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VISION & MISSION
The expanding business mix of The Saudi Investment Bank 
and its aspirations for the future require a new vision to be 
articulated:

Simplicity & Accessibility

OUR VISION
To offer the simplest and most accessible products & 
services to each of our customers.

OUR MISSION
Towards our Customers
• We make banking simple and accessible for each of our 

customers.
• We are flexible, adaptive, and responsive to deliver what 

suits our customers.
• We listen to our customers and understand their needs 

and preferences in order to evolve and improve.

Towards our Employees
• We value ideas, inputs, and initiatives.
• We empower our staff to bring out their best and go the 

extra mile.
• We recognize individual contribution and we support 

individual development.
• We enhance team spirit, which allows us to collectively 

build the  smartest solutions.

رؤيتنا ورسالتنا
التوسـع فـي منتجـات وخدمـات البنـك السـعودي لالسـتثمار  

وتطلعاتـه للمسـتقبل يتطلـب رؤيـة مسـتقبلية مبتكـرة:

السهولة والمالءمة

رؤيـتنــا
تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من عمالئنا.

رسـالتنـا
تجاه عمالئنا

نجعل المصرفية سهلة لتالئم لك عميل من عمالئنا.  •

نتسم بالمرونة والتكيف والتجاوب لتقديم ما يالئمهم.  •

نسـتمع لعمالئنا ونتفهم احتياجاتهم ورغباتهم للتحسين   •
والتطوير.

تجاه موظفينا
نقدر األفاكر والطموحات والمبادرات.  •

نمكــن موظفينــا لتقديــم األفضــل، ومـا هــو فـوق   •
المتوقــع.

نقدر المساهمات الفردية وندعم تطويرها.  •

نعزز روح الفريق، كي نقدم جميعًا حلواًل ذكية.  •
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يس��تمر البنك السعودي لالس��تثمار في تحقيق النجاحات 
المتتالي��ة ف��ي جميع األنش��طة التي يعمل به��ا، ويأتي 
عل��ى رأس القائمة استش��عاره  بالمس��ؤولية االجتماعية 
المنوط��ة ب��ه، الت��ي يتمي��ز بها عل��ى مس��توى القطاع 
الخاص لكه؛ إذ تس��تمر مس��يرة اإلب��داع واإلتقان ضمن ما 
يقدم��ه من عمل دؤوب لخدم��ة المجتمع بوصفه عنصرًا 
 أساسيًا للدفع بعجل�ة التنمي�ة وتحقي�ق رؤي�ة المملك�ة

الطم�وح 2030.

وحق��ق البنك خ��الل مس��يرته أرقامًا وجوائ��ز مميزة فيما 
يخص دعم المسؤولية االجتماعية، والشواهد على ذلك 
كثيرة، فقد تسلم جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة 
ثالث مرات متتالية من يد خادم الحرمين الشريفين، وهي 
ش��هادة نضعها وسام ش��رف على صدورنا تجاه خدمة 
مجتمعنا عبر تكريمنا م��ن قبل ملكنا المفدى، كما حصد 
البنك عددًا من الجوائز فيما يخص المسؤولية االجتماعية 
بالتحديد، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل تجاوزت 
أص��داء أعمال البنك اإلنس��انية الحدود؛ ليت��م تكريم البنك 
ف��ي عدد من المحافل الدولية التي أش��ادت بتميز البنك 

فيما يخص التزامه بخدمة مجتمعه.

يقوم عم��ل البنك الس��عودي لالس��تثمار على مفهوم 
االس��تدامة، وه��ي اإلدارة الش��املة لالقتص��اد والبيئ��ة 
والعم��ل المجتمع��ي، وهو س��ر تمي��ز البنك ال��ذي يربط 
أعماله االقتصادية بالمحافظة على البيئة، وتنمية العمل 
المجتمعي ال��ذي نعتبره ركنًا أساس��يًا من أراكن النش��اط 
الذي نمارس��ه، وينف��رد البنك بتضافر الجه��ود وتاكملها 
في العم��ل التطوعي من دع��م اإلدارة العلي��ا، وتفاعل 

الموظفي��ن، إذ يمتلك البنك فريقًا تطوعيًا من الجنس��ين 
“ذكورًا وإناثًا” يعتبرون اللبنة األساس��ية للقيام باألنشطة 

المجتمعية التي يمارسها البنك.

كم��ا أود اإلش��ادة أيض��ًا بتفاع��ل عمالء البن��ك في دعم 
األنش��طة المجتمعي��ة عبر “وااو” الخير، حي��ث عمد البنك 
إلى تفعيل المس��ؤولية االجتماعية بالشراكة مع عمالئه، 
عبر إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في العمل المجتمعي 
عن طري��ق التبرع بالنق��اط في برنام��ج “وااو” الخير الذي 
حقق نجاحًا مدويًا حفز البنك على توسيع دائرة الجمعيات 
الت��ي تجاوز عددها أكثر م��ن 25 جمعية خيرية معتمدة 
تقدم خدمات وأنش��طة مختلفة لخدم��ة المجتمع، حيث 
يت��م تحويل النق��اط إلى مبال��غ تصرف للجمعيات بش��ل 
دوري مس��تدام لدعم أنش��طة وبرامج ه��ذه الجمعيات 

التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع.

وتتن��وع المش��اراكت وتتف��رع، وال يتس��ع المق��ام للحصر، 
ب��ل التنوي��ة؛ لذا نعدك��م أن يس��تمر البنك من��ارة للعمل 
االجتماعي المؤسسي المس��تدام لخدمة وطننا الحبيب، 
لذا س��يزيد اإلبداع والتنوي��ع لنضع أيدينا بأي��دي المجتمع 

وندعم أنشطته واهتماماته المختلفة.

مساعد بن محمد المنيفي
الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار

“ البنك منارة العمل المؤسسي 
االجتماعي المستدام ” 



الحسابات والبرامج
Accounts and Programs

مزايا برامج “بالتينيوم” و“ذهبي” 
يقدم لك البنك السعودي لالستثمار 
“بالتينيــوم”  العمــالء  برامــج 
و“ذهبي” التــي ُصّمَمت خصيصًا 
لتلبــي احتياجاتــك المصرفية من 
الخدمات والمنتجات  باقة من  خالل 

التي تتناسب مع نمط حياتك!
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البنك السعودي لالستثمار يشارك 
في تنظيم أول مسيرة للدراجات 

الهوائية باألحساء 

ش��ارك  المجتم��ع،  خدم��ة  ف��ي  المعت��اد  ل��دوره  تفعي��اًل 
البنك السعودي لالستثمار في تنظيم مسيرة لسباق الدراجات 
الهوائية، بالشراكة مع جامعة الملك فيصل باألحساء، والتعاون 
م��ع االتحاد الس��عودي للدراج��ات. وتأت��ي الفعالي��ة امتدادًا 
التفاقية “فلكس بايك” بين البنك والجامعة، علمًا بأن البنك قد 
أنش��أ محطة لمنسوبي الجامعة دعمًا للمسؤولية االجتماعية 

التي يؤمن بها.

وامتد السباق الذي يعتبر األول من نوعه لهواة ركوب الدراجات 
في مدينة األحس��اء لقرابة 8 كيلو مترات، ش��ارك فيه أكثر من 
50 دراجًا من فرق الدراجات الهوائية بالمنطقة، ولقي السباق 
تفاعاًل كبيرًا من منسوبي الجامعة بشل عام ومحبي الدراجات 

الهوائية بشل خاص.

يش��ار إلى أن البنك يمتلك العديد من محطات “فلكس بايك” 
على مستوى المملكة، وقد تم إنشاؤها وفق تجهيزات تعمل 
بالطاقة الشمس��ية وتدار إلكترونيًا، حيث سيتمكن الُمستخدم 
من التس��جيل مباش��رة من خالل تطبيق البنك الخاص باألجهزة 
الذكي��ة “فلك��س تات��ش” أو عب��ر موق��ع البن��ك اإللكتروني 
“فلك��س لكي��ك” وتتميز ه��ذه المحطات بس��هولة التعامل 

معها واالستفادة منها.

كما يوّف��ر النظام اآلل��ي للمحط��ة متابعة إلكترونية تش��مل 
التس��جيل والمحاس��بة عن طريق البطاق��ة االئتمانية، ويمكن 
عرض جمي��ع الدراجات المتوفرة في لك موقع عند التس��جيل، 
وتحديد موقع أقرب محطة للدراج��ات، كما أن النظام متعدد 

اللغات ويتضمن طريقة آمنة ومبسطة للتعامل والتسديد.
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تفعي���اًل ل���دوره ف����ي خدم����ة المجتم����ع، اس��تض��اف 
البنك السعودي لالس��تثمار الذي يعد الشريك االستثماري في 
مسابقة MIT EF السعودية فعاليات اإلرشاد للفرق المتأهلة 
من الرياض في أاكديمية البنك، إلقامة ورشة عمل تحت عنوان 
)المب��ادئ البنكية للش��راكت المتوس��طة والصغي��رة وريادي 
األعمال( دعمًا للفريق الس��عودي المش��ارك في المس��ابقة 
الدولية، كما س��يقيم نفس هذه الفعاليات للفرق المتأهلة 

في جدة.

وتعتبر مشاركة البنك في مثل هذا المسابقات، دعمًا لتطبيق 
رؤي��ة 2030 الت��ي تقوم على تفعيل المؤسس��ات الناش��ئة 
والصغيرة والمتوس��طة، كما وانضم عدد من موظفي البنك 
كمتطوعي��ن في المرحلة األولى والثالثة ف��ي لجنة التحكيم. 

البنك السعودي لالستثمار يستضيف 
 فعاليات اإلرشـاد لمسابقة

MIT EF السعودية

ويحرص البنك على الشراكة تطبيقًا ألهدافه في المسؤولية 
االجتماعية عبر تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد 
األعمال ضمن إحدى راكئز االس��تدامة التي يقوم عليها البنك، 

وبالتحديد ركيزة “نمو”.

يذك��ر أن المس��ابقة تحظ��ى بتفاعل كبير حيث ت��م اختيار 45 
فريقًا فقط من أصل 2000 يتنافس��ون للفوز بها، وتتس��م 
المسابقة باالس��تدامة حيث تمتد فترتها ألكثر من 5 شهور 
تم��ر ب� 3 مراح��ل للتحكيم، ويق��ام خاللها عدد م��ن الدورات 
اإلرشادية وورش العمل، ويحرص البنك دائمًا على التواجد في 

الماكن ال��ذي يخدم من خالله الوطن وأبناءه ليس��اهم في 
تنمية المجتمع والرقي به. 
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 خادم الحرمين الشريفين يتوج
 البنك السعودي لالستثمار

بجائزة الملك خالد 

ت��وج خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
البنك الس��عودي لالس��تثمار بالمرك��ز األول في جائ��زة الملك 
خالد عن فرع “التنافسية المسؤولة”، التي تقام في دورتها 
السادس��ة، وقد حقق البن��ك الجائزة هذا الع��ام للمرة الثالثة 

على التوالي، بعد أن تقدم على جميع المتنافسين عليها.

وتدعم الجائزة منظومة ثالثية )الفرد والمنظمات غير الربحية 
والمنش��آت الخاص��ة(، وتهدف لالرتق��اء بالفكر االس��تراتيجي 
للعم��ل الخي��ري والتنمي��ة االجتماعي��ة المس��تدامة، وُتمن��ح 
الجائ��زة بالنس��بة للف��رع ال��ذي فاز ب��ه البنك وفقًا للش��راكت 

األعلى تصنيفًا في المؤش��ر السعودي للتنافسية المسؤولة 
التي تس��تند عل��ى تصنيف مهني دقيق قائ��م على معايير 
عالمي��ة مقننة لتقدير المس��توى التنافس��ي للش��راكت في 
المملكة، ويتم اختيار الش��راكت وفقًا لمدى تبنيها ممارس��ات 
التنمية المستدامة والمس��ؤولية االجتماعية، ومدى دمجها 
لهذه الممارس��ات األساسية في صلب استراتيجياتها وخطط 
أعمالها، ويتنافس على الجائزة كبار الش��راكت والمؤسس��ات 

على مستوى المملكة لما لها من ثقل وماكنة.



Awards
الجوائز

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
 يتوج البنك السعـودي لالستثمـار

بجـائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة لعام 2016 
للسنة الثالثة على التوالي، محققًا المركز األول

800 124 8000
saib.com.sa
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البنك السعودي لالستثمار يضم جمعية 
أصدقاء العبي كرة القدم إلى “وااو” الخير

ضم البنك السعودي لالستثمار عبر برنامج “وااو” الخير جمعية 
أصدق��اء العبي كرة الق��دم الخيرية، التي ته��دف إلى توفير 
حي��اة كريمة لالع��ب المحتاج حيث تق��دم خدماتها في مجال 
دعم ومساندة العبي كرة القدم القدامى المحتاجين للرعاية 
والمساندة، وتعتبر األولى من نوعها على مستوى المملكة، 
وتقوم على عمل العديد من البرامج المختلفة لدعم وتشجيع 

الالعبين المعتزلين.

يش��ار إلى أن المس��ؤولية االجتماعية في البنك ركن أساسي 
من أراكن االستدامة، وتقع تحت ركيزة “عون”، وهو ما يعكس 
حرص البنك عل��ى دعم المبادرات الخيرية المتعددة، كما وقع 
جملة م��ن االتفاقيات المش��ابهة م��ع العديد م��ن الجهات 
الخيرية، مثل: جمعية “إنس��ان”، وجمعية “إطعام”، وغيرهما، 

م��ا أهله الحتالل ماكن��ة مرموقة، ليس فقط على مس��توى 
القطاع البنكي فحس��ب، ب��ل تجاوزه ليش��مل القطاع الخاص، 
ويبره��ن على ذل��ك فوزه بالعدي��د من الجوائ��ز في مجاالت 

برامج الوالء والمسؤولية االجتماعية.

يذك��ر أن عمالء البنك يس��تطيعون جمع نقاط “وااو” من خالل 
االنضم��ام للبرنامج عب��ر الخدمات المصرفي��ة لألفراد “فلكس 
لكيك” والقيام بالتعامالت المصرفية المختلفة كسداد الفواتير 
والمدفوع��ات الحكومي��ة ونق��اط البيع، إضافًة إل��ى التمويل 
الش��خصي، واس��تخدام البطاق��ات االئتمانية داخ��ل المملكة 

وخارجها، ويتم استبدال النقاط إلكترونيًا بشل فوري.
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اس��تمرارًا للنجاحات التي يحصدها البنك السعودي لالستثمار، 
أعلنت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” العالمية المتخصصة في 
قطاع الشؤون المالية والمصرفية عن اختيار برامج الوالء “وااو” 
و“أصي��ل” من البن��ك لجائزة “أفض��ل برنام��ج والء بالمملكة”، 
متفوقًا بذلك على العديد من المنش��آت المالية والمصرفية 
الكبرى التي تنافست للفوز بالجائزة التي تعد أحد أهم الجوائز 

على مستوى المنطقة.

ويض��م البن��ك الس��عودي لالس��تثمار أكبر برنامج��ي والء في 
المملك��ة “وااو” و “أصيل” الحائزين عل��ى العديد من الجوائز 
ف��ي قط��اع برامج ال��والء على النط��اق المحل��ي والعالمي، 
وُصّمم��ا ليوّفرا للعمالء خيارات متع��ددة يحصلون من خاللها 
عل��ى ماكفآت مميزة ومنوعة وبطرق فري��دة ومبتكرة على 
مس��توى المنطق��ة، وينفرد لك برنام��ج عن اآلخ��ر بالماكفآت 

وطرق االستفادة منها.

البنك السعودي لالستثمار “أفضل 
برنامج والء” في المملكة وفقًا لمجلة 

“إنترناشيونال فاينانس” العالمية 

 يوفر برنامج الوالء “أصيل” وهو األكبر من نوعه على مستوى 
المملكة والش��رق األوس��ط خصمًا فوريًا عند استخدام أي من 
بطاق��ات مدى م��ن البنك الس��عودي لالس��تثمار، إضافة إلى 
البطاق��ات االئتماني��ة الصادرة م��ن البنك لدى أكث��ر من 400 

شريك في مختلف الخدمات. 

