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يستعرض هذا  ،م2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  العاشريسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم التقرير السنوي 

أنشــ ة المصــرف، ألنتااجم المالية، أل   م المســتقبلية ةاإل ــافة رأس مال المصــرف ألاهمــهم المصــدرة، التقرير معلومات عن 

 إلى معلومات عن مجلس اإلدارة أللجانم المختلفة ألمعلومات أ رى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي هذا التقرير.

 

  رأس مال المصرف واألسهم المصدرة

( مليار أل مسمااة مليون 1,500,000,000(  مسة عشر مليار ريال مقسمة إلى )15,000,000,000)ةلغ رأس مال مصرف اإلنماء 

 متساألية القيمة، قيمة كل منها )
ً
 إمميا

ً
 ( عشرة رياالت ألجميعها أمهم عادية.10مهما

 

 أنشطة المصرف الرئيسية 

 ،ةالمتوافقة مع اهحكام ألالضواةط الشرعييتمثل النشاط الرايس للمصرف في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية 

أليعمل مصرف اإلنماء على تفهم احتياجات الشركاء ألالسعي لتقديم أرقى الخدمات المتاحة لشركاام من منشآت ألأفراد من 

 )161 الل )
ً
  90( موقعا

ً
مدعمة ةأحدث التقنيات ألالكفاءات م 2018ةنهاية عام ألذلك ( مراكز مبيعات 4، أل للنساء 67للرجال أل فرعا

، ألهاتف اإلنماء  www.alinma.comالبشـــــــرية المدرةة إ ـــــــافة إلى أحدث القنوات اإللكترألنية المعا ـــــــرة مثل إنترن  اإلنماء 

، ألجوال اإلنماء، ألت بيق اإلنماء للهواتف الذكية، ألشــــبكة الصــــرافات انلية المنتشــــرة في منالق المملكة التي 8001208000

. 1,485)م 2018عددها ةنهاية عام أل ل 
ً
 (  رافا

 

 فيما يلي ةيان ةتأثير اهنش ة الرايسية للمصرف ألإمهامها في إجمالي اإليرادات:

 النسبة%
 إيرادات النشاط

 )ةماليين الرياالت(
 

 ،  افيالد ل من االمتثمار ألالتمويل 3,798 %78

 الد ل من الرموم ألالخدمات المصرفية  731 %15

 اإليرادات اه رى 316 %7

 اإلجمالي 4,845 %100

 

 الشركات التابعة 

 الشركات التاةعة للمصرف:معلومات عن يمتلك المصرف ثالث شركات تاةعة تمارس نشالات مختلفة أليو ح الجدألل انتي 

المحل 

الرئيس 

 للعمليات

الدولة 

محل 

 التأسيس 

نسبة 

ملكية 

 المصرف 

 نشاطها الرئيس  رأس مالها
الشركة اسم 

 التابعة

المملكة 

 العرةية

 السعودية

المملكة 

 العرةية

 السعودية

المصـرح  المالرأس  100%

مليون ريال،  1,000ةم 

ألرأس المال المدفوع 

 مليون ريال 250

التعامل ةصفة أ يل ألألكيل ألالتعهد 

ألتقديم  ،ةالتغ ية ألاإلدارة، ألالترتيب

المشورة ألالحفظ في أعمال اهألراق 

 المالية

اإلنماء شركة 

 لالمتثمار

 (مساهمة شركة) 

المملكة 

 العرةية

 السعودية

المملكة 

 العرةية

 السعودية

مسك ألإدارة اه ول المفرغة للمصرف  ألف ريال 100 100%

من الغير على مبيل الضمانات كما يحق 

لها ةيع ألشراء ألإفراغ العقارات لألغراض 

 التمويلية التي أنشئ  من أجلها الشركة

التنوير شركة 

  العقارية

مسئولية  شركة ذات)

 (محدألدة

المملكة 

 العرةية

 السعودية

المملكة 

 العرةية

 السعودية

 واةط مؤمسة  الشركة ألفق تعمل مليون ريال 3 100%

النقد العرةي السعودي ألتمارس 

نشالها كوكيل لشركة اإلنماء لوكيو 

 مارين )شركة زميلة(

شركة ألكالة اإلنماء 

 للتأمين التعاألني

مسئولية  شركة ذات)

 (محدألدة
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 فيما يلي ملخص ةتأثير اهنش ة الرايسية للشركات التاةعة في حجم أعمال المصرف ألإمهامها ةالنتااج:

 النسبة%
 إيرادات النشاط

 )ةماليين الرياالت(
 

 إدارة  ناديق االمتثمارات 255 %72

 االمتثمارات البنكية ألالومالة  24 %7

 أ رىإيرادات  73 %21

 إيرادات العملياتإجمالي  352 100%

 

 تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم

 األسهم أدوات الدين
 اسم الشركة التابعة

 عدد اهمهم  ملكية المصرف عدد أدألات الدين  ملكية المصرف

 اإلنماء لالمتثمارشركة  25,000,000 100% - -

 العقاريةالتنوير شركة  10,000 100% - -

 شركة ألكالة اإلنماء للتأمين التعاألني 300,000 100% - -
 

 االئتماني للمصرفالتصنيف 

( مع نظرة مستقبلية BBB+)عند اإلنماء ألكالة التقييم االاتماني "فيتش" تصنيفها االاتماني لمصرف  أكدت ،م2018 الل العام 

 مستقرة.  

 

 النتائج المالية 

 لفترة الخمس منوات الما ية:المالية نتااج لاملخص  فيما يلي

 )ةماليين الرياالت(

 2014 2015 2016 2017 2018 المركز المالي

 53,637 57,006 70,312 79,063 83,685 التمويل،  افي 

 8,036 6,468 6,157 15,066 18,399 االمتثمارات 

 80,862 88,725 104,730 114,752 121,333 إجمالي الموجودات

 59,428 65,695 80,612 89,065 90,128 ألدااع العمالء 

 62,923 70,372 85,551 94,408 100,036 إجمالي الم لوةات

 17,939 18,352 19,178 20,344 21,298 حقوق المساهمين

 )ةماليين لرياالت(                                                                        

 2014 2015 2016 2017 2018 التشغيليةالنتااج 

 2,075 2,279 2,652 3,493 3,798 الد ل من االمتثمار ألالتمويل،  افي

 ويل العمالت، ألتحالد ل من الرموم ألالخدمات المصرفية

 ألاإليرادات اه رى

1,047 880 676 784 545 

 2,620 3,063 3,328 4,373 4,845 إجمالي د ل العمليات

 (1,194) (1,285) (1,513) (1,751) (1,861) العمليات إجمالي مصاريف

 1,426 1,778 1,815 2,622 2,984  افي الد ل قبل حسم المخصصات

 (162) (308) (313) (611) (467) مخصصات انخفاض قيمة التمويل ألالموجودات اه رى

 1,264 1,470 1,502 2,011 2,517  افي الد ل 
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 النتائج التشغيلية 

 ةلغ 
ً
  ـــــافيا

ً
 2,011ةصـــــافي د ل  مقارنةم 2018ديســـــمبر  31مليون ريال للعام المالي المنتهي في  2,517حقق المصـــــرف د ال

 . %25ةنمو نسبتم م 2017المالي  ريال للعاممليون 

 
 

نمو  افي الد ل مقارنة ةالفترات الساةقة إلى نمو محافظ التمويل ألاالمتثمار ألزيادة عمليات ألأنش ة المصرف  يعود مبب

 الرايسية. 

مليون  4,373مقارنة مع  ريال مليون 4,845  مبلغم 2018ديســـــــمبر  31ةلغ إجمالي د ل العمليات للعام المالي المنتهي في 

 م 2017ريال للعام المالي 
ً
  مسجال

ً
 ةنسبةمليون ريال  3,798إلى  ألالتمويل متثماراتاال د ل  افي رتفعا كما ، %11 ةنسبة نموا

د ل اهتعاب مجموع كما مـــــــجل  مليون ريال،  3,493  ةمبلغم 2017مقارنة ةما تم تحقيقم في العام المالي  %9 نمو ةلغ 

 ةنســــبة 
ً
 880مقارنة مع مليون  1,047حيث ةلغ  %19المصــــرفية ألد ل تحويل العمالت ألالعااد على امــــتثمارات اهمــــهم ارتفاعا

  العملياتألفي المقاةل ارتفع  مصاريف م. 2017للعام الما ي مليون ريال 
ً
لتبلغ م 2018للعام  %6 ةمبلغةمعدالت أقل نسبيا

مليون  722ةلغ   قيمةالنخفاض المخصــــصــــات  ةإ ــــافةقام المصــــرف . م2017مليون ريال للعام  1,746مليون ريال مقاةل  1,856

 لمت لبات المعيار الدأللي للتقارير المالية رقم ةالقيد على اهرةاح المبقاة ريال
ً
م. كما قام 2018في اهألل من يناير  9-ألفقا

م مقارنة مع 2018مليون ريال في نهاية عام  2,505لتبلغ مليون ريال  467ةمبلغ المصـــــرف ةتعزيز مخصـــــصـــــات انخفاض القيمة 

مواقع  5 ةإ ـــافةألا ـــل المصـــرف تنفيذ    م في التومـــع االمـــتراتيجي لفرألعم . كما م2017نهاية العام  مليون ريال 1,503

ةنهاية العام  1,485جهاز  ـــراف  لي ليبلغ إجمالي عدد أجهزة اإلنماء للصـــرف انلي  49مواقع للنســـاء ألعدد  4جديدة للرجال أل 

 . م2018
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 ربح السهم

مقارنة  %25ةنمو نسبتم م 2017ريال للعام المالي  1.35، مقارنة مع م2018العام المالي  ريال  الل 1.69 رةح السهم الواحد ةلغ

 ةالعام المالي الساةق. 

