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مصرف اإلنماء

 www.alinma.com
سنة التأسيس: 2006

عدد الموظفين: 2,461
القيمة السوقية: 32.36 مليار ريال سعودي 

مصرف اإلنماء هو مؤسسة مالية متوافقة تمامًا 
مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية، ويسعى 

دائمًا لتقديم منتجات وخدمات حديثة ومبتكرة تلبي 
احتياجات شركائه من األفراد والشركات على حد سواء 

وفق أعلى المعايير العالمية وأحدثها.

تواصل قيادة المصرف جنبًا إلى جنب مع فريق اإلدارة 
التنفيذية، مسيرتها المتميزة في القطاع المصرفي 

اآلخذ بالتطور، إذ تمثل كل من التقنيات الحديثة، 
والتحوالت السكانية والثقافية، ورقمنة تجربة الشركاء، 

واالستمرار في تطوير قطاعات جديدة، والطلب 
على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحدياٍت 

وفرصًا للمضي قدمًا نحو المستقبل.

الخدمات المصرفية وفق 
أعلى المعايير العالمية

وقد تمكن مصرف اإلنماء، استجابًة لما تم ذكره، من تطوير 
واحدة من البنى التحتية المصرفية األكثر تطورًا في المملكة 

العربية السعودية من ناحية القدرات التقنية، وشبكة الفروع، 
وقنوات الخدمة الذاتية، وابتكار المنتجات والخدمات، منه على 
 ،”Alinma Pay“ و ”Apple Pay“ سبيل المثال إطالق خدمة

كما يملك المصرف شركة التقنية المالية السعودية وهي 
متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. يتيح هذا االلتزام 

لمصرف اإلنماء بالتطور التقني، إلى جانب إدراجه في تداول 
السعودية، أن يبرز كمصرف سعودي رائد يرقى إلى مستوى 

تحديات السوق بشكل مباشر ويمّكنه من تحقيق رضى شركائه.

إن الحصة األكبر من مصرف اإلنماء مملوكة من قبل 
المستثمرين من المؤسسات الخاصة واألفراد، ويحافظ 

المصرف على التزامه بالتعامل مع عمالئه وكأنهم شركاء 
حقيقيون، ويكرس وقتًا كبيرًا وموارد هامة لكل من التوظيف 

النموذجي، وتأهيل الموظفين، وجهود تطوير المهارات والقيادة، 
من أجل الحفاظ على رأس مال بشري ذو قدرات عالية وموظف 

بشكل كامل لخدمة الشركاء، كما يعمل على تعزيز المسؤولية 
المجتمعية من خالل تخصيص ما يصل إلى 1% من أرباحه 

سنويًا لصالح برامج المسؤولية االجتماعية.

توضــح هــذه الباقــة المتفــردة مــن المزايــا التــي تشــمل كاًل مــن 
التقنيــة الرائــدة فــي القطــاع المصرفــي، وخدمــة الشــركاء، 

وااللتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة، الســبب الــذي دعــا العديــد 
مــن مراكــز األبحــاث وجهــات االختصــاص فــي القطــاع المالــي علــى 
مســتوى العالــم إلــى تتويــج مصــرف اإلنمــاء بالعديــد مــن الجوائــز 

العالميــة كجائــزة “أســرع البنــوك نمــوًا” لســت مــرات مــن قبــل 
مجلــة “ذا بانكــر” )إحــدى مطبوعــات فايننشــال تايمــز(، وحصولــه 

علــى المعيــار العالمــي )ISO 22301( فــي مجــال اســتمرارية 
األعمــال مــن قبــل “هيئــة المواصفــات البريطانيــة BSI” وجائــزة 

يخصص مصرف اإلنماء ما 
يصل إلى 1% من أرباحه لبرامج 

المسؤولية االجتماعية 

أفضــل تجزئــة مصرفيــة اســالمية مبتكــرة وجائــزة أفضــل فــرع 
رقمــي لعــام 2019م ضمــن جوائــز الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية 
الخامســة IRBA. وجائــزة )الريــادة فــي المصرفيــة اإلســالمية للعــام 

2019( مــن قبــل جوائــز التمويــل اإلســالمي الدولــي GIFA، كذلــك 
حصولــه علــى جائــزة “المصــرف األفضــل فــي خدمــات مصرفيــة 
الشــركات لعــام 2019” مــن قبــل االتحــاد الدولــي للمصرفييــن 

العــرب، وجائــزة “أفضــل خدمــة رقميــة مصرفيــة للعمــالء” علــى 
مســتوى الوطــن العربــي مــن اتحــاد المصــارف العربيــة والمنظمــة 

العربيــة لتكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات.

