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البنك السعودي لالستثمار
رؤيتنا

تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من عمالئنا  .

رسالتنا

تجاه عمالئنا

•نجعل المصرفية سهلة لتالئم لك عميل من عمالئنا.

•نتسم بالمرونة والتكيف والتجاوب لتقديم ما يالئمهم.

•نستمع لعمالئنا ونتفهم احتياجاتهم ورغباتهم للتحسين
والتطوير.
تجاه موظفينا

• ُنقدر األفاكر والطموحات والمبادرات.

مكن موظفينا لتقديم األفضل وما هو فوق المتوقع.
• ُن ّ
قدر المساهمات الفردية وندعم تطويرها.
• ُن ّ

حلوال ذكية.
ً
• ُنعزز روح الفريق كي نقدم جميعاً

التاريخ والعمليات

بدأ البنك مزاولة نشاطه في عام  1977بموجب المرسوم الملكي الصادر
بتاريخ  22يونيو 1976؛ وتركز نشاطه على توفير التمويل متوسط األجل
تغير اسمه في عام  1983ليصبح كما هو
للمشاريع الصناعية .وعندما ّ
اآلن "البنك السعودي لالستثمار" ،بدأ البنك في تقديم اكفة الخدمات
البنكية التجارية .وقد أطلق البنك في عام  2006وحدة الخدمات المصرفية
اإلسالمية “أصالة” ليقدم من خاللها المنتجات والخدمات المتوافقة مع
مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء .وتأتي مبادئ الشريعة اإلسالمية في
صميم وجوهر اكفة عمليات البنك .وتتولى اللجنة الشرعية في البنك التأكد
من تطوير المنتجات المالية والبنكية وفق هذه المبادئ.
ويقدم البنك للشراكت واألفراد الخدمات والمنتجات البنكية التجارية التقليدية
واإلسالمية .إضافة إلى تقديمه للخدمات البنكية الشخصية ،يقدم البنك
خدماته البنكية إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشراكت والمنشآت
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .ويوفر قسم التمويل في البنك
منتجات بنكية متنوعة بدون فوائد ،تشمل تمويل المرابحة واالستصناع
واإلجارة .كما تشمل أيضاً محفظة منتجاتنا عدداً من المنتجات البنكية
االستثمارية وخدمات الخزينة.
كما ُيقدم عبر شراكته الزميلة والتابعة مجموعة واسعة من الخدمات
والمنتجات البنكية مثل الخدمات البنكية االستثمارية ،وخدمات تداول
األسهم ،وإدارة األصول ،والتأجير التمويلي ،والتمويل العقاري ،وخدمات
الوساطة ،وخدمات تمويل الشراكت ،وخدمات بطاقات االئتمان.
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ويزاول البنك نشاطه حالياً عبر شبكة تتكون من  52فرعاً
بينها  48فرعاً للخدمات البنكية المتوافقة مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية؛ ويخصص أقساماً للسيدات في 11
فرعاً  .وحتى تاريخ  31ديسمبر  ،2018اكن عدد أجهزة
الصراف اآللي التابعة للبنك  419جهازاً وعدد أجهزة نقاط
البيع تزيد على  9,300جهاز.
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البنك السعودي لالستثمار

لدى البنك السعودي لالستثمار أربع شراكت فرعية
ومملوكة له بنسبة  ،%100وهي:

وباإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك استثمارات في
ثالث شراكت زميلة ،وهي:

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)،
توفر خدمات الوساطة ،وإدارة األصول ،والخدمات البنكية االستثمارية،
وغيرها من الخدمات في المملكة العربية السعودية.

شركة أمرياكن إكسبريس السعودية
ونشاطها إصدار بطاقات االئتمان وإدارة منتجات أخرى
ألمرياكن إكسبريس في المملكة العربية السعودية.

نسبة الملكية

شركة السعودي لالستثمار العقارية
هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها الرئيسي في
االحتفاظ باألصول العقارية التي ُتقدم للبنك كضمان.

شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي
نشاطها الرئيسي هو التعامل في خدمات التأجير
التمويلي.

نسبة الملكية

شركة السعودي لالستثمار األولى  
تمتلك أسهماً في شركة أمرياكن إكسبريس السعودية.

شركة البنك السعودي لالستثمار لألسواق المحدودة
تأسست في جزر اكيمان وتتداول الشركة في المشتقات المالية وأنشطة
إعادة الشراء بالنيابة عن البنك.

شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري
(أمالك)
توفر خدمات ومنتجات التمويل العقاري.