 

 المركز المالي

مليون ريال، في حين  83,685لتبلغ  %6مليون ريال، كما نم  محافظ التمويل ةنسبة  18,399لتبلغ  %22االمتثمارات ةنسبة   نم

مليون ريال  114,752مقارنة مع م 2018مليون ريال ةنهاية العام المالي  121,333لتبلغ  %6ةمعدل موجودات المصـــــــرف نم  

 . م2017ةنهاية العام المالي 
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النقد العرةي الســعودي  ةمؤمــســقبل من الودااع المعتمدة معدل التمويل على   انلية الجديدة الحتســاب أمــهمهذا ألقد 

 
ً
مليون ريال  90,128في تخفيض تكلفة الودااع حيث قام المصــــــرف ةزيادة اجمالي الودااع لتبلغ م 2018من شــــــهر أةريل  اعتبارا

 م.2017مليون ريال للعام  89,065مقارنة مع 

 

 
 

 حقوق ملكية المساهمين وكفاية رأس المال

مليون  20,344مليون ريال ةالمقارنة مع  21,298لتبلغ م 2018حقوق الملكية للمســـــــاهمين في نهاية العام المالي  ارتفع 

فقد حافظ المصرف على ألاالمتثمار محافظ التمويل المتوا ل لنمو ال.  ألعلى الرغم من م2017ريال في نهاية العام المالي 

الحد اهدنى  ، أليتجاألز%21ةنســـبة  كأحد أعلى المعدالت ةين المصـــارف في المملكة العرةية الســـعوديةمعدل كفاية رأس المال 

 . %8ألمت لبات ةازل ألهو  ،الم لوب للمصارف من قبل مؤمسة النقد العرةي السعودي

 

 
 
 رات في الحصص الرئيسةالتغي

 يو ح الجدألل 
 
 ألهم: %5رات في حصص المساهمين الذين تتجاألز ملكيتهم انتي التغي

 امم من تعود لم المصلحة م
   نهاية العام ةداية العام

 النسبة اهمهم النسبة اهمهم

 10.71% 160,701,000 %10.89 163,337,438 المؤمسة العامة للتقاعد 1

 10.00% 150,000,000 %0010. 150,000,000  ندألق االمتثمارات العامة 2

 5.10% 76,500,000 %5.10 76,500,000 المؤمسة العامة للتأمينات االجتماعية 3
 

 

 المركز المالي للقطاعات

 لمركز ألنتااج المصرف المالية حسب ق اعات العمل الرايسة: 
ً
 فيما يلي تحليال

 ةماليين الرياالت -  م2018

 اإلجمالي
االستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 إجمالي الموجودات 18,548 69,716 31,790 1,279 121,333

 إجمالي الم لوةات 70,893 6,873 21,882 388 100,036

 إجمالي د ل العمليات 1,752 1,770 968 355 4,845

59,428 

65,695 

80,612 

89,065 90,128

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

 100,000

2014 2015 2016 2017 2018

(بماليين الرياالت)ودائع العمالء
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 ةماليين الرياالت -م  2017 

 اإلجمالي
االستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

 إجمالي الموجودات 17,703 65,936 30,385 728 114,752

 إجمالي الم لوةات 59,482 9,166 25,689 71 94,408

 إجمالي د ل العمليات 1,622 1,700 717 334 4,373
 

 جغرافي إلجمالي اإليراداتالتحليل ال

الســعودية، أليتم تقســيم منالق العمل  العرةية المملكة دا ل نشــالاتم من أمــامــي ةشــكل المصــرف إيرادات معظم تتحقق

 :اإليرادات حسب المنالق توزيع التالي الجدألل أليبين منالق  مسةالمصرف إلى 

 ماليين الرياالتة   

 اإلجمالي
المن قة 

 الوم ى

المن قة 

 الجنوةية

المن قة 

 الشمالية

المن قة 

 الشرقية

المن قة 

 الغرةية
 إجمالي اإليرادات للفترة

 م2018/ 31/12العام المالي المنتهي في  718 440 57 48 3,582 4,845

 م2017/ 31/12العام المالي المنتهي في  641 427 41 36 3,228 4,373
 

 شبكات الفروع وأجهزة الصراف اآللي

عدد مواقع مواقع للنســـــاء ألةذلك يكون إجمالي  4مواقع جديدة للرجال أل  5ةافتتاح م 2018قام المصـــــرف  الل العام المالي 

 منها  161 المصرف
ً
ألةذلك م 2018جهاز  راف  لي إ افي  الل عام  49للنساء إ افة إلى تشغيل عدد  67للرجال أل  94موقعا

  راف. 1,485، م2018ةلغ إجمالي عدد أجهزة  رافات اإلنماء انلية التي تم تجهيزها ألتشغيلها ةنهاية عام 
 

 أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى

ل القاام على المصـــرف  أر ـــدة ةلغ إجمالي
 
مليون  6,318  مبلغم 2018ديســـمبر  31ةتاريخ من مؤمـــســـات الق اع المالي التمو

ل  الل فترة أقصـــاها 
 
ل على المصـــرف  الل العام م2019 ديســـمبرريال ألتســـتحق مبالغ التمو

 
م 2018، أل ةلغ أعلى إجمالي تمو

ل الودااع قصيرة اهجل ةين البنوك ةغرض إدارة السيولة،  ال يوجد على المصرف أأل مليون ريال،  ألتمثل مبالغ   8,871 مبلغ
 
التمو

 أدألات دين ألاجبة السداد عند ال لب.   أي قرألض أأل للمصرف الشركات التاةعة
 

 سياسة توزيع أرباح األسهم

الصــافية التي  أأل المرحلية )نصــف مــنوي( توزع أرةاح المصــرف الســنويةأن ( من النظام اهمــاس للمصــرف على 43نصــ  المادة )

يحددها ةعد  صــــــم كل المصــــــرألفات العامة ألالتكاليف اه رى، ألتكوين االحتيالات الالزمة لمواجهة الديون المشــــــكوك فيها 

 ةما يتفق ألأحكام نظام مراقبة البنوك ألتوجيهاتتها يرى مجلس اإلدارة  ـــرألر  ألااللتزامات ال اراة التيأل ســـاار االمـــتثمارات 

 :انتيمؤمسة النقد العرةي السعودي على النحو 

المقررة على المساهمين، أليقوم المصرف ةدفع هذه المبالغ للجهات ألالضرااب تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة  .1

 المختصة.

من المتبقي من اهرةاح الصافية ةعد  صم الزكاة لالحتيالي النظامي إلى   مسة ألعشرألن ةالمئة( %25يرحل ما ال يقل عن ) .2

 على اهقل لرأس المال المدفوع.
ً
 أن يصبح االحتيالي المذكور مساأليا

(  مسة ةالمااة من رأس المال %5يخصص من الباقي من اهرةاح ةعد  صم االحتيالي النظامي ألالزكاة مبلغ ال يقل عن ) .3

 لما يقترحم مجلس اإلدارة ألتقرره الجمعية العامةالمدفوع للتوزيع عل
ً
ن ألإذا كان  النسبة المتبقية م ،ى المساهمين لبقا

اهرةاح المستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة ال يجوز للمساهمين الم البة ةدفعها في السنة أأل السنوات 

 رةاح تزيد على ما اقترحم مجلس اإلدارة.التالية، ألال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من اه
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( على النحو الذي يقترحم مجلس اإلدارة ألتقرره الجمعية 3،2،1يستخدم الباقي ةعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات ) .4

 العامة.