ويعتبر “وااو” البرنامج األول على مستوى المملكة والمنطقة، 
ويمكن عمالء البنك من الحصول على ماكفآت مجزية متنوعة 
م��ن الكتالوج اإللكترون��ي الخاص بالبرنامج نظي��ر جمع النقاط 
من خالل التعامالت المصرفية كسداد الفواتير، والمدفوعات 
الحكومي��ة، والتمويل الش��خصي، ومتوس��ط الرصي��د، وعند 

استخدام البطاقات االئتمانية للبنك داخل وخارج المملكة.



يحصل  لالستثمار  السعودي  البنك 
على جائــزة أفضل برنامج والء

800 124 8000
saib.com.sa

الجوائز
Awards
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البنك السعودي لالستثمار يضيف 
 جمعية “صوت” لخيارات التبرع في

“وااو”  الخير

امت���دادًا لنهج���ه ف��ي دع��م أنش��ط��ة المجتم���ع، وق�ع 
البنك السعودي لالس��تثمار اتفاقية تع��اون مع جمعية صوت 
متالزمة داون، إذ يتيح لعمالئه من خاللها اس��تبدال نقاطهم 
لدعم أنش��طة الجمعية الت��ي تهدف إلى تمكي��ن المصابين 
بمتالزم��ة داون وتطويره��م من خالل التعليم على مس��توى 
عالم��ي وتدريبه��م، والقي��ام باألبح��اث العلمي��ة لصالحهم 

باإلضافة إلى األعمال التوعوية.

وتن��درج ه��ذه االتفاقي��ة ضمن مب��ادرات البنك ف��ي خدمة 
المس��ؤولية االجتماعية المستمدة من أراكن االستدامة، األمر 
الذي يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الخيرية التنموية 

المتعددة، التي دفع نجاحه��ا البنك إلى توقيع المزيد منها 
تحت مظلة برنامج الوالء “وااو” وبالتحديد “وااو” الخير.

يش��ار إلى أن عمالء البنك الس��عودي لالس��تثمار يستطيعون 
جم��ع نقاط “وااو” م��ن خالل االنضمام للبرنام��ج عبر الخدمات 
المصرفية لألفراد “فلكس لكيك” والقيام بالتعامالت المصرفية 
المختلفة كس��داد الفواتي��ر والمدفوع��ات الحكومية ونقاط 
البيع، إضاف��َة إلى التمويل الش��خصي، واس��تخدام البطاقات 
 االئتماني��ة داخ��ل المملك��ة وخارجه��ا، والت��ي تت��م إلكترونيًا 

وبشل فوري.

 برامج الوالء
Loyalty Programs

800 124 8000
saib.com.sa

اآلن، يمكنك دعم جمعية صوت 
متالزمة داون بنقاط   
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البنك السعودي لالستثمار ينظم جناحه 
التوعوي في الهيئة العامة لإلحصاء

نظم البنك السعودي لالستثمار  جناحه التثقيفي في الهيئة 
العام��ة لإلحص��اء تحت عن��وان “الوع��ي المصرفي.. أس��اس 
حمايت��ك” يومي 25 و 26 يناير 2017 في إطار مس��اهمته 
ف��ي زيادة المعرف��ة البنكية، ويأت��ي تنظيم الجناح اس��تمرارًا 
لحمالت التوعية التي يتبناها البنك عبر إدارة التوعية والتثقيف 

المصرفي.

ويطم��ح البنك م��ن خالل تنظيم مثل ه��ذه الحمالت إلى رفع 
درجة الوعي المصرفي بالمعامالت المالية، ويسعى البنك إلى 
تقديم االستشارات المباش��رة التي يقوم بها فريق متخصص 
لإلجابة عن استفس��ارات وتس��اؤالت الزوار  الذين أبدوا تفاعاًل 
كبي��رًا م��ع الحملة، مما انعك��س على تزاي��د رواد الجناح الذي 
شهد إقبااًل ملحوظًا محققًا بذلك نتائج إيجابية، خصوصًا أنها 
وفرت خدمات إضافية من أجل تعزيز ثقافة االدخار، واالستثمار 

والمخاطر المتعلقة بالعملي��ات المصرفية، واالطالع على آخر 
تطورات القطاع البنكي.

واكن البن��ك ق��د اس��تهدف العديد م��ن ال��وزارات والجهات 
الحكومية المختلفة باإلضاف��ة إلى القطاع الخاص بمثل هذه 
األجنح��ة لرفع مس��توى الوعي، حيث يقدم ف��ي الجناح جملة 
من التوصيات واإلرشادات بشأن التعامل مع البطاقات البنكية 
واالئتماني��ة والقن��وات المصرفية المختلفة، يض��اف إلى ذلك 
تقدي��م النصائح ح��ول تجنب االحتي��ال المصرف��ي، وذلك عبر 
 تلقي االستش��ارات واالستفس��ارات م��ن زوار الجن��اح واإلجابة 

المباشرة عنها.
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اس��تحدث يقدمه��ا،  الت��ي  المتمي��زة  للخدم��ات   امت��دادًا 
البنك السعودي لالس��تثمار العديد من القنوات البديلة التي 
تمك��ن العمي��ل من القي��ام بعملياته المصرفي��ة من أي ماكن 
دون الحاج��ة لزي��ارة الفرع لتوفير وقت وجه��د عميلنا العزيز، 
وتنوعت العمليات المستحدثة بين االطالع والتحكم بالحسابات 
واالس��تفادة من الخدم��ات والمنتج�ات الت��ي يقدمها البنك 

وغيرها.

وتعك��س الخدم��ات الجديدة س��عي البنك إل��ى توفير أرقى 
الخدم��ات وأحدثه��ا لخدمة عمالئ��ه، حيث تم إتاح��ة العديد 
م��ن الخدم�ات ع��ن طري��ق أجهزة الص��رف اآلل��ي، وموق�ع 
وتطبي��ق لكي��ك”  “فلك��س   البنك السعودي لالس��تثم�ار 

البنك السعودي لالستثمار يستحدث 
العديد من الخدمات الجديدة عبر 

القنوات البديلة

البنك الس��عودي لالس��تثمار على الهوات��ف الذكية “فلكس 
تات��ش”، أو االتص��ال بالهات��ف المصرف��ي “فلك��س ك��ول”، 
وقدم��ت إدارة التعلي��م والتطوير بالبنك العدي��د من البرامج 
المتخصصة في القنوات البديلة وطريقة التعامل معها ألكثر 
من 55 موظفًا وموظفة لتلبي��ة طلبات العمالء واإلجابة عن 

تساؤالتهم ومساعدتهم في إتمام تعامالتهم البنكية.

يش��ار إلى أن البنك الس��عودي لالس��تثمار يق��دم العديد من 
الخدم��ات المتميزة اإللكترونية لعمالئ��ه، وذلك لتوفير أفضل 
الخيارات المتاحة لهم عند رغبتهم القيام بالعمليات المصرفية، 
وهو  األمر الذي ساهم في تحقيق البنك أعلى معايير خدمة 

العمالء وأكثرها رقيًا وأمانًا.



استخدم بطاقة مدى في عمليات 
واربح  البيع  نقاط  طريق  عن  الشراء 

! 50 نقطة 

البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa
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قفز صافي ربح البنك السعودي لالستثمار إلى 344.9 مليون 
ريال خالل الربع األول من ع��ام 2017 مقارنة مع 210 مليون 
ريال للربع المماثل من العام الس��ابق بنسبة 64.2% ، بحسب 
النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأوض��ح البنك في بيان على ت��داول أن إجمالي ربح العمليات 
واالس��تثمار ارتفع في الربع األول من 2017 إلى 625 مليون 
ريال مقارنة ب� 590.7 مليون ريال للربع المماثل العام الماضي 
بنس��بة 5.8% ، فيم��ا بلغ صافي الربح م��ن العموالت الخاصة 
واالس��تثمارات 463 ملي��ون ري��ال، بارتف��اع 12.2% عن الربع 
المماثل من العام السابق الذي اكن 412.8 مليون ريال، مشيرًا 

أرباح البنك السعودي لالستثمار تقفز 
إلى 344.9 مليون ريال في الربع األول

إلى أن ربحية السهم بلغت خالل الربع األول 0.49 ريال مقابل 
0.3 ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأرجع البنك س��بب االرتفاع إلى نمو صافي الدخل نتيجة زيادة 
دخل العمليات بنسبة 5.80% ، ويعود ذلك إلى ارتفاع لك من 
صافي دخل العموالت الخاصة ودخل أتعاب الخدمات البنكية، 
قابل��ه انخفاض ف��ي ماكس��ب االس��تثمارات. وف��ي المقابل 
انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 26.33% بسبب انخفاض 
في مخّص��ص قيمة االس��تثمارات ومخّصص خس��ائر االئتمان، 

الذي قابله ارتفاع في مصاريف اإليجار والمباني.
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البنك السعودي لالستثمار يتيح لعمالئه 
عبر “وااو” الخير دعم أنشطة “لكانا”

أت���اح  يتبناه����ا،  الت����ي  االس��تدام�ة  لمب����ادئ  تعزي��زًا 
البنك السعودي لالس��تثمار ألعض��اء برنام��ج “وااو” اس��تبدال 
نقاطهم لدعم أنشطة جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية 
لرعاي��ة مرضى الفش��ل اللك��وي “لكانا” التي ته��دف لخدمة 
مرض��ى اللكى و مس��اعدتهم صحي��ًا واجتماعيًا عب��ر تقديم 

العالج والبرامج التوعوية وفقًا للمعايير الطبية والفنية.

وتنفرد الجمعي��ة بالتعاون مع القطاع��ات الصحية المختلفة، 
وتش��مل تقيي��م مراك��ز الغس��يل اللك��وي، والحال��ة الصحي��ة 
وتحدي��د  لمعرف��ة  اللك��وي  الفش��ل  لمرض��ى  واالجتماعي��ة 
االحتياجات الفعلية الحالية والمس��تقبلية لهذه الشريحة من 
المجتم��ع ، كما تعمل من خالل برام��ج متعددة تتضمن برامج 

صحية وعالجية وأخرى اجتماعية وإعالمية.

يأت��ي ذلك ضمن مب��ادرات البنك في المس��ؤولية االجتماعية 
المستمدة من أراكن االس��تدامة ضمن ركيزة “عون”، وهو ما 

يعكس ح��رص البنك على دعم المب��ادرات الخيرية المتعددة، 
كم��ا وّقع جمل��ة من االتفاقيات المش��ابهة م��ع العديد من 
الجهات الخيرية، م��ا أهله الحتالل ماكنة مرموقة، ليس فقط 
عل��ى مس��توى القطاع البنكي فحس��ب، بل تجاوزه ليش��مل 
القط��اع الخ��اص، يبرهن على ذلك ف��وزه بالعديد من الجوائز 

في مجاالت برامج الوالء والمسؤولية االجتماعية.

يذكر أن عمالء البنك يس��تطيعون جمع نقاط “وااو” من خالل 
االنضم��ام للبرنامج عب��ر الخدمات المصرفي��ة لألفراد “فلكس 
لكي��ك” والقي��ام بالتعام��الت المصرفي��ة المختلفة كس��داد 

الفواتير والمدفوعات الحكومية ونقاط البيع، إضافَة إلى 
التمويل الشخصي، واس��تخدام البطاقات االئتمانية 

داخ��ل المملكة وخارجها، ويتم اس��تبدال النقاط 
إلكترونيًا بشل فوري.

 برامج الوالء
Loyalty Programs

800 124 8000
saib.com.sa
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اس��تمرارًا اللتزامه بتوفي��ر أرقى الخدم��ات وأحدثها لعمالئه، 
أطلق البنك السعودي لالستثمار مؤخرًا بطاقة مدى الداعمة 
لخدم��ة “أثي��ر”  على أجه��زة نق��اط البيع بدون إدخ��ال الرمز 
السري للمشتريات التي ال تتجاوز قيمتها 100 ريال، وتهدف 
ه��ذه الخدمة إلى تس��هيل العملي��ات المصرفية وتطويرها 
 بم��ا ينعك��س بش��ل إيجابي عل��ى تقدي��م أج��ود الخدمات

لعمالئنا الكرام.

وتوف��ر البطاقة الجديدة لحامليها س��رعة إنج��از العملية مع 
مراعاة األمان العالي لها وتوفي��ر الراحة في الدفع إلكترونيًا 
عبر أجهزة نقاط البيع، وذلك عن طريق تقنية االتصال القريب 
الم��دى لدى المتاج��ر التي تدع��م خدمة “أثي��ر” دون الحاجة 
إلدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع، وذلك للمشتريات التي 
 SMS ال تتجاوز قيمتها 100ريال مع توفر خاصية إرسال رسالة

البنك السعودي لالستثمار يطلق 
بطاقة مدى الداعمة لخدمة “أثير”

للعملية الت��ي تمت، ولضمان أمان أكبر ق��د يطلب من حامل 
البطاق��ة إدخال الرقم الس��ري في بعض الح��االت، أكن تتجاوز 
عملياته 300 ريال، وذلك لمزيد من األمان وإلعادة تعيين قيم 
خدمة “أثير” السابقة ليتمكن حامل البطاقة من استخدامها 

مرة أخرى.

يش��ار  إلى أن البنك الس��عودي لالس��تثمار يقدم العديد من 
البطاق��ات المتميزة التي يختلف اس��تخدامها من احتياج آلخر، 
حي��ث يضم بطاقة مدى والبطاقات االئتمانية وبطاقة إيزي بي 
وبطاق��ة الس��فر  وبطاقة اإليداع النق��دي “فلكس اكش إن”، 
 ،EduPay باإلضاف��ة إل��ى بطاقة التس��وق وبطاق�ة الطال��ب
وتعتب��ر جميعه��ا متمي��زة ف��ي القط���اع ال��ذي تس��تخدم 
 في��ه وتمتل��ك العدي���د م���ن الخصائ��ص الت��ي تميزه��ا عن

البطاقات األخرى .



تمتع بخصم %15
لدى “بودل” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %15
لدى “منتجع ماربيال السياحي” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %15
لدى “مركز ركن التعلم” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %10
لدى “دولتشي راغوزا” 

800 124 8000
saib.com.sa

Loyalty Programs
 برامج الوالء
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1 - الصيام يعزز إزالة السموم:
األطعمة المصنعة مس��بقًا تحتوي عل��ى العديد من المواد 
الحافظة واإلضافات، تلك اإلضافات تتحول إلى س��موم داخل 
الجس��م، العديد من تلك الس��موم يتم تخزينها داخل دهون 
الجسم، وأثناء الصيام يتم حرق تلك الدهون، خاصة عند الصيام 
لفت��رات طويلة، فيس��اعد ذلك عل��ى التخلص من الس��موم 
من خالل الكبد واللكى وباقي أعضاء الجس��م المس��ؤولة عن 

التخلص من السموم.

2 - الصيام يعمل على راحة الجهاز الهضمي:
أثناء الصيام، يحظى الجهاز الهضمي بفترة من الراحة، فتستمر 
الوظائ��ف الفس��يولوجية الطبيعي��ة وخاصة إف��راز العصارات 

الصيـام هـو أحد أراكن اإلسـالم الذي فرضـه الله عز 
وجل على المسـلمين خالل شهر رمضان، لكن على 
الرغم من ذلك، يجهل العديد من األشخاص الفوائد 
الصحية المذهلة للصيام؛ فالصيام ممارسـة صحية 
فّعالـة إن تـم تطبيقهـا بالشـل الصحيـح. فهـو 
يساعد على التخلص من السموم  إلى خارج الجسم، 
ويقلل من نسـبة السـكريات في الـدم، كما يعمل 
علـى خفض تخزيـن الدهون. وباإلضافـة إلى ذلك، 
يعزز الصيـام العادات الغذائيـة الصحية، كما يعمل 
علـى تقوية جهـاز المناعة. وإليك أهـم 10 فوائد 

صحية يمكنك االستفادة منها أثناء الصيام.

