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نماٌء
وعطاء
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عالمنا  يشهدها  التي  المتسارعة  االقتصادية  المتغيرات  ظل  في 
الصعيد  على   

ً
نجاحا الدول  أكثر  من   

ً
واحدة المملكة  تبرز  اليوم، 

االقتصادي، بفضل الله ثم بما حباها الله من قيادٍة حكيمٍة تتحلى 
التنموي  التقدم  مواصلة  على  قادرٍة  عميقة  استراتيجية  برؤية 
من  ذلك  ويتجلى  االقتصادية.  الظروف  أحلك  في  ذلك  كان  ولو 
كافة  في  المملكة  تحققها  زالت  وال  حققتها  التي  اإلنجازات  خالل 

القطاعات.

 من رسالتنا وقيمنا، فإننا متفائلون بغٍد مشرق بإذن الله، 
ً
وانطالقا

أفضل،  بقادٍم  واالستبشار  للتفاؤل،  لشركائنا   
ً

خاصة  
ً

دعوة ونوجه 
فمن اإلنماء بدأنا.. وإلى مزيٍد من اإلنماء نذهب.
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إنماء لنا
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يمثل تأسيس مصرف اإلنماء برأسمال قدره 15 مليار ريال سعودي 
نقله نوعية على صعيد العمل المصرفي في المملكة كونه يشكل 

 يعكس حرص القيادة السعودية على مواكبة 
ً
 إيجابيا

ً
تحوال

التطورات االقتصادية والتنموية التي تعيشها البالد من خالل إيجاد 
آلية متكاملة لتوظيف وتنمية مدخرات المواطنين، وتلبية احتياجات 

المشاريع بما تقتضيه متطلبات المرحلة المقبلة.
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رؤيتنا
وأهدافنا
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1

رؤية المصرف
لنكـون شــــريكــــك المـــــالي المفضـــل

2

رسالة المصرف
تزويد شركائنا بجميع الحلول المالية 
المتـوافـقـة مـع األحـكــام والضـوابــط 
الشرعـية، في ظـل أفضـل بيئـة عمـل 
تـحـقــق النـمـــو المـتـواصــل وتـســهـم 

في خدمة المجتمع
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أهداف المصرف
قام المصرف بتحديد أهدافه 

اإلستراتيجية اآلتية:

 أن يكون أفضل مصرف في خدمة 
الشركاء 

 تقديــم جميـــع الحلــول المـصـرفيــة 
المتـوافـقة مع األحكام والضوابـط 

الشـــرعية
 تحقيق عوائد مجزية للمساهمين



قيمنا

المبادرة
خدمة

المجتمع
السعي
اإلبداع للقيادة 
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إحترام
األمانةالجميع

خدمة
العميل

الترابط بين
الزمالء 
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تفاؤل النفس و راحتها وسكونها من أعظم النعم، و في ذلك طيب 
العيش وسرور القلب و صفاء الذهن . 

إليه  الوصول  طريق  عرف  فمن  يدرس،  فن  التفاؤل  إن  قيل:  وقد 
 وجّل.

ّ
وحظي به كان من السعداء الناجحين بإذن الله عز

تفاءل
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 بعد يوم..
ً
وتتوالى مسيرات العطاء ومراحل النماء في بالدنا يوما

 فكل يوم مواليد جديدة يزينون حياتنا
 وكل يوم خريجون جدد يعلون رايتنا
 وكل يوم منازل جديدة تنير مملكتنا

 وكل يوم مشاريع جديدة تدعم اقتصادنا
 وكل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك

للتفاؤل،  اإلنماء  مصرف  شركاء  من  شريك  كل  تدعو  )تفاءل( 
تطلعات  تلبية  في  اإلسهام  على  قادر  أفضل  بقادم  واالستبشار 
 
ً
قلبا تتوافق  لشركائه  المصرف  بها  يبعث  رسالة  )تفاءل(  شركائنا. 

 مع قيم وفلسفة المصرف.
ً
وقالبا

 تفاءل.. فهناك مصرف يوليك كل رعاية وإهتمام
 تفاءل.. فهناك مصرف يحقق طموحاتك

 تفاءل.. فهناك مصرف يلبي رغباتك
 تفاءل.. فهناك مصرف يعزز إمكاناتك

 تفاءل.. فهناك مصرف يتفهم احتياجاتك
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تفاءل
فهناك مصرف يوليك 

كل رعاية واهتمام
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كل يوم مواليد جديدة يزينون حياتنا
شركائنا  تطلعات  بتحقيق  التزامنا  منبعه  الجديد  بالنشء  اهتمامنا 

المستقبلية... تفاءل.. فهناك مصرف يوليك كل رعاية واهتمام. 
كل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك.. 

 بك معنا إلى غٍد مشرٍق بإذن الله حافل بمزيد من النماء والعطاء.
ً
فمرحبا
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تفاءل
فهناك مصرف 

يحقق طموحاتك



كل يوم خريجون جدد يعلون رايتنا
بمقدوره  التي  الفعلية  للقيمة  إدراكنا  منبعه  خريج  بكل  اعتزازنا 
يحقق  مصرف  فهناك  تفاءل..  وطنه...  تطوير  في  بها  يسهم  أن 

طموحاتك. 
كل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك.. 

 بك معنا إلى غٍد مشرٍق بإذن الله حافل بمزيد من النماء والعطاء.
ً
فمرحبا
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تفاءل
فهناك مصرف

يلبي رغباتك



كل يوم منازل جديدة تنير مملكتنا
بتعزيز  التزامنا  منبعه  أحالمك  منزل  امتالك  في  بأحقيتك  إيماننا 
تفاءل.. فهناك  لهم...  األنسب  المنزل  امتالك  على  قدرات شركائنا 

مصرف يلبي رغباتك. 
كل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك.. 

 بك معنا إلى غٍد مشرٍق بإذن الله حافل بمزيد من النماء والعطاء.
ً
فمرحبا
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تفاءل
فهناك مصرف 
يعزز إمكاناتك



كل يوم مشاريع جديدة تدعم اقتصادنا
النماء  بتحقيق  التزامنا  منبعه  التنموية  المشاريع  مختلف  تشجيع 

للجميع... تفاءل.. فهناك مصرف يعزز إمكاناتك. 
كل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك.. 

 بك معنا إلى غٍد مشرٍق بإذن الله حافل بمزيد من النماء والعطاء.
ً
فمرحبا
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تفاءل
فهناك مصرف 

يتفهم احتياجاتك



كل يوم ابتسامتنا تشرق لرؤيتك
احترامنا لكافة شركائنا منبعه تقديرنا لدورهم في تطوير مجتمعنا 
تفاءل.. فهناك مصرف  االبتسامة في وجوههم...  بما يحتم علينا 

يتفهم احتياجاتك.. 
 بك معنا إلى غٍد مشرٍق بإذن الله حافل بمزيد من النماء والعطاء.

ً
فمرحبا
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