 لعاملييحق للجمعية العامة ةتو ية من مجلس اإلدارة أن تخصص من  افي اهرةاح مبالغ إلنشاء مؤمسات اجتماعية  .5

 من هذه المؤمسات
ً
  .الشركة أأل لمعاألنة ما يكون قااما

 

 أرةاح مقترح توزيعها للعام المالي ةالمصرف مجلس إدارة أأل ى 
ً
  ةلغم 2018تخصيص  افي الد ل على النحو انتي متضمنا

 :من قيمة السهم اإلممية %10نسبة تمثل مليون ريال  1,490

 التفا يل 
 م2017 م2018

 الرياالتةماليين 

 2,011 2,517  افي الد ل للسنة

 1,666 1,897 المرحلة من السنة الساةقة –اهرةاح المبقاة 

ا يضاف لم/)يخصم منم( انتي 
ً
 (70) (259) * بيةالمحامللمت لبات النظامية ألألفق

 3,607 4,155 الر يد المتاح للتخصيص

 (503) (629) من  افي الد ل( %25إلى االحتيالي النظامي ) المحول

 (1,192) (1,490) م 2018عن العام  أرةاح مقترح توزيعها

 (15) (45) ألأ رى لخدمات االجتماعية احول إلى احتيالي مال

 1,897 1,991 المرحلة إلى السنة القادمة –اهرةاح المبقاة 

 م على تفا يل إ افية عن الحركات المسجلة في ةند اهرةاح المبقاة. 2018المالية للعام المصرف قواام التغيرات في حقوق المساهمين  من *  تحتوي قاامة  

 

 االطار المحاسبي:

ألإرشادات مؤمسة النقد العرةي السعودي ، (IFRS) في إعداد القواام المالية المعايير الدأللية للتقارير المالية يتبع المصرف

 ألنظام الشركات في المملكة العرةية السعودية.مراقبة البنوك  ألنظامللمحامبة عن الزكاة، 

 

 التقارير المالية

 يؤكد مجلس اإلدارة على انتي:

القواام المــاليــة المعــدة من قبــل إدارة المصـــــــرف تعكس ةعــدل مركزه المــالي، ألنتــااج أعمــالــم، ألالتــدفقــات المــاليــة  .1

 الملكية.  ألالتغيرات في حقوق

عدا ما ذكر  فيمايتم ت بيق الســيامــات المحامــبية المالامة لظرألف المصــرف ةشــكل ثاة  في إعداد القواام المالية،  .2

ة إعداد القواام الماليألأحكام أمامية عند  كما يتم امتخدام تقديراتالمالية، المصرف قواام من  3رقم يضاح اإلفي 

 . المالية الموحدة للمصرف)د( من القواام 2كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 ةالشكل الصحيح.أعدت أن مجالت الحساةات  .3

 ةفعالية.  ألنفذأن نظام الرقاةة الدا لية أعد على أمس مليمة  .4

 قدرة المصرف على موا لة نشالم. في أنم ال يوجد أي شك يذكر  .5

 الل لد ول من قبل المصـــرف ( في القواام المالية الموحدة، لم يتم ا33ةخالف المعلومات الواردة في إيضـــاح رقم ) .6

هامة هي من أعضــــاء مجلس اإلدارة، أأل الرايس التنفيذي أأل مدير  في أي عقود فيها مصــــلحة م2018العام المالي 

 .ألهي شخص ذأل عالقة عام المالية

 مجلس اإلدارة

( 3العادية لمدة ) ( تســـعة أعضـــاء يعينهم المســـاهمون في الجمعية العامة9يتولى إدارة المصـــرف مجلس إدارة مؤلف من )

 .ثالث منوات
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 مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة:

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

ماجستير هندمة  ناعية جامعة 

الواليات ، جنوب كاليفورنيا

 المتحدة اهمريكية

العضو المنتدب ألزير الصناعة ألالكهرةاء، 

للشركة السعودية للصناعات اهمامية 

ةالمرتبة الراةعة نااب المدير العام )ماةك( 

 ةمركز اهةحاث ألالتنمية االجتماعيةعشرة 

إدارة  مجلس رايس

 الزامل مجموعة

 /المهندس معالي

 الزامل عبداللم ةن عبدالعزيز 

 (اإلدارة مجلس رايس)

 –محامبة -دكتوراه في الفلسفة 

الواليات  ،جامعة ألالية أألكالهوما

 المتحدة اهمريكية

مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي، 

 مدير عام الشركة الولنية للنقل البحري

 لرايسالنااب اهألل 

شركة عبدالل يف 

  جميل المحدألدة

 /الدكتور

 الغامدي ع يم ةن معد 

 ) اإلدارة مجلس رايس نااب)

جامعة غرب  –ماجســـتير محامـــبة 

أمريكـــا، زمـــالـــة المعهـــد -الينوي 

اهمريكي للمحامــــبين القانونيين 

(CPA) –  ــــحــــدة ــــمــــت ــــواليــــات ال ال

 اهمريكية

-المــدير العــام التنفيــذي للخــدمــات المــاليــة 

شركة عبدالل يف جميل المحدألدة، مدير عام 

مصـــلحة الزكاة ألالد ل، مدير إدارة المحامـــبة 

، ديمؤمــــســــة النقد العرةي الســــعو/العامة 

مســــــــــاعـــد مـــديـر إدارة الـتـــدقـيـق الـــدا لي 

 مؤمسة النقد العرةي السعودي./

 الرايس التنفيذي 

 مصرف اإلنماء

 /اهمتاذ

 عبدالعزيز ةن المحسن عبد 

 التنفيذي الرايس) الفارس

 (المنتدب ألالعضو

 –دكتوراه الفلسفة في االقتصاد 

الواليات  -جامعة ألالية كولورادأل 

 المتحدة اهمريكية

ألزارة المــاليــة للشـــــــئون االقتصــــــــاديــة، ألكيــل 

المنســــق العام للمفاأل ــــات لمجلس التعاألن 

 .لدألل الخليج العرةية

 نااب ألزير المالية

 

 /الدكتور معالي

 البازعي مليمان ةن حمد 

جامعة دندي -محامــبة ماجســتير

 ةري انيا-

المؤمـــــــســـــــة العامة للتقاعد، -مراقب دا لي 

مكتـب ألكيـل ألزارة  –مســـــــتشــــــــار اقتصــــــــادي 

المالية للشئون المالية الدأللية، مشرف ق اع 

المؤمــســة العامة للتقاعد،  –للشــئون المالية 

 مراقب مالي ةوزارة المالية

-مســــــتشــــــار مالي 

المؤمـــســـة العامة 

 للتقاعد

 /اهمتاذ

 الكثيري علي ةن معد 

جــامعــة  -ةكــالوريوس محــامـــــــبــة

 الملك معود

االمـــــــتثمـــارات كبير محللين المـــاليين ةـــإدارة 

المـــاليـــة ةـــالمؤمـــــــســـــــــة العـــامـــة للتـــأمينـــات 

 .االجتماعية

 تــــــــداأللمــــــــديــــــــر 

-االمـــــهم المحلية 

 شركة حصانة

 /اهمتاذ

 عبدالعزيز ةن عبدالمحسن 

 الحسين

جامعة  –ماجستير إدارة أعمال 

 -ماجستير هندمةمتانفورد، 

 المتحدة الوالياتجامعة ةرنستون 

 االمريكية

 

شركة  -ةالمالينااب الرايس التنفيذي للشئون 

، نااب الرايس لشئون الخدمات ماةك

 شركة ماةك -المشتركة

الرايس التنفيذي 

 لشركة التصنيع

 /المهندس

 المريشد حمد ةن م لق 

نورث  ،جامعة ماجستير اقتصاد

ةوم ن الواليات  –يسترن إ

 المتحدة االمريكية 

نمية اإلمالمية لتالرايس التنفيذي للمؤمسة 

مي الق اع الخاص، ةمجموعة البنك اإلمال

نااب المدير العام للمؤمسة ،  للتنمية

اإلمالمية لتنمية الق اع الخاص، كبير 

أ صاايين اقتصاديين ةوزارة المالية، المدير 

 البنك الدأللي  –التنفيذي المناألب للمملكة 

 –عضو منتدب 

الشركة السعودية 

لالمتثمار الزراعي 

االنتاج الحيواني أل

 )مالك(

 

 /اهمتاذ

 العبودي محمد ةن  الد 

جامعة  –ةكالوريوس إدارة أعمال  

الــــواليــــات  - جــــنــــوب الــــيــــونــــوي

 المتحدة اهمريكية

 /اهمتاذ رجل أعمال مدير عام مؤمسة أةانمي الصناعية

 أةانمي مليمان ةن محمد 
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 مجلس اإلدارة )لجنة المراجعة(:مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء اللجان من غير أعضاء 

 االسم   الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

 – العامة اإلدارة دكتوراه في

 أمريكا-جامعة ألالية فلوريدا 

عميد كلية العلوم اإلدارية، رايس قسم اإلدارة 

 العامة

أمتاذ جامعي 

 متقاعد

 /الدكتور

  النمر محمد ةن معود 

 المحامبة فيالفلسفة  دكتوراه

 ةري انيا-جامعة دندي  – ألالمالية

 الملك جامعة – المحامبة محا ر ةقسم

 في المساعد المالي الحساةات معود، مراجع

 السعودي الصناعية التنمية  ندألق

 التدريس هيئة عضو

 – المحامبة ةقسم

الملك  جامعة

 معود

 / الدكتور

 المنيف عبداللم ةن أحمد

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 

 ، كما هو مو ح في الجدألل انتي:م2018اجتماعات  الل العام المالي  (5)  مس المجلس ةعقد قام

 المما

حالة 

 العضوية
 عضوية في مجالس شركات أ رى

 تاريخ االجتماع

2
0
18

/
0
2

/
0
6

 

2
0
18

/
0
4

/
10

 

2
0
18

/
0
5

/
15

 

2
0
18

/
0
9

/
2
7

 

2
0
18

/
12/

0
9

 

وع
م
ج
م
ال

 

معــالي المهندس/ عبدالعزيز ةن عبداللم 

 )رايس مجلس اإلدارة( الزامل
 4 - √ √ √ √ شركة الصحراء، شركة مبكيم، مجموعة الزامل  مستقل