فوائد
صحيـة 
فوائد10للصيام
صحيـة 
10للصيام
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الهضمي��ة، لك��ن مع معدل أقل. وتلك الممارس��ات تس��اعد 
على الحفاظ على توازن سوائل الجسم. هضم الطعام يحدث 
أيض��ًا بمعدالت ثابتة، مما يعمل على إنت��اج الطاقة بمعدالت 
تدريجية. ومع ذل��ك، فالصيام ال يمنع إفراز األحماض المعدية، 
لذلك ينص��ح المرضى الذين يعانون من قرح��ة المعدة بالحذر 

عند الصيام.

3 - الصيام يساعد على عالج االلتهابات:
بع��ض الدراس��ات أكدت أن الصيام يس��اعد على ش��فاء بعض 
األم��راض مث��ل االلتهاب��ات والحساس��ية اكلته��اب المفاصل، 

والصدفية.  

4 - الصيام يساعد على خفض مستويات السكر  
       في الدم:

يعم��ل الصي��ام على زيادة تكس��ر الجلوك��وز وإنت��اج الطاقة 
للجس��م، مما يعم��ل على خفض إنت��اج اإلنس��ولين. وهو ما 
يس��اعد عل��ى راحة البنكرياس، كما يس��اعد على زي��ادة إنتاج 
الجليكوجين لتس��هيل عملية تكسر الجلوكوز، وبهذا يساعد 

الصيام على خفض مستويات السكر في الدم.

5 - الصيام يساعد على زيادة حرق الدهون:
تك��ون االس��تجابة األول��ى للجس��م أثن��اء الصيام هي تكس��ر 
الجلوكوز، مما يس��هل تكس��ر الدهون إلنتاج الطاقة الالزمة 

للجسم، وخاصة الدهون المخزنة في اللكيتين والعضالت.

6 - الصيام مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم:
الصي��ام ه��و أح��د العالج��ات الطبيعي��ة لخف��ض مس��تويات 
ضغط الدم، حيث يس��اعد على خف��ض مخاطر اإلصابة بتصلب 
الشرايين. في أثناء الصيام يتم حرق الدهون وتكسير الجلوكوز 
إلنتاج الطاقة الالزمة للجس��م، كما تنخف��ض معدالت التمثيل 
الغذائ��ي، وتنخفض مع��دالت الهرمون��ات اكألدرينالين، مما 

يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

7 - الصيام يحفز خسارة الوزن:
الصيام يحفز خسارة الوزن بسرعة، حيث يعمل الصيام على منع 

تخزين الدهون في الجسم.

8 - الصيام يعزز العادات الغذائية الصحية:
لوح��ظ أن الصيام يس��اعد على خفض الش��هية تج��اه تناول 
األطعم��ة الجاهزة، فبداًل م��ن ذلك يحفز الصي��ام الرغبة في 

تناول األطعمة الصحية، وخاصة الماء والفواكه.

9 - الصيام يعزز الجهاز المناعي:
عند اتباع نظام غذائي متوازن بين فترات الصيام يس��اعد ذلك 
عل��ى تعزيز الجهاز المناعي، وإزالة س��موم الجس��م، وخفض 
تخزين الدهون. ويس��اعد تن��اول الفواكه أثن��اء اإلفطار على 
تعزيز المحتوى الغذائي للجس��م م��ن الفيتامينات والمعادن؛ 
ففيتامين A وE عناص��ر ممتازة لمضادات  األكس��دة، فهي 

تساعد على تقوية جهاز المناعة أيضًا.

10 - الصيام يساعد على التغلب على مشلكات 
         اإلدمان:

أك��د بع��ض الباحثي��ن أن الصي��ام يس��اعد عل��ى التغلب على 
مش��لكات اإلدمان للنيكوتين والاكفيي��ن وغيرها. وعلى الرغم 
من وج��ود بعض األنظم��ة العالجية التي تس��اعد على عالج 
حاالت اإلدمان إال أن الصيام له دور فعال في مثل تلك الحاالت.

على الرغم من تلك الفوائد المتعددة إال أنه في بعض الحاالت 
ينبغي استشارة الطبيب قبل الصيام كحاالت الحمل، والرضاعة، 
وقرحة المعدة؛ فقد يتس��بب الصي��ام في بعض الجفاف مما 

يؤدي آلالم الرأس أو الصداع النصفي.
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تاجر مسجل في خدمة حساب سداد؟
مــن خــال الخدمــات المصرفيــة 
بيزنــس”  “فلكــس  اإللكترونيــة 
بإماكنك االســتعام وعرض وتحميل 
بحســاب  الخاصة  المعامات  قائمة 

سداد بطريقة سهلة و آمنة.

الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

800 124 8000
saib.com.sa
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في البداية نسـعد بكونكم ضيف المجلة، نود أن تحدثنا عن مفهوم 
مصرفية الشراكت؟

مصرفية الش��راكت ه��ي أحد القطاع��ات المهمة ف��ي أعمال البن��ك تهدف إلى 
تقدي��م خدمة مصرفية للش��راكت وحل��ول تمويلية لها. تقدم مصرفية الش��راكت 
الخدم��ات المصرفية األساس��ية من حس��ابات بنكية، ونقاط البي��ع، وباقات الرواتب، 
ودفاتر ش��ياكت، وغيرها للشراكت إلنجاز أعمالها المعتادة.  كما يقوم البنك بتوفير 
التس��هيالت االئتمانية المناسبة للشركة بعد تقييم نشاط الشركة ودراسة المخاطر 

المحتملة. 

 حوار عبداإلله األحمد
مدير عام مساعد مصرفية الشراكت
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تختلف احتياجات الش��راكت المصرفية على حس��ب نش��اطها 
االقتص��ادي؛ فعلى س��بيل المث��ال تحتاج ش��راكت المقاوالت 
للضمان��ات البنكي��ة وتموي��ل المش��اريع إلنج��از عق��ود البناء 
والصيانة، وقد تحتاج كذلك لخطابات االعتماد من أجل استيراد 
المع��دات الالزمة للمش��روع. كم��ا تحتاج الش��راكت الصناعية 
لتموي��ل جس��ري لقرض صن��دوق التنمي��ة الصناع��ي وكذلك 
االعتم��ادات المس��تندية الس��تيراد معدات وأجه��زة المصنع 
وربما تمويل طويل األجل. كما تحتاج معظم الش��راكت لتمويل 

رأس المال العامل الذي يغطي االحتياجات القصيرة األجل. 

لذلك يقوم فريق إدارة عالقات الش��راكت بدراسة احتياجات لك 
عميل على حده وتفصيل التسهيالت االئتمانية المناسبة مع 
األخذ في الحسبان متطلبات العميل التمويلية ومقدرته على 
س��داد التزاماته المالي��ة. الهدف هو أن يتمك��ن العميل من 

إنجاز أعماله حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته.   

مـاذا تمثـل مصرفيـة الشـراكت بالنسـبة إلى عمل 
القطاع المصرفي؟

مصرفية الش��راكت ه��ي أحد األعمال الرئيس��ة ف��ي القطاع 
المصرف��ي باإلضاف��ة لمصرفية األفراد وأعم��ال الخزينة. وأحد 
أهم أسباب نجاح أعمالنا يعود للتنسيق والعمل المشترك مع 
القطاعات األخرى وتوفير حلول متاكملة لعمالئنا. يرتبط نشاط 
قطاع الش��راكت بمخاط��ر عالية لذل��ك يتم الح��رص فيه على 
إدارة المخاط��ر م��ن اختيار العميل المناس��ب إلى وضع هيلكة 

تسهيالت مناسبة ومتابعة نشاط العميل.    

هل لـك أن تحدثنـا عن بطاقـات الرواتب للشـراكت 
وفوائدها؟

بطاق��ة الرواتب للش��راكت هي أح��د الحلول الت��ي يقدمها 
البنك الس��عودي لالس��تثمار لعمالئ��ه، وهي وس��يلة حديثة 
تضم��ن إيصال الراتب بطريقة س��هلة، وتوفر للش��ركة أعمال 
ص��رف الرات��ب وااللتزام بنظ��ام حماي��ة الرواتب. تق��وم اإلدارة 
النقدي��ة في مجموعة الش��راكت بمراجع��ة متطلبات العميل 

وتقديم الخدمة والتأكد من جودتها. 

وسـط تذبذب أسـعار النفط وانخفاضهـا وانعاكس 
ذلـك على االقتصـاد العالمي كيـف تتعاملون مع 

ذلك عند التعامل مع الشراكت؟
يتأثر االقتصاد السعودي عمومًا بتذبذب أسعار النفط. وبشل 
عام تزيد الضغوط المالية على الش��راكت عند انخفاض أسعار 
النفط. يقوم البنك بشل مستمر بالتواصل مع عمالئه لتجاوز 
هذه الصعوبات. كما يت��م توعية العمالء بزيادة المخاطر في 

هذه األوقات، وتتم مراجعة جدوى المشاريع الجديدة ودراسة 
تأجيلها. كما يقوم البنك بمراجعة القوائم المالية والتدفقات 
النقدي��ة المتوقع��ة لدراس��ة تغير هي��ل س��داد االلتزامات 
القائمة. نح��ن نعمل مع عمالئنا على تج��اوز األوقات الصعبة 
ونرى دائمًا تطورًا إيجابيًا في العالقة بعد عبور هذه األوقات. 

تنتقل المملكة اآلن نقلة نوعية اقتصادية عبر خطة 
التحـول الوطنـي 2020 ورؤيـة 2030 ، مـا أثر ذلك 

على خطتكم المستقبلية في مجموعة الشراكت؟
نح��ن نعتبر خطط التحول الوطني ورؤية 2030 خريطة طريق 
لقطاع األعمال في السعودية، ونقوم بترتيب أعمالنا للتوافق 
م��ع أهداف الخط��ة والرؤية. على س��بيل المث��ال: قام البنك 
بتش��كيل إدارة جديدة للش��راكت المتوس��طة لدعم الشراكت 
ف��ي نموها. كما تعمل مجموعة الش��راكت على اس��تقطاب 
الش��راكت التي تقدم الخدم��ات التعليمي��ة و الرعاية الصحية.  
وحاليًا نجري مش��اورات مع عمالئنا لدراس��ة التمويل المطلوب 
لبرامج خصخصة بعض األنش��طة الحكومي��ة التي تحتاج برامج 

تمويل طويلة األجل.
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نود أن نعرف منكم مـدى المخاطر التي قد تتعرض 
لها مصرفية الشراكت؟ وكيف تتعاملون معها ؟

تقوم إدارة الشراكت بدراسة جميع المخاطر المتعلقة بعمالئها 
من الش��راكت. بعض المخاطر تكون خاصة بل ش��ركة، فعلى 
س��بيل المث��ال: قد ال يس��تطيع المصنع الجديد اإلنتاج حس��ب 
المواصف��ات المطلوبة، أو قد ال يك��ون الطلب على المنتجات 
التي قامت الش��ركة باس��تيرادها حس��ب الكميات المتوقعة. 
لذل��ك يقوم البنك بدراس��ة لك مخاطرة محتمل��ة مع العميل 
ووضع خطط لتالفي هذه المخاطر، ويكون عمل تأمين لهذه 
األعم��ال مهمًا ج��دًا. كما أننا نقوم بدراس��ة بع��ض المخاطر 
العامة وتوصية عمالئنا بوضع حلول لها، وعلى سبيل المثال: 
نرى مخاطر االس��تمرارية في بعض الش��راكت العائلية وتأثرها 
بغياب المؤس��س وع��دم وجود إدارة مهنية تضمن اس��تمرار 

األعمال.

عـالَم يعتمـد عملكـم فـي تنويـع مصـادر الدخـل 
واالسـتثمار؟ ومـا أهم األعمـال التي يرتكـز عليها 

البنك في الربحية؟
نحن نس��عى إل��ى تنويع مص��ادر الدخل من جمي��ع المنتجات 
المصرفي��ة. ويه��دف البن��ك إلى زي��ادة حجم أعم��ال التجارة 

)الضمانات البنكية واالعتمادات المس��تندية( وتقديم خدمات 
مميزة في هذا المجال يتوق��ع أن تنعكس على ربحية البنك. 
وباإلضاف��ة للربح المحقق م��ن عمليات التموي��ل يقوم فريق 
الخزينة بعم��ل رائع في تقديم حلول تح��وط وحماية لعمالئنا 

من تقلب أسعار العمالت وأسعار التمويل.

لكمـة أخيـرة توجهونهـا لعمالئكـم فـي مصرفية 
الشراكت؟

أنتم محور اهتمامنا، رضاك��م غايتنا، ونجاحكم نجاح لنا. وهذه 
لكم��ات صادقة أش��عر بها لك م��رة أقابل فيه��ا عمالئنا في 
ماكتبهم أو أثناء زيارتي في المشاريع التي يقومون بتنفيذها 

أو عند زيارتي للمصانع التي نتعامل معها. 

 أس��عد كثيرًا عندما أرى ما حققته الش��راكت الس��عودية في 
قطاع األعمال، ونرجو أن نكون دائمًا عند حس��ن ظنكم و شكرًا 

لكم على ثقتكم. 
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العمل على إنجاز األعمال بش��ل سريع وجودة عالية: ال تؤجل 	 
عمل اليوم إلى الغد فإنجاز األعمال بشل سريع يجب أن يكون 
بج��ودة عالي��ة أيضًا. كم��ا أن التخطيط لكيفي��ة تنفيذ األعمال 
يس��اعد على رفع جودة العمل، وتنفيذه بش��ل ذكي أفضل 

من القيام بجهد كبير من دون جودة عالية.
االنضب��اط واحت��رام المواعيد: ه��ي عادة من المه��م أن يتم 	 

االلتزام بها وأنا شخصيًا أحرص عليها وأشجع من أعمل معهم 
عل��ى االلتزام به��ا، فكيف لي أن أتوقع أن موظف يس��تطيع 
إنج��از أعمال فيها تحدًّ وهو ال يس��تطيع االلتزام بحضوره في 
الوق��ت المح��دد. هذه النقطة أه��م أيضًا ف��ي التعامل مع 
العم��الء، فكيف نتوقع كس��ب ثقة العمالء إذا ل��م نكن دائمًا 

ملتزمين معهم. 
حدثنا عن خطتك العملية للسنوات الخمس المقبلة؟

المجموع��ة المصرفية للش��راكت تمثل جزءًا كبي��رًا ومهمًا من 	 
نش��اط البنك الس��عودي لالس��تثمار، وخططن��ا تتمحور حول 
المحافظ��ة عل��ى عالقة ممي��زة م��ع عمالئنا وتنمي��ة أعمال 
مصرفية الش��راكت باكتس��اب عم��الء جدد وتمويل األنش��طة 
الصناعية والتجارية التي تدعم االقتصاد المحلي. ونحن نهدف 
لتوس��يع نش��اطنا في تمويل قطاع التعليم والرعاية الصحية 
خالل الس��نوات المقبلة. كما نعمل على االس��تفادة القصوى 
من التقنية في تقديم خدمتنا للعمالء وتحويل طريقة تقديم 
الخدم��ة م��ن الطريق��ة التقليدية إل��ى طريقة حديث��ة توفر 

للعميل السرعة والراحة في إنجاز معامالته المصرفية.  
حدثنا عن هواياتك المفضلة؟

ممارس��ة الرياضة بشل عام، والمشي والسباحة بشل خاص. 	 
كما أنن��ي أحب متابعة األنش��طة الرياضية المحلي��ة والدولية 

والقراءة وخصوصًا كتب السير الذاتية.
فيَم تقضي أوقات فراغك؟

زي��ارة األق��ارب واألصدق��اء، وممارس��ة ومتابعة المنافس��ات 	 
الرياضية.  

