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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 في المنتجـات والخدمات للبنك السـعودي لالسـتثمار  

وتطلعاته للمسـتقبل، يتطلـب رؤية مسـتقبلية مبتكرة:

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، نتفهم احتياجاتهم ورغباتهم للتحسـين   •
والتطوير.

تجاه موظفينا
نقدر األفاكر والطموحات والمبادرات.  •

نمكن موظفينا لتقديم األفضل، وما هو فوق المتوقع.  •

نقدر المساهمات الفردية وندعم تطويرها.  •

نعزز روح الفريق، كي نقدم جميعًا حلواًل ذكية.  •

saib.com.sa      800 124 8000 @saiblive



ــتثمار  ــعودي لالس ــك الس ــزال البن ال ي
ــه  جت ــي توَّ ــاح الت ــص النج ــجل قص يس
ذات  الجوائــز  مــن  العديــد  لحصــد 
ــه  ــل بتتويج ــرى، إذ يحتف ــة الكب األهمي
للجــودة عــن فئــة  الملــك  بجائــزة 
فــي  الكبيــرة  الخدميــة  المنشــآت 
ــر إحــدى  ــة، والتــي تعتب دورتهــا الثالث
ــا  ــى قلوبن ــة عل ــز الغالي ــم الجوائ أه
ــن  ــادم الحرمي ــا خ ــرفنا به ــي ش والت
الشــريفين، خصوصــاً أنهــا تحمــل اســم 
ــراه”،  الملــك المؤســس “طيــب اللــه ث
ــرام  ــا الك ــنا وعمالءن ــئ أنفس ــذا نهن ل
بالحصــول علــى الجائــزة التــي تشــترط 
معاييــر دقيقــة مــن أجــل التتويــج 

ــا. به

ــي  ــك ف ــزة للبن ــة الجائ ــل أهمي وتتمث
ــن  ــه م ــل إلي ــا وص ــى م ــا عل داللته
األداء  وكفــاءة  جــودة  فــي  تميــز 
فيمــا يقدمــه مــن خدمــات ومنتجــات 
مــع  تتناغــم  أنهــا  كمــا  مصرفيــة 
طمــوح، البنــك المســتمر لتحســين 
ــه  ــا يقدم ــودة م ــه وج ــر أدائ وتطوي
ــات  ــن خدم ــه م ــات عمالئ ــة فئ لاكف

البنــك  أن  عــن  ناهيــك  ومنتجــات، 
يعتبــر ذلــك مؤشــراً هامــاً يصــب نحــو 
درجــات  أعلــى  لتحقيــق  توجهاتــه 
ــي  ــل الت ــة التفاصي ــي اكف ــودة ف الج
تنعكــس بشــل مباشــر علــى خدمــة 

ــزاء. ــا األع عمالئن

ــاس  ــعاً لقي ــداً واس ــزة بع ــذ الجائ وتأخ
شــمولية الفــوز بجائــزة الجــودة، حيــث 
فــي  المنشــآت  أداء  تقيــس  إنهــا 
ثمانيــة معاييــر هــي: القيــادة اإلدارية، 
والمــوارد  االســتراتيجي،  والتخطيــط 
ــوارد، وإدارة  ــرااكت والم ــرية والش البش
والخدمــات،  والمنتجــات  العمليــات 
ــج المــوارد  ــج المســتفيدين، ونتائ ونتائ
البشــرية، ونتائــج األداء الرئيســية، وهــو 
ــه  ــك بفضــل مــن الل مــا اســتطاع البن

ــل دؤوب. ــد عم ــه بع تحقيق

ــري  ــر عــن عميــق تقدي ــذا أود أن أعب ل
ــعون  ــن يس ــن الذي ــي الموظفي لزمالئ
بــل جهــد إلــى تطويــر أدواتهــم 
ــداث  ــل إلح ــل متواص ــم بش وقدراته
الفــارق فــي العمــل وتقديمــه علــى 

الــذي  األمــر  وهــو  وجــه،  أكمــل 
بالجائــزة،  تتويجنــا  علــى  انعكــس 
ــا  ــا عهدتمون ــل كم ــم أن نظ ونعدك
أفضــل  تقديــم  فــي  مســتمرين 
ــك  ــتمر البن ــا ليس ــات وأجوده الخدم
فــي تميــزه وتفــرده فــي تســخير 
خدمــة  لتقديــم  اإلماكنــات  جميــع 

فارقــة لعمالئنــا الكــرام.

مساعد بن محمد المنيفي
الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار
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Cards

عالم يفوق توقعاتك
يسرنا إطالق بطاقة مدى “فيزا إنفينيت”  
لالستثمار  السعودي  البنك  من  الجديدة 
والتي توفر لك العديد من المزايا والفوائد

عالم يفوق توقعاتك
يسرنا إطالق بطاقة مدى فيزا “إنفينيت” الجديدة 

من البنك السعودي لالستثمار والتي توفر لك 
العديد من المزايا والفوائد

A World Beyond Your Expectations

 We are pleased to announce the launch of
 the new mada Visa Infinite Debt Card from
 SAIB with many benefits and features
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البنك السعودي لالستثمار يستضيف 
41 طفاًل من “إنسان” في مدينة 

“مينوبوليس” الترفيهية

ج بجائزة  البنك السعودي لالستثمار ُيَتوَّ
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“تدوير” لصالح جمعية “إنسان”

أمير الشرقية يكرم البنك السعودي لالستثمار
لرعايته مهرجان الساحل الشرقي الرابع

البنك السعودي لالستثمار يحقق المركز األول 
في جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة

البنك السعودي لالستثمار راعيًا 
لمباراة السوبر السعودي في لندن

البنك السعودي لالستثمار يقيم حفل 
اإلفطار الرمضاني السنوي ت
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رئيس التحرير: عبداإلله بن عبدالله الشديدالمشرف العام: مجموعة االتصال المؤسسي
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ــد  ــك خال ــزة المل ــتثمار بجائ ــعودي لالس ــك الس ــاز البن ف
ــن  ــؤولة«، وأعل ــية المس ــرع »التنافس ــن ف ــز األول ع بالمرك
ذلــك خــالل المؤتمــر الصحفــي الــذي عقدتــه هيئــة الجائزة 
ــك  ــي تقــام فــي دورتهــا السادســة، وقــد حقــق البن الت

ــي. ــى التوال ــة عل ــرة الثالث ــام للم ــذا الع ــزة ه الجائ

وُتمنــح الجائــزة بالنســبة للفــرع الــذي فــاز بــه البنــك 
وفقــًا للشــراكت األعلــى تصنيفــًا فــي المؤشــر الســعودي 
للتنافســية المســؤولة، والــذي يســتند علــى تصنيــف 
مهنــي دقيــق قائــم علــى معاييــر عالميــة مقننــة لتقدير 
المســتوى التنافســي للشــراكت فــي المملكــة، حيــث يتــم 
اختيــار الشــراكت وفقــًا لمــدى تبنيهــا لممارســات التنميــة 
ــا  ــدى دمجه ــة، وم ــؤولية االجتماعي ــتدامة والمس المس

ــتراتيجياتها  ــب اس ــي صل ــية ف ــات األساس ــذه الممارس له
وخطــط أعمالهــا، ويتنافــس علــى الجائــزة كبــار الشــراكت 
والمؤسســات علــى مســتوى المملكــة  لمــا لهــا مــن ثقــل 

ــة. وماكن

وتدعــم الجائــزة منظومــة ثالثيــة )الفــرد والمنظمــات 
لالرتقــاء  وتهــدف  الخاصــة(  والمنشــآت  ربحيــة  الغيــر 
بالفكــر االســتراتيجي للعمــل الخيــري والتنميــة االجتماعيــة 

المســتدامة.

البنك السعودي لالستثمار يحقق 
المركز األول في جائزة الملك خالد 

للتنافسية المسؤولة
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اســتضاف البنــك الســعودي لالســتثمار 41 طفــاًل مــن 
ــي  ــان” ف ــام “إنس ــة األيت ــة لرعاي ــة الخيري ــال الجمعي أطف
مدينــة )مينوبوليــس الترفيهيــة( بمركــز حيــاة مــول 
للتســوق بمدينــة الريــاض، حيــث يعمــل البنــك علــى 
ــن  ــد م ــع العدي ــة م ــرااكت مجتمعي ــج وش ــة برام منظوم
الجمعيــات الخيريــة المعتمــدة وعلــى رأســها جمعيــة 

“إنســان”.

ــال  ــاد األطف ــر إرش ــك عب ــي للبن ــق التطوع ــارك الفري وش
داخــل المدينــة، وقــدم البنــك بعــض المســابقات والعروض 
الترفيهيــة والمســرحية التــي تخللهــا توزيــع الجوائــز، كمــا 
عــت حقائــب مدرســية علــى أبنــاء “إنســان” فــي المدينة  ُوزِّ

ــة “مينوبوليــس”. ــة التعليمي الترفيهي

ــًا  ــة اهتمام ــؤولية االجتماعي ــي المس ــك يول ــر أن البن يذك
مطلقــًا، حيــث يقــوم عمــل البنــك علــى أراكن االســتدامة 
ــع  ــة المجتم ــا خدم ــدرج تحته ــي تن ــون” الت ــا “ع ومنه

الــذي يتميــز بهــا البنــك الحاصــل علــى العديــد مــن 
ــة،  ــز والتكريمــات فــي قطــاع المســؤولية االجتماعي الجوائ
ليــس علــى مســتوى البنــوك فحســب بــل علــى مســتوى 

ــام. ــل ع ــاص بش ــاع الخ القط

ويشــار  إلــى أن البنــك الســعودي لالســتثمار يعتبــر أول بنك 
ــطة  ــن األنش ــوع م ــذا الن ــل ه ــي مث ــاركة ف ــوم بالمش يق
ــح  ــال يتي ــر لألطف ــرع مصغ ــة ف ــر إقام ــة، عب ــي المملك ف
لهــم تجربــة مصرفيــة محاكيــة للواقــع فــي مدينــة 
ترفيهيــة وتعليميــة فــي وقــت واحــد، كمــا يمكــن لعمــالء 
البنــك الحصــول علــى خصــم 20 % وذلــك عنــد اســتخدام 
بطاقــة مــدى مــن البنــك الســعودي لالســتثمار أو البطاقــة 

االئتمانيــة للبنــك عنــد الدفــع.