 4 √ √ - √ √ - مستقل )نااب الرايس( د.  معد ةن ع يم الغامدي

أ. عبدالمحسن ةن عبدالعزيز الفارس )الرايس 

 التنفيذي ألالعضو المنتدب(
 تنفيذي

ار،  لالمتثم، اإلنماء اإلنماء لوكيو مارينشركة 

 شركة إرمال للحواالت المالية المحدألدة
√ √ √ √ √ 5 

 البازعيمليمان حمد ةن  /معالي الدكتور
غير 

 تنفيذي
 5 √ √ √ √ √ نيالمباشركة ت وير  الجنوةية،اممن  شركة 

 أ. معد ةن علي الكثيري 
غير 

 تنفيذي
 5 √ √ √ √ √ لالمتثمار الصناعي  المجموعة السعودية

 المحسن ةن عبدالعزيز الحسينأ.  عبد 
غير 

 تنفيذي
- √ √ √ √ √ 5 

 م لق ةن حمد المريشد. م
غير 

 تنفيذي

شركة ميتي ، اإلنماء لوكيو مارينشركة 

 ، شركة معدنيةجرألب العرةية السعودية
√ √ √ √ √ 5 

 مستقل  الد ةن محمد العبودي. أ
الشركة السعودية أنفال كاةيتال، شركة 

 ألاالنتاج الحيواني )مالك(لالمتثمار الزراعي 
√ √ √ √ √ 5 

 5 √ √ √ √ √ - مستقل ةانميأأ. محمد ةن مليمان 

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

 :ألتشمل تلك اللجان ما يلي أللياتم،ألمسؤلجان تساعده على أداء مهامم  قام مجلس اإلدارة ةتكوين

 اللجنة التنفيذية -

 لجنة الترشيحات ألالمكافآت -

 المراجعةلجنة  -

  المخالرإدارة لجنة  -
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 اللجنة التنفيذية

 التي السل ات جميع تمارس للمصرف، اهماس النظام من( 20) المادة عليم نص  ما ألفق تنفيذية لجنة اإلدارة مجلس شكل

 اللجنة اجتماع أليكون اإلدارة مجلس رايس معالي راامتها أليتولى أعضاء  مسة من اللجنة ألتتكون اإلدارة مجلس لها يخولها

  التنفيذية
ً
 المالي العام  الل اجتماعات( 8) مانث ةعقد التنفيذية اللجنة قام  ألقد اهقل، على أعضاء ثالثة ةحضور  حيحا

 :انتي الجدألل في مو ح هو كما ،م2018

 االمم 

  تاريخ االجتماع

2
0
18

/
0

1
/

30
 

2
0
18

/
0
3

/
13

 

2
0
18

/
0
4

/
0

3
 

2
0
18

/
0
5

/
15

 

2
0
18

/
0

9
/

11
 

2
0
18

/
0
9

/
2

7
 

2
0
18

/
11/

13
 

2
0
18

/
12/

0
9

 

وع
م
ج
م
ال

 

 7 - √ √ √ √ √ √ √ معــالي المهندس/عبد العزيز ةن عبد اللم الزامل )رايس اللجنة( 

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ. عبد المحسن ةن عبد العزيز الفارس

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ. عبدالمحسن ةن عبدالعزيز الحسين

 7 √ √ √ - √ √ √ √ أ.  الد ةن محمد العبودي

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ أ. محمد ةن مليمان أةانمي

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 ارةاإلد لمجلس التو ية اللجنة مهام ألتشمل اإلدارة، مجلس يعينهم أعضاء أرةعة من ألالمكافآت الترشيحات لجنة تتكون

 ميامات ألأل ع للمصالح تعارض أي ألجود ألعدم المستقلين المجلس أعضاء امتقاللية من ألالتأكد المجلس لعضوية ةالترشيح

 كما م2018 المالي العام  الل (2) اجتماعين اللجنة عقدت ألقد التنفيذيين، ألكبار اإلدارة مجلس أعضاء ألتعويضات لمكافآت

 :انتي الجدألل في مو ح هو

 االمم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
29/01/2018 27/09/2018 

 2 √ √ اللجنة(د.  معد ةن ع يم الغامدي )رايس 

 2 √ √ أ. معد ةن علي الكثيري

 2 √ √ م. م لق ةن حمد المريشد 

 2 √ √ أ. محمد ةن مليمان أةانمي

 

 لجنة المراجعة

 لمراجعةا لجنة ألتتولى المجلس،  ارج من مستقلين اثنان منهما التنفيذيين غير من أعضاء ثالثة من المراجعة لجنة تتكون

 ألقد ين،الخارجي ألالمراجعين الدا لية المراجعة أعمال على ألاإلشراف ألالرقاةية المحامبية ألالسيامات المالية القواام درامة

 :انتي الجدألل في مو ح هو كما م2018 المالي العام  الل اجتماعات( 5)  مسة اللجنة عقدت

 االمم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
24/01/2018 27/03/2018 15/04/2018 16/07/2018 15/10/2018 

 5 √ √ √ √ √ ( اللجنة رايس) الغامدي ع يم ةن معد د.

 5 √ √ √ √ √ *د. معود ةن محمد النمر

 5 √ √ √ √ √ *د. أحمد ةن عبداللم المنيف

 من غير أعضاء مجلس االدارة  *
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 لجنة المخاطر:

ل
 
 اه رى ةالمسؤألليات ألالوفاء المخالر إدارة عملية على اإلشراف في المجلس لمساعدة للمخالر لجنة اإلدارة مجلس شك

 مو ح هو كما ،م2018 المالي العام  الل( 2) اجتماعين اللجنة عقدت ألقد أعضاء أرةعة من المخالر لجنة ألتتكون العالقة، ذات

 :انتي الجدألل في

 االمم 
 تاريخ االجتماع

 المجموع
05/02/2018 17/10/2018 

 2 √ √ د. حمد ةن مليمان البازعي )رايس اللجنة( 

 2 √ √ أ. عبد المحسن ةن عبد العزيز الفارس

 2 √ √ أ. معد ةن علي الكثيري

 2 √ √ أ. عبدالمحسن ةن عبدالعزيز الحسين

 

  وملحوظاتهم المساهمين إحاطة مجلس اإلدارة بمقترحات

 ألمقترحات من المساهمين.حالة مجلس اإلدارة ةما يرد من مالحظات إيتم 

 

 الهيئة الشرعية

يلتزم مصرف اإلنماء في جميع معامالتم ةأحكام أل واةط الشريعة اإلمالمية، حيث نص النظام اهماس للمصرف في المادة 

يان ةتتولى هيئة شرعية  ألقد عين المصرف"تخضع جميع أعمال الشركة هحكام أل واةط الشريعة اإلمالمية"،  ( على أن50)

اهحكام ألالضواةط الشرعية في جميع معامالت المصرف، ألالتحقق من االلتزام الشرعي في جميع معامالت المصرف، ألتضم 

 من أ حاب الفضيلة العلماء المختصين في فقم المعامالت المالية ألاالقتصاد ألهم:
ً
 الهيئة في عضويتها عددا

    –   فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن ةن  الح اهلرم        -
ً
 رايسا

 للرايس   –فضيلة الشيـخ الدكتور/ عبداللم ةن ألكيل الشيخ                  -
ً
 ناابا

   –فضيلة الشيخ الدكتور/ مليمان ةن تركي التركي               -
ً
 عضوا

   –          يومف ةن عبداللم الشبيلي /الدكتورفضيلة الشيخ  -
ً
 عضوا

أهدافها ألأداء أعمالها أمانة الهيئة الشرعية ألهي مجموعة إدارية  من الهيكل أليساند الهيئة الشرعية في تحقيق 

 التنظيمي للمصرف.

 

 اإلدارة التنفيذية

 يرأمهم الرايس التنفيذي. ألتتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء تتولى إدارة أعمال المصرف 
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 التنفيذية:كبار اإلدارة  وخبراتمؤهالت ووظائف 

 االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت

جامعة   -ماجســــتير محامــــبة

أمريكــا، زمــالــة  -غرب الينوي 

ـــــي  ـــــك ـــــمـــــعـــــهـــــد اهمـــــري ال

 (CPA)للمحامــبين القانونيين 

 الواليات المتحدة االمريكية -

شـــــــركــة عبــد -المــدير العــام التنفيــذي للخــدمــات المــاليــة 

جميل المحدألدة، مدير عام مصــلحة الزكاة ألالد ل،  فالل ي

مدير إدارة المحامـــــــبة العامة ةمؤمـــــــســـــــة النقد العرةي 

مساعد مدير إدارة التدقيق الدا لي ةمؤمسة ، السعودي

 النقد العرةي السعودي.

