام األساس للمصرف. 

يؤكد مجلس اإلدارة على اآلتي: 

إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.  .1
إعداد نظام الرقابة الداخلية بناًء على أسس سليمة وتنفيذه بفعالية.  .2
عدم وجود أي شكوك تذكر بشأن قدرة المصرف على مواصلة نشاطه.  .3

أسهم الخزينة وقيمتها وتفاصيلها 
تملك المصرف جزء من أسهمه على فترات متفرقة خالل عامي 2010م 

و2011م، بغرض منحها لفئة محددة من موظفيه ممن تنطبق عليهم الشروط. 
وإلى أن يتم نقل ملكية األسهم إلى المستفيدين الحقيقين من الموظفين، 

فإن تلك األسهم يتم التعامل معها كأسهم خزينة تستخدم في تمويل خطط 
مكافآت الموظفين طويلة األجل التي تدفع على أساس األسهم، كما هو 

مبين في اإليضاح رقم 17 و 22 من القوائم المالية الموحدة للمصرف للفترة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها المصرف:

 عدد أسهم الخزينة التي يحتفظ بها المصرف كما في 
31 ديسمبر 2022م

القيمة )بالريال 
السعودي(

8,534,78266,021,172

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 
 أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين 

عن أي مكافآت 
ال تتوفر لدى المصرف أي معلومات بشأن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل 
بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن الحق في 

الحصول على أي مكافآت أو تعويضات. 

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 
مساهمي المصرف عن أي حقوق في األرباح 

ا في أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أي 
ً

ل المصرف طرف
ّ
لم يشك

عة من المصرف.
ّ

مساهم عن الحق في الحصول على أي أرباح موز

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للمصرف أو ألي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان 
يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة   

شروط العملالنشاط الرئيساسم الشركةاسم العضو

سعادة األستاذ/ مطلق بن حمد 
المريشد

سيتي جروب العربية 
السعودية

التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، 
 والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال 

األوراق المالية

ال يوجد شروط تفضيلية

سعادة األستاذ/ أنيس بن أحمد 
موءمنه

شراء وبيع وتملك العقارات واألراضي واستثمارها، دار التمليك
وإدارة برامج التمويل للغير

ال يوجد شروط تفضيلية
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اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر  

تعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرف اإلنماء كما يلي:

عدد الموظفيناإليرادات )بماليين الرياالت(نوع المنشأة

من 1 إلى 5من صفر إلى 3متناهية الصغر

من 6 إلى 49أكبر من 3 إلى 40صغيرة

من 50 إلى 249أكبر من 40 إلى 200متوسطة

 بلغ عدد موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المصرف 
 كما في نهاية العام المالي 2022م.

ً
)43( موظفا

في عام 2022، حقق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من 
التطورات لتحسين أداء القطاع وتعزيز تجربة العمالء حيث يمكن تمثيل هذه 

التطورات فيما يلي: 

هيكل جديد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 	

منتجات وبرامج تمويل جديدة 	

تحسين سير العمل وإدارة الصعوبات التشغيلية  	

الهيكل الجديد: أنشأ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساًرا جديًدا يسمى 
شبكة مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلدارة جميع منتجات التمويل 
القائمة على البرامج. يستهدف هذا المسار بشكل أساسي عمالء المنشآت 

الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل تقديم منتجات متنوعة بمتطلبات سهلة 
وموافقة مرنة لتلبية احتياجاتهم المالية.

الشراكات والمنتجات وبرامج التمويل الجديدة: نجح قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في تقديم ستة منتجات جديدة في عام 2022 لتلبية االحتياجات 

المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة في مختلف 
القطاعات.

عام 2021م )بآالف الرياالت(

إجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – داخل المركز المالي
)On Balance Sheet(28,5871,084,4412,716,5423,829,570

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – خارج المركز المالي
)Off Balance Sheet(–55,716224,875280,591

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
3.03%2.15%0.86%0.02%التمويل في المركز المالي

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي 
2.01%1.61%0.40%0.00%التمويل خارج المركز المالي

396361,0691,744عدد معامالت التمويل )داخل وخارج المركز المالي(

28315168511عدد العمالء الممولين )داخل وخارج المركز المالي(

33403297733عدد معامالت التمويل بضمان برنامج كفالة

14,198326,604458,156798,958إجمالي مبالغ التمويل بضمان برنامج كفالة

التمويل القائم على الحساب الجاري – النفقات الرأسمالية 	

التمويل القائم على الحساب الجاري – الفواتير 	

التمويل القائم على الحساب الجاري – الرواتب 	

منتج خطابات ضمان حسن األداء  	

تمويل المستخلصات 	

تمويل االستثمار العقاري – التمويل القائم على التأجير 	

الشراكات واالتفاقيات مع الجهات الخارجية:

تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(  	
من خالل زيادة فرص التمويل من خالل بوابة التمويل

توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع الزراعية 	

التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة 	

تحسين سير العمل وإدارة الصعوبات التشغيلية:

أهم التحسينات الرئيسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم 
إجراؤها في عام 2022:

تحديد مسار سريع جديد للموافقات االئتمانية لتسهيل وتسريع عملية  	
الموافقة من خالل توفير المزيد من الصالحيات لممثلي قطاع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة

 تحسين وتطوير ألية العمل لتكون أكثر كفاءة وفعالية من حيث  	
المرونة والجودة

 تحسين مهارات مديري العالقة من خالل تقديم برنامج ائتمان مكثف  	
Moody's Analytics مصمم خصيًصا بواسطة

المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض واللقاءات لعرض خدماتنا  	
 ومنتجاتنا وزيادة حصتها في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة 

)مثل، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، ومعرض االمتياز الدولي(

شبكة المبيعات والتي تركز تمويل القطاع من خالل منتجات وبرامج تمويل  	
مرنة لقطاعات محددة وبشروط ميسرة

تطوير األعمال والمنتجات من خالل دراسة السوق وبناء شراكات استراتيجية  	
مع القطاع العام والخاص

 برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة )كفالة(:

واصل المصرف مساهمته في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر من خالل برنامج )كفالة( حيث تم تحقيق عدة انجازات في عام 2022م

أهم انجازات مصرف االنماء مع )كفالة( لعام 2022م:

استمر نمو محفظة التمويل من خالل برنامج )كفالة( بمعدل نمو بلغ %46 	

زيادة عدد الكفاالت المصدرة لعمالء المصرف بنسبة 67% خالل عام 2022م 	

نمو عدد عمالء المصرف تحت )كفالة( بواقع 59% بالمقارنة بعام 2021م 	

 نمو في التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل  	
)برنامج التمويل المضمون( تحت مظلة برنامج )كفالة( ضمن مبادرة البنك 

السعودي المركزي بنسبة 13% زيادة عن العام السابق

نمو محفظة منتج التمويل من خالل منتج تمويل نقاط البيع تحت مظلة  	
برنامج )كفالة( بنسبة بلغت %108

 حصل المصرف على المرتبة الرابعة بين الجهات التمويلية المتعاونة  	
مع )كفالة( من حيث عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بنهاية الربع 

الرابع لعام 2022م

عدد األيام التدريبية

162عدد أيام العمل التدريبية المقدمة لموظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فيما يلي أهم مؤشرات أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل العام 2022م مقارنة مع العام 2021م:

عام 2022م )بآالف الرياالت(

إجماليمتوسطةصغيرةمتناهية الصغر

)On Balance Sheet( 110,3621,626,4082,781,3964,518,166تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – داخل المركز المالي

)Off Balance Sheet( 3,403104,221230,722338,346تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – خارج المركز المالي

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي التمويل 
3.00%1.85%1.08%0.07%في المركز المالي

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي التمويل 
1.48%0.98%0.44%0.01%خارج المركز المالي

1711,0921,1382,401عدد معامالت التمويل )داخل وخارج المركز المالي(

3395181761,033عدد العمالء الممولين )داخل وخارج المركز المالي(

1277123731,212عدد معامالت التمويل بضمان برنامج كفالة

60,726561,060502,2391,124,025إجمالي مبالغ التمويل بضمان برنامج كفالة

شكر وتقدير  
يسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء أن يعرب عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه 

بجهود المصرف الدؤوبة وتفانيه على مدار عام 2022م، والتزامه بتحقيق 
تقدم قياسي يتماشى مع استراتيجيته الشاملة في سبيل تحقيق مساعيه 
 في المملكة. وتضّمنت اإلنجازات 

ً
في أن يصبح المصرف األسرع واألكثر مالئمة

التوسع في طرح المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء، والمدعومة بتعزيز 
القدرات الرقمية وأحدث التقنيات الناشئة، مع المحافظة في الوقت ذاته على 

متانة المركز المالي. كما شهد مصرف اإلنماء خالل العام نمًوا في قاعدة 
 عمالءه وعملياته بشكل عام، مما أسهم في التأثير بشكل إيجابي على 

نتائجه المالية.

وينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة للتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لعمالء 
المصرف ومساهميه على ثقتهم فيه وفي مجلس إدارته، كما يعرب عن وافر 

الشكر للجهات الحكومية والتنظيمية على ما قدموه لنا من توجيه ودعم 
وتعاون. والشكر موصول لمنسوبي ومنسوبات مصرف اإلنماء على جهودهم 

الدؤوبة وإسهاماتهم القّيمة في العمل على تحقيق أهداف المصرف.

 كما يتقدم مجلس اإلدارة وجميع منسوبي ومنسوبات المصرف بأسمى 
آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

 عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان 
 آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الخدمات الجليلة 

 والجهود الكبيرة التي يقدمها سموهما للوطن والمواطن، سائلين الله 
عز وجل أن ُيسدد على الخير خطى سموهما وأن يحفظ الله وطننا المعطاء 

من كل سوء ومكروه.
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