البنك السعودي لالستثمار يستضيف 
“مينوبوليس” الترفيهية 41 طفاًل من “إنسان” في مدينة 
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ج معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة  تــوَّ
المعلومــا ت الدكتــور محمد الســويل 
ــزة  ــتثمار بجائ ــعودي لالس ــك الس البن
ــة-  ــدورة السادس ــي -ال ــز الرقم التمي
نظيــر تميــز البنــك فيمــا يخــص تطــور 
المقدمــة منــه،  الرقمّيــة  الحلــول 
البنــك  موقــع  تطــور  وبالتحديــد 
ــه  ــج عن ــت ونت ــى اإلنترن ــمي عل الرس
ــث  ــز الثال ــى المرك ــك عل ــول البن حص
لجائــزة التميــز الرقمــي لفــرع مواقــع 

ــال. ــال واألعم الم

الرقمــي  التمّيــز  جائــزة  وتســعى 
الســتخدام  التوجــه  دعــم  إلــى 
ــر  ــات فــي مجــال تطوي أحــدث التقني
المواقــع وتصميمهــا علــى اإلنترنــت، 
وتكريــم اإلبداعــات الفكريــة والتقنيــة 

ــًا، كمــا تســعى إلــى مجموعــة  محلي
مــن األهــداف تتلخــص فــي تشــجيع 
العربــي  الرقمــي  المحتــوى  وإثــراء 
المتــاح علــى اإلنترنــت، ونشــر الوعــي 
متميــزة  مواقــع  وجــود  بأهميــة 
ــراز  ــى إب ــة إل ــع، إضاف ــة المجتم لخدم
الجهــود المبذولــة لتطويــر المحتــوى 
الرقمــي العربــي علــى اإلنترنــت فــي 

ــا. ــعودية وغيره الس

ــي  ــزة ف ــوز بالجائ ــة الف ــص آلي وتتلخ
عمــل تقييــم نهائــي نســبته %100، 
ــة  ــم اآللي ــر التحكي ــل معايي ــث تمث حي
الدرجــة  مــن   %24 )اإللكترونيــة( 
ــًا،  ــام ذاتي ــا النظ ــة ويحكمه النهائي
وتمثــل معاييــر التحكيــم اليدويــة %8  
ــل  ــا تش ــة، فيم ــة النهائي ــن الدرج م

ــن  ــة 28% م ــم العام ــر التحكي معايي
تقييــم  وأخيــرًا  النهائيــة،  الدرجــة 
معاييــر تحكيــم المحتــوى وتشــل 

ــة. ــة النهائي ــن الدرج 40% م

ــل  ــك حص ــى أن البن ــارة إل ــدر اإلش تج
علــى العديــد مــن الجوائــز فــي 
مجــاالت مختلفــة وخصوصــًا فــي 
ــاف  ــات، لتض ــة المعلوم ــال تقني مج
التــي  إنجازاتــه  لسلســة  الجائــزة 
تهــدف إلــى تســخير التقنيــة لخدمــة 
راقيــة  خدمــة  وتقديــم  العميــل 
مبســطة بمعاييــر عاليــة مــن األمــان 

والجــودة.

البنك السعودي لالستثمار 
ج بجائزة التميز الرقمي ُيَتوَّ
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اعالن

 البنك السعودي لالستثمار يفوز
بالمركز الثالث في جائزة التميز الرقمي
The Saudi Investment Bank won 
third place award for Digital 
Excellence Award



وقــع البنــك الســعودي لالســتثمار 
األطــراف  ثالثيــة  مبــادرة  اتفاقيــة 
ــة األيتــام  ــة لرعاي مــع الجمعيــة الخيري
البيئــة  تدويــر  وشــركة  “إنســان” 
األهليــة “تدويــر”، وذلــك تحــت عنوان 
بجهــازك  يتيمــًا  اكفــل   – )بصمتنــا 
القديــم(، حيــث تنــص االتفاقيــة علــى 
ــة  ــر المخلفــات اإللكتروني إعــادة تدوي
ــرًا  ــك تدوي ــة الخاصــة بالبن و الكهربائي
آمنــًا ضمــن المعاييــر البيئيــة الدوليــة، 
وتوجيــه جــزء مــن عوائــد التدويــر 

ــان”. ــة “إنس ــطة جمعي ــم أنش لدع

سيقــــوم  المبـــادرة  وبحســـــب 
البنــــك الســــعودي لالســـــتثمار 
باكفـــة  موظفيـــه  طريـــق  عـــن 
ــات  ــع المخلفـ ــة بجمـ ــاء المملكـ أنحـ
مثـــل  والكهربائيـــة  اإللكترونيـــة 

)أجهـــزة الكومبيوتـــر، االتصـــاالت، 
األفـــران..  المكيفـــات،  الثالجـــات، 
شـــركة  وتقـــوم  وغيرهـــا(، 
ـــات  ـــالف المخلف ـــل وإت ـــر” بنق “تدوي
طبقـــًا  والكهربائيـــة  اإللكترونيـــة 
ـــة،  ـــة والدولي ـــر المحلي ـــر التدوي لمعايي
ــة  ــن القيمـ ــبة مـ ــتقطاع نسـ واسـ
ـــان”. ـــة “إنس ـــح جمعي ـــة لصال اإلجمالي

التــزام  ضمــن  االتفاقيــة  وتعتبــر 
البنــك بالمعاييــر البيئيــة الدوليــة، 
والمســؤولية االجتماعيــة للمســاهمة 
فــي رخــاء األفــراد والبيئــة و االقتصــاد 
ــادرة  ــدف المب ــث ته ــع، حي والمجتم
ــن  ــة المواط ــى صح ــاظ عل ــى الحف إل
األطفــال،  وباألخــص  والمقيــم 
والحفــاظ علــى بيئــة المملكــة، وخلق 
ــى أن  ــعوديين عل ــل للس ــرص عم ف

لأليتــام،  التوظيــف  أولويــة  تكــون 
تدويــر  إعــادة  تقنيــة  وتوطيــن 
ــة  ــة والكهربائي ــات اإللكتروني المخلف
ــن  ــام م ــم األيت ــة، ودع ــي المملك ف
خــالل أنشــطة جمعيــة “إنســان” بمــا 
فــي ذلــك برامــج ريــادة األعمــال 

ــام. ــة لأليت ــة الصحي ــج الرعاي وبرام

مبــادئ  ضمــن  ذلــك  ويأتــي 
ــدأ  ــدى البنــك وهــو مب االســتدامة ل
الحفــظ حيــث اعتمــد البنــك سياســة 
 2015 عــام  فــي  جديــدة  بيئيــة 
ــي  ــاطه ف ــز نش ــى تعزي ــدف إل ته
ــج  ــة ودم ــى البيئ ــاظ عل ــال الحف مج
أفضــل الممارســات فــي هــذا المجال 
ضمــن عمليــات البنــك فضــاًل عــن 
ترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة.

البنك السعودي لالستثمار 
يوقع اتفاقية “تدوير” لصالح 

جمعية “إنسان”
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كــرم األميــر ســعود بن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقة 
الشــرقية البنــك الســعودي لالســتثمار تقديــراً لرعايتــه 
مهرجــان الســاحل الشــرقي الرابــع، الــذي تــم تدشــينه فــي 
ــة  ــة البحري ــه بالواجه ــك عبدالل ــزه المل ــابق بمنت ــت س وق
ــات  ــذه المهرجان ــل ه ــك لمث ــة البن ــر رعاي ــام، وتعتب بالدم
ــد  ــع وبالتحدي ــم المجتم ــي دع ــادي ف ــدوره الري ــداداً ل امت
ــاً  ــداً اقتصادي ــر راف ــي تعتب ــة الت ــياحة الداخلي ــاع الس قط
مهمــاً ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، كمــا أن البنــك يحــرص 
بشــل مســتمر علــى المشــاركة فــي أنشــطة المســؤولية 
ــي  ــتدامة الت ــدأ االس ــيداً لمب ــة تجس ــة المختلف االجتماعي
ــر أحــد األراكن األساســية التــي يقــوم عليهــا البنــك. تعتب

ــداث  ــم األح ــد أه ــرقي أح ــاحل الش ــان الس ــر مهرج ويعتب
ــبب  ــة بس ــي المنطق ــام ف ــي تق ــة الت ــة والتراثي الثقافي
ــد  ــة صي ــخ مهن ــة وتاري ــاة البحري ــراث الحي ــى ت ــزه عل تركي
ــام  ــن قي ــد تضم ــام، وق ــعة أي ــتمر لتس ــذي اس ــؤ وال اللؤل
ــد والبحــارة والمراكــب باســتعراضات  عــدد مــن فــرق الصي
وأهازيــج شــعبية وفنــون تشــكيلية، واســتقطب المهرجان 
ــة  ــي المنطق ــن أهال ــس م ــزوار لي ــن ال ــرة م ــداداً غفي أع
ــج. ــل مــن بعــض مناطــق المملكــة ودول الخلي فحســب ب

أمير الشرقية يكرم
البنك السعودي لالستثمار

لرعايته مهرجان الساحل الشرقي الرابع
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البنك يحصل على 
جائــزة المـلك عبدالعـزيز للجـودة

SAIB is awarded 
King Abdulaziz Quality Award



ــك الســعودي لالســتثمار  ــق مــن متطوعــات البن قــام فري
ــن  ــاض، لتهنئته ــي الري ــة ف ــة االجتماعي ــارة دار الضياف بزي
بدخــول شــهر رمضــان المبــارك، مســاء يــوم االثنيــن 
ــك فــي إطــار المشــاركة  الثامــن مــن شــهر رمضــان، وذل
ــواء  ــة األج ــابة وتهيئ ــب الش ــم المواه ــة ودع المجتمعي
األســرية استشــعارًا ألهميــة دور البنــك فــي التعــاون مــع 