 عبداإلله أحمد عبدالعزيز األحمد
 ماجستير إدارة أعمال من جامعة الملك سعود 

 باكلوريوس في علوم الحاسب من جامعة طوكيو  للعلوم
 مدير عام مساعد مصرفية الشراكت

نبذة عن

مـا المحطـات الوظيفية التـي تدرجت فيها خالل مشـوارك 
العملي؟

البداية اكنت مع  البنك الس��عودي األمريكي )مجموعة سامبا 	 
المالي��ة( وبرنامج التدري��ب اإلداري للخريجي��ن الجامعيين الذي 
يش��مل دورات تدريبية متخصصة في أعمال البنوك واالئتمان. 
كما يشمل البرنامج االطالع على جميع عمليات البنك واإلدارات 
الرئيس��ة. بعد البرنام��ج التحقت بمجموع��ة األعمال المصرفية 
للش��راكت كمحلل ائتمان، ثم مدير عالقة عم��الء، واكنت بداية 
التجربة مع قس��م الش��راكت العالمية، ثم انتقل��ت إلى خدمة 

الشراكت المحلية.
اكن��ت المحط��ة التالية م��ع بنك اإلم��ارات دب��ي الوطني في 	 

الس��عودية، واكنت تجربة ممي��زة ألنها اكنت مرحلة تأس��يس 
لنش��اط البنك في السعودية، واس��تطاع البنك أن يكون طرفًا 
فعااًل في نش��اط قطاع مصرفية الش��راكت. ونجاح البنك في 
الس��عودية اكن ثمرة دعم مؤسسة النقد العربي السعودي، 

وكذلك متابعة اإلدارة العامة للبنك من دبي.
انتقلت إلى البنك الس��عودي لالستثمار قبل 3 سنوات كنائب 	 

رئي��س للمجموعة المصرفية للش��راكت قب��ل أن ألكف بالعمل 
مديرًا عامًا مساعدًا لمصرفية الشراكت.

بحكـم وصولك إلـى منصب قيادي فـي البنك ، مـا النصائح 
التي توجهها للموظفين ليسلكوا النهج ويبرزوا وظيفيًا؟

معرفة وتعلم جميع تفاصيل العمل والتطوير المستمر: هذه 	 
نقط��ة مهمة ومن الضروري أن ينتبه له��ا الزمالء الجدد. من 
الطبيعي أن يكون هناك بعض النقاط التي يجهلها الموظف 
خصوصًا في بداية حياته المهنية، لذلك يجب الحرص على تعلم 
تفاصي��ل العمل وعدم التردد في الس��ؤال وطل��ب المعرفة 
والحصول على التدريب المناس��ب. كما ينبغي االس��تمرار في 

التعليم والتطوير لمواكبة التغيرات التي تحدث حولنا.
كس��ب رض��ى العميل وتج��اوز توقعات��ه: نحن نمارس نش��اط 	 

خدم��ي ورض��ى العميل هو أس��اس النج��اح. يج��ب أن نعمل 
 على معرف��ة احتياج عمالئنا وتوفير الخدمة المناس��بة وفي

التوقيت المناسب.  
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البنك السعودي لالستثمار يطلق 
خدمة التحويل الدولي السريع 

“فلكس ترانسفير”

أطل��ق البنك الس��عودي لالس��تثمار خدمة التحوي��ل الدولي 
الس��ريع “فلكس ترانس��فير”، الت��ي تأتي امت��دادًا للخدمات 
المتميزة التي يقدمها البنك لعمالئه الكرام، وتهدف الخدمة 
إل��ى توفير عمليات التحوي��ل الدولي لمجموع��ة من البلدان 
إلكتروني��ًا بدياًل ع��ن زيارة الفروع، وتأتي ه��ذه الخدمة ضمن 
اس��تراتيجية البنك في تبس��يط التعامالت البنكية مع الحفاظ 

على األمان العالي.

وتمك��ن الخدم��ة عم��الء البن��ك وعم��الء بطاق��ات الروات��ب 
إي��زي ب��ي م��ن إج��راء عملي��ات التحوي��ل الدولي ع��ن طريق 
 الخدم��ات المصرفي��ة عب��ر اإلنترن��ت أو أجهزة الص��راف اآللي
للبنك السعودي لالس��تثمار أو الهاتف المصرفي، ومن أهم 

مميزات هذه الخدمة التحويل الفوري في وقت قياس��ي إلى 
العديد من الدول برس��وم تحويل وأسعار صرف منافسة جدًا، 
باإلضاف��ة إل��ى كونها متوف��رة على مدار الس��اعة مع توفر 
 ، SMS خدم��ة تلقي اإلش��عارات عن طريق الرس��ائل القصيرة
كم��ا أن الخدمة الجديدة متاحة للحواالت للمس��تفيدين ابتداًء 
ب���5 دول أساس��ية: الهند، باكس��تان، س��ريالناك، بنغالديش، 

الفلبين، وسيتم إضافة العديد من الدول بشل تدريجي.

يذكر أن البنك الس��عودي لالستثمار يقدم العديد من الحلول 
المالية المتميزة التي تخدم جميع شرائح العمالء ويحرص بشل 
مس��تمر على تطوير الخدمات والمنتجات لتكون أكثر مالءمة 

وتطورًا بما يفوق تطلعات عمالئنا الكرام .

حوالة س�ريعة بس�عر صرف ورسوم 
تحويل منافس�ة عند تحويل أموالك 

مع خدمة “فلكس ترانسفير”

Flexx Transfer

800 124 8000
saib.com.sa



 اطلبها	اآلن!	
إدارة مصاريفـك أسـهل مـع بطاقة 
التسـوق	“EasyShopping”  مـن 
البنك السعودي لالستثمار )بعملـة 

الريال السـعودي(  

البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa
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 تتويج���ًا لجه��وده في دع��م الحوكمة الت��ي يتبناها ، تمكن
البنك الس��عودي لالستثمار  من تحس��ين موقعه في مؤشر 
“س��تاندرد آند بورز” للحوكمة االجتماعي��ة والبيئية الذي يضم 
50 دولة عربية، حيث حقق البنك المركز الس��ادس هذا العام 
مقارنة بالمركز الس��ابع العام الماض��ي، األمر الذي ُيؤكد التزام 
البنك بتطبيق ممارس��ات الحوكمة وتبن��ي القضايا االجتماعية 
والبيئية، باإلضافة إلى األداء المهني في الشفافية واإلفصاح.

ويهدف المؤشر إلى تعزيز إصالح قطاع الشراكت، ومساعدة 
دول المنطق��ة ف��ي وض��ع وتنفي��ذ اس��تراتيجيات الحوكمة 

البنك السعودي لالستثمار يحل سادسًا 
في مؤشر “ستاندرد آند بورز” للحوكمة

المس��تدامة و تكييفها مع المتطلب��ات واألهداف الوطنية، 
وذلك من خالل تعزيز القيم األساسية المتمثلة في الشفافية، 

والمساءلة، واإلنصاف، واإلفصاح، والمسؤولية.

ويقوم المؤش��ر من��ذ إطالقه ف��ي الع��ام 2012م بتصنيف 
ش��فافية الش��راكت اإلقليمية المدرجة في األس��واق المالية، 
وإقراراته��ا وفقًا للمتطلب��ات البيئية واالجتماعي��ة، و إجراءات 
الحوكم��ة المؤسس��ية، ويعتبر مؤش��ر “س��تاندرد آن��د بورز” 
دقيقًا جدًا حيث يضع أكثر من 200 معيار تغطي جميع جوانب 

الحوكمة بل تفاصيل عمل المنشأة.



الحسابات والبرامج
Accounts and Programs

احصل على بطاقة مدى
“فيـزا إنفـينيت”

مــن البنك الســعودي لالســتثمار 
عنــد االنضمام إلى برنامــج العمالء 

“بالتينيوم”

800 124 8000
saib.com.sa
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يعرف صندوق النقد الدولي الصناديق السيادية أنها صناديق 
لالس��تثمار ذات غرض خاص تملكه��ا الحكومة، وهي تحتفظ 
باألص��ول وتتولى توظيفها وإدارته��ا لتحقيق أهداف مالية 
 مس��تخدمًة ف��ي ذل��ك اس��تراتيجية االس��تثمار ف��ي األصول

المالية األجنبية.

تقول أغلب المصادر إن فكرة إنش��اء الصناديق الس��يادية هي 
فكرة عربية، حيث اكنت الكويت أول دولة أنشأت صندوقًا سياديًا 
ع��ام 1953م، ثم راجت ه��ذه الفكرة في فترة الس��بعينيات، 
حيث أنش��أت س��نغافورة وبعدها الواليات المتحدة األمريكية 

وكندا واإلمارات صناديق سيادية الستثمار الفوائض المالية.

الصناديق السيادية

أم��ا المملك��ة العربية الس��عودية فقد أنش��أت أول صندوق 
س��يادي في بداية الثمانينيات بعد ارتفاع أسعار النفط بأرقام 
قياس��ية وزيادة إيرادات الدولة ووجود فائ��ض كبير بالميزانية 
العام��ة، وق��د اكن حج��م الصن��دوق الس��يادي الس��عودي 
290 ملي��ار دوالر. ذك��ر ذلك جان إرثس ف��ي تقرير معلومات 

حول دور صناديق الثروة السيادية.

أما اآلن فقد انتش��رت ظاهرة الصناديق السيادية حيث ذكرت 
مؤسس��ة س��تانلي مورغان أنه ف��ي ع��ام 2008م بلغ عدد 
الصنادي��ق الس��يادية نح��و 53 صندوق��ًا، تعود ف��ي أغلبها 

للدول النامية الشرق أوسطية والدول اآلسيوية الغنية.



35

وال تس��توعب أس��واق هذه الدول الفوائض المالية الضخمة 
المتراكمة م��ن إيرادات النف��ط والخدمات والس��لع، وغالبًا ما 
يك��ون اس��تثمار أم��وال الصنادي��ق الس��يادية في الس��ندات 
األمريكي��ة وبعدها األوروبي��ة على الرغم م��ن قلة عوائدها 
لكنها قليل��ة المخاطر لقوة اقتصاديات تلك الدول وتمتعها 
باالس��تقرار السياس��ي ووضوح األنظمة المالية . وبالرغم من 
ذل��ك فقد تعرضت هذه الصناديق لخس��ائر كبي��رة في أزمة 
ما يع��رف بالره��ن العقاري ف��ي أمرياك س��نة 2008م؛ فقد 
خس��رت الصنادي��ق الخليجية نحو 400 ملي��ار دوالر في هذه 
األزمة حس��ب م��ا ذكرت��ه مجلة اإلكيونومس��ت لكن س��رعان 
م��ا تعافت ه��ذه الصناديق م��ع تخطي العالم ه��ذه األزمة 
وارتف��اع عائدات البت��رول حيث ذكر تقرير س��تانلي مورغان أن 
حج��م األموال الموج��ودة ف��ي الصناديق الس��يادية بلغ نحو 
 SWF( 12 تريليون دوالر س��نة 2015م. وصنفت مؤسس��ة
institute( المتخصص��ة في دراس��ة االس��تثمارات الحكومية 
والصنادي��ق الس��يادية صندوق التقاع��د الحكومي النرويجي 
بأنه أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات تقدر بحوالي 
882 مليار دوالر، أما صندوق األصول األجنبية لمؤسسة النقد 
العربي السعودي )ساما( فقد احتل المرتبة الثالثة عالميًا بنحو 
757.2 ملي��ار دوالر، ويأتي بعد صندوق أبوظبي لالس��تثمار 
الذي تق��در موجوداته بحوالي 775 ملي��ار دوالر. ومن خالل 
األرق��ام التي ذك��رت تتضح أهمي��ة دور الصناديق الس��يادية 
ألنها تمث��ل احتياطيًا ماليًا قويًا في حالة تعرض موارد الدولة 
المالكة للصندوق النخفاضات ح��ادة مثل ما يحدث اآلن لدول 

الخليج بسبب انخفاض أسعار البترول.

كما أن هذه الصناديق تشل ضمانًا لألجيال القادمة في حالة 
اس��تمرارية نموها، حيث تعتب��ر مصدرًا مهم��ًا لتوزيع الدخل 
وتقلي��ل االعتماد عل��ى الم��وارد الطبيعية، وهي تس��اهم 
كذل��ك في زي��ادة التاكمل االقتص��ادي العالم��ي، كما توجد 
أهمية وثقل سياس��ي للدول المالكة للصناديق السيادية إذ 
تحافظ على استقرار اقتصادها وسعر صرف عملتها المحلية. 
أما بالنسبة للدول التي تستثمر فيها األموال فقد ساهمت 
هذه الصناديق السيادية في إنقاذ كثير من الشراكت والبنوك 
م��ن االنهي��ار واإلفالس، كم��ا حافظت على أس��عار العقارات 
ف��ي تلك ال��دول بفض��ل األم��وال الضخمة الت��ي ضخت في 
 تلك األس��واق كما حدث في األس��واق األمريكي��ة واألوروبية

سنة 2008م.

ولك أن تعلم أن حجم أموال صندوق النقد الدولي الذي يقدم 
القروض لجميع دول العالم التي تتعرض إلى أزمات اقتصادية ال 
يتعدى 250مليار دوالر مقارنة ب�15 تريليون دوالر للصناديق 
الس��يادية. ومع ذل��ك تواجه ه��ذه الصناديق عدة مش��الك 

اقتصادية حيث تتسم غالبية هذه الصناديق بعدم الشفافية 
وعدم وجود تقارير س��نوية منشورة عن نشاطها وعوائدها 
االستثمارية ومعدل نموها وتوزيع استثماراتها. كما أن هذه 
األم��وال غالبًا م��ا تكون مرتبطة باس��تثمار س��ندات وعقارات 
طويلة األجل يصعب تس��ييلها ف��ي حالة الطلبات العاجلة ألي 
ظرف، ولهذا تلجأ بعض الدول التي تمتلك صناديق س��يادية 
ضخمة إل��ى االقتراض بداًل عن الس��حب من ه��ذه الصناديق، 
وق��د يرجع ذلك إلى أن العائد على االس��تثمار أكبر من خدمة 
الدين المطلوب أو لعدم وجود السيولة المطلوبة في هذه 
الصناديق، لكن يبقى االس��تثمار في الصناديق الس��يادية لم 
يس��تغل بالش��ل الذي يجعله مصدر دخل ثاب��ت تعتمد عليه 
دول الخلي��ج ف��ي إع��داد ميزانياتها وس��د العجز ف��ي حالة 

انخفاض إيرادات الدولة.



36

تفاعاًل مع المجتمع وتواصاًل لألدوار اإلنس��انية التي يقدمها، 
أطلق البنك الس��عودي لالس��تثمار مس��ابقته #عبارة_بلغة_
االش��ارة” على حس��ابات التواص��ل االجتماعي للبن��ك، والتي 
اس��تمرت حت��ى 30 أبري��ل بالتعاون م��ع مركز الملك س��لمان 
ألبح��اث اإلعاق��ة تزامن��ًا مع أس��بوع األصم العرب��ي، وتهدف 
المس��ابقة إلى دمج المجتمع مع الصم وضعاف الس��مع عبر 
حثهم على تعلم أساسيات لغة اإلشارة السعودية في سبيل 

تنمية التواصل بينهم.

وس��تكون آلية المش��اركة أن يقوم المش��ارك بتسجيل فيديو  
أثناء قيامه بترجمة العبارة “أنا أش��عر بمعاناتكم وسأتعلم لغة 
اإلش��ارة السعودية ألس��هل حياتكم” باستخدامه لغة اإلشارة 
السعودية حسب الكتيب اإللكتروني المعد لذلك، ثم مشاركة 

إطالق “مسابقة البنك السعودي لالستثمار 
#عبارة_بلغة_االشارة” تزامنًا مع أسبوع 

األصم العالمي

 الفيديو عل��ى هاش��تاق المس��ابقة #عبارة_بلغة_االش��ارة
عبر تطبيق تويتر.