الرايس التنفيذي 

 المنتدب ألالعضو

 لمصرف اإلنماء

عبدالمحسن ةن 

 عبدالعزيز الفارس

1 

-الحامـــــــب علوم ةكالوريوس

الواليــات –جــامعــة ةومـــــــ ن 

 المتحدة اهمريكية 

نية مدير التق االنماء، ةمصـــــرف مدير عام التقنية ألالعمليات

الســـــــعودي، رايس أمن  العرةي النقد البنكية ةمؤمـــــــســـــــة

 البيانات ألمحلل أنظمة مؤمسة النقد العرةي السعودي

نااب الرايس 

التنفيذي لمجموعة 

 التجزاة المصرفية

ةن  اةراهيم

 السياري ليمانم

2 

-اعــمـــال  ادارة مـــاجســــــــتــيــر

جــامعــة الملــك فهــد للبترألل 

 ألالمعادن

 الخدمات البالد، رايس ةنك -الشـــــــركات  مصـــــــرفية عام مدير

يس اههلي، را ةنك - الشـــرقية للمن قة التجارية المصـــرفية

 ةنك السعودي التجاري المتحد - دمات مصرفية الشركات 

نااب الرايس 

 التنفيذي لمجموعة

 الشركات مصرفية

ةن  عماد

 عبدالرحمن

 البتيري

3 

- ـــــــناعية  إدارة ةكالوريوس

جــامعــة الملــك فهــد للبترألل 

 ألالمعادن

-ينة الخز  أألل الخليج، نااب ةنك-ألالخزينة  االمـــــــتثمار رايس

 ةنك العرةي-الرياض، مساعد مدير عام المحافظ  ةنك

نااب الرايس 

 التنفيذي لمجموعة

 الخزينة

  ةن جمعان عبداللم

 الزهراني

4 

ةــكـــالــوريــوس الــعــلــوم فــي 

 –هندمـــــــة الحامـــــــب انلي 

 جامعة الملك معود

مصـــــــرف اإلنماء، نااب  –مدير عام ق اع تقنية المعلومات 

مصـــــــرف اإلنماء، مدير  –مدير عام ق اع تقنية المعلومات 

شركة االتصاالت السعودية،  –إدارة تخ يط أمن المعلومات 

 العرةي السعوديمؤمسة النقد  –مدير قسم النظم 

 الرايس نااب

 لمجموعة التنفيذي

 الخدمات المشتركة

مشاري ةن 

 عبدالعزيز الجبير

5 

جامعة -اعمال ادارة ماجستير

الواليات المتحدة  –ألاشـــن ن 

 اهمريكية

 االنماء، مدير مصـــــــرف-المصـــــــرفية  التجزاة مجموعة رايس

  ويرت عام مدير البنك العرةي، نااب-المصرفية  التجزاة عام

 العرةي  البنك-البنكية  اهنظمة

نااب الرايس 

 التنفيذي لمجموعة

 يزألتم االمتراتيجية

 االعمال

 عبداللم ةن فهد

 السماري

6 

-اعــمـــال  ادارة مـــاجســــــــتــيــر

 الفلبين-جامعة مانيال 

 رمدي ةنك مـــــامبا، نااب-الومـــــ ى  للمن قة المخالر مدير

 مخالر ةنك مـــــــامبا، رايس-الومـــــــ ى  المخالر للمن قة

ةنك -ألاالمـــــتشـــــارات  الشـــــركات تمويل ألمتعهد الشـــــركات

 مامبا 

 الرايس نااب

 لمجموعة التنفيذي

 المخالر

   مونتالبان فيليب

 كورتيجوس

7 

جـــامعـــة  -تجـــارة ةكـــالوريوس

 كراتشي، ألمحامب قانوني

 فيصـــــــل االمـــــــالمي ةنك- نااب رايس ألمدير ق اع المالية

 Prudentialباكســـــــتان، رايس حســـــــاةات ألأمين الشـــــــركة )ة

Group )- ( ةاكستان ، رايس حساةات ألأمين الشركةDawood 

Group )– ةاكستان 

 مدير عام ق اع

المالية ةمصرف 

 اإلنماء

محمد إقبال 

 إةراهيم

8 

جامعة  -اعمال  ادارة دكتوراه

ــرن  ــورث أليســــــــت  -اليســــــــم ن

 الفلبين

التنفيذي ألشـــــــريك لشـــــــركة عالم النخبة للتو يف  الرايس

 الموارد مجموعــة رايس البشـــــــريــة، نــااــب أل ــدمــات الموارد

 يرألالت و البشـــرية الموارد رايس مـــمامة، شـــركة البشـــرية

 الراجحي مصرف

 ق اع عام مدير

 البشري المال راس

ةن  مليماند/

 الحضيف علي

9 

جـامعـة  -محـامـــــــبـة  دكتوراه

 أمتراليا -ملبورن 

، الجريــد كوةرز ألترهــاألس ةرايس شـــــــركــة  -تنفيــذي  مــدير

 كالمل جامعة -المحامـــبة ةكلية إدارة اهعمال  قســـم رايس

 -الرقــاةيــة  اهجهزة ت وير مشـــــــرألع فريق مـــــــعود، رايس

 جامعة الملك معود

 ق اع عام مدير

 الدا لية المراجعة

ةن محمد د/ 

 مل ان السهلي

10 

ماء، اإلن مصرف-المصرفية  الشركات عمليات عام مدير نااب عامة ثانوية

مـــــــامبا، مدير أألل -ألالتقنية  العمليات عام مدير مســـــــاعد

 ةنك مامبا-العمليات ألالتقنية 

 ق اع عام مدير

 العمليات

 ةن  ضر اللم غرم

   الزهراني

11 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة

/ األعضاء غير التنفيذيين أوال / األعضاء المستقلين
ً
/ األعضاء التنفيذيين ثانيا

ً
 ثالثا

م
ن 
 ب
يز
عز
ال
د
عب
.

ل
م
زا
ال
ه 
لل
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عب

 

ه 
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ن 
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وع
م
ج
م
ال
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ي 
عل
ن 
 ب
د
ع
س
أ. 

ي
ير
كث
ال

 

ن 
 ب
ن
س
ح
م
ال
د
عب
أ. 
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.

د 
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وع 
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ن 
 ب
ن
س
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م
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د 
عب
أ. 

س
ار
ف
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ز 
زي
ع
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د 
عب

 

وع
م
ج
م
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ة
بت
ثا
ال
ت 
فآ
كا
م
ال

 

 - -  1,789,000  450,000  439,000  450,000  450,000  1,339,000  439,000  450,000  450,000 - مبلغ معين

  15,000  15,000  60,000  15,000        15,000 15,0000  15,000 54,000 15,000 15,000 12,000 12,000 ةدل حضور جلسات المجلس

  46,000 46,000  70,000  6,000 46,000  12,000  6,000  132,000  46,000  35,000  21,000  30,000 مجموع ةدل حضور جلسات اللجان

 - - - - - - - - - - - - ينيةمزايا ع

 قبضم أعضاء المجلس ةو فهم ةيان ما

 عاملين أأل إداريين أأل ما قبضوه نظير

 - - - - - - - - - - - - أعمال فنية أأل إدارية أأل امتشارات

رايس المجلس أأل العضو مكافأة 

 أأل أمين السر إن كان من اهعضاء المنتدب
450,000 - - - 450,000 - - - - - 439,000 439,000 

  500,000  500,000  1,919,000  471,000      500,000  477,000  471,000  1,975,000    500,000  500,000  483,000  492,000 المجموع

ت
فآ
كا
م
ال

 
رة
غي
مت
ال

 

 - - - - - - - - - - - - نسبة من اهرةاح

 - - - - - - - - - - - - دألريةمكافآت 

 - - - - - - - - - - - -   ط تحفيزية قصيرة اهجل

 - - - - - - - - - - - -   ط تحفيزية لويلة اهجل

 - - - - - - - - - - - - اهمهم الممنوحة

 - - - - - - - - - - - - المجموع

 - - - - - - - - - - -  -  مكافأة نهاية الخدمة

  500,000  500,000  1,919,000  471,000      500,000  477,000  471,000  1,975,000    500,000  500,000  483,000  492,000 المجموع الكلي

 - - - - - - - 13,482 - 1,522 11,960 - ةدل المصرألفات
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 التنفيذية:اإلدارة عضاء مجلس اإلدارة وأسياسة مكافآت 

ي في المصرفنظام الشركات ألالتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية ألالرقاةية على الق اع يتقيد المصرف ةما تضمنم 

المملكة العرةية السعودية حيث ال يتجاألز مجموع ما يحصل عليم عضو مجلس اإلدارة في العام المالي من مكافآت ألمزايا 

 ريال.ألف  500مالية أأل عينية مبلغ 

ألتحدد مكافآت المو فين ألكبار التنفيذيين ألفق العقود ألألفق ما يعتمده مجلس اإلدارة من ميامات ألقرارات ةهذا 

الخصوص في  وء اهنظمة ألاللوااح ذات العالقة التي تصدرها الجهات اإلشرافية ألالرقاةية على الق اع المصرفي في 

 المملكة العرةية السعودية.