ــانية.  ــة واإلنس ــات االجتماعي المؤسس

ــددًا  ــر ع ــي الزائ ــق التطوع ــتعرض الفري ــارة اس ــالل الزي وخ
مــن األعمــال الفنيــة التــي قامــت نزيــالت الــدار بتنفيذهــا 

مــن خــالل “بــازار” مصغــر، حيــث قــام الفريــق بشــراء 
ــالت  ــم النزي ــبيل دع ــي س ــزة ف ــع الممي ــن القط ــدد م ع
وتشــجيعهن الكتشــاف المزيــد مــن قدراتهــن. كمــا قــدم 
ــق  ــا مختلفــة عــن طري ــك الســعودي لالســتثمار هداي البن
الزيــارة  عضــوات الفريــق التطوعــي، وتضمــن برنامــج 
ــحور.  ــة الس ــت بوجب ــة اختتم ــرات ترفيهي ــابقات وفق مس

مــن  واالمتنــان  التقديــر  الزيــارة  هــذه  القــت  وقــد 
مســؤوالت الــدار، وعبــرن عــن شــكرهن وتقديرهــن لهــذه 

ــك. ــن البن ــة م ــة الكريم اللفت

موظفات البنك السعودي لالستثمار 
يشاركن دار الضيافة االجتماعية

فرحة شهر رمضان المبارك 
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أطلــق البنــك الســعودي لالســتثمار بطاقــة التســوق 
تســمح  والتــي  الســعودي،  بالريــال   Easyshopping
لحاملهــا بالتســوق عبــر اإلنترنــت والشــراء مــن نقــاط 
ــي،  ــق أجهــزة الصــراف اآلل ــع أو اســتخدامها عــن طري البي
ــى  ــول عل ــن الحص ــالء م ــن العم ــار تمكي ــي إط ــك ف وذل
خيــارات متعــددة وآمنــة للدفــع، إذ يمكــن للعمــالء الدفــع 
بواســطة بطاقــة التســوق الجديــدة بــل يســر وســهولة 
وأمــان، حيــث زودت البطاقــة بشــريحة ذكيــة ورقــم ســري 

ــة. ــة البطاق لحماي

ــه  ــن خالل ــل م ــذي تعم ــي ال ــل التقن ــار التاكم ــي إط وف
منظومــة الخدمــات اإللكترونية للبنك الســعودي لالســتثمار 
ــة  ــدة دون الحاج ــة الجدي ــب البطاق ــالء طل ــتطيع العم يس
ــارة الفــرع، وأيضــًا التحكــم بالمصروفــات والتحويــل بيــن  لزي

ــة  ــة اإللكتروني ــات المصرفي ــع الخدم ــر موق ــابات عب الحس
للبنــك “فلكــس لكيــك” أو عبــر تطبيــق الهواتــف الذكيــة 

ــش”. ــس تات “فلك

ــة  ــواًل مالي ــر حل ــوق توف ــة التس ــر أن بطاق ــر بالذك الجدي
ــا  ــن لعمالئن ــث يمك ــة بحي ــراد العائل ــع أف ــة لجمي متاكمل
ــن  ــك يمك ــة، وكذل ــراد العائل ــة ألف ــات إضافي ــدار بطاق إص
للعميــل اســتخدام بطاقــة التســوق داخــل وخــارج المملكــة 
واالطــالع علــى كشــف العمليــات عبــر الموقــع اإللكتروني.

البنك السعودي لالستثمار 
يطلق بطاقة التسوق بالريال 
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استخدم بطاقات البنك السعودي لالستثمار 
واحصل على 5 نقاط  للك ريال عند الحجز 

Booking.com في

Use SAIB cards and earn 5  Points 
for each Riyal spent using Booking.com

برامج الوالء
Loyalty Programs

ــة  ــع اتفاقي ــن توقي ــتثمار ع ــعودي لالس ــك الس ــن البن أعل
ــاء  ــن أعض ــادق تمك ــوزات الفن ــج لحج ــع بوكين ــراكة م ش
برنامــج الــوالء “وااو” مــن الحصــول علــى 5 نقــاط لــل ريــال 
ــد  ــا عن ــة أنواعه ــك باكف ــات البن ــق بطاق ــن طري ــع ع يدف
الحجــز فــي الموقــع الشــهير الــذي يضــم تحتــه أكثــر مــن 
950 ألــف مــاكن إقامــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، باإلضافة 
إلــى الحصــول علــى نقــاط “وااو” عنــد اســتخدام أي مــن 

بطاقــات البنــك.

ــه  ــذي يحقق ــز ال ــدادًا للتمي ــراكة امت ــذه الش ــي ه وتأت
البنــك عبــر برامــج الــوالء الــذي حصــد خــالل العــام الحالــي 
فقــط جائزتيــن عالميتيــن فــي قطــاع برامــج الــوالء، الــذي 

يضــم تحتــه العديــد مــن الشــرااكت المتنوعــة ذات الطابــع 
ــل صــدارة برامــج  ــأن يحت ــه ب ــي والعالمــي ممــا أهل المحل
ــى  ــل عل ــط ب ــة فق ــتوى المملك ــى مس ــس عل ــوالء لي ال

ــة. ــتوى المنطق مس

ــن البرنامــج عمــالء البنــك مــن الحصــول علــى ماكفــآت  يمكِّ
مجزيــة مــن الكتالــوج اإللكترونــي الخــاص بالبرنامــج، وذلــك 
نظيــر جمــع النقــاط مــن خــالل التعامــالت المصرفيــة 
كســداد الفواتيــر والمدفوعــات الحكوميــة، والقــروض 
الشــخصية، ومتوســط الرصيــد، وعنــد اســتخدام البطاقــات 

ــة. ــارج المملك ــل وخ ــة داخ االئتماني

البنك السعودي لالستثمار
وبوكينج العالمية يوقعان اتفاقية 

شراكة لصالح أعضاء “وااو” 
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استخدم بطاقات البنك السعودي لالستثمار 
واحصل على 5 نقاط  للك ريال عند الحجز 

Booking.com في

Use SAIB cards and earn 5  Points 
for each Riyal spent using Booking.com

برامج الوالء
Loyalty Programs



الســوبر  مبــاراة  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  يرعــى 
الســعودي التــي ســتقام فــي لنــدن بيــن فريقــي األهلــي 
ــك  ــم البن ــتمراراً لدع ــوة اس ــذه الخط ــي ه ــالل، وتأت واله
ــة،  ــطة الرياضي ــد األنش ــة وبالتحدي ــؤولية االجتماعي للمس
ــي  ــاركة ف ــى المش ــم عل ــل دائ ــك بش ــرص البن ــث يح حي
ــد  ــه بالعدي َج ــذي َتوَّ أنشــطة المجتمــع المختلفــة، األمــر ال
كمــا  والعالمــي،  المحلــي  الطابــع  ذات  الجوائــز  مــن 
ــة  ــبات الرياضي ــن المناس ــد م ــم العدي ــك أن دع ــبق للبن س
ــن  ــادم الحرمي ــي أكس خ ــة نهائ ــا رعاي ــة أهمه المختلف
الشــريفين لألبطــال ورعايــة اســتضافة المنتخــب األرجنتينــي 
فــي الســعودية بحضــور الالعــب ميســي ألول مــرة فــي 

ــط. ــرق األوس الش

يشــار إلــى أن البنــك يضــع دعــم األنشــطة االجتماعيــة على 
ــادئ  ــل إن البنــك يقــوم نشــاطه علــى مب ــه، ب رأس أولويات
ــدرج تحتهــا دعــم  ــي تن االســتدامه وأهمهــا “عــون” الت
ــك  ــا أن البن ــا، كم ــز به ــي يتمي ــة الت ــؤولية االجتماعي المس
ــطة  ــم األنش ــاالت دع ــيع مج ــه توس ــن أولويات ــع ضم يض
ــة  ــة الرياضي ــة التنمي ــع بعجل ــاص للدف ــل خ ــة بش الرياضي

. ــاً ــاً ودولي محلي

البنك السعودي لالستثمار راعيًا 
لمباراة السوبر السعودي في لندن

18



سـلم البنـك السـعودي لالسـتثمار الفائـز بمسـابقة “توقع 
واربـح” تذكرتيـن إلـى لنـدن، وتلخصت المسـابقة فـي فتح 
بـاب التوقعـات لنتيجة مباراة السـوبر السـعودي الـذي أقيم 
فـي لنـدن بيـن فريقي األهلـي والهـالل قبل المبـاراة بـ 4 
أيـام وتـم إغالقها قبيـل انطالق المبـاراة، وذلك عبر حسـاب 
البنـك فـي تويتـر  @SAIBLIVE الـذي شـهد تفاعـاًل كبيرًا 
مـن قبـل المشـاركين وتـم تحديد اإلجابـة الصحيحة وسـحب 

الفائز. اسـم 

وتأتـي هـذه الخطـوة اسـتمرارًا لدعـم البنـك للمسـؤولية 
يحـرص  حيـث  الرياضيـة،  األنشـطة  وبالتحديـد  االجتماعيـة 
البنـك بشـل دائـم علـى المشـاركة فـي أنشـطة المجتمع 
المختلفـة، وتطبيـق مبـادئ االسـتدامة التـي يقـوم عليها 
وأهمهـا “عون” الذي تندرج تحته أنشـطة خدمـة المجتمع.

البنك السعودي لالستثمار يمنح 
الفائز بمسابقة “توقع واربح” 

تذكرتين إلى لندن
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تم تأسيس القسم في الربع األخير من عام 2014 بتعميم صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي،
ويهدف إلى توعية العمالء وحمايتهم من عمليات االحتيال وإرشادهم في معامالتهم البنكية،

وبدأ البنك السعودي لالستثمار في إنشاء القسم والعمل على تحقيق أهدافه من السنة األولى.