%50
%38

نسبة الملكية

%32

إطار االستدامة في البنك
ستمدة من القيم والمبادئ اإلسالمية ،بهدف دمج مسؤوليتنا التجارية مع
وضع البنك السعودي لالستثمار إطار استدامة يقوم على خمس راكئز ُم
ّ
مسؤوليتنا االجتماعية والبيئية .وتعكس هذه الراكئز الخمس أيضاً المبادئ اإلسالمية المتعلقة باإلدارة والحوكمة الرشيدة.
الحفظ (حماية البيئة)

يعمل البنك السعودي لالستثمار على تعزيز ميزاته
التنافسية من خالل إرساء مبادئ اإلدارة البيئية في
أنشطته الرئيسية ،ومواصلة تطوير خدماته اإللكترونية
وأتمتة عملياته .حيث يسعى لتقديم نموذج ُيحتذى
به للممارسات البيئية التنافسية التي تسعى إليها
الحكومة السعودية لما فيه خير وصالح المملكة.

النمو (التطوير)

نسعى إلى تحقيق نتائج مالية قوية لمساهمينا من
خالل تطبيق استراتيجيتنا للنمو ،في الوقت الذي نحرص
فيه على اتباع منهجية مدروسة لضمان االستقرار
المالي.

الرعاية (القوى العاملة)

سيكون البنك السعودي لالستثمار أكثر
وجهات العمل
تفضيال وجاذبية ،نظراً
ً
لشفافيته المطلقة والتزامه بتحمل
ّ
المسؤوليات التي أخذها على عاتقه تجاه
موظفيه والمجتمع الذي يزاول نشاطه فيه.

العون (مساعدة اآلخرين)

ال ُيقاس العون في البنك السعودي لالستثمار
بمقدار المال الذي يستثمره فحسب ،بل أيضاً
بمدى قوة التأثير الذي ُيحدثه هذا االستثمار.
وسيعمل البنك على تركيز استثماراته في
مجاالت يستطيع فيها المساهمة بالمال
واألدوات والخبرات.

التلكيف (المسؤولية)

يسعى البنك السعودي لالستثمار إلى
تكريس ماكنته لدى العمالء والمستثمرين
والموظفين والمجتمع أككثر البنوك أصالة
والتزاماً بمعايير النزاهة والقيم األخالقية
وتحم ًال للمسؤولية في المملكة العربية
ُ
السعودية.
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التزام البنك السعودي لالستثمار بدعم “رؤية ”2030
تمثل رؤية  2030اإلطار الشامل والمحرك الرئيسي لطموحات المملكة وسياساتها وخططها في هذه اآلونة .وتستند الرؤية على ثالثة محاور وهي:
مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر ،ووطن طموح .وحيث أن العديد من أهداف رؤية  2030ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقطاع المالي أو يكون لها تأثيراً على
القطاع المالي ،فقد اضطلع البنك السعودي لالستثمار بتقديم مساهمة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية .2030
يوضح الجدول التالي أهداف رؤية  2030ومساهمات البنك السعودي لالستثمار في تحقيقها:

مجتمع حيوي

أهداف الرؤية

مساهمة البنك السعودي لالستثمار

الوسطية والتسامح وقيم اإلتقان واالنضباط
والعدالة والشفافية

مبادئ التلكيف والنمو والرعاية والحفظ والعون
المستوحاة من الشريعة اإلسالمية

رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل
أسبوعياً لتصل إلى %40

عضوية النوادي الصحية ،ودعم فرق كرة القدم،
وحمالت توعوية ،وإطالق برنامج "فلكس بايك" لنشر
الوعي حول الثقافة الصحية ،ورفع الوعي بالتغذية
الصحية

استقبال  30مليون حاج ومعتمر سنوياً

تصنيف  3مدن سعودية بين أفضل  100مدينة
في العالم
تعزيز كفاءة الموارد ،والحد من التلوث البيئي،
والحفاظ على المقدرات الطبيعية
ُ

رفع نسبة امتالك المنازل بمقدار  %5بحلول عام
.2020

تمكين المنظومة التعليمية والثقافية
والترفيهية

اقتصاد مزدهر

تمويل البنية التحتية بشلك عام والبنية التحتية
للسياحة

تمويل مشاريع البنية التحتية الحضرية

رصد االنبعاثات الغازية ،وتقييم نظام إدارة البيئة،
ومبادرة األمم المتحدة لمبادئ االستثمار المسؤول،
وتطبيق نظام إدارة المباني
تمويل بيت األصالة

مدينتي
االستثمار في المجتمع ،وأنشطة في
ّ
كيدزدوم وكيدزانيا الترفيهية التعليمية الخاصة
باألطفال

أهداف الرؤية

مساهمة البنك السعودي لالستثمار

تخفيض معدل البطالة إلى %7

إطالق برامج توظيف الشباب مثل برنامج “فاست تراك”،
وبرنامج الخريجين الجدد ،وبرنامج توظيف الشباب

رفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج
المحلي اإلجمالي إلى  ،%35وحث المؤسسات
المالية على تخصيص حتى  %20من التمويل
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى
%30

تسهيل سبل العيش والعمل لغير السعوديين

رفع األنشطة الصديقة للبيئة في مجال النفط
والغاز والتعدين والسياحة والترفيه؛ ودعم
االقتصاد الرقمي ،ورفع نسبة المحتوى المحلي
في قطاع النفط والغاز إلى  ،%75وإضافة 9.5
جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى اإلنتاج المحلي
الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج
المحلي اإلجمالي إلى  ،%65ورفع نسبة
االستثمارات األجنبية المباشرة من الناتج المحلي
اإلجمالي إلى المعدل العالمي (،)%5.7
والتقدم إلى أحد المراكز الــ  10األولى في
مؤشر التنافسية العالمي
المرتبة  25على مؤشر أداء الخدمات
اللوجستي ،واالستثمار في البنية التحتية

إطالق منتجات مخصصة للمنشآت المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر

 %19.1من إجمالي القوى العاملة من السيدات،
و %25من إجمالي التعيينات من السيدات
التمويل الشخصي للمقيمين

تخصيص  %10من محفظة القروض لتمويل
األنشطة الصديقة للبيئة وأنشطة تقليل انبعاثات
الكربون

خدمات ومنتجات متخصصة
عضو مبادرة “مبادئ األمم المتحدة لالستثمار
المسؤول”
عضو ذهبي في المبادرة العالمية إلعداد التقارير
عضو موقع على "مبادرة الميثاق العالمي لألمم
المتحدة

تمويل مشاريع البنية التحتية من خالل توجيهات
مبادئ خط االستواء
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وطن طموح

أهداف الرؤية

مساهمة البنك السعودي لالستثمار

الوصول بترتيب المملكة إلى المراكز الـ  5األولى
في مؤشر الحكومات اإللكترونية

احتل المرتبة السابعة في مؤشر “حوكمة” العربي
للبيئة والمجتمع والحوكمة في عام  2017لإلفصاح
عن المشالك المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة

تيسير سبل التفاعل بوسائل ذكية

توفير الخدمات اإللكترونية ،والخدمات البنكية عبر
اإلنترنت ،وإعداد تقارير االستدامة والتقارير السنوية

رفع نسبة مدخرات ُاألسر من إجمالي دخلها إلى
 %10مما يؤدي إلى استقاللية مالية أكبر

توفير منتج وديعة المرابحة ،وتنظيم حمالت توعوية
عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك

المسؤولية االجتماعية للشراكت

التثقيف الصحي والمالي ،والمشاركة في المناسبات
الخيرية ،وإطالق برنامج "وااو الخير"  ،وغير ذلك

ثُ لث مشاريع المؤسسات غير الربحية ُتحدث تأثيراً
وقابال للقياس ،وأن يكون بيننا
ً
اجتماعياً عميقاً
مليون متطوع بحلول عام 2020

زيادة االستثمار في األنشطة االجتماعية ،وتنفيذ
الفعال
برامج وسياسات العمل التطوعي
ّ

عضو موقع على “مبادرة الميثاق العالمي لألمم
المتحدة”
لم يتم تطوير سياستنا ومنتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا من منظور تجاري
بحت ،بل أخذت منهجية أكثر اتساعاً حيث أصبحنا عضواً موقع على مبادرة
الميثاق العالمي لألمم المتحدة .وتدعو مبادرة الميثاق العالمي لألمم
المتحدة إلى تبني مبادئ حقوق اإلنسان ،وحماية البيئة ،وحماية حقوق
العاملين ،وماكفحة الفساد من خالل المؤسسات الربحية “التجارية” وغير
الربحية .وفقاً لما تقتضيه التزامات البنك بصفته عضواً موقعاً  ،قدم البنك
للمبادرة وصفاً حول موقفه من المجاالت األربعة وما اتخذه من إجراءات
فضال عن تزويدها بمنهجية المراقبة وتقييم األداء التي
ملموسة بشأنها،
ً
يعتمدها ،ونتائج هذه العمليات التي قام بها.

وترسي مدونة األخالقيات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في البنك معايير
السلوك التي يتوقع البنك من موظفيه االلتزام بها .وتعد أيضاً شركة
“االستثمار اكبيتال” (اياكب) – وهي الذراع االستثماري للبنك السعودي
لالستثمار والمتخصصة في خدمات االستثمار والوساطة – عضواً موقعاً
على مبادرة األمم المتحدة لمبادئ االستثمار المسؤول .وهو أمر جدير
اللتين قامتا بهذه
بالذكر ،لكونها إحدى الشركتين الوحيدتين في المملكة
ّ
الخطوة .وتشمل مبادرة األمم المتحدة لمبادئ االستثمار المسؤول ستة
مبادئ ثالثة منها تتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة ،بينما المبادئ
الثالثة األخرى ُتعد مبادئ شاملة وتدعو إلى تبني هذه المبادئ ،والتعاون
من أجل تطبيقها ،وإعداد التقارير حول مدى التقدم المحرز في تنفيذها.