 اللجان أعضاء مكافآت

 جلسات حضور بدل المجموع
 الثابتة المكافآت

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 

 المراجعة لجنة أعضاء

 الغامدي ع يم ةن معد. د - 15,000 15,000

 النمر حمد ةن معود. د 100,000 15,000 115,000

 المنيف عبداللم ةن أحمد. د 100,000 15,000 115,000

 المجموع 200,000 45,000 245,000

 لجنة الترشيحات ألالمكافآت أعضاء

 الغامدي ع يم ةن معد. د - 6,000 6,000

 اةانمي مليمان ةن محمد. أ - 6,000 6,000

 المريشد حمد ةن م لقم.  - 6,000 6,000

 الكثيري علي ةن معد. أ - 6,000 6,000

 المجموع - 24,000 24,000

 المخالر لجنة أعضاء

 البازعي مليمان ةن حمد. د - 6,000 6,000

 الفارس العزيز عبد ةن المحسن عبد. أ - 6,000 6,000

 الكثيري علي ةن معد. أ - 6,000 6,000

 الحسين عبدالعزيز ةن عبدالمحسن. أ - 6,000 6,000

 المجموع - 24,000 24,000

 اللجنة التنفيذية أعضاء

 الزامل عبداللم ةن عبدالعزيز.م - 30,000 30,000

 الفارس العزيز عبد ةن المحسن عبد. أ - 40,000 40,000

 الحسين عبدالعزيز ةن عبدالمحسن. أ - 40,000 40,000

 أةانمي مليمان ةن محمد. أ - 40,000 40,000

 العبودي محمد ةن  الد. أ - 35,000 35,000

 المجموع - 185,000 185,000
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 مكافآت كبار التنفيذيين

التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ألالتعويضات ةمن فيهم الرايس التنفيذي مكافآت أعلى متة من كبار 

 ألالمدير المالي
   ةالريال  المجموع

المكافآت 

 الثاةتة

 14,595,029 رألاتب 

 3,447,252 ةدالت 

 - مزايا عينية

 18,042,281 المجموع

المكافآت 

 المتغيرة

 8,415,173 مكافآت دألرية

 - أرةاح

 - تحفيزية قصيرة اهجل  ط 

 -   ط تحفيزية لويلة اهجل

 1,349,833 اهمهم الممنوحة )ةالقيمة السوقية في تاريخ االمتحقاق( 

 9,765,006 المجموع

 5,407,035 مكافأة نهاية الخدمة

 439,000 مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

 33,653,322 المجموع الكلي

 

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

 أل ف هي مصلحة تعود هعضاء مجلس اإلدارة ألأزألاجهم ألأألالدهم القصر في أمهم أأل أدألات دين الشركة أأل أي من شركاتها التاةعة

 امم من تعود لم المصلحة م
  افي العدد في نهاية العام العدد في ةداية العام

 التغير

نسبة 

 الصكوك اهمهم الصكوك اهمهم التغير

 - - - 990,572 - 990,572 معالي م/عبد العزيز ةن عبداللم الزامل 1

 - - - 10,143 - 10,143 د/ معد ةن ع يم الغامدي 2

 10.76% 69,000 - 710,000 - 641,000 أ/عبد المحسن ةن عبد العزيز الفارس 3

 - - - 1,290 - 1,290 الكثيريأ/ معد ةن علي  4

 - - - 46,000 - 46,000 حمد ةن مليمان البازعي/دمعالي  5

 - - - 21,000 - 21,000 م لق ةن حمد المريشد/ م 6

 - - - 120,859 - 120,859 أ / محمد ةن مليمان أةانمي 7

 - - - 1,000 - 1,000  الد ةن محمد العبوديأ /  8

 

 لكبار التنفيذيين ألأزألاجهم ألأألالدهم القصر في أمهم أأل أدألات دين الشركة أأل أي من شركاتها التاةعةأل ف هي مصلحة تعود 

 م

 
 امم من تعود لم المصلحة

 افي  العدد في نهاية العام العدد في ةداية العام

 التغير

نسبة 

 الصكوك اهمهم الصكوك اهمهم التغير

 %100 18,300 - 36,600 - 18,300 اةراهيم مليمان السياري/ أ 1

 %17.51 20,100 - 134,859 - 114,759 عماد عبدالرحمن البتيري/ أ 2

 (%47.18) (3,000) - 3,359 - 6,359 عبداللم جمعان الزهراني /أ 3

 %100 86,086 - 86,086 - - أ/ مشاري عبدالعزيز الجبير  4

 (%100) (90,950) - - - 90,950 فهد ةن محمد السماري/ أ 5

 %100 7,500 - 15,000 - 7,500 أ / محمد اقبال محمد اةراهيم 6

 - - - 1,200 - 1,200 محمد ةن مل ان السهلي/ د 7
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 الجزاءات والعقوبات               

 :م2018ال توجد غرامات ذات أثر جوهري، ألفيما يلي ةيان ةالغرامات التي فر   على المصرف  الل العام المالي 

/
ً
 :مؤسسة النقد العربي السعودي أوال

 السنة المالية الحالية

إجمالي مبلغ الغرامات  المخالفة

 المالية ةالريال السعودي
 عدد القرارات الجزااية

 تعليمات المؤمسة اإلشرافية 3 275,000

145,000 1 
في مكافحة  ةتعليمات المؤمسة الخا ة ةبذل العناية الواجب

 غسل اهموال ألتمويل اإلرهاب
  

/ وزارة الشؤون البلدية والقروية:
ً
 ثانيا

الجهة الموقعة 

 للمخالفة
 بالريال السعودي العقوبةمبلغ  أسباب المخالفة

 10,600 الم لوةة الترا يص أحد ا دار عدم أمانة مدينة الرياض

 668,000 الدعااية ألالملصقات انلي الصراف غرف مساحات  واةط أمانة مدينة الرياض

 ألمعظم ما فرض على المصرف يشمل جزاءات هعمال تشغيلية تم معالجتها.

 

 تطبيق أحكام حوكمة الشركات

 هحكام ألإرشادات الاحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ألتعليمات 
ً
ةصفة عامة، يعمل المصرف ألفقا

 .مؤمسة النقد العرةي السعودي

 

  اإلسهامات االجتماعية للمصرف

من  افي أرةاح كل عام  %1على تخصيص نسبة ال تتجاألز م 2017أةريل  6ةتاريخ ألافق  الجمعية العامة غير العادية للمصرف 

 لألفق، ألميكون الصرف من االحتيالي حساب احتيالي  دمة المجتمعل
ً
امج ألالمبالغ ألالصالحيات التي يعتمدها مجلس ر لبا

  رف انتي: م2018عام التم  الل . اإلدارة

 ةالريال المبلغ االجتماعية اإلمهامات م

   1,289,497 ةرنامج كفالم -مصرف االنماء في لجنة االعالم ألالتوعية المصرفية  مشاركة 1

 3,000,000 ةالمدينة المنورةتبرع لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية  2

 1,000,000 مستشفى الملك فيصل التخصصي –تبرع لصندألق اإلنماء ألريف الوقفي  3

 5,289,497 اإلجمالي 
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 اجتماعات الجمعية العامة خالل العام 

 الجتماع الحا رين اإلدارة مجلس أعضاء ةأمماء ةيان يلي ألفيما ،م2018أةريل  10 ةتاريخ للمصرف العادية العامة الجمعية عقدت

 :العادية العامة الجمعية

 سجل الحضور االسم

 √ الزامل عبداللم ةن العزيز معالي المهندس/ عبد 1

 √ الغامدي أحمد ع يم ةن معد/  الدكتور 2

 √ الفارس عبدالعزيز ةن المحسن عبد/  اهمتاذ 3

 √ البازعي مليمان ةن حمد/  الدكتور معالي 4

 √ الكثيري علي ةن معد/  اهمتاذ 5

 √ الحسين عبدالعزيز ةن عبدالمحسن/  اهمتاذ 6

 √ المريشد حمد ةن م لق/ المهندس 7

 √ العبودي محمد ةن  الد / اهمتاذ 8

 √ أةانمي مليمان ةن محمد/  اهمتاذ 9

 

 النظامية  االلتزامات

أل ريبة   ريبة االمتق اع  كما ةلغ، مليون ريال 217 مبلغم 2018ديسمبر  31ةلغ  الزكاة المقدرة للسنة المالية المنتهية في 

 .ريال على التوالي مليون 3 ، ألمبلغريال مليون مبلغم 2018المالي  في نهاية العامالمستحقة  القيمة المضافة

يتم ةموجبها ، م2018كأحد أهم اهحداث  الل العام المالي  لزكاة ألالد للاتفاقية تسوية مع الهيئة العامة المصرف  ألقع

م.  أليترتب على تلك 2017حتى السنة المالية المنتهية في عام ةاهعوام الساةقة المعلقة الزكوية جميع الم البات تسوية 

ميتم تسويتها من التزامات الزكاة حيث ، ريالمليون  263مبلغ التسوية مبالغ مستحقة للمصرف تسترد من الهيئة تبلغ 

ا تلك االتفاقية ةالتنازل عن جميع القضايةموجب ألالهيئة العامة للزكاة ألالد ل المصرف كل من ميقوم كما . المستقبلية

مليون ريال لحساب اهرةاح  556قام المصرف نتيجة لهذا االتفاق ةقيد مبلغ ، ألاالعترا ات عن السنوات المالية محل هذا االتفاق

لتسوية السنوات المعتمد ةامتخدام نفس اهماس  احتساةهااالتفاق على م تم 2018زكاة العام المالي علما ةأن المبقاة. 

 .الما ية

 

 الموظفين مزايا

 لنظام العمل ألالعمال في المملكة العرةية السعودية، ألقد ةلغ ر يد مكافأة 
ً
يتم دفع مزايا ألتعويضات المو فين ألفقا

ةإيداع مساهمات شهرية لدى مليون ريال، كما يقوم المصرف ألمنسوةوه  287 مبلغم 2018ديسمبر  31نهاية الخدمة في 

 المؤمسة العامة للتأمينات االجتماعية لصالح منسوةي المصرف حسب نظام العمل ألالعمال في المملكة.