إليكم صور من الحمالت التي قام بها البنك منذ نشأته:

التوعية والتثقيف المصرفي
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الضغوط النفسية تدمر اإلنسان 
أكثر من األمراض الجسدية

الضغط النفسي:

ــى  ــاعدتك عل ــم لمس ــو مصم ــي، فه ــعور طبيع ــو ش ه
ــرة،  ــر صغي ــي مقادي ــة. فف ــف الصعب ــع المواق ــل م التعام
ــل  ــى العم ــك إل ــه يدفع ــدًا كون ــعور جي ــذا الش ــد ه يع
الجــاد وبــذل قصــارى جهــدك، كمــا وأنــه يعلــي مــن إدراكك 
ويســرع مــن رد فعلــك، مــا يعنــي أنــه يمكــن أن يعــزز أداءك، 

ــاة العامــة. بمــا فــي ذلــك فــي العمــل والحي

بالنســبة لمعظــم النــاس، فــإن هــذه التغيــرات مثيــرة 
ــروح التحــدي، ولكــن البعــض يشــعر بأنهــا عــبء  ــة ل وجالب

ــم. ــى صحته ــر عل ــن أن تؤث ويمك

أول عالمات الضغط النفسي هي:

l	االنفعالية

l	مشالك النوم 

كما وأن التعرض للكثير من الضغوطات النفسية 
يمكن أن يؤدي إلى مشالك جسدية ونفسية، منها:

l	 ــدم ــن ع ــا بي ــراوح م ــاعر تت ــه مش ف بأن ــرَّ ــق )وُيَع القل
ــل( ــديد وُمِش ــع ش ــى هل ــاح إل االرتي

l	جفاف الفم

l	تماوج المعدة

l	)الخفقان )قصف القلب

l	التعرق

l	ضيق التنفس

l	الآكبة
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نصائح للتخلص من الضغوطات النفسية عبر 
المساعدة الذاتية:

الفتــرات القصيــرة مــن التوتــر تعــد طبيعيــة وغالبــًا 
ــتكمال  ــيط، اس ــيء بس ــالل ش ــن خ ــا م ــن حله ــا يمك م
مهمــة )وبالتالــي الحــد مــن عــبء العمــل(، أو مــن 
 خــالل التحــدث إلــى اآلخريــن وأخــذ الوقــت لالســترخاء. 

قد يساعد واحد أو أكثر من االقتراحات التالية:

l	 ،قّيــم مــا فــي حياتــك بالضبــط لتعــرف مصــدر قلقــك
ــأن ضغط  ــق بش ــت قل ــل أن ــال: ه ــبيل المث ــى س فعل
ــات؟  ــة بالعالق ــالك المتعلق ــال أم المش ــل أم الم العم
انظــر مــا إذا اكن يمكنــك تغييــر ظروفــك لتخفيــف 

ــك. ــن نفس ــط ع الضغ

l	 حــاول أن يكــون نمــط حياتــك صحيــًا أكثــر. تنــاول
الطعــام الصحــي واحصــل علــى قســٍط اكٍف مــن النــوم 
ومــارس الرياضــة بانتظــام وتجنــب الســهر، واقــض 
بعــض الوقــت مــع األهــل واألصدقــاء بعيــدًا عــن أجــواء 

ــة. ــل والدراس العم

l	 ــق نفســك بالمســتقبل أو تقــارن نفســك حــاول أال ُتْقِل
ــن. باآلخري

l	 ــط ــع أو بضغ ــة هل ــت بنوب ــإن أصب ــترخاء، ف ــم االس  تعل
ــك،  ــارج نفس ــيء خ ــى ش ــز عل ــاول التركي ــي، فح نفس
ــد  ــا. ق ــخص م ــى ش ــدث إل ــون أو تح ــاهد التلفزي أو ش

ــك. ــي ذل ــس ف ــن التنف ــترخاء وتماري ــاعد االس يس

l	 ــالل ــن خ ــخصية م ــالك الش ــل المش ــام بح ــاول القي  ح
التحــدث إلــى أحــد األصدقــاء أو أســتاذك أو أحــد أفــراد 

ــك. عائلت

 نصائح للتخلص من الضغوطات النفسية عبر
مساعدة الخبراء: 

ــق  ــن قل ــه م ــط ب ــا يرتب ــتمر وم ــي المس ــط النفس الضغ
يصعــب حلــه ذاتيــا، فغالبــا مــا يكــون مــن األفضــل طلــب 

ــاعدة. المس

ال تاكفــح وحــدك فالقلــق يمكــن أن يعيــق أداءك األاكديمــي 
ــل يعنــي أيضــًا  ــًا فقــط، ب ــر وهــذا ليــس محزن بشــل كبي

ضيــاع جهــدك.

قــد تســتفيد مــن العــالج الدوائــي الموصــوف أو اإلرشــاد 
النفســي، أو مزيــج مــن االثنيــن معــًا.

ــاديين  ــات اإلرش ــارك، فخدم ــك أو مستش ــع طبيب دردش م
النفســيين عــادة مــا تقــدم المشــورة علــى المــدى 
القصيــر ولديهــم طــرق متخصصــة بالقلــق المرتبــط بأعبــاء 

ــرية. ــا األس ــل والقضاي العم
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معلومات عن وسائل 
التواصل االجتماعي

746.3

m

k

k
19.6

1.273

saiblive
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تعتبر حماية المعلومات من أكثر العمليات تعقيدًا خصوصًا في ظل تطور عمليات 
الهائل والكبير  التوسع  الساعة، يساعدها في ذلك  القرصنة واالختراق على مدار 
التي تعتمد على أجهزة  المعلوماتية والتطبيقات  اإلنترنت وتقنية  في استخدام 
الهاتف الذكي، أسئلة كثيرة وعالم خفي يجيب عن تفاصيله علي الشايع مدير إدارة 

أمن المعلومات.. فإلى نص الحوار:

علي الشايع – مدير إدارة أمن 
المعلومات ضيف مجلة االستثمار
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س1: هل لك أن تصف لنا معنى مصطلح أمن 
المعلومات؟

ــل  ــات ب ــة للمعلوم ــر الحماي ــو توفي ــات ه ــن المعلوم أم
أشــاكلها الورقيــة والرقميــة مــن المخاطــر التــي تهددهــا، 
وااللتــزام  الالزمــة  والوســائل  الحمايــة  أدوات  باســتخدام 
بالمعاييــر والمواصفــات القياســية الخاصــة بأمــن المعلومــات 
ــى  ــات إل ــول المعلوم ــع وص ــة لمن ــة األمني ــام بالتوعي والقي
ــل  ــع تعدي ــك من ــم وكذل ــرح له ــر مص ــخاص غي ــدى أش أي
ــة ضــد الهجمــات وتعطيــل  المعلومــات أو إلغائهــا والحماي
المخاطــر  اإللكترونيــة وغيرهــا مــن  الخدمــات والجرائــم 

ــرة. الكثي

س2: نسمع بشلك مستمر عن هجمات 
إلكترونية ونالحظ زيادة كبيرة في عمليات 

القرصنة، ما هي أسباب زيادة عمليات القرصنة 
اإللكترونية برأيك؟

ــة  ــت وتقني ــتخدام اإلنترن ــي اس ــر ف ــل والكبي ــع الهائ التوس
المعلوماتيــة والتطبيقــات التــي تعتمــد علــى أجهــزة 
ــارة  ــل التج ــدة مث ــم جدي ــور مفاهي ــي وظه ــف الذك الهات
وســائل  وانتشــار  اإللكترونيــة،  والحكومــات  اإللكترونيــة 
ــن  ــا م ــي وغيره ــف اإللكترون ــي والتوظي ــل االجتماع التواص
تطبيقــات واســتخدامات اإلنترنــت التــي يصعــب حصرهــا 
والتــي نســتخدمها بصــورة لحظيــة، وتحولنــا إلــى مــا 
يســمى بالعالــم الرقمــي الــذي ســاعد فــي تســهيل 
ــهولة  ــف وس ــض التاكلي ــال وتخفي ــريع األعم ــيط وتس وتبس
ــهولة  ــة بس ــتخدام التقني ــة اس ــر وإتاح ــن البش ــل بي التواص
ــن ال  ــخاص الذي ــى األش ــتثناء حت ــدون اس ــع ب ــر للجمي ويس
يمتلكــون أي خلفيــة تقنيــة، وكمــا ســهلت التقنيــة الوصــول 
ــرح  ــن والمص ــخاص المعنيي ــات لألش ــات والبيان ــى المعلوم إل
لهــم بالوصــول، وســهلت كذلــك إماكنيــة الوصول ألشــخاص 
ــى المعلومــات وهــو مــا  ــن للوصــول إل ــر مخولي ــن غي آخري
ســاعد فــي زيــادة عمليــات االختــراق أو القرصنــة اإللكترونيــة.  
ــرية  ــاء بش ــق أخط ــن طري ــراق ع ــات االخت ــادة عملي ــم ع وتت
أمــن  االلتــزام بسياســات  أوعــدم  الوعــي  بســبب قلــة 

ــة. ــام الحماي ــي نظ ــرات ف ــبب ثغ ــات أو بس المعلوم

س3: ما هي التوصيات واالقتراحات التي تنصح 
بها المستخدم لحماية معلوماته وحساباته 

اإللكترونية وأجهزته الشخصية من الهجمات 
اإللكترونية؟

علــى الرغــم مــن التقــدم األمنــي الهائــل وأنظمــة الحمايــة 
ــات  ــة والهجم ــة اإللكتروني ــات القرصن ــإن عملي ــورة ف المتط
اإللكترونيــة فــي تزايــد،  وأغلــب الهجمــات الناجحــة تســتغل 
ــال أو  ــن إهم ــة ع ــة الناتج ــرية والفردي ــاء البش ــا األخط غالب
تقصيــر أو عــدم التــزام بأبجديــات وسياســات أمــن المعلومات 
ــى  ــب عل ــي يج ــات الت ــم التوصي ــن أه ــا. م ــارف عليه المتع
المســتخدم االلتــزام بهــا واتباعهــا ســواء داخــل بيئــة العمــل 