وقد بذل مصرف اإلنماء دومًا كل جهٍد ممكن لكي يصبح 
نموذجًا ُيقتدى به في تقديم الخدمات المصرفية العصرية 
والمتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية. ومنذ 

تأسيسه في عام 2006 وإطالقه عام 2009، ركز المصرف 
على تبيان أن االلتزام بتلك األحكام والضوابط ال يقلل من جودة 

ونوعية الخدمة أو التفوق التشغيلي والمالي اإلجمالي. وبغية 
تحقيق ذلك، فقد استثمر المصرف الوقت والموارد في البحث 

الدقيق في مبادئ الشريعة والتقدم التكنولوجي مع التركيز على 
رقمنة تجربة العمالء وتحقيق التحول الرقمي.
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وتشمل قائمة اإلنجازات التي حققها المصرف مؤخرًا كاًل من: 
إطالق “اإلنماء باي” وخدمة “آبل باي” وخدمة “مدى باي” 

)أندرويد(، وإطالق الخدمات المصرفية الرقمية للفروع على مدار 
الساعة وطوال أيام األسبوع، وإتاحة فتح الحساب الجاري عبر 

اإلنترنت من خالل التوثيق الشخصي الرقمي بالتعاون مع وزارة 
الداخلية، وتدشين خدمة التحويل “اإلنماء إكسبريس” وكذلك 

الحواالت بالتعاون مع ويسترن يونيون، وإطالق سحوبات 
المبالغ النقدية عبر أجهزة الصراف اآللي باستخدام تقنية 

االتصال قريب المدى “أن أف سي”. كما طور المصرف مركز 
المعلومات إلى نموذج الجيل األحدث “نشط-نشط”، مما مّكن 
من التغلب على مشكلة التخزين الزائد مع ضمان مدة تشغيل 

بنسبة 100% بالنسبة لكافة القنوات الرقمية. 

أولى مصرف اإلنماء أهميًة كبيرة لكل من الشفافية والتعاون 
ووضعهما في مقدمة أولوياته من ناحية االلتزام بأحكام وضوابط 
الشريعة اإلسالمية، ليرتقي المصرف كمصدر موثوق للمصرفية 

اإلسالمية. ومن خالل وضع هذه المفاهيم حّيز التنفيذ، قام 
المصرف بنشر مجموعة مؤلفة من ثالثة مجلدات تتضمن 

خالصة وافية ألحكام الشريعة في المعامالت المصرفية يعود 
تاريخها إلى ما يقرب من 10 سنوات. كما وفر المصرف مؤخرًا 

اإلصدار “2.0” من تطبيق إصدارات اإلنماء الشرعية، بهدف وحيد 
يتمثل بالنهوض بمستوى القطاع ومساعدة الباحثين، مما يدل 

على التفكير العملي الذي يتمتع به المصرف الذي يعد أحدث 
المصارف المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

تبعث هذه اإلجراءات برسالة واضحة مفادها أنه ال يجب على 
العمالء التضحية بأي شيء من أجل الحصول على أفضل 

خدمة مع أحد المصارف المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة 
اإلسالمية. ويواصل مصرف اإلنماء التطور والنمو، حيث أطلق 

المصرف أول فروعه الرقمية في عام 2019، واستمر في 
تدشين العديد من الفروع الجديدة كجزء من التزامه في تعزيز 

نموه وتواجده في جميع أنحاء المملكة مواكبة للنمو المتسارع 
الذي تشهده المملكة في كافة األصعدة.

يواظب مصرف اإلنماء على دعم رؤية المملكة 2030 
والمبادرات الحكومية الرئيسية األخرى، كما حظي المصرف في 

عام 2018 بحقوق تسمية أحد محطات مترو الرياض، األمر 
الذي يعني أن المصرف يتواصل مع شركائه من خالل مبادرة 

بالغة األهمية باالستفادة من وسائل النقل العام، حيث ستعزز 
حركة النقل في محطات القطارات باسم مصرف اإلنماء. ويرى 
المصرف أن هذه الفرصة أساسية لتنمية الخدمات المصرفية 
لألفراد واالستفادة من الفرص الجديدة من خالل التعاون مع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الرئيسية األخرى.

قدم المصرف دعمه للجهات الحكومية من خالل اإلسهام في 
هيكلة برنامج صكوك الحكومية. ولطالما كان المصرف داعمًا 

قويًا لبرنامج الصكوك في القطاع العام والخاص، إذ حقق 
إنجازًا بارزًا من خالل اعتماده “كمتعامل أولى” باألوراق المالية 

الحكومية المحلية منذ اطالق ذلك في المملكة ألول مرة.

يفخر مصرف اإلنماء بتقديم إسهامات كبيرة ومميزة في 
السوق السعودية، وبرغم حداثة تواجده قياسًا ببقية المصارف 

العاملة بالمملكة، إال أنه يواصل أداءه المستدام والمميز بين 
البنوك السعودية. ونظرًا لكون الحصة األكبر من المصرف 
مملوكة من قبل األفراد السعوديين أنفسهم، ونظرًا لعدم 

وجود مساهم واحد يمتلك حصة مسيطرة، فإن مصرف اإلنماء 
ُيعتبر حقًا مصرف الجميع. ويولي مصرف اإلنماء أهمية كبيرة 

لاللتزام بوعوده باالمتثال ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية 
وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بااللتزام والحوكمة 

والشفافية واالستفادة من أحدث االبتكارات التقنية الحديثة في 
تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المعاصرة. ويتم 

تنفيذ كل ما سبق في جو يدعم التميز وخدمة اآلخرين.

مصرف اإلنماء.. ألننا نهتم

قطاع الخدمات المالية