وتفعياًل للتعاون بين المركز والبنك أقيمت محاضرة عن ثقافة 
الصم ولغة اإلش��ارة الس��عودية لموظفي البنك القت إقبااًل 
واس��عًا، ويشار إلى أن البنك يش��ارك بشل مستمر في دعم 
أنش��طة المجتم��ع المختلف��ة والتفاعل معه عبر المش��اركة 
في فعالياته المتنوع��ة، مما يعكس حرصه الدائم على دعم 
المس��ؤولية المجتمعية لديه انتهاجًا لمبادئ االستدامة التي 
يقوم عليها نشاط البنك وبالتحديد “عون ”، وهو األمر الذي 
أهل البنك للف��وز بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية في 

مجال المسؤولية االجتماعية.



الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

بإماكنك عرض تفاصيل عمليات نقاط 
أو مؤسستك  الخاصة بشركتك  البيع 
المـصرفـية  الخـدمـــات  خـالل  من 

اإللكترونية “فلكس بيزنس”

800 124 8000
saib.com.sa
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البنك السعودي لالستثمار يقيم 
لمنسوبيه الحفل السنوي الـ 

 ترس��يخ�ًا اللتزام���ه بتوفي���ر بيئ���ة عم���ل مثالي���ة، أق���ام 
البنك الس��عودي لالستثمار حفله الس��نوي ال� 41 لموظفيه 
مؤخ��رًا، في مدين��ة الرياض بفن��دق الفيصلي��ة بحضور عدد 
كبي��ر من منس��وبي البن��ك وقيادات��ه، و يحرص البنك بش��ل 
س��نوي على إقامة الحفل تعزيزًا لقيم التواصل بين موظفي 
البن��ك ما يعك��س روابط اإلخاء والمحبة الت��ي تجمع بين جميع 
الموظفي��ن ورف��ع الروح المعنوي��ة لديهم، بم��ا يحقق مبدأ 
العمل الجماعي والفاعلية في العم��ل وزيادة اإلنتاجية الذي 
ينعكس بالمقابل بش��ل إيجابي ف��ي تقديم أفضل الخدمات 
 وبن��اء العالقات مع العمالء بما يلب��ي حاجاتهم ومتطلباتهم

وتطلعاتهم المستقبلية. 

وقد ت��م خالل الحفل تكري��م الموظفين الذي��ن خدموا البنك 
لم��دة عق��د وعقدين وثالثة عق��ود، في لمس��ة وفاء على 
م��ا قدموه طوال فترة عملهم في البنك، كما ش��هد البنك 
العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية التي تمت في جو 
عائلي يعكس الروح التي يتمتع بها موظفو البنك، ليؤكد أن 
البنك الس��عودي لالستثمار يستحق بجدارة حصوله على جائزة 
أفض��ل بيئة عمل لم��دة عامين على التوال��ي، واختياره ضمن 

أفضل 25 بيئة عمل على مستوى آسيا والشرق األوسط.
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كرمت جمعية زهرة لسرطان الثدي البنك السعودي لالستثمار 
مقابل الدعم المتواصل الذي يقدمه لدعم أنش��طة الجمعية، 
الت��ي تقوم رس��التها على نش��ر المعرفة والوع��ي الوقائي 
ومس��اندة القطاع��ات الصحي��ة في الح��د من انتش��ار مرض 
س��رطان الثدي، وتعتبر الجمعية عضوًا ف��ي بعض المنظمات 

الدولية المعنية بالمرض.

واكن البن��ك ق��د وق��ع اتفاقية تفاه��م مع “زهرة” يس��مح 
لعمالئه بدعم أنش��طة الجمعية عبر التب��رع بالنقاط، ثم يقوم 
البن��ك بتحويل النقاط إلى مبالغ مالية للمس��اهمة في دعم 
برامجها المتعددة، وقد تلكلت االتفاقية بالنجاح الكبير، وهو 
ما حفز الجمعية على االس��تمرار في هذه الش��راكة المباركة 

 جمعية “زهرة” تكرم
 البنك السعودي لالستثمار

لدعمه المتواصل

الت��ي تدعم أنش��طتها المختلفة، ويعمل البن��ك مع أكثر من 
16 جمعية خيرية على هذا المنوال ويطمح إلى بناء ش��رااكت 
فعالة مع جمعيات أخرى على مس��توى المملكة تهدف إلى 

دعم البرامج التنموية المستدامة. 

ويعتبر برنامج الماكفآت “وااو” من البنك السعودي لالستثمار 
أحد أه��م وأكبر برامج الوالء في الس��عودية، حي��ث يتم منح 
النق��اط للعمالء المش��تركين ف��ي البرنامج مقاب��ل قيامهم 
بالعدي��د من العمليات المصرفي��ة المتنوعة، ثم تمكنهم من 
الحصول على هدايا متنوعة كما تس��مح أيضًا باستبدالها عبر 
“وااو” الخي��ر بدع��م أنش��طة العديد من الجمعي��ات الخيرية ، 

وهو ما يعكس دور البنك في دعم أعمال المجتمع.



رسـوم  علـى   %  60 حتـى  خصـم 
لدفـع  بـي”  “إيـزي  مـدى  بطاقـة 
)ولفتـرة  المنزليـة  العمالـة  رواتـب 
عمالتـك  رواتـب  حـول  محـدودة!( 

زر بضغطـة  المنزليـة 

البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa
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تعتبـر المدارس الخاصـة ركنًا مـن أراكن التعليم، ما 
المعايير التـي يمكن من خاللها أن يحدد ولي األمر 

المدرسة المناسبة لتعليم أبنائه؟
هن��اك ع��دة معايير لتقييم المدرس��ة تبدأ بالمراف��ق والبيئة 
التعليمي��ة ث��م التجهي��زات المدرس��ية م��ن حي��ث المعام��ل 
والفص��ول ومن خالل كف��اءة المعلمين ، وأخي��رًا النتائج التي 
تحققها المدرسة بشل عام على رأسها التعليمية ثم الفنية 
والرياضية والثقافية والعلمية ونحن منذ أكثر من 8 س��نوات 
نتبنى نهج االس��تبيانات من خالل استبيان عن )من أين عرفت 
المدرس��ة؟(، ونح��ن نس��عى إلى رض��ى ولي األم��ر والطالب 
الناضج ولن يرضى عنك االثنان حتى تقدم خدمة جيدة ألنهما 

لن يجامال.

كيـف تـردون على مـن يقول بـأن هنـاك فرقًا في 
التحصيل العلمـي بين خريجي المـدارس الحكومية 

وخريجي المدارس الخاصة؟
ل��ل منهما بركة واجتهاد ونصيب وال يمكن التعميم، واليوم 
التعلي��م األهلي يوازي 12% من التعليم العام في المملكة، 
والق��درات والتحصيل��ي واألولمبي��ات العالمي��ة للمس��ابقات 
الدولي��ة من يترب��ع على قممها هي الم��دارس األهلية رغم 
نس��بتهم البس��يطة من التعليم العام، وهذا دليل بأن هناك 
مدارس تخ��رج وتهتم كثيرًا بما تقدمه لمنتس��بيها، واألرقام 
الت��ي ذكرته��ا خير دلي��ل على ذلك بعي��دًا ع��ن االنطباعات، 
وبالمقارنة بين مدارس القطاع األهلي نفسها ال نختلف على 
أن الجميع يش��ترك في ه��دف الربحية لكن األس��لوب الربحي 
يختل��ف تمامًا من ماكن آلخر، ونحن في مدارس��نا نراهن على 
التناف��س وج��ودة م��ا نقدمه لضم��ان االس��تمرارية ، وهناك 
م��دارس ربحية تجاري��ة لكنها تخرج مع الوق��ت لعدم قدرتها 

على االستمرارية والمنافسة لوجود األفضل.

 حوار عبدالعزيز الفهد
مالك مدارس المنهل شريك برنامج “أصيل”
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مـا خططكـم وتوجهـاتكـم المسـتقبلية لخدمـة 
التعليم في السعودية؟

نمتل��ك مخطط��ات دوري��ة جديدة يت��م تطويره��ا و تخرج لك 
3 س��نوات إلى 4 سنوات كحد أقصى ، لكن مع رؤية المملكة 
الجدي��دة نحت��اج إلى فت��رة توقف حت��ى تض��ع وزارة التعليم 
الخطوط العريض والواضحة لألسلوب االستثماري في التعليم 
األهلي، وهناك تغيير وانفتاحية في تعامل الوزارة، ونس��مع 
ب��أن هناك خصخصة ودعم لفكرة المدارس المس��تقلة ليكون 
لها أس��لوب معين في تش��غيلها، لذا ال نس��تطيع اليوم أن 
نعتمد على معطي��ات غير واضحة حتى تتض��ح الرؤية لتوجه 

الوزارة ألسلوب التعليم األهلي. 

حدثني عن االسـتثمار في إنشـاء المـدارس الخاصة 
وكيف تفصلون بين الربحية وجودة التعليم ؟

ولل��ه الحمد يت��م اقتطاع 25 % م��ن أرباح الم��دارس كوقف 
لله تعالى، لذلك لدينا في المدرس��ة فلس��فة خاصة بقضية 
االس��تثمار والربحية نراعي فيها األصول الس��ليمة في عملية 
التربية والتعليم، ونمتلك مخرجات ومعايير ومؤش��رات قياس 

نقي��س فيها أداءنا ونخرج فيه��ا بالمنتج النهائي لنكون 
راضين عن��ه، وعندما تعرف أن المدرس��ة توقف ربع 

أرباحه��ا ال تتوق��ع أن نرضى ب��أي تقصير أو ألك 
ألم��وال الط��الب بالح��رام ألن التقصير في 

العم��ل مقاب��ل المبالغ الت��ي تأخذها 
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هو ألك للمال الحرام والتعليم أمانة نستشعرها ونضعها على 
عاتقن��ا؛ لذا نحن نخش��ى الله ونراقبه رقاب��ة ذاتية قبل وجود 
األنظمة البش��رية التي تنظم ذلك؛ لذل��ك نعمل جاهدين عبر 
مكتب اإلشراف الخاص بالمدارس الذي يزيد عدد موظفيه على 
18 مش��رفًا ومشرفة، وهو عدد كبير بسبب رغبتنا في إخراج 
نوعية متميزة ف��ي التعليم، وطالبنا أيض��ًا يتمتعون بمهارات 
اإللقاء الفردي والمسرحي واإللقاء الجماعي، وكشافتنا حصلت 
على المركز األول للسنة الخامسة على التوالي على مستوى 

الرياض؛ فنحن نؤمن بصقل المواهب لدينا.

يكثـر الحديث عن زيـادة في رسـوم التعليم الخاص 
تتم بشل شبه سنوي، هل هذا صحيح؟وما أسبابه 

إذا حدث؟
التعمي��م غي��ر صحيح، والس��وق ح��ر ومفتوح يخض��ع للعرض 
والطلب، والمدارس األهلية مثلها مثل غيرها من االستثمارات 
التي تضررت من ارتفاع التاكليف والتضخم، فعلى سبيل المثال: 
الحافل��ة التي كنا نش��تريها ب��� 80 ألفًا قبل 10 س��نوات اآلن 
نش��تريها بضع��ف المبلغ، ونحن جزء من الس��وق، وعلى ذلك 
قس باق��ي المصروفات، واإلجراءات الحكومية التي تتطور لك 
ع��ام لها تبعات على المدارس، مث��ل مرافقي المقيمين من 
أبنائهم وزوجاتهم عندما حسبناها وجدنا أن التلكفة اإلضافية 
عل��ى الطالب الواحد 1150 ري��ااًل يجب أن أضيفه��ا إال أننا لن 
نفعل ذلك تقديرًا لظروف أولياء األمور، ولكن ذلك ال ينفي أن 
بعض المدارس تبالغ برفع نس��ب الرسوم وتجد بعض المدارس 
تتحمل التلكفة والتبعات لسنوات وتفجر ذلك في رفع الرسوم 
الدراس��ية مثاًل ب� 5 آالف ريال وهو مبلغ كبير يس��بب اضطراب 
لولي األمر ، لكن عندما تكون تقديرية متناسقة مع التاكليف 
وبنس��ب بس��يطة تتناس��ب مع التضخم الحاصل فه��و مبرر، 

وللمعلومية منذ 4 أو 5 س��نوات أي رفع في الرس��وم ال يتم 
إال بعد موافقة وزارة التعليم بعد دراس��ة مس��تفيضة ، لذا ال 
يوج��د أي ارتف��اع حاصل إال بوجود مبررات قوي��ة اقتنعت وزارة 
التعليم فيها، كما أن وجود دخل قوي للمدرسة يضمن وجود 

خدمات أفضل من تجهيزات ومرافق ومعلمين .

مـا جهودكم لدعـم توطيـن الوظائف؟ وما نسـبة 
السعودة لديكم في مدارسكم ؟

تصل نسبة السعودة في مدارسنا إلى أكثر من 43% وتأتي 
هذه النس��بة إيمانًا منا بدع��م الكوادر الوطنية، ألن النس��بة 
المطلوبة هي 30% فقط من إجمالي القوى العاملة، يمثل 
الجزء األكبر منها س��يدات حيث تبلغ نسبة التوطين لدينا أكثر 
من 90% ، واإلش��اكل لدينا في سعودة البنين الذين لديهم 
محط��ة انتظار ألن م��ن يتخرج ف��ي مخرج��ات التعليم منهم 

يقوم بالعمل لدينا لس��نة أو س��نتين وعندما تأتيه فرصة في 
التوظيف الحكومي ال يبقى وهو ما يتسبب في إرباكنا كثيرًا، 
كما أن لحرية تنقل الرجل بين المناطق الجغرافية دور في عدم 
االستقرار بعكس السيدات اللواتي دائمًا ما يتمتعن باالستقرار 

في وظائفهن.

بما أنكم أحد أهم شـراكء برنامج الوالء “أصيل” بماذا 
انعكـس ذلـك عليكـم خصوصـًا مـن ناحيـة اإلقبال 

واإلعالن ؟
يعتبر البنك الس��عودي لالس��تثمار عبر برنامج ال��والء “أصيل” 
أحد أهم ش��راكئنا، حيث نفتخر كثي��رًا بالعالقة بيننا وبين البنك 
الت��ي توف��ر خصومات ب��� 5% لمن يس��تخدم أي من بطاقات 
البنك الس��عودي لالستثمار عند س��داد الرسوم، ونتطلع إلى 
أن نعمق الشراكة بشل أكبر وهو ما ستنعكس فائدته على 

الطرفين وبالتأكيد على عمالئنا وعمالئهم الكرام.



برامج الوالء
Loyalty Programs

تمتع بخصم %5 
لدى مــدارس المنهــل وذلك عند 
استخدامك إحدى بطاقات البنك في 

الدفع

800 124 8000
saib.com.sa
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امتدادًا للنجاحات التي يحصدها البنك الس��عودي لالس��تثمار، 
أعلنت مجل��ة “إنترناش��يونال فاينانس” العالمي��ة المتخصصة 
ف��ي قط��اع الش��ؤون المالي��ة والمصرفي��ة عن اختي��ار البنك 
لجائزة “أفض��ل بنك مس��تدام”، متفوقًا بذل��ك على العديد 
من المنش��آت المالية والمصرفية الكبرى التي تنافست للفوز 
بالجائ��زة التي تعد أحد أهم الجوائز على مس��توى المنطقة، 
خصوصًا أنه البنك الوحيد الذي يلتزم بإصدار تقارير االس��تدامة 

بشل سنوي.

 البنك السعودي لالستثمار
أفضل بنك مستدام وفقًا لمجلة 
“إنترناشيونال فاينانس” العالمية

وتعتب��ر االس��تدامة التي يتبعها البنك هي اإلدارة الش��املة 
لالقتصاد والبيئة و العمل المجتمعي من أجل خلق قيم لجميع 
أصحاب العالقة ضمن أعمال البنك والمجتمع، وتهدف إلنشاء 
ماكنة فريدة له في سوق العمل يستطيع من خاللها تحقيق 
ماكس��ب مالية وس��معة كبيرة عن طريق قيادة االس��تدامة، 
ويق��وم عم��ل البنك على 5 راكئز أساس��ية لالس��تدامة هي: 

النمو، والتلكيف، والرعاية، والحفظ، والعون.