ــة: ــد االســتخدام الشــخصي لألجهــزة اإللكتروني أو عن

l	 اســتخدام اســم مســتخدم ولكمــة مــرور صعبــة مكونــة
مــن حــروف صغيــرة وكبيــرة وأرقــام ورمــوز.

l	 تفعيــل خاصيــة التحقــق الثنائــي والتــي تتطلــب إدخــال

ــاله  ــم إرس ــز يت ــذا الرم ــرور وه ــة الم ــد لكم ــر بع ــز آخ رم
برســالة SMS  إلــى جــوال المســتخدم أو عــن طريــق بريــد 
ــا  ــاص nekoT أو بغيره ــاز خ ــتخدام جه ــي أو باس إلكترون

مــن الطــرق.

l	 ــة ــى حســابك الشــخصي بأجهــزة معين ــط الوصــول إل رب
ومحــددة بحيــث يتــم إرســال رســالة تنبيــه وطلــب التأكيــد 
عنــد محاولــة الدخــول إلــى الحســاب مــن جهــاز مختلــف 

وذلــك قبــل إتمــام عمليــة الدخــول.

l	 ــن ــر م ــي أكث ــرور ف ــة الم ــس لكم ــتخدام نف ــدم اس ع
حســاب أو تطبيــق بحيــث تكــون المخاطــر أقــل فــي حــال 

ــبب اكن.   ــراق ألي س ــخص لالخت ــرض الش تع

l	 ــابات ــي حس ــة ف ــدادات الخصوصي ــل إع ــة وتعدي مراجع
اإللكترونــي.   والبريــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــول  ــي” والدخ ــة “تذكرن ــل خاصي ــدم تفعي ــب ع ــا يج كم

التلقائــي.

l	 عدم اسـتخدام الشـباكت الالسـلكية فـي األماكـن العامة
خصوصـًا المجانيـة والغيـر محميـة بواسـطة لكمـة المرور، 
كذلـك عـدم اسـتخدام األجهـزة غيـر الشـخصية والمتاحة  

للجميـع فـي الفنـادق والمطارات.

l	 ــاعد ــي تس ــي” الت ــى هاتف ــر عل ــة “اعث ــيط خاصي تنش
 علــى تحديــد موقــع الجهــاز فــي حالــة تعرضــه للســرقة 
أو الفقــد، وكذلــك خاصيــة مســح البيانــات الشــخصية عن 
بعــد الموجــودة علــى الجهــاز فــي حالــة ضياعــه بحيــث 
ال يســتطيع أي شــخص االطــالع عليهــا أو االســتفادة 

منهــا.

l	 ــمية ــع الرس ــن المواق ــات م ــج والتطبيق ــل البرام تحمي
والمضمونــة والحــرص دائمــًا علــى تحديــث أنظمــة 
ألن  والتطبيقــات  والبرامــج  والمتصفــح  التشــغيل 
األنظمــة القديمــة قــد تحتــوي علــى ثغــرات أمنيــة قــد 
ــح  ــًا بمس ــح دائم ــا ينص ــت،  كم ــة اإلنترن ــتغلها قراصن يس
ــًا  ــتخدمة خصوص ــر المس ــات غي ــج والتطبيق ــة البرام وإزال
ــع  ــع أو تجم ــد المواق ــب وتحدي ــة التعق ــزودة بخاصي الم

ــتخدم. ــة بالمس ــخصية خاص ــات ش بيان

l	 اســتخدام برنامــج حمايــة ضــد الفيروســات وبرامــج جــدران
ناريــة مضــادة لالختــراق وللتحكــم وتنظيــم الدخــول 

ــخصية. ــزة الش لألجه

l	 ــف ــب والهات ــات الحاس ــن بيان ــة م ــخ احتياطي ــل نس عم
البيانــات فــي  للتمكــن مــن اســتعادتها واســترجاع 
 حــال التعــرض للقرصنــة اإللكترونيــة أو ضيــاع الجهــاز 

أو سرقته.

l	 عــدم وضــع معلوماتــك وبياناتــك الهامــة والســرية
ــي أو جهــاز الهاتــف الذكــي  داخــل جهــاز الحاســب اآلل
كرقــم بطاقــة االئتمــان أو أرقامــك الســرية، وهنــاك 
ــال  ــاص لالتص ــاز خ ــتخدام جه ــي اس ــل وه ــة أفض طريق

ــة. ــات هام ــى معلوم ــوي عل ــط ال يحت ــت فق باإلنترن

l	 ــد ــن البري ــات م ــل المرفق ــط أو تنزي ــح الرواب ــدم فت ع
اإللكترونــي أو عنــد التصفــح بــدون التأكــد مــن مصدرهــا 

ــالمتها. وس

l	 عنــد مالحظــة تغيــرات غريبــة فــي الجهــاز كفتــح
ــع  ــب قط ــح، فيج ــطء واض ــع أو ب ــارة مواق ــات أو زي ملف

ــاز. ــص الجه ــااًل وفح ــت ح ــال باإلنترن االتص
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l	 الحـذر عند اسـتخدام أجهـزة الصـراف والتأكـد من عدم
الصـراف  جهـاز  فـي  تعديـالت  أو  خـدوش  أي  وجـود 
واسـتخدام اليـد لتغطيـة لوحـة المفاتيـح عنـد إدخـال 
الرقـم السـري.  كذلـك يجب االعتـدال في مسـائل الثقة 
للقيـام  للمحـالت  االئتمـان  والحـذر مـن إعطـاء بطاقـة 

بعمليـات التسـديد بعيـدًا عـن صاحـب البطاقـة.

س4: من يقف خلف الهجمات اإللكترونية 
وعمليات االختراق؟ وماهي أهدافها 

وتأثيراتها؟
هنـاك أسـباب مختلفة تدفع بعـض األفـراد أو المنظمات أو 
المجموعـات أو الدول إلـى االختراق اإللكترونـي مثل تعطيل 
خاصـة  بيانـات  إلغـاء  أو  المعلومـات،   سـرقة  أو  األنظمـة 
وسـرية،  أو تسـريبها،  أو إتالفهـا وأحيانـًا القرصنة للحصول 
علـى المـال،  أو طلبـًا للشـهرة،  أو التحـدي وإثبـات القدرة. 
أو قـد يكون ألسـباب سياسـية وتجسسـية أو للحصول على 

صـور أو معلومـات شـخصية بغـرض االبتزاز.

ومـع االسـتخدام المتزايـد للشـباكت االجتماعيـة وسـهولة 
إنشـاء حسـابات شـخصية لجميع أفراد العائلة وتحـول الجميع 
للمخاطـر  اكف  وفهـم  وعـي  بـدون  االفتراضـي  للعالـم 
المرتبطـة بهـذه الشـباكت وكذلك عـدم الوعـي بمفهوم 
الخصوصيـة وسـرية المعلومـات وكيفية المحافظـة عليها 
القضايـا  زادت وبشـل كبيـر وخطيـر جـدًا معـدالت  فقـد 
المتعلقـة والمرتبطـة بمواضيـع االبتـزاز والتهديـد وانتحـال 
صفة أو اسـم غير صحيح وسـرقة الهوية الشـخصية وبطاقة 
االئتمـان والتسـول عبـر اإلنترنـت وبـث اإلشـاعات واإلسـاءات 

والعنصريـة والتأثيـر الثقافـي واالجتماعـي السـلبي.  

كمـا تم لألسـف استنسـاخ معظـم أنـواع الجرائـم التقليدية 
والعالـم  االفتراضـي  العالـم  إلـى  الواقعـي  عالمنـا  مـن 
الرقمـي مثـل جرائـم التهديـد واالبتـزاز واالحتيـال واإلرهاب 

واالتجـار بالبشـر وبيـع وترويـج المخـدرات والسـالح.

س5: هل ترى أن البنوك السعودية محصنة 
ضد الهجمات اإللكترونية،  وهل لك أن تقيس 
لنا قوة هذه الهجمات خالل السنوات األخيرة؟

مـن المعلوم عندما ترتبط المنشـأة بشـبكة اإلنترنت وتقدم 
خدمـات إلكترونيـة فهـي عرضة للكثيـر من المخاطر سـواًء 
اكنـت هجمـات إلكترونيـة عشـوائية أو اسـتهداف مباشـر، 
مـع  للتعامـل  عليهـا  والمتعـارف  المعتمـدة  والطريقـة 
المخاطـر مثـل الهجمات اإللكترونيـة وغيرها يكـون بتطبيق 
مـا يعـرف بـإدارة المخاطـر، حيـث تقـوم الشـراكت بتحديـد 
المخاطر الرئيسـية وتعتمـد االحتياطات واإلجراءات األساسـية 
للحـد مـن هـذه المخاطـر إلـى المسـتوى المقبـول وتضع 
كذلـك الخطـط الالزمـة واالحتياطيـة للتعامـل مـع المخاطر 
اللـه.   وتختلـف مسـتويات  فـي حـال حصولهـا ال سـمح 
الحماية حسـب أهمية المنشـأة والقطاع الذي تتبع له سـواء 
اكنـت قطاعـات حكوميـة أو خاصـة أو عسـكرية أو مصرفيـة 
أو تعليميـة أو صحيـة أو غيرهـا.  وعنـد الحديث عـن البنوك 
السـعودية،  فإنهـا تعتمـد علـى أحـدث أنظمـة الحمايـة 
القياسـية  واإلجـراءات  السياسـات  أقصـى  بتطبيـق  وتلتـزم 
التحتيـة  البنيـة  وأمـن  المعلومـات  أمـن  لضمـان  العالميـة 
للقطـاع المصرفـي بالمملكة العربية السـعودية،  وبإشـراف 

ورقابة مباشـرة من مؤسسـة النقد العربي السـعودي، كما 
يتـم مراجعـة واختبـار أنظمة الحمايـة المطبقة بشـل دوري 
عـن طريـق مراجعيـن خارجييـن للحصـول علـى الشـهادات 
األمنيـة الالزمة التـي تتيح للبنـوك تقديم خدماتهـا البنكية 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية ومـع الشـراكت الماليـة 
أنظمـة  المصرفـي تطبيـق  القطـاع  العالـم،  ففـي  حـول 
الحمايـة المتقدمـة وااللتـزام بأمـن وسـرية المعلومـات أمر 
إلزامـي وليس اختياريـًا، وفي حال ثبوت التقصيـر أو اإلهمال 
أو المخالفـات األمنيـة فقـد يتعـرض البنـك لعقوبـات تصـل 
إلـى إيقـاف الرخصـة ومنـع تقديـم الخدمـات سـواء داخـل 
المملكـة أو خـارج الحـدود مـع القطاعـات الماليـة العالمية.