 الخزينة أسهم  

 مصرفال قبل من ةها المحتفظ الخزينة أمهم تفا يل حسب مت لبات الدليل اإلرشادي إلعداد تقرير مجلس اإلدارة فيما يلي

 في المستقبل:ألعن امتخداماتها 

 قيمتها ةها االحتفاظ تاريخ امتخدامها تفا يل
قبل  من ةها الخزينة المحتفظ أمهم عدد

 م 2018ديسمبر  31المصرف كما في 

المستقبلية التحفيزية برامج ال

 ماس اهمهمأعلى  ألالمحسوةة

 10,036,372 103,475,000 م 2012
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 المساهمين سجل طلبات

 :المساهمين لسجل المصرف للبات ألتواريخ عددةيان ة فيما يلي

عدد للبات المصرف 

 لسجل المساهمين
 أمباب ال لب تاريخ ال لب

 م 2017م اللرد على امتفسارات المساهمين ةما يخص االمهم ألاالرةاح لع م 12/04/2018 1

 م2018تقرير مجلس اإلدارة لعام  مت لبات إعداد م 18/12/2018 2

 
 

 األطراف ذوي العالقةالمعامالت مع 

 فارسال عبدالعزيز ةن عبدالمحسن/ اهمتاذفيما يلي ةيان ةالمعامالت مع اهلراف ذألي العالقة ألالتي لعضو مجلس اإلدارة 

، ةاعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مباشرة فيها غير مصلحة المريشد حمد ةن م لق/ المهندس اإلدارة مجلس ألعضو

كما هو مو ح  مارين لوكيو اإلنماء شركة في اهمهم من %28.75 نسبةيملك  اإلنماء مصرفاإلنماء لوكيو مارين، علما ةأن 

 في الجدألل أدناه:

 عالقةالالطرف ذو 
نوع 

 العالقة 
 قيمتها مدتها نوع الصفقة

شركة اإلنماء لوكيو 

 مارين

 

عالقة 

 تعاقدية

ةين الشركة  اتفاقية مستوى  دمة

ألةين أمانة الهيئة الشرعية ةمصرف 

 اإلنماء

 منة

التعامالت التي تم  في عام 

ريال  ألف 75م تمثل  ةمبلغ 2018

   معودي

عالقة 

 تعاقدية

امتضافة البنية التحتية لألنظمة 

انلية لشركة اإلنماء لوكيو مارين 

ألالذي ةمقتضاه يستضيف مصرف 

 اإلنماء ةيانات الشركة

  831,321 منوات 5
ً
 ريال منويا

عالقة 

 تعاقدية

امتئجار موقع من شركة التنوير 

)ألالمملوكة لمصرف اإلنماء( 

 المتغاللم في أعمال اهرشفة

  65,500 منوات 5
ً
 ريال منويا

عالقة 

 تعاقدية
 منة تأمين

التعامالت التي تم  في عام 

ألتجديد م تمثل  في إ دار 2018

ألثااق التأمين للمصرف ةأجمالي 

ألف ريال معودي  28,934أقساط 

 16,822ألم البات مدفوعة ةقيمة 

 ألف ريال معودي

شركة اإلنماء لوكيو 

مارين ألألكالة اإلنماء 

 للتأمين التعاألني

عالقة 

 تعاقدية
 منة ألكالة التأمين اتفاقيةعمولة 

التعامالت التي تم  في عام 

 اتفاقيةتمثل  في عمولة  م2018

ألكالة التأمين ةإجمالي أقساط 

 ألف ريال معودي 1,807

شركة اإلنماء لوكيو 

مارين ألاإلنماء 

 لالمتثمار

عالقة 

 تعاقدية
 منة امتثمار اتفاقية

م 2018 التعامالت التي تم  في عام

 ةقيمة امتثمار اتفاقيةتمثل  في 

 ألف ريال معودي 34,085
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 مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمينالتنازل عن المصالح من قبل أعضاء 

ال يوجد لدى المصرف معلومات عن أي ترتيبات أأل اتفاقيات قام ةموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أأل كبار التنفيذيين أأل 

 ف ةالتنازل عن أي مصلحة أأل حقوق.مساهمي المصر 

 

 نظام الرقابة الداخلية

إعداد نظام شامل ألفعال للرقاةة الدا لية لتحقيق اههداف المعتمدة للمصرف، فقد  أللية إدارة المصرف عنؤمن من لق مس

تم ةناء نظام للرقاةة الدا لية ينامب أنش ة المصرف أليضع في االعتبار اههمية النسبية للمخالر المالية ألالمخالر اه رى 

لمخالر ألالسي رة عليها في الوق  المنامب مما لقد تم تصميم نظام الرقاةة الدا لية إلدارة ا ،المالزمة لهذه اهنش ة

 من الرقاةة المستمرة ألالكشف المبكر عن المخالر المحتملة ألالتعامل معها.
ً
 معقوال

ً
 يوفر قدرا

تقدير إدارة المصرف لو ع نظام رقاةة يتنامب مع اههمية النسبية للمخالر ظام الرقاةة الدا لية على رؤية ألأليستند ن

 ،المنفعة لتفعيل  واةط رقاةية محددةةقدر معقول من التكلفة ألالمخالر الكامنة في أنش ة المصرف، أل المالية ألغيرها من

نظام الرقاةة  ألةالتالي فإن ،عدم تحقيق اههداف ألليس لتفاديها ألتم تصميم نظام الرقاةة الدا لية ةغرض إدارة مخالر

 هرية ألالخساار المتعلقة ةها.تفادي اه  اء الجولع اء تأكيدات معقولة الدا لية مصمم إل

لجنة مراجعة تراجع ةشكل دألري التقارير التي تعد من المراجعين الدا ليين   شكل الجمعية العامةإ افة لما ذكر فإن  

 ألتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية ألفعالية الرقاةة الدا لية.  ،ألالخارجيين

ة دا لية مليم ألفعال ةدرجة معقولة من حيث التصميم ألالت بيق، أل الل ةناًء على ما ذكر نعتقد ةأن المصرف لديم نظام رقاة

 الرقاةة الدا لية في المصرف.  ألإجراءاتالعام لم يكن هناك مالحظات جوهرية تتعلق ةفعالية نظام 
 

 أخالقيات العمل

دأب مصرف اإلنماء منذ تأميسم على ةناء ةيئة عمل ملتزمة ةأعلى المعايير اه القية الناةعة من اهحكام ألالضواةط الشرعية 

ألاهنظمة ألالتعليمات الصادرة من الجهات الرقاةية ألاإلشرافية، أليعمل المصرف ةامتمرار على تعريف منسوةيم ةأ القيات 

ا يشجع المصرف منسوةيم من  الل ةرامج التدريب ألالتوعية على االلتزام ةالشفافية العمل لالرتقاء ةخدمة الشركاء.  كم

ألامتشعار المسؤأللية ألاالةداع في العمل ألحسن التعامل مع الشركاء ألالزمالء في العمل ألتجنب كل ما ينافي القيم 

   أ يل تلك القيم لدى كل منسوةيم.االمالمية أأل يتعارض مع قيم المصرف أأل اهنظمة ألالضواةط اإلشرافية، ألالعمل على ت
 

 المخاطر ومراقبة تحديد

 اهنظمة أل ع تمأل ،مختلفة مخالر المصرف كغيره من المصارف إلى تعرضيعتيادية في إلار ممارمة اهعمال المصرفية اال

ن المخالرالرايسية المخالر كافة عن ألاإلةالغ ألمراقبة تحديد أجل من المصرف في ألاإلجراءات
 
الرايسية التي يمكن  .  ألتتضم

 أن يواجهها المصرف انتي:

 

 مخاطر االئتمان:

  االاتمانمخالر  تعد
ً
 في الوفاء اه رىف الر لمصرف، ألتعرف على أنها المخالر الناتجة عن إ فاق اهل من أكثر المخالر أهمية

 خالرميقوم المصرف ةإدارة أل ،ر ماليةايؤدي الى تكبد المصرف لخساقد مما عند امتحقاقها  تجاه المصرف ملتزاماتهاة

 الر،المخ قبول ألمعايير ة،ألمواق المستهدفل  واةط تضع ألالتي اتماناال لمخالر اتمياممن  الل االاتمان ةفعالية 

 .للحساةات اليومية اإلدارةإ افة إلى  التركيز ألحدألد العمالء، من الم لوةة فصاحاتألاال
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ن  اتمانياال الفحص مالمة أللضمان
 
 خالرم ميامة متاةعةأل ت بيق هامهام ألأحد المخالر إلدارة مستقلة مجموعة المصرفكو

االاتمان، ألعمليات االاتمان ألما يتعلق ةها من مستندات ةعد اعتمادها، كما تتولى مسؤأللية متاةعة أي مشاكل ااتمانية قد 

 ت رأ في تمويالت العمالء.

 

 مخاطر السوق:

 حدداتممالية نتيجة للتغير في الدألات لألتدفقات النقدية المستقبلية للالقيمة العادلة  تذةذبتمثل مخالر السوق مخالر 

أليتولى فريق إدارة مخالر السوق في  السلع،أمعار ألمعدل العااد، أمعار الصرف اهجنبي السوق مثل أمعار اهمهم، 

 .يتعرض لها المصرفمجموعة إدارة المخالر مهام متاةعة ألرقاةة مخالر السوق ألالسيولة التي قد 

 

 مخاطر السيولة 

ا المصرف في الوفاء ةالتزاماتم المتعلقة ةم لوةاتم المالية التي تسدد عن هيواجهقد تمثل مخالر السيولة الصعوةات التي 

 في حاالت تخفيضق أأل اموعدم امتقرار اه في حاالتمخالر السيولة ألتنشأ  ،موجودات مالية ا رى عن لريقأل أ النقدلريق 

ألللتقليل من هذه المخالر، قام  إدارة المصرف  اهموال،ةعض مصادر انخفاض مستوى التصنيف االاتماني مما قد يؤدي إلى 

 حتفاظ، ةاإل افة إلى االالسيولة احتياجات االعتبار   ذة في الموجوداتإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف ةةتنويع مصادر التمويل

 .لمر يد مالام من النقد ألما يماثة

 أللجان اإلدارة اه رى، أللتعزيز مراقبة المخالر  مجلس اإلدارة قبل من المخالر على كافة االنكشاف مراقبة ألتتم
 
ل مجلس شك

 ،مخالر ألالوفاء ةالمسؤألليات اه رى ذات العالقةالاإلشراف على عملية إدارة  لمساعدة المجلس في اإلدارة لجنة للمخالر

 شرح علىم 2018للعام المالي المدققة لمصرف اإلنماء  الموحدة القواام المالية  من 31إلى  26 من اإليضاحات ألتشتمل

 .إدارتها ألامتراتيجية لها المصرف يتعرض التي للمخالر الرايسية تفصيلي

 

 ت الصغيرة والمتوسطةآالمنش

 تعرف المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة في مصرف اإلنماء كما يلي:

 عدد المو فين )ةماليين الرياالت(اإليرادات  نوع المنشأة

 5إلى  1من  مليون 3من  فر إلى  متناهية الصغر

 49إلى  6من  مليون 40إلى  3أكبر من   غيرة

 249إلى  50من  مليون 200إلى  40أكبر من  متوم ة

 تتجاألز أي من المعايير أعاله كبيرة

 

 كما في نهاية العام المالي  34ةلغ عدد مو في ق اع المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة في المصرف 
ً
 م. 2018مو فا

 م، ركز مصرف اإلنماء على تنمية ألت وير أعمال ق اع المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة من  الل انتي:2018 الل العام 

 

 كافة منالق المملكة.االنتشار ألتوميع  دمات المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة في  -

 التومع من  الل ةرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة. -

 العمل على تصميم ألت وير منتجات أل دمات تتنامب مع احتياجات ق اع المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة. -

دمة هيلهم لختصــــــميم ألتنفيذ ةرامج تدريبية فريدة ألموجهة للشــــــركاء ألللمو فين ألالخريجين الجدد إلعدادهم ألتأ -

 ق اع المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة، حيث ةلغ  أيام التدريب الموجهة لخدمة الق اع كما يلي:
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 عدد اهيام التدريبية 

 174 عدد أيام العمل التدريبية المقدمة للمو فين 

 3 عدد أيام العمل التدريبية المقدمة للشركاء 

 

 م:2017م مقارنة مع العام 2018الصغيرة ألالمتوم ة  الل العام فيما يلي أهم مؤشرات أداء ق اع المؤمسات 

 لرياالت(ا ةآالف)    م2018عام                                                                                                                                   

 

 
 إجمالي كبيرة متوم ة  غيرة متناهية الصغر

 2,555,941  864,105 1,566,859 124,977 - دا ل المركز المالي –تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة 

 272,403 121,631 133,424 17,348 -  ارج المركز المالي –تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة 

تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة كنسبة مئوية من 

  المركز الماليإجمالي التمويل في 
- 

0.15% 1.87% 1.03% 3.05% 

تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة كنسبة مئوية من 

  إجمالي التمويل  ارج المركز المالي
- 

0.14% 1.06% 10% 2.17% 

 عدد معامالت التمويل 

 )دا ل أل ارج المركز المالي(
- 

65 759 420 1244 

 عدد العمالء الممولين 

 المالي( )دا ل أل ارج المركز
- 

12 113 39 164 

 38 - 1 35 2 عدد معامالت التمويل ةضمان ةرنامج كفالة

 2,3745 - 2,000 49,113 1,261 إجمالي مبالغ التمويل ةضمان ةرنامج كفالة

 

 

 

 )ةآالف الرياالت( م   2017عام                                                                                                                                 

 

 
 إجمالي كبيرة متوم ة  غيرة متناهية الصغر

 2,417,573 912,000 1,320,004 185,570 - دا ل المركز المالي –تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة 

 209,626 95,450 106,586 7,590 -  ارج المركز المالي –تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة 

تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة كنسبة مئوية من 

  إجمالي التمويل في المركز المالي
- 0.23% 1.67% 1.15% 3.06% 

تمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة كنسبة مئوية من 

   ارج المركز الماليإجمالي التمويل 
- 0.07% 0.95% 0.85% 1.87% 

 عدد معامالت التمويل 

 )دا ل أل ارج المركز المالي(
- 49 1,352 1,326 2,727 

 عدد العمالء الممولين 

 )دا ل أل ارج المركز المالي(
- 9 118 41 168 

 16 - - 14 2 عدد معامالت التمويل ةضمان ةرنامج كفالة

 16,612 - - 15,110 1,502 ةضمان ةرنامج كفالة إجمالي مبالغ التمويل
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 برنامج كفالة:

ألذلك ةتاريخ  ألقع مصرف االنماء اتفاقية التعاألن المحدثة مع ةرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة ألالمتوم ة

ألتضمن  االتفاقية المحدثة ا افة المنشآت المتوم ة ألمتناهية الصغر لبرنامج كفالة، كما ةلغ  حصة مصرف  م،25/07/2018

. %3.3م ةنسبة 2018عام الاالنماء من اجمالي قيمة التمويل الممنوح ةضمان ةرنامج كفالة ةنهاية 
ً
 تقريبا

 :م2018لعام  اهم انجازات برنامج كفالة بمصرف االنماء

 م.2017ةالمقارنة ةعام  %275تمويل البرنامج ةحوالي نمو محفظة  -

 م.2017ةالمقارنة ةعام  %144نمو عدد عمالء البرنامج ةواقع  -

 إلالق ةرنامج تمويل شركات ألمؤمسات حجاج الدا ل. -

 إلالق ةرنامج تمويل نقاط البيع. -

 الخطط المستقبلية

من  الل تقديم العديد من المنتجات ألالخدمات المالية  موحة لزيادة أنش تم ألعملياتم ال م   تنفيذ المصرف ميوا ل 

المتوافقة مع اهحكام ألالضواةط الشرعية مع االمتمرار في امتكمال شبكة الفرألع ألالصرافات انلية، ألزيادة أعداد الشركاء 

 ألةناء محفظة التمويل ألألدااع الشركاء. من اهفراد ألالشركات

كة متثماري للمصرف )شرمن  الل الذراع االإلدارة اه ول االمتثمارية صناديق الالمزيد من كما ينوي مصرف اإلنماء إلالق 

 تحويل دمات الالتومع في أل دمات المؤمسات الصغيرة ألالمتوم ة  التومع في تقديم ةاإل افة إلىمتثمار(، اإلنماء لال

 السعودي.البريد مؤمسة مع التي يملكها منا فة إرمال(  دمات شركة من  الل )

 

 خاتمة

 
 
ألالتي اشتمل  على زيادة شبكة م 2018تقديره لإلنجازات التي حققها المصرف  الل العام المالي  عن اإلدارة مجلس عبري

الفرألع ألالصرافات انلية إ افة للقنوات االلكترألنية المختلفة ألالتومع في الخدمات ألالمنتجات التي يقدمها المصرف لعمالام 

 على نتااج ، الالق األل فرع رقمي للمصرف ، 
ً
ألقد أمهم ذلك في نمو عدد العمالء ألعمليات المصرف ألأنعكس ذلك ايجاةا

 المصرف المالية. 

ألالجهات الحكومية ألاإلشرافية في المملكة  الكرام لمساهمينلشركاء المصرف ألا ألتقديره شكره عنأليعبر مجلس اإلدارة 

 كما للمصرف، ألاالزدهار التقدم من مزيد تحقيق في أثره لم كان الذي ألتعاألنهم ألثقتهمدعمهم  علىالعرةية السعودية 

 عملهم. ألمهام ألاجبهم تأدية في ألتفانيهم المخلصة جهودهم على المصرف، العاملين في لجميع ألتقديرهيقدم شكره 

ألةهذه المنامبة يرفع مجلس اإلدارة ألجميع منسوةي المصرف الشكر ألالتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك ملمان ةن 

 نااب رايس مجلس الوزراء ألألزير الدفاعاهمير محمد ةن ملمان  ل معود عبدالعزيز  ل معود ألممو أللي عهده اهمين 

التي يقدمونها للولن ألالموالن ألفقهم اللم ألمدد على الخير  حفظهم اللم على الخدمات الجليلة ألالجهود الكبيرة

   اهم ألحفظ اللم أللننا الغالي من كل موء ألمكرأله.

 ألاللم أللي التوفيق

 

 مجلس اإلدارة