يحصل  لالستثمار  السعودي  البنك 
على جائــزة أفضل بنك مستدام

الجوائز
Awards

800 124 8000
saib.com.sa
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نرغب في تعريف بسيط عن البطاقة؟
تعتب��ر بطاقة الس��فر أول بطاقة ائتمانية متع��ددة العمالت 
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية بحيث تتي��ح لحاملها فتح 
حس��ابات بعمالت متعددة وتغذيتها قبل استخدام البطاقة 
وذلك للحصول على أفضل س��عر ص��رف، دون الحاجة لتحمل 
مصاري��ف إضافية أثناء الس��فر خارج المملك��ة، والجدير بالذكر 
أن البطاقة تتمتع بقبول عالمي واس��ع يشمل أجهزة الصرف 
اآلل��ي ونق��اط البيع وكذل��ك المواقع اإللكترونية للش��راء عبر 
اإلنترنت بل أمان. ويقدم البنك الس��عودي لالس��تثمار بطاقة 
الس��فر لعمالئ��ه الكرام أكحد الحل��ول الفريدة للس��فر لجميع 
أف��راد العائلة مع إماكنية إصدار بطاق��ات إضافية من قبل رب 
األس��رة ألفراد العائلة بنفس مزايا البطاقة األساسية والتحكم 
بمصاري��ف أف��راد العائلة إلكتروني��ًا دون الحاج��ة للتعامل مع 

النقد تفاديًا ألي مخاطر معرضة أثناء السفر.

بماذا تتميز بطاقة السفر من البنك عن غيرها؟
األولى من نوعها في المملكة العربية السعودية	 

سعر صرف ثابت للدوالر األمريكي عند التحويل من الحساب 	 
الجاري إلى حساب البطاقة وهو )1دوالر أمريكي =  3.75 

ريال سعودي(، وأسعار صرف منافسة للعمالت األخرى

سحب نقدي حتى 2,500 دوالر أمريكي يوميًا	 

تغذية البطاقة حتى 45,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها 	 
بالعمالت األخرى

إماكنية إصدار بطاقات إضافية ألفراد العائلة	 

إماكنية االس��تفادة من برنامج الوالء “وااو” عند اس��تخدام 	 
البطاقة عبر نقاط البيع وكذلك االستفادة من برنامج الوالء 

“أصيل” للخصومات لدى أكثر من 400 متجر

ال يتم احتس��اب أي سعر صرف للمشتريات سواء عبر اإلنترنت 	 

 بطاقة السفر

علــى  عمالتــك  زودنــا 
حســب سـفراتك

Cards

800 124 8000
saib.com.sa

البطاقات
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هل يمكن إلغاء بطاقة السفر عند فقدانها خارج 
المملكة، وهل الهاتف المصرفي يتعامل بشل 

سريع في إيقافها؟
يق��دم البن��ك الس��عودي لالس��تثمار مجموعة م��ن الخيارات 
لعمالئ��ه الك��رام ف��ي ح��ال رغبته��م بإيق��اف البطاق��ة عبر 
اإللكترون��ي “فلك��س لكي��ك” وتطبي��ق األجه��زة  الموق��ع 
 الذكي��ة “فلكس تاتش” أو باالتصال عل��ى الهاتف المصرفي

“فلكس كول”.

لكمة تودون إضافتها ؟
يحرص البنك الس��عودي لالس��تثمار دائمًا عل��ى تقديم أحدث 
المنتج��ات والخدم��ات الفري��دة لمواكب��ة تطلع��ات عمالئن��ا 
الك��رام وتقدي��م حل��ول مدفوع��ات متاكمل��ة تلب��ي جمي��ع 
 احتياجاتهم بأس��عار منافسة دون المس��اس بجودة الخدمة

المقدمة للعميل.

أو نقاط البيع أو السحب النقدي بأي من عمالت البطاقة.

بطاق��ة من الفئة البالتيني��ة  بمزاياها العديدة مثل تمديد 	 
الضمان على المشتريات ونظام الحماية على المشتريات.

س��هولة طلب البطاقة عبر اإلنترن��ت المصرفي أو الهاتف 	 
المصرفي أو طلب البطاقة من أحد فروع البنك واستالمها 
ف��ورًا دون الحاج��ة للرجوع لس��جل العمي��ل االئتماني لدى 

)سمة(.

 كم عدد عمالت البطاقة وماهي عموالت
البطاقة ؟

عدد عمالت البطاقة هو 10 عمالت. تصدر بطاقة السفر بأربع 
عمالت أساس��ية هي )الدوالر األمريكي، والجنيه اإلسترليني، 
والي��ورو، والدره��م اإلماراتي( م��ع إماكنية إضاف��ة مجموعة 
م��ن العمالت األخ��رى المتوفرة حس��ب رغبة العمي��ل )الفرنك 
السويس��ري، والدينار البحرين��ي، واللي��رة التركي��ة، وال��دوالر 
الكن��دي، والدينار األردني، والي��وان الصيني( كما تجدون أدناه 

جدول يوضح رسوم البطاقة * 

100 ريال سعوديرسوم اإلصدار

75 ريال سعوديرسوم التجديد

50 ريال سعوديرسوم إصدار بطاقة بديلة

25 ريال سعوديرسوم إضافة عملة

50 ريال سعوديرسوم اعتراض

رسوم السحب النقدي

• 6 دوالر أمريكي	

• 4.5 يورو	

• 22 درهم إماراتي	

• 3.75 جنيه إسترليني	

• ما يعادل 6 دوالرات أمريكية للعمالت األخرى	

مجانًارسوم التحويل من و إلى البطاقة

2% ال يشمل العمليات بالريال السعوديرسوم العمليات بالعمالت األجنبية غير المتوفرة بالبطاقة

* جدول برسوم البطاقة
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البنك السعودي لالستثمار يشارك العالم 
فعاليات ساعة األرض

انس��جامًا مع تفاعل البنك الس��عودي لالس��تثمار مع األحداث 
العالمية البيئية التي تصب في المحافظة على البيئة وحماية 
كوك��ب األرض، وتماش��يًا مع راكئز االس��تدامة الت��ي يتبناها، 
ش��ارك البنك في فعاليات س��اعة األرض التي تهدف إلى حث 
المجتمعات ليكونوا جزءًا من التوعية من خالل المساهمة في 
مقاوم��ة عوام��ل و أضرار تغير المن��اخ و الحفاظ على مصادر 
الطاق��ة من خ��الل ترش��يد اس��تخدامها، وش��ارك البنك عبر 
إطفاء إضاءة مباني اإلدارات الثالث “الرياض، وجدة، والدمام”، 

باإلضافة إلى أاكديمية البنك.

وتأتي مشاركة البنك الذي يلتزم بها سنويًا منذ انطالقها في 
عام 2007 ، التي تزامنت يوم الس��بت 25 مارس من الس��اعة 

الثامنة والنصف حتى الس��اعة التاسعة والنصف مساًء بحسب 
توقيت مدينة الرياض، تعبيرًا عن دوره وإحساسه بمسؤولياته 
تج��اه دع��م البيئ��ة، التي اقتبس��ها م��ن مبادئ االس��تدامة 
 الت��ي ينتهجه��ا ويلت��زم به��ا والتي الق��ت استحس��انًا كبيرًا

وإشادة واسعة.

 يش��ار إل��ى أن س��اعة األرض ح��دث عالم��ي ُيطل��ب فيه من 
م��الك المنازل والمتاج��ر واألعم��ال إطفاء األض��واء واألجهزة 
اإللكتروني��ة غي��ر الضرورية لمدة س��اعة واح��دة وذلك لرفع 
الوعي بخطر التغير المناخي والتغيرات البيئية، وتشهد ساعة 
 األرض تفاعاًل كبيرًا على نطاق عالمي واس��ع على المس��توى

الرسمي والشعبي.



تمتع بخصم %20
لدى “الخزائن المبتكرة” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %20
لدى “جلوبيسترو” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %25
لدى “عالم الصفوة” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa

تمتع بخصم %15
لدى “أهواك” 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

800 124 8000
saib.com.sa
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تقدي��رًا اللت��زام البنك الس��عودي لالس��تثمار بتنمي��ة وخدمة 
المجتمع، كرمت إدارة مس��ابقة MIT EF الس��عودية شريكها  
االستثماري )البنك السعودي لالستثمار( وذلك لتبنيه فعاليات 
اإلرشاد للفرق المتأهلة من الرياض وجدة، وإقامة ورشة عمل 
تحت عنوان )المبادئ البنكية للش��راكت المتوسطة والصغيرة 

وريادي األعمال ( للمتنافسين فيها .

واكنت المس��ابقة التي اتس��مت باالس��تدامة، قد قضت أكثر 
من 5 أش��هر ومرت بالعديد م��ن المراحل للتحكيم وعدد من 
الدورات اإلرش��ادية وورش العمل، ليت��م اختيار 45 فريقًا فقط 
م��ن أصل 2000 فريق يتنافس��ون للفوز به��ا، ويحرص البنك 

بش��ل دائم على دعم أي نش��اط ينعكس بشل إيجابي على 
خدم��ة المجتم��ع تطبيق��ًا لمبادئ االس��تدامة الت��ي يتبناها 

ويقوم عليها.

وتن��درج مش��اركة البنك ضم��ن الخطط الت��ي يتبناه��ا دعمًا 
لتطبي��ق رؤي��ة المملك��ة 2030، الت��ي تحرص عل��ى تفعيل 
دور المؤسس��ات الناش��ئة والصغيرة والمتوس��طة في دعم 
االقتص��اد المحلي، كما ش��ارك من البنك ع��دد من موظفيه 
كمتطوعين في المرحلتين األولى والثالثة في لجنة التحكيم، 
حيث يؤمن البنك بالمسؤولية المجتمعية التي يقوم بها تجاه 

أفراد المجتمع.

تكريم البنك السعودي لالستثمار من 
مسابقة MIT EF السعودية



رّحب بمنـزل أحالمـك! 
مـع  أحالمـك  منـزل  امتلـك  اآلن! 
تمويـل بيـت األصالـة العقـاري مـن 

لالسـتثمار! السـعودي  البنـك 

برامج التمويل
Financing Programs

800 124 8000
saib.com.sa
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تأكي��دًا لدعم��ه المتواص��ل للمس��ؤولية االجتماعي��ة، نظ��م 
البنك الس��عودي لالس��تثمار حملة داخلية للتبرع بالدم لصالح 
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، وشهدت 
الحملة تفاعاًل واس��عًا حيث وصل عدد المتبرعين خالل الحملة 
104 موظف��ًا وموظف��ة واكن��ت كمي��ة ال��دم المتب��رع بها 
46,800 مل، وتأتي الحملة تلبيًة لس��د حاجة مركز الدم في 

المستشفى الذي ثمن مبادرة البنك لتنظيم الحملة. 

ويأتي تنظيم البنك لهذه الحملة تطبيقًا لعناصر االس��تدامة 
الت��ي يتبناها، لتعزيز مفاهيم العم��ل التطوعي القائم على 
مب��ادئ التاكف��ل االجتماعي وتعمي��ق روح االنتم��اء للمجتمع 
بين منس��وبي البنك، بدليل التج��اوب الالفت من قبل مختلف 
منسوبي البنك الذين سارعوا للمش��اركة بها وإنجاحها على 

البنك السعودي لالستثمار ينظم حملة 
تبرع بالدم لمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز األبحاث

النح��و المأمول، كما أن دعم الموظفي��ن للحملة إيمانًا منهم 
ووعي��ًا بأهمية التب��رع بال��دم وتغذية المؤسس��ات العالجية 
بالكمي��ات الالزمة من��ه إلنقاذ حياة المرض��ى، في ظل الحاجة 
الماس��ة للدم من قبل المؤسس��ات الصحية والمستشفيات، 
وبما يعكس ٌقرب منس��وبي البنك م��ن احتياجات مجتمعهم، 

وإحساسهم العميق تجاه متطلبات أبنائه.

يش��ار إلى أن البنك ينظم بشل دوري حمالت مشابهة للتبرع 
بالدم، لترس��يخ مفهوم المس��ؤولية االجتماعية واالستدامة 
عليها ، ويح��رص أيضًا على تنويع المب��ادرات المجتمعية التي 
يق��وم بها ويقدمها لخدمة المجتمع، وهو ما انعكس إيجابًا 
عل��ى تميز البنك وتحقيقه العدي��د من الجوائز المختلفة ذات 

الطابع االجتماعي .
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البنك السعودي لالستثمار يضم جمعية 
 “أسرتي” لقائمة خيارات التبرع

لـ “وااو” الخير

يتبناه���ا، أض���اف  الت���ي  تع�زي���زًا لمب���ادئ االس��ت�دام�ة 
البنك السعودي لالس��تثمار لعمالئه الكرام خيار التبرع للجمعية 
الخيرية للزواج ورعاية األسرة بالمدينة المنورة “أسرتي” لقائمة 
“وااو” الخي��ر ، وتعتمد الجمعية عل��ى محورين مهمين في 
تقدي��م خدماته��ا هما: الجان��ب الرع��وي، والجان��ب التنموي 
لتحقيق الهدف من إنش��ائها وهو  دعم االس��تقرار األس��ري 

في المملكة .

وتقوم الجمعية بتقديم الدعم المادي لذوي الدخول المحدودة 
وحفظة كتاب الل��ه، باإلضافة إلى الدعم االجتماعي عبر تنمية 
وعي الشباب بقواعد األسرة الس��ليمة وتزويدهم بالمهارات 
الالزمة لقيادة األس��رة بم��ا يمكنها من تأدي��ة وظائفها وأن 
تك��ون لبنة صالح��ة تنهض بالمجتمع ، وهو م��ا أهلها للفوز 

بجائزة الملك خالد فرع التميز للمنظمات غير الربحية.

 وتأت��ي هذه المبادرة ضمن خطط البنك في دعم األنش��طة 

االجتماعية المس��تمرة بما يتوافق مع مبادئ االستدامة التي 
يق��وم عليها ، ويعتبر البنك رائدًا م��ن رواد العمل االجتماعي 
في المملكة ليس على مس��توى القطاع المصرفي فحسب، 
ب��ل يتجاوزه ليش��مل القط��اع الخاص وهو م��ا أهله للحصول 
عل��ى العدي��د من الجوائ��ز ذات الطاب��ع االجتماع��ي المتميز، 
أهمها تحقيقه جائزة الملك خالد للتنافس��ية المسؤولة ثالث 

مرات متتالية.

ويس��تطيع عمالء البنك السعودي لالستثمار االنضمام لبرنامج 
“وااو” للماكف��آت عبر الخدم��ات المصرفية لألف��راد “فلكس 
لكي��ك” والقي��ام بالتعام��الت المصرفي��ة المختلفة كس��داد 

الفواتير والمدفوعات الحكومية ونقاط البيع، إضافَة إلى 
التمويل الشخصي، واس��تخدام البطاقات االئتمانية 

داخ��ل المملكة وخارجها، كما يمكن اس��تبدال 
النقاط بطريقة إلكترونية مبسطة .
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البنك السعودي لالستثمار ينظم جناحًا 
توعويًا في شركة اإللكترونيات المتقدمة 

استمرارًا  لحمالت التوعية التي يتبناها البنك السعودي لالستثمار 
عب��ر إدارة التوعية والتثقيف المصرفي، نظم البنك أخيرًا جناحه 
التثقيف��ي في ش��ركة اإللكتروني��ات المتقدمة تح��ت عنوان 
“الوعي المصرفي.. أس��اس حمايتك”، خالل يومي 4 و 5 يناير 

2017م، في إطار مساهمته في دعم المعرفة البنكية.

وقدم فريق البنك من خالل الجناح التوعوي جملة من التوصيات 
واإلرش��ادات بش��أن التعامل مع البطاقات البنكية واالئتمانية 
والقنوات المصرفية المختلفة، يضاف إلى ذلك تقديم النصائح 
ح��ول تجنب االحتيال المصرفي، وذلك عبر تلقي االستش��ارات 
واالستفس��ارات من زوار الجناح واإلجابة المباشرة عليها، وقد 

القى الجناح إقبااًل كبيرًا من منسوبي الشركة.

ويه��دف البنك من خالل تنظيم مث��ل هذه الحمالت إلى رفع 
درج��ة الوع��ي المصرفي عن��د المعامالت المالية، و يس��عى 
البنك إلى تقديم االستش��ارات المباشرة التي يقوم بها فريق 
متخصص لإلجابة عن استفسارات وتساؤالت الزوار  الذين أبدوا 
تفاع��اًل كبيرًا م��ع الحملة، وهو م��ا انعكس عل��ى تزايد رواد 
الجناح الذي ش��هد إقبااًل ملحوظًا، محققًا بذلك نتائج إيجابية، 
خصوص��ًا أنها وف��رت خدمات إضافي��ة من أج��ل تعزيز ثقافة 
االدخار، واالس��تثمار والمخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية، 

واالطالع على آخر تطورات القطاع البنكي.



التوعية المصرفية
Banking Awareness

ُكن حذرًا عند منح واكلة رسمية إلنجاز 
تعامالتك المالية وامنحها لألشخاص 

الموثوق بهم

800 124 8000
saib.com.sa



60

عمالء البنك السعودي لالستثمار يتبرعون 
بأكثر من 18 مليون نقطة لجمعية 

األطفال المعوقين

اس��تمرارًا لدوره ف��ي دعم أنش��طة المس��ؤولية االجتماعية، 
وصل��ت تبرعات عم��الء البنك الس��عودي لالس��تثمار أكثر من 
18ملي��ون نقط��ة، تم تس��ليم قيمتها النقدي��ة إلى جمعية 
األطفال المعوقين الذين ثمن��وا الدعم المتواصل الذي يقوم 
به البن��ك وعمالؤه، وبالتحدي��د عبر “وااو” الخي��ر الذي يطبق 
مفهوم االستدامة وهي الراكئز التي يقوم عليها البنك في 

لك أنشطته.

وتأتي ه��ذه الخطوة ضمن خطط البنك في دعم األنش��طة 
االجتماعية المس��تمرة بما يتوافق مع مبادئ االستدامة التي 
يق��وم عليها ، ويعتبر البنك رائدًا م��ن رواد العمل االجتماعي 
في المملكة ليس على مس��توى القطاع المصرفي فحسب، 

بل يتجاوزه ليشمل القطاع الخاص وهو ما أهله للحصول على 
العدي��د من الجوائ��ز ذات الطابع االجتماع��ي المتميز، أهمها 
تحقيق��ه جائزة الملك خالد للتنافس��ية المس��ؤولة ثالث مرات 

متتالية.

ويس��تطيع عمالء البنك السعودي لالستثمار االنضمام لبرنامج 
“وااو” للماكف��آت عب��ر الخدم��ات المصرفية لألف��راد “فلكس 
لكي��ك” والقي��ام بالتعام��الت المصرفي��ة المختلف��ة كس��داد 
الفواتي��ر والمدفوع��ات الحكومي��ة ونقاط البي��ع، إضافَة إلى 
التموي��ل الش��خصي، واس��تخدام البطاق��ات االئتماني��ة داخل 
المملك��ة وخارجه��ا، كم��ا يمك��ن اس��تبدال النق��اط بطريقة 

إلكترونية سهلة.
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كرمت صاحبة الس��مو الملكي األميرة عادل��ة بنت عبدالله بن 
عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية المتخصصة 
بأطف��ال الس��رطان البنك السعودي لالس��تثمار عل��ى دعمه 
المس��تمر الذي يقدمه لخدم��ة برامج الجمعي��ة فيما يتعلق 

باألنشطة المتخصصة باألطفال المصابين بالسرطان.

واكن البن��ك قد ضم جمعية “س��ند” لقائمة الخي��ارات المتاحة 
للتب��رع ف��ي “وااو” الخي��ر، حي��ث يمك��ن العمالء م��ن تحويل 
نقاطه��م لدعم برام��ج الجمعية، ويقوم البن��ك بتحويل هذه 
النق��اط لمبالغ مالية تصرف له��م ، وتأتي فكرة برنامج “وااو” 
الخي��ر تطبيق��ًا لمبادئ االس��تدامة التي يتبناه��ا البنك،  الذي 

يشرك عمالءه الكرام في جهوده لخدمة المجتمع.
يش��ار إلى أن البنك يولي المسؤولية االجتماعية جزءًا كبيرًا من 
جهوده، األمر الذي انعكس على عقد العديد من االتفاقيات 

 األميرة عادلة بنت عبدالله تكرم
 البنك السعودي لالستثمار في حفل

جمعية “سند”

م��ع الجه��ات الخيري��ة المتنوع��ة ، مم��ا أّهله لتص��در ماكنة 
مرموقة ليس فقط على مس��توى البنوك، بل تجاوزه ليشمل 
القطاع الخاص، ويبرهن على ذل��ك فوزه بالعديد من الجوائز 

في مجال المسؤولية االجتماعية وبرامج الوالء.

بعم���الء  الخ���اص  “وااو”  الماكف��آت  برنام���ج  ويعتب����ر 
البنك السعودي لالس��تثمار ، أحد أكب��ر برامج الوالء ليس على 
مستوى المملكة فحس��ب بل يتجاوزه ليشمل المنطقة، حيث 
ُيمك��ن لعمالئ��ه الحص��ول على ماكف��آت مجزية م��ن كتالوج 
“وااو” اإللكتروني نظير اكتس��اب النقاط من خالل تعامالتهم 

المصرفي��ة كس��داد الفواتي��ر والمدفوع��ات الحكومي��ة، 
والتمويل الش��خصي، ومتوس��ط الرصيد و نقاط البيع 

والبطاق��ات االئتماني��ة والعديد م��ن العمليات 
داخل وخارج المملكة بسهولة.
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صياُم رمضاَن هو أحُد أراكن اإلس��الم 
الخمس��ة، وه��و ف��رٌض َفرض��ُه الله 
تعال��ى عل��ى عب��ادِه، دّل��ت اآلياُت 
الشريفُة وإجماع  الكريمُة واألحاديُث 
المس��لميَن عل��ى ذلك، فم��ن أنكر 
صياَم ش��هر رمضاَن فقد كفر، وبناًء 
عليه ف��إّن من حضَر وأدرَك الش��هر 
واكن صحيح��ًا، س��ليمًا، مقيم��ًا غي��ر 
مس��افٍر، وجب عليه صومُه، إّما أداًء 
وإّما قضاًء وُيستثنى من ذلَك الَهِرُم 
الكبي��ُر في الس��ِن، والَمريُض بمرٍض 
ُمزمٍن ش��ديٍد، اللذان ال يس��تطيعان 

الصيام ال قضاًء وال أداًء.

صياُم
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الصيام لغًة :
الترُك واإلمس��اُك عن الش��يء ال��ذي َيمتنُع عنه اإلنس��ان، من 
طع��اٍم، أو ش��راٍب، أو لكام، مصداق��ًا لقوله تعال��ى إخبارًا عن 
ْحَمِن َصْوًما(بمعنى تراًك وإمس��ااًك وصمتًا  ��ي َنَذْرُت ِللَرّ مريم:)ِإِنّ

عن اللكام . 

الصيام في الشرع :
رات من طلوِع  الصيام في الشرع هو اإلمساُك عن جميع المفِطّ
الفجِر إلى غروِب الشمسِ مع استحضاِر النية؛ أي إّن الصوَم هو 
االمتناُع عن تناوِل أّي ش��يء حّسي يدخُل إلى الجوِف في زمٍن 
محدٍد وهو من ُطلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنّية شرٌط 
الس��تحضار القلب والعزم على اإلمس��اك بنّية األج��ر والثواب، 
وذل��ك لتمييز العبِد بفعلِه ه��ذا بين العادة والعبادة فيكون 

الصوم بذلك طاعًة وعبادًة لله تعالى.

لماذا ُفِرَض الصياُم في شهِر رمضان؟
 اختَصّ الله ُس��بحانُه وتعالى الصياَم في هذا الشهر من بين 
الش��هور؛ لما لُه من فضائَل عدي��دًة، وميزاٍت كثيرٍة مّيزته عن 
غيرِه من شهور السنة؛ ففي شهر رمضان ُأنِزَل القرآُن الكريم 
ليكون ِنبراس��ًا للبشرية وهدايًة لهم، وإخراجهم من الّظلمات 
ُق س��عادتهم وراحته��م في الدنيا واآلخرة،  إلى النور، فتتحَقّ
َياُم َكَما ُكِتَب  ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ َها اَلّ ق��ال تعالى: )َيا َأُيّ
اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن  ُق��وَن، َأَيّ ُكْم َتَتّ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلّ َعَل��ى اَلّ

اٍم ُأَخَر(.  ٌة ِمْن َأَيّ اَكَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعَدّ

ُذِك��ر عن النبّي - صّلى الله عليه وس��ّلم - في فضائل ش��هر 
رمض��ان م��ا رواه عنه أبو هري��رة - رضي الله عن��ه - حيث قال: 
قت أبواُب الناِر  )إذا َجاَء َش��هُر رمض��اَن ُفِتَحت أبواُب الجّن��ِة وُغِلّ
َدت الش��َياطيُن(؛ ففي هذا الش��هر ُتفتح أب��واُب الجّنِة  وُصِفّ
لكث��رة األعم��ال الصالحة التي َيّتق��رُب بها العبد إل��ى الله عَزّ 
وجل، والتي تكون َس��ببًا في دخوله الجنة، وفيه ُتغلُق أبواُب 
النار، لُبع��د العبد عن فعل المعاصي واآلثام التي ُتغِضُب الله 
تعالى، وتكوُن سببًا في دخوله النار، وأكن الله عَزّ وجل بفعله 
ه��ذا وإعالن النبي - صّل��ى الله عليه وس��ّلم - لهذا الحديث 
ما هو إاّل تش��جيٌع للعباد لتكثير فعل الطاعات، وأعمال الخير، 
التي يضاعف أجرها في رمض��ان، وحافزًا للبعد عن الَمعاصي 
واآلث��ام وتجّنب فعله��ا والقيام به��ا في هذا الش��هر؛ ألّن 
الش��ياطين ُتصّف��د وُتوثق فال تس��تطيع إغ��واء العبد بفعل 
المعاص��ي كما تفعل في باقي الش��هور. م��ن فضائل هذا 
الش��هر أيضًا ُمضاعفة الحس��نات؛ حي��ُث إّن النافلة فيه َتعدُل 
أجَر الفريضة، والفريضُة َتعِدُل فيه أجر سبعين فريضة؛ ولذلك 
اكن الصحابة -رضوان الله عليهم- َيستبشرون ويفرحون لُقدوِم 
شهر رمضان، وَيحمدون الله لبلوغِه، ويسألونه عّز وجل العوَن 

على صيامه وقيامه وفعل صالح األعمال فيه.
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وقت شروع الصيام:
 الصيام اكن مش��روعًا عند األمم الس��ابقة وعن��د أهل الكتاب 
الذين عاشوا في زمن النبي - صّلى الله عليه وسّلم - وقد ُذكر 
ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  َها اَلّ ذلك في كتاب الله حيث قال: )َيا َأُيّ
ُقوَن(، إال أنه  ُكْم َتَتّ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلّ َي��اُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلّ الِصّ
قد اختص ألمة س��يدنا محمد -صّلى الله عليه وس��ّلم- بفرض 
الصيام في شهر رمضان تحديدًا؛ حيث إّنه لم يكن محّددًا بزمن 
ُمعّي��ن قبل ذلك، فالتقت هذه األمة مع األمم الس��ابقة في 
أصل مش��روعية الصوم، واختلفت في تحديد الصيام بش��هر 
واحد وهو ش��هر رمضان المبارك، واكن ذلك في ش��عبان من 
الس��نة الثانية للهج��رة؛ حيُث فرض الصيام للم��ّرة األولى واكن 
تخييرًا، أي إّن من شاء صام ومن شاء افتدى؛ بمعنى أطعم عن 
لك يوٍم لم يصمه مسكينًا، ثّم بعد ذلك فرض الصيام عينًا أي إّنه 
ال ُبّد للمسلم أن يصوم، فاكن بذلك فرض الصوم على َمرحلتين 

األولى التخيير والثانية التعيين.

حكم صيام شهر رمضان:
 َصوُم رمضان واجٌب على لِك من توّفرت فيه الشروط بالكتاب، 
والس��نة، واإلجماع، ودليل ذلك من القرآِن الكريم قوله تعالى: 
َناٍت ِمَن  اِس َوَبِيّ ِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُه��ًدى ِللَنّ )َش��ْهُر َرَمَضاَن اَلّ
��ْهَر َفْلَيُصْمُه(، وأّما  اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َش��ِهَد ِمْنُكُم الَشّ
من الس��نة فُيستدُل بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حيث قال: )ُبنَي اإلس��الُم على خمٍس: شهادة أن ال إلَه إاّل اللَه 
وأّن محم��دًا رس��وُل الله، وإقاُم الص��الِة، وإيتاُء ال��زاكِة، وصياُم 
رمض��ان، وحُج البيِت( وقد أجمع علم��اء األمة بل أجمعت األمة 

جمعاء على وجوِب صياِم شهِر رمضان.

سبب تسمية شهر رمضان بهذا االسم:
اختلَف الُعلماُء في َس��بب تسمية ش��هر رمضان، فمنهم من 
قال إّن الس��بب َيع��ود ألّنها ُترمض الذنوب في هذا الش��هر 
أي تحترق، والرمضاء ش��دة الحر، وقيل إّن ابتداء الصوم اكن في 

زمٍن حار.

على من يجب صيام رمضان:
صياُم ش��هِر رمض��اَن واجٌب عل��ى من توافرت في��ه مجموعة 
من الش��روط أّولها اإلس��الُم، فال يجُب الصوُم على الاكفِر، وأن 
، أو المجنون،  َيك��ون بالغًا، عاقاًل، فال يجُب الصوم عل��ى الصبِيّ
أو المغمى عليه، أو الس��كران؛ لع��دم أهلّيتهم وصالحيتهم 
للصوم؛ وس��بب ذلك أّن��ه في حال زوال العقل ي��زوُل التلكيُف 
، وال يصح ص��وُم لٍكّ م��ن المجنون والس��كران لعدم  الش��رعِيّ
توّج��ه الني��ة م��ن طرفهم إل��ى الصوم أثن��اء الفعل؛ بس��بب 
 زوال العق��ل بالجنون أو الس��كر أو أي حال َت��زوُل معه األهلية

والصالحية للعبادة. 

من الش��روط أيضًا أن َيكون الصائم صحيحًا غير سقيم، فال يجب 
الّصوم على المريض حال َمرضه، ويجب عليه القضاء حال قدرته 
على الصوم، ومن شروط صّحة الصيام في حق المرأِة أن تكوَن 
طاهرًة من الحيض والنف��اس، فال يجب عليها الصوم لَعجزها 

شرعًا، وعليها القضاء بعد طهرها.

أراكن الصيام الركن األّول: الزمان، والمتمّثل بزمن وجوب ش��هر 
رمضان، أي بثبوت رؤية هالل رمضان، فيبدأ شهر رمضان وهو 
َش��هر الصيام برؤية اله��الل، وينتهي برؤية اله��اِلل كذلك. 
الركن الثاني : اإلمس��اك عن الُمفط��رات أي ترك لّك الُمفطرات 
من ألٍك أو ش��رب أو جم��اع. الركن الثالث: اس��تحضار النّية قبل 

الفجر، وذلك في الصيام الواجب غير صيام السنة والنافلة.

للص��وم آداٌب عدي��دٌة يجُب مراعاتها أهّمه��ا : تقوى الله عّز 
وجل بفع��ِل أوامرِه واجتناِب نواهي��ه، أكن ُيكثر فعل الطاعاِت 
اكلصدقِة واإلحس��اِن إلى اآلخرين؛ فق��د اكن النبي - صلى الله 
علي��ه وس��لم- أجود ما يك��ون في رمض��ان، وَيجتنب ما نهى 
الله عنه اكلغّش والس��رقِة والخيانِة والكذِب والس��ِب والشتِم 
والنظ��ر إلى ُمحرٍم وغير ذلك من الُمحّرم��ات التي عليه البعد 
عنها وتجنبها، ومن اآلداب أن يتس��ّحَر تحقيقًا لس��نِة رسولنا- 
صلى الله عليه وس��لم- وأن يؤخَر سحورُه، ومن اآلداِب أيضًا أن 
يفط��َر على رطٍب، فإن لم يجد فتم��ر، فإن لم يجد فعلى ماء، 

وعليه أن ُيعّجَل الفطر حين يتحّقق غروب الشمس.
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Allah said: (O you who have believed, decreed 
upon you is fasting as it was decreed upon those 
before you that you may become righteous). Yet, 
nation of our Master Muhammad –May peace and 
blessings of Allah be upon him- was endowed with 
the imposition of fasting in the month of Ramadan 
specifically as it was not limited by a specific time 
before this, so this nation and the former nations 
are in common with regard to the legitimacy of 
fasting and different with regard to specifying 
fasting in one month; the Holy month of Ramadan. 
This was in Sha'aban in the second Hijrie year 
when fasting was imposed for the first time and it 
was optional; i.e. whoever wishes to fast or offer 
a ransom; to feed a needy for each day that he 
does not fat. Then, fasting was imposed, i.e. it is 
obligatory for man to fast so fasting was imposed 
in two stages; the first is voluntary and the second 
is obligatory.

As for the provision of fasting the Holy month of 
Ramadan, it is obligatory for all those who meet 
the conditions of the Holy Book, Sunna, and 
unanimity. The evidence thereof from the Holy 
Qur'an is the verse of Allah Almighty: (The month 
of Ramadhan [is that] in which was revealed 
the Qur'an, a guidance for the people and clear 
proofs of guidance and criterion. So whoever 
sights [the new moon of] the month, let him fast 
it;). As for Sunna, the evidence is what has been 
narrated by the Prophet –May peace and blessings 
of Allah be upon him– that )Islam is based on five 
pillars: The testimony that there is no God but 
Allah and Muhammad is the Messenger of Allah, 
establishing prayer, giving Zakah, fasting Ramadan, 
and performing Pilgrimage(. The nation and the 
scholars of the nation unanimously agreed to the 
obligation of the fasting of Ramadan. Scholars 
differed regarding the reason of the name of the 
month of Ramadan. Some of them claimed that 
the reason is the burning of sins in this month, and 
Ramda' is the overheat of atmosphere, and it was 
claimed that the beginning of fasting was during 

a hot time. 

Who should fast Ramadan? Fasting 
Ramadan is obligatory for those 

who meet a group of condition, 
primarily Islam. Hence, the 

disbeliever is not obliged to fast, to be mature 
and sane. Hence, fasting is not obligatory to the 
youngest, the insane, fainted, or drunken due to 
their illegibility to fast. This is because in the event 
of absence of mind, the legal commissioning 
is violated and the fasting of crazy or drunken 
persons is not correct due to the absence of their 
intention to fast during the action because of the 
absence of mind by craziness or drunkenness; he 
is not illegible for worshipping. 

The conditions also include being healthy and not 
sick as fasting is not obligatory to the sick person 
and he/she should fast once he/she is able to 
fast. The conditions of soundness of fasting of 
woman include being pure of menstruation and 
menopause. Hence, a woman is not obliged to fast 
because of her legitimate inability and she can fast 
once she is pure.

The pillars of fasting: The first pillar time and it 
is represented in the time of the obligation of the 
month of Ramadan; i.e. the verification of watching 
the crescent of Ramadan. The month of Ramadan, 
starts with watching the crescent and ends with 
watching the crescent as well. The second pillar: 
abstention from the actions that nullify fasting 
including eating, drinking, or copulation. The third 
pillar: intending to fast before dawn in the obligatory 
fasting other than fasting Sunnah and voluntarily. 
Fasting has several etiquettes that should be 
taken into account: the piety of Allah Almighty by 
obeying His orders and evading His avoidances. 
The prophet  used to do many good deeds such 
as giving alms and benevolence to others. He –
May peace and blessings of Allah be upon him– 
was highly benevolent in Ramadan, and avoidance 
of what Allah prohibited such as cheating, theft, 
treachery, lying, insulting, cursing, and looking 
at what is prohibited, and other profanities that 
should be avoided. The etiquettes include eating 
Sohour to attain the Sunna of our Messenger –May 
peace and blessings of Allah be upon him– and 
to delay eating his Sohour. The etiquettes also 
includes breaking his Iftar with fresh dates, and if 
he does not find, he can eat date, and if he does 
not find, so he can break his fast with water, and 
he has to expedite breaking fasting when sunset 
is verified.  
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Fasting in Sharia means abstention from all actions 
that nullify fasting from dawn till sunset with the 
intention to fast, i.e. fasting is the abstention from 
eating, drinking, or otherwise consuming anything 
during a specific time; from dawn till sunset. 
The intention is necessary for determination to 
fast with the intention of receiving reward. The 
intention is required to distinguish the habit from 
worshipping, so that fasting will be an obedience 
and worshipping for Allah, may He be Exalted. 
Why was fasting imposed during the Holy month 
of Ramadan? Allah Almighty chose this month 
from among months due to its several virtues and 
advantages than the other months of the year. In 
the Holy month of Ramadan, the Holy Qur'an has 
been revealed to be as a cresset for humanity and 
guidance for them, and getting them out from 
darkness to light, so they will be blessed in Life 
and Hereafter. Allah Almighty said (O you who 
have believed, decreed upon you is fasting as 
it was decreed upon those before you that you 
may become righteous - [Fasting for] a limited 
number of days. So whoever among you is ill 
or on a journey [during them] - then an equal 
number of days [are to be made up]).

The Prophet – May peace and blessings of Allah be 
upon him – was quoted as saying – on the virtues 
of the Holy month of Ramadan what has been 
narrated by Abu Hurairah – may Allah be pleased 
with him – that "Upon the advent of the month 
of Ramada, (The gates of Paradise are opened, 

and the gates of Hell are closed, and devils are 
shackled). In this month, the gates of Paradise 
are opened due to the multiplicity of good deeds 
by which the worshipper gets nearer to Allah, may 
He be Exalted and which lead him to join Paradise,  
and in which the gates of Hell are closed because 
the worshipper gets away from sins that get Allah 
Almighty angry, leading the worshipper to be 
hellish, as if Allah Almighty, by this action and the 
utterance of the Prophet –May peace and blessings 
of Allah be upon him– of this Hadith encourages 
the worshipper to do good deeds whose reward 
is multiplied during Ramadan, and deemed as 
an incentive for the worshipper to get away from 
sins and avoid its commitment during this month 
because devils are shackled, so they cannot tempt 
the worshipper by sins like in any other month. The 
virtues of this month include also the multiplication 
of good deeds' reward as the voluntary deed 
equates the obligatory deed. 

The obligatory deed equates the reward of seventy 
obligatory deeds. Thus, the Companions – may 
Allah be pleased with them – used to be happy and 
joyful due to the advent of Ramadan, praising Allah 
for witnessing it, supplicating Allah for assistance 
to fast it, pray during its night, commitment of 
good deeds during it.

Time of Imposing Fasting: Fasting was imposed 
on the former nations and the people of the Holy 
Book who lived during the time of the Prophet  
-May peace and blessings of Allah be upon him– 
This has been mentioned in the Holy Qur’an where 
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Fasting of
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Fasting of Ramadan is one of the five 
pillars of Islam, and it is an obligation, 
which is imposed by Allah Almighty. 
The honorable verses, Hadithes, and 
unanimity of Muslims referred to 
this. Whoever denies the fasting of 
the Holy month of Ramadan will be a 
disbeliever. Whoever is in fairly good 
health, resident and not travelling 
should fast the month of Ramadan 
whether at its time or after the 
elapse of the month, excluding the 
old, or whosever is sick with a chronic 
disease and cannot fast neither at 
the time of month of Ramadan nor 
after Ramadan.

The  meaning  of  fasting  linguistically 
is abstention from the things that 
man uses to eat, fast, or speak, in 
affirmation of the verses of Allah 
Almighty on Mary (Verily, I have 
vowed a fast [abstinence from 
food and speech] to the most 
gracious (Allah), i.e. abstention 
from speech.
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البنك السعودي لالستثمار يصدر تقرير 
االستدامة األول عالميًا وفقًا للمعايير 

)GRI) الجديدة لـ

أص��در البن��ك الس��عودي لالس��تثمار تقريره الس��نوي الخاص 
التزام��ه بنه��ج  ليؤك��د مج��ددًا   2016 باالس��تدامة لع��ام 
االس��تدامة والش��فافية، وذلك من خالل انضمام��ه للمبادرة 
العالمي��ة إلعداد التقارير )GRI( – المجتمع الذهبي، حيث قام 
بإع��داد هذا التقري��ر وفقًا للمعايير الجدي��دة التي وضعتها 
المب��ادرة العالمي��ة إلعداد التقاري��ر، ليكون ه��ذا التقرير أول 
تقرير لبنك يتم نش��ره على مس��توى المملكة وعلى مستوى 

العالم طبقًا لتلك المعايير.

ويعد هذا التقرير تقرير البنك الس��ادس لالس��تدامة للس��نة 
السادس��ة عل��ى التوال��ي تعزي��زًا للتنمية المس��تدامة في 
المملكة، حيث ينسجم إطار عمل البنك لتحقيق االستدامة في 
راكئزه الخمس��ة )النمو، والتلكيف، والرعاية، والحفظ، والعون( 
لتتوائ��م مع الطموحات التي رس��ختها رؤي��ة المملكة 2030 

التي ضمنها البنك في أهدافه لالس��تدامة وتبناها كش��عار 
له في تقرير هذا العام. وقد س��اعد االلتزام المتنامي للبنك 
بجهود االستدامة على ترسيخ نجاح عملياته التجارية من خالل 
بناء عالقات أكثر قوة مع العمالء، والموظفين، والمساهمين، 
والمجتمع، والموردي��ن، والجهات التنظيمية والبيئة، وهو ما 
جعل البنك الس��عودي لالس��تثمار نموذجًا رائدًا في تطبيقات 
االس��تدامة على مس��توى المملكة ومش��اركته الفعالة في 
التنمي��ة االقتصادي��ة و االجتماعي��ة والبيئي��ة، متوجًا جهوده 
عل��ى هذا الصعيد بعدة جوائز إقليمي��ة ومحلية منها جائزة 
الملك خالد للتنافسية المسؤولة للسنة الثالثة على التوالي؛ 
فقد حص��ل البنك على المركز األول في 2016 باإلضافة إلى 
جائزة المل��ك عبدالعزيز للجودة و جائزة أفضل بنك مس��تدام 

وفقًا لتقرير مجلة “إنترناشيونال فاينانس” العالمية.
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الذاكء االصطناعي أو Artificial Intelligence  بصورة 
مبسطة هو فكرة أن أنظمة الكمبيوتر يمكن أن تطور 
وتطوع لتقوم بأعمال هي في العادة تختص بالذاكء 
والعقل اإلنس��اني، مثل معرفة األشياء بحاسة النظر ، 
وتبين وتمييز مختلف األصوات، والقدرة على الترجمة 
من لغة إلى أخرى، والقدرة على اختيار القرار المناسب 
م��ن عدة قرارات محتملة. وبحس��ب رأي الدكتور أندرو 
نق ، المؤس��س المش��ارك لقوقل برين وكبير العلماء 
حاليا في بايدو واحدة من ش��راكت الكمبيوتر الصينية، 
فإن تطور الذاكء االصطناعي سيكون كتطور الكهرباء؛ 
فف��ي البداي��ة اكن التطبي��ق األول للكهرباء هو في 
مج��ال اإلن��ارة، إال أن الكهرب��اء غ��دت له��ا تطبيقات 
ف��ي لك مجاالت حياة البش��ر مع م��رور الوقت. ويتنبأ 
بأن الذاكء االصطناعي س��يجعل حياة البش��ر أكثر رخاء، 
وس��يغير طبيعة جمي��ع  الصناع��ات المعروفة اليوم، 
ونوع الوظائف التي نمارس��ها ، وتكرار تغيرها بشل 

متسارع أو اندثارها بشل اكمل.

الذاكء االصطناعي حاليًا يمّكن الس��يارات من أن تتحرك 
ب��دون س��ائق ، ويتغلب على البش��ر في منافس��ات 
األلعاب التي تتطلب جهدًا عقليًا. كما أن تلك القدرات 
بدأت تظهر في مج��ال الطب لتوقع حدوث األمراض 
اكلسرطان وفقدان البصر. في مجال الطاقة بدأ الذاكء 
االصطناعي في المس��اعدة على استكشاف كميات 
من الزيت والغاز، واس��تخراج كميات أكبر منهما بينما 
تق��ل اآلثار البيئية لتلك العمليات. وينتظر أن يس��اهم 
التط��ور في ال��ذاكء االصطناعي لتوفي��ر كميات أكبر 
من الغذاء لس��اكن العالم الذين س��ينمو عددهم من 
س��بعة باليين حاليًا إلى تس��عة باليين ونصف البليون 
تقريب��ًا في ع��ام 2050. ويدور حدي��ث اآلن أن الذاكء 
االصطناعي قد يح��ل محل عمل المحامين، أو أن يغير 

طبيعة عملهم بشل كبير. كما يتوقع أن يتمكن هذا 
الذاكء من قرض الش��عر، وتأليف الموس��يقى، ورسم 
اللوحات الفنية، وهي أمور ظلت حكرًا على المواهب 
الخاصة بالعقل البشري. في 2035 يتوقع أن يساهم 
الذاكء االصطناعي بزيادة إنتاجية العمال بمقدار %40 
وإضافة أكثر من  8 تريليون دوالر إلى الناتج القومي 

اإلجمالي في الواليات المتحدة األمريكية. 

أن  المؤسس��ات  تس��تطيع  كي��ف  ه��و:  والس��ؤال 
تس��تفيد م��ن ه��ذا المج��ال الجديد ؟ ببس��اطة فإن 
ال��ذاكء االصطناعي هو علم التوقع��ات، ونجاح هذه 
التوقع��ات مرهون بتوف��ر المعلوم��ات، فلكما كثرت 
تلك المعلومات زادت الق��درة على توقع حدوث أمر 
م��ا. إذن فلنطلق لخيالنا العن��ان، لك في مجال عمله، 
ولنفكر كيف نس��تطيع أن نعيد تخيل أعمالنا والتفكير 
فيها “ كمعضالت توقع”. العامل في مجال الكهرباء 
سيس��أل : ه��ل س��تتوقف الطوربين��ات الكهربائي��ة 
ومت��ى يتوقع ذلك؟ في مجال البنوك والمؤسس��ات 
المالية سيس��أل العاملون: هل العميل سيكون قادرًا 
على سداد ديونه في وقتها؟ متى نتوقع أن تحدث 
مش��لكات في آالت الص��رف اإللكتروني��ة؟ بتحويل لك 
المسائل المقلقة في أعمالنا إلى معضالت توقعات 
يتم تطويعها لتدرسها أجهزة الكمبيوتر القادرة على 
تحلي��ل الكم الهائل من المعلومات، س��نجد أن للذاكء 

االصطناعي دورًا في لك مجاالت العمل البشرية.

 الذاكء االصطناعي
قـادم ..... فانتظـروه

عبدالله بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة
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مع حساب سداد، عن أي صعوبة 
تتحدث؟ 

ــدأ بالشــراء مباشــرة  ســجل اآلن واب
ــى  ــة إل ــت ودون الحاج ــر اإلنترن عب

ــات! البطاق

الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

800 124 8000
saib.com.sa



البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa

بطاقة السـفر متعددة العمالت 
األولـى من نوعها فـي المملكة 

ورفيق سـفرك المفضل!