س6: هل هناك أنظمة وتشريعات خاصة 
بالجرائم اإللكترونية يمكن الرجوع إليها في 

حالة االختراق أو التعرض للقرصنة؟ وكيف يتم 
التبليغ؟

الكثيـر مـن الدول قامت بسـن وتشـريع القوانيـن واألنظمة 
الخاصـة بماكفحـة جرائـم المعلوماتيـة وقوانيـن خصوصيـة 
وعمومـا  الفكريـة.  الملكيـة  حقـوق  وحمايـة  المعلومـات 
هنـاك قصـور وعـدم نضـج واكتمـال للتشـريعات والقوانين 
الخاصـة بجرائـم أمـن المعلومـات حـول العالـم حيـث تعتبـر 
الجريمـة اإللكترونيـة وبـل أشـاكلها جرائـم عابـرة للحـدود 
والقـارات وال تعتـرف بعنصـر زمـان وال مـاكن حيـث إن هناك 
تباعـد جغرافـي بيـن مرتكـب الجريمـة والضحيـة ويصعـب 
إثباتهـا أحيانـًا لصعوبة وجـود أدلة مادية عليها،  ويسـهل 
إتـالف األدلـة الخاصـة بهـا، كمـا أن هنـاك أنظمـة قضائيـة 
وثقافـة مجتمعـات مختلفـة فيمـا يخـص موضـوع سـرية 
وتسـتحدث  تبتكـر  كمـا  المعلومـات.  وحريـة  وخصوصيـة 
دائمـًا أسـاليب وطـرق وتقنيـات وأشـاكل جديـدة للجرائـم 

اإللكترونيـة.

لك  وأخـذ  والوعـي  الحـذر  األفـراد  علـى  يجـب  وعمومـًا 
االحتياطـات الالزمـة لحمايـة حسـاباتهم اإللكترونيـة الخاصة 
حيـث يعتبر لك شـخص مسـؤواًل مسـؤولية اكملـة عن جميع 
حسـاباته اإللكترونيـة مـن حسـابات بنكيـة وبريـد إلكترونـي 
والشـباكت االجتماعيـة،  فأي عملية تحويل بنكي مشـبوه أو 
بريـد إلكترونـي مخالـف أو اإلسـاءة أو التعبير بشـل مخالف 
عـن طريـق حسـابات الشـباكت االجتماعية يحاسـب الشـخص 
عليهـا. كمـا يعتبـر الشـخص مسـؤواًل كذلـك عـن شـبكة 
اإلنترنـت الالسـلكية المقدمة له وأي اتصـال أو عملية اختراق 

أو جريمـة إلكترونيـة تتـم عـن طريقها.
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س1: هل لنا أن نعرف االسم اكماًل والمسمى 
الوظيفي؟

ــات  ــن المعلوم ــر إدارة أم ــايع، مدي ــه الش ــد الل ــي عب عل
ــتثمار. ــعودي لالس ــك الس ــي البن ف

س2: ماهي المحطات التي تدرجت فيها 
خالل عملك الوظيفي؟

الســعودي  البنــك  فــي  المهنيــة  مســيرتي  بــدأت 
البريطانــي عــام 2000 ثــم انتقلــت لمؤسســة النقــد 
ــم ترشــيحي  ــة وت ــة البنكي ــي الســعودي فــي التقني العرب
ــث  ــام 2001  حي ــي ع ــداول ف ــروع ت ــي مش ــل ف للعم
كنــت ضمــن فريــق التأســيس الــذي بــدأ العمــل فــي بنــاء 
البنيــة التحتيــة الخاصــة بتــداول وربطهــا بمؤسســة النقــد 
والبنــوك وشــراكت الوســاطة،  كمــا شــاركت فــي تصميــم 
و تطبيــق السياســات واألنظمــة األمنيــة الالزمــة. اســتمريت 
بالعمــل فــي تــداول والتدرج فــي إدارات تقنيــة المعلومات 
ــرة  ــذه الفت ــالل ه ــات.  خ ــن المعلوم ــر وأم وإدارة المخاط
ــور  ــل تط ــي مراح ــاركة ف ــل والمش ــة العم ــت بفرص حظي

بروفايل

ــم  ــتقلة باس ــركة مس ــى ش ــه إل ــداول وتحول ــروع ت مش
الســوق الماليــة الســعودية ومتابعــة عــن قــرب التغيــرات 
التقنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي نتجــت عن التوســع 
الهائــل والضخــم فــي ســوق المــال الســعودي وتحولهــا 
إلــى أكبــر أســواق المــال بالشــرق األوســط ومــن ضمــن أكبر 
ــم. وفــي ســبتمبر 2014  عشــرين ســوق مــال حــول العال
ــي  ــتثمار ف ــعودي لالس ــك الس ــي البن ــل ف ــت للعم انتقل

ــات. ــن المعلوم إدارة أم

س3: بحكم وصولك إلى منصب حساس 
في البنك، ماهي النصائح التي توجهها 

للموظفين ليسلكوا النهج ويبرزوا وظيفيًا؟
الجديــة وااللتــزام واالســتمرار فــي التعلــم والتطويــر وعــدم 
االســتعجال هــي أساســيات النجــاح التــي يجــب علــى 
اإلنســان التمســك بهــا. أيضــا التواصــل المســتمر مــع الزمالء 
ــم  ــتفادة والتعل ــاءة لالس ــرة والكف ــاب الخب ــن أصح اإليجابيي
منهــم. كمــا يجــب تحديد ووضــع أهــداف عمليــة وواقعية 
ــة وأن  ــاة المهني ــل الحي ــن مراح ــة م ــل مرحل ــبة ل مناس
تكــون األهــداف والطموحــات مناســبة لشــخصية وإماكنيــة 
وقــدرات اإلنســان وأال يحــاول أن يكــون نســخة مــن أحــد آخــر 

ــات وظــروف مختلفــة.  فلــل إنســان قــدرات وإماكن

س4: حدثنا عن خطتك العملية للخمس 
سنوات القادمة.

المســاهمة فــي تنفيــذ خطــة البنــك االســتراتيجية وتنفيــذ 
االســتراتيجية الخاصــة بــإدارة أمــن المعلومــات وبــإذن اللــه 

إكمــال دراســة الماجســتير فــي إدارة األعمــال.

س5: حدثنا عن هواياتك المفضلة.
القراءة والسفر وكرة القدم.

س6: فيم تقضي أوقات فراغك؟
زيارة األقارب والجلوس أطول وقت ممكن مع العائلة.
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ــعودي  ــاد الس ــتثمار واالتح ــعودي لالس ــك الس ــم البن ينظ
الدراجــات  لهــواة  توعويــًا  رياضيــًا  ماراثونــًا  للدراجــات 
ــكري  ــي للس ــوم العالم ــات الي ــع فعالي ــًا م ــة تزامن الهوائي
ــة  ــي مدين ــي ف ــر الحال ــهر نوفمب ــن ش ــي الـــ 12 م ف

ــاض . الري

ــاًء  ــة مس ــاعة الثالث ــام الس ــي تم ــة ف ــتنطلق الفعالي وس
ــك بشــارع الملــك ســعود  مــن أمــام المقــر الرئيســي للبن
وحتــى مركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي بوســط العاصمة، 
وســتكون المشــاركة فــي الماراثــون متاحــة لجميــع هــواة 
الدراجــات ، حيــث تتطلــب المشــاركة وجــود الــزي الرياضــي 

ولبــس الخــوذة .

ــة  ــات المصاحب ــن الفعالي ــد م ــون العدي ــمل الماراث وسيش
ــي”   ــز التاريخ ــك عبدالعزي ــز المل ــة “مرك ــط النهاي ــي خ ف

ــه  ــور  تقدم ــاركين والحض ــكري للمش ــص الس ــا فح منه
اختصاصيــو  ليقــدم  ســتحضر  التــي  الســكري  جمعيــة 
ــك  ــيقوم البن ــة ، وس ــم الغذائي ــا نصائحه ــة فيه التغذي

ــور. ــاركين والحض ــى المش ــا عل ــع هداي بتوزي

واالتحــاد  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  أن  إلــى  يشــار 
ــل  ــة تاكم ــرًا اتفاقي ــا مؤخ ــد وقع ــات ق ــعودي للدراج الس
ــم  ــة ودع ــات الهوائي ــوب الدراج ــة رك ــر رياض ــدف لنش ته
ــث  ــًا، حي ــة ُقدم ــذه الرياض ــع به ــة بالدف ــود الرامي الجه
ســتكون هــذه الفعاليــة هــي األولــى فــي دعــم هــذه 
ــن  ــد م ــم العدي ــًا تنظي ــهد قريب ــي ستش ــة الت االتفاقي
ــم. ــات ودعمه ــوب الدراج ــواة رك ــة ه ــات لخدم الفعالي

البنك السعودي لالستثمار واالتحاد 
السعودي للدراجات ينظمان ماراثونًا 

كر العالمي  توعويًا ليوم السُّ
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تطبيق الجوال للموظفين
ــع  ــاون م ــرية بالتع ــوادر البش ــة الم ــر مجموع يس
إطــاق تطبيــق  المعلومــات  تقنيــة  مجموعــة 

الموظــف علــى الهواتــف الذكيــة

Employee's Mobile Application

HR Group in collaboration with IT Group are 
pleased to launch the Employee’s Mobile 
Application on smart phones

Human Resources
الموارد البشرية

البنك السعودي لالستثمار 
يوقع اتفاقية تاكمل مع االتحاد 

السعودي للدراجات

لالسـتثمار  السـعودي  البنـك  وقـع 
اتفاقيـة تاكمـل مع االتحاد السـعودي 
للدراجـات، تهدف لنشـر رياضـة ركوب 
الجهـود  ودعـم  الهوائيـة  الدراجـات 
الراميـة بالدفع بهـذه الرياضـة قدمًا، 
محطـات  مـن  االسـتفادة  وأهمهـا 
“فلكـس بايـك” التـي أنشـأها البنـك 
فـي  نوعهـا  مـن  األولـى  وتعتبـر 
المملكـة، وتناولـت االتفاقيـة العديد 
شـراكة  عقـد  أهمهـا  البنـود  مـن 
متاكملـة مـع “السـعودي للدراجـات” 
الجهـود لخدمـة  يتـم فيهـا توحيـد 

الصحيـة. الرياضـة  هـذه 

يذكـر أن محطـات فلكـس بايك-والتي 
المسـؤولية  لدعـم  البنـك  أنشـأها 
االجتماعيـة وتحقيـق االسـتدامة التي 
يتبناهـا البنك-تعمـل وفـق تجهيـزات 
خاصـة بالطاقـة الشمسـية الصديقـة 
للبيئة وتدار بشـل إلكترونـي، ويمكن 
للمسـتخدم أن يسـتفيد مـن الدراجات 
تطبيـق  عبـر  بالمحطـة  الموجـودة 
الذكيـة  الهواتـف  ألجهـزة  خـاص 
ُمتـاح عبـر الموقـع اإللكترونـي للبنك، 
معـه  التعامـل  بسـهولة  ويتميـز 
ودقـة العمـل به، ويوّفـر النظام اآللي 
تشـمل  إلكترونيـة  متابعـة  للمحطـة 
طريـق  عـن  والمحاسـبة  التسـجيل 

عـرض  االئتمانيـة، ويمكـن  البطاقـة 
لك  فـي  المتوفـرة  الدراجـات  جميـع 
موقـع عنـد التسـجيل، وتحديد موقع 
أقرب محطـة للدراجات، كمـا أن النظام 
متعـدد اللغات ويتضمـن طريقة آمنة 
للتعامـل والتسـديد ببسـاطة وأمـان.
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تطبيق الجوال للموظفين
ــع  ــاون م ــرية بالتع ــوادر البش ــة الم ــر مجموع يس
إطــاق تطبيــق  المعلومــات  تقنيــة  مجموعــة 
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Employee's Mobile Application
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Application on smart phones
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جـاءت نشـأة المصـارف اإلسـالمية تلبيـة لرغبـة المجتمعـات 
اإلسـالمية فـي إيجاد صيغـة للتعامـل المصرفي بعيـدًا عن 

شـبهة الربـا وبـدون اسـتخدام سـعر الفائدة.

وقـد جاءت أول محاولة إلنشـاء مصرف إسـالمي عام 1963 
حيـث تـم إنشـاء مـا يسـمى ببنـوك االدخـار المحليـة والتي 
أقيمـت بمدينة ميـت غمر- بجمهوريـة مصر العربيـة والتي 
أسسـها د. أحمـد النجـار- رئيـس االتحـاد الدولـي للبنـوك 
اإلسـالمية األسـبق، وقـد اسـتمرت هـذه التجربـة حوالـي 

سـنوات. ثالث 

ثـم تـم بعد ذلك إنشـاء بنـك ناصـر االجتماعي حيـث يعد أول 
بنـك ينـص في قانـون إنشـائه على عـدم التعامـل بالفائدة 
المصرفيـة أخـذًا أو إعطـاًء، وقـد اكنـت طبيعـة معامـالت 
 البنك النشـاط االجتماعي وليـس المصرفـي بالدرجة األولى.
وقـد جاء االهتمام الحقيقي بإنشـاء مصارف إسـالمية تعمل 
طبقـا ألحاكم الشـريعة اإلسـالمية في توصيـات مؤتمر وزراء 
خارجيـة الـدول اإلسـالمية بمدينـة جـدة بالمملكـة العربيـة 
السـعودية عـام 1972، حيـث ورد النـص على ضرورة إنشـاء 

بنك إسـالمي دولـي للدول اإلسـالمية.

وجـاء نتـاج ذلـك إعـداد اتفاقيـة تأسـيس البنـك اإلسـالمي 
للتنميـة والتـي وقعـت مـن وزراء ماليـة الـدول اإلسـالمية 
عـام 1974 وباشـر البنـك اإلسـالمي للتنميـة نشـاطه عـام 

1977 بمدينـة جـدة بالمملكـة العربيـة السـعودية، ويتميز 
هـذا البنـك بأنـه بنـك حكومـات ال يتعامـل مع األفـراد في 

النواحـي المصرفيـة.

وجـاء إنشـاء أول مصـرف إسـالمي متاكمـل يتعامـل طبقـًا 
ألحـاكم الشـريعة اإلسـالمية عـام 1975 وهـو بنـك دبـي 
اإلسـالمي، حيـث يقـدم البنـك جميـع الخدمـات المصرفيـة 

واالسـتثمارية لألفـراد طبقـًا ألحـاكم الشـريعة اإلسـالمية.

ثـم توالـى بعد ذلـك إنشـاء المصـارف اإلسـالمية لتصل إلى 
267 مصرفـًا منتشـرة فـي 48 دولة على مسـتوى العالم، 
بحجـم أعمـال يزيـد علـى 250 مليـار دوالر طبقـا إلحصائيـة 
 ،2003 اإلسـالمية فـي سـبتمبر  للبنـوك  العـام  المجلـس 
هذا بخـالف فـروع المعامالت اإلسـالمية للبنـوك التقليدية 

علـى مسـتوى العالم.

* تعريف المصرف اإلسالمي

ــريعة  ــاكم الش ــق أح ــزم بتطبي ــذي يلت ــرف ال ــو المص “ه
اإلســالمية فــي جميــع معامالتــه المصرفيــة واالســتثمارية 
ــم  ــة القائ ــاطة المالي ــوم الوس ــق مفه ــالل تطبي ــن خ م
علــى مبــدأ المشــاركة فــي الربــح أو الخســارة، ومــن خــالل 

ــة”. ــة والخاص ــا العام ــة بنوعيه ــار الواكل إط

تاريخ نشأة المصارف اإلسالمية
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وفــي تعريــف أهــداف المصــارف اإلســالمية يجــب أن نشــير 
إلــى أن األهــداف تنبــع مــن مشــلات قائمــة بالفعــل فــي 
ــة  ــة قائم ــة أو رغب ــن حاج ــر ع ــلة تعب ــع، فالمش المجتم
ــلوب  ــل ألس ــدف، والتوص ــي اله ــة ه ــون الحاج ــث تك بحي
ــم  ــن أه ــت م ــد اكن ــل، وق ــو الح ــة ه ــذه الحاج ــباع ه إش
ــي  ــاز مصرف ــود جه ــالمية وج ــات اإلس ــات المجتمع حاج
يعمــل طبقــا ألحــاكم الشــريعة اإلســالمية ويقــوم بحفــظ 
أموالــه واســتثمارها، باإلضافــة إلــى توفيــر التمويــل الــالزم 

ــا. ــبهة الرب ــن ش ــدًا ع ــتثمرين بعي للمس

وبانتشــار المصــارف اإلســالمية فــي المجتمعــات اإلســالمية 
تكــون قــد أوجــدت حــاًل لهــذه المشــلة.

* أهمية المصارف اإلسالمية:

أوجــدت المصــارف اإلســالمية نوعــًا مــن التعامــل المصرفي 
ــي  ــاع المصرف ــي القط ــك ف ــل ذل ــودًا قب ــن موج ــم يك ل
التقليــدي، فقــد أدخلــت المصــارف اإلســالمية أسســًا 
للتعامــل بيــن المصــرف والمتعامــل تعتمــد على المشــاركة 
فــي األربــاح والخســائر باإلضافــة إلى المشــاركة فــي الجهد 
مــن قبــل المصــرف والمتعامــل، بــداًل مــن أســس التعامــل 
ــن(  ــة )المدين/الدائ ــدأ المديوني ــم علــى مب التقليــدي القائ

ــم األمــوال فقــط دون المشــاركة فــي العمــل. وتقدي

للتعامــل  أنظمــة  اإلســالمية  المصــارف  أوجــدت  كمــا 
ــي  ــة وه ــات االقتصادي ــع القطاع ــي جمي ــتثماري ف االس
صيــغ االســتثمار اإلســالمية )المرابحــة/ المشــاركة/ المضاربة/ 
االســتصناع/ التأجيــر/ .......( إلــى غيــر ذلــك مــن أنــواع صيــغ 
ــطة. ــة األنش ــي اكف ــتخدام ف ــح لالس ــي تصل ــتثمار الت االس
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وترجع أهمية وجود المصارف اإلسالمية إلى 
ما يلي:

تلبيــة رغبــة المجتمعــات اإلســالمية فــي إيجــاد قنــوات 1- 
للتعامــل المصرفــي بعيــدًا عــن اســتخدام أســعار 

ــدة. الفائ

إيجــاد مجــال لتطبيــق فقــه المعامــالت فــي األنشــطة 2- 
المصرفيــة.

ــس 	-  ــي ألس ــق العمل ــالمية التطبي ــارف اإلس ــد المص تع
ــالمي. ــاد اإلس االقتص

* خصائص المصارف اإلسالمية:

عـن  الخصائـص  مـن  بالعديـد  اإلسـالمية  المصـارف  تتميـز 
أهمهـا: مـن  التقليديـة  المصـارف 

تطبيـق أحاكم الشـريعة اإلسـالمية في اكفـة المعامالت 1- 
المصرفية واالسـتثمارية.

تطبيـق أسـلوب المشـاركة فـي الربـح أو الخسـارة فـي 2- 
المعامـالت.

االلتـزام بالصفـات )التنمويـة، االسـتثمارية، اإليجابية( في 	- 
معامالتهـا االسـتثمارية والمصرفية.

تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.4- 

تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في عمل المصرف.	- 

كمـا تتميـز المصـارف اإلسـالمية بتقديـم مجموعـة من 	- 
األنشـطة ال تقدمهـا المصـارف التقليديـة وهـي:

نشاط القرض الحسن.أ- 

نشاط صندوق الزاكة.ب- 

األنشطة الثقافية المصرفية.ج- 
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أقــام البنــك الســعودي لالســتثمار حفــل اإلفطــار الرمضاني 
ــر  ــدة والخب ــاض وج ــن الري ــي لك م ــوبيه ف ــه لمنس كعادت
ــث يحــرص  ــرة فــي الحضــور، حي ــذي شــهد كثافــة كبي وال
البنــك علــى إقامتــه بشــل ســنوي تعزيــزاً ألواصــر الترابــط 

بيــن الموظفيــن فــي هــذا الشــهر الفضيــل.

وتأتــي إقامــة االحتفــال تعزيــزًا لقيــم التواصــل بيــن 
ــة  ــاء والمحب ــط اإلخ ــس رواب ــا يعك ــك مم ــي البن موظف

التــي تجمــع بيــن اكفــة الموظفيــن ورفــع الــروح المعنويــة 
ــة  ــي والفاعلي ــل الجماع ــدأ العم ــق مب ــا يحق ــم، بم لديه
ــل  ــس بالمقاب ــذي ينعك ــة وال ــادة اإلنتاجي ــل وزي ــي العم ف
بشــل إيجابــي فــي تقديــم أفضــل الخدمــات وبنــاء 
العالقــات مــع العمــالء بمــا يلبــي حاجاتهــم ومتطلباتهــم 

وتطلعاتهــم المســتقبلية.

البنك السعودي لالستثمار يقيم 
حفل اإلفطار الرمضاني السنوي
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تـّوج البنـك السـعودي لالسـتثمار بجائـزة “بنك هـذا العام” 
نظيـر  العالميـة،  بزنـس”  “أربيـان  مجلـة  تقدمهـا  والتـي 
البنكيـة  الخدمـات  أرقـى  تقديـم  فـي  المتميـزة  جهـوده 
والمنتجـات المتعـددة التـي توفر حلـواًل مصرفيـة متطورة، 
وهـو األمـر الذي سـاهم بتتويـج البنك بهـذه الجائـزة التي 
لخدمـة  اإلماكنـات  أفضـل  بتقديـم  البنـك  سـعي  ترجمـت 

عمالئـه الكـرام.

وتأتـي هـذه الجائـزة امتـدادًا للجوائز المتعـددة التي حصل 
عليهـا البنـك فـي شـتى المجـاالت والتـي تؤكـد انفـراده 
الخدمـات  جميـع  أداء  تقيـس  الجائـزة  أن  خصوصـًا  بالتميـز، 
والمنتجـات التـي تقـدم للعمـالء ، وهو مـا يؤكد بـأن البنك 
يسـعى دومـًا نحـو االبتـاكر والتطـور وتقديـم خدمـة راقية 

مبسـطة بمعاييـر عاليـة فـي األمـان والجودة.

وتقيـم مجلـة “أربيـان بزنـس” حفـاًل سـنويًا تكرم مـن خالله 
القطاعـات  مختلـف  فـي  المتميـزة  والمنشـآت  الشـراكت 
االقتصاديـة لكًا بحسـب مجـال عملـه، وتتـم الترشـيحات مـن 
قبـل لجنـة مـن الخبـراء المسـتقلين، قامـوا بتصنيـف هـذه 
الترشـيحات وفرزهـا ومن ثـم تحديد الفائزين عـن طريق منح 
النقـاط على أسـاس لك تصنيـف.  وُيعنى حفـل توزيع جوائز 
“أربيـان بزنـس” السـنوي باألفـراد والمنظمـات والمشـاريع 
التـي قدمـت مسـاهمة كبيـرة في جميـع القطاعـات خالل 

لعام. ا

البنك السعودي لالستثمار يتوج 
بجائزة “بنك هذا العام”
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قدمــت األســر المســتفيدة مــن “الســالل الرمضانيــة” 
ــد  ــتثمار وبالتحدي ــعودي لالس ــك الس ــالء البن ــكرها لعم ش
ــث  ــا، حي ــم به ــى تبرعه ــوالء “وااو” عل ــج ال ــاء برنام أعض
تحتــوي لك ســلة علــى مــواد غذائيــة شــاملة تكفي ألســرة 
ــوالء  ــج ال ــالء برنام ــم، واكن عم ــهر الكري ــالل الش ــة خ اكمل
“وااو” قــد اســتبدلوا نقاطهــم بهــذه الســالل التــي تكفل 
الفريــق التطوعــي للبنــك بإعدادهــا وتوزيعهــا علــى 
المحتاجيــن، فــي مبــادرة ســنوية ضمــن مبــادئ االســتدامة 

ــك.  ــا البن ــوم عليه ــي يق الت

ــن  ــد م ــك العدي ــي للبن ــق التطوع ــع الفري ــمل توزي وش
ــى  ــزت عل ــة وترك ــدن المملك ــف م ــي مختل ــن ف المحتاجي
ــع  ــيق م ــا التنس ــتحقين، أهمه ــح المس ــي من ــع ف التنوي

ــا  ــل فيم ــل للتاكم ــن الفيص ــام عبدالرحم ــفى اإلم مستش
يخــص تلبيــة احتياجــات بعــض زوار المستشــفى المحتاجيــن 
والتــي تمــت عــن طريــق دراســة شــاملة قــام بهــا 
ــرية. ــة واألس ــى المادي ــة المرض ــة حال ــفى لدراس المستش

ــع  ــر وض ــدًا عب ــارًا جدي ــام خي ــذا الع ــك ه ــر البن ــا وف كم
قســائم تســوق ألهــم المراكــز التجاريــة بالســعودية، وذلــك 
إلتاحــة الخيــار للمســتفيد لشــراء مــا يلزمــه ويحتاجــه بحريــة 
ــااًل  ــعًا وإقب ــانًا واس ــادرة استحس ــذه الب ــت ه ــر، والق أكث
ــك فــي  ــر مــن موظفــي البن ملحوظــًا، وشــارك عــدد كبي
ــك  ــق بذل ــن ليحق ــى المحتاجي ــة عل ــلة الرمضاني ــع الس توزي
مبــدأ التاكفــل فــي العمــل الــذي يســعى البنــك دائمــًا إلــى 

ــه. ــة علي ــه والمداوم تحقيق

األسر المحتاجة تشكر عمالء
 البنك السعودي لالستثمار

على تبرعهم بـسالل رمضان
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ــن  ــر م ــهر أكتوب ــف ش ــا إن ينتص “م
ــة  ــي برفق ــزم حقائب ــى أح ــام حت لك ع
المجهــزة  ســيارتنا  عبــر  أصدقائــي 
ــاري  ــى صح ــه إل ــة للتوج ــالت البري للرح
ــة  ــي رحل ــعودية ف ــرب الس ــمال وغ ش
بريــة اســتثمارية تــدر مئــات اآلالف مــن 
ــهر  ــو ش ــا نح ــتمر مدته ــاالت تس الري
اكمــل”، بهــذه اللكمــات بــدأ رعــد 
الميزانــي الــذي احتــرف صيــد الصقــور 
10 ســنوات،  منــذ مــا يزيــد علــى 
التــي  الســنوية  الماراثونيــة  رحلتــه 
ــو  ــم نح ــة القصي ــن منطق ــق م تنطل
ــا  ــون خالله ــة، يقطع ــراف المملك أط
مئــات الكيلومتــرات بحثــًا عــن الصقــور 
ــرة  ــا بالجوه ــي وصفه ــرة الت المهاج

ــن. ــر بجناحي ــي تطي الت

وأردف الميزانـي القول بأن رحلـة صيد الصقور تحفها مخاطر 
كثيـرة ال حصـر لهـا أهمهـا ابتعادهم عـن الحيـاة المنعمة 
واعتمادهـم أسـاليب بدائيـة للعيش وهي متعبـة إلى حد 
كبيـر، يتضـح أثرهـا نهايـة الرحلـة مـن اسـوداد فـي اللـون 
ونحالـة فـي الجسـم وكثافـة فـي الشـعر، إال أن عوائدهـا 
الماليـة المجزيـة تغني عن ألـف وظيفة وتنسـيهم ما لحق 
بهـم، واصفا هـذه المهنـة بالمتعبـة التي تجذب عـددًا ال 
بـأس به مـن الهواة ليـس فقط مـن المملكة بـل تتجاوزها 
إلـى دول الخليـج الذيـن  يشـد بعضهـم الرحـال ويقطعون 
آالف الكيلـوات لممارسـة الصيـد الـذي يعتمد علـى المهارة 
والحـس فـي تحديـد أماكـن مـرور الصقـور القادمـة مـن 
القـارة إضافـة إلـى حـب الصقـور، الفتـًا بـأن هنـاك  خـارج 
عمـالء جاهـزون للشـراء وهم مـن كبـار أغنياء الخليـج، الذين 
يزدحـم عنـد بواباتهم بشـل سـنوي هواة الصيـد لعرض ما 

. ن يمتلكو

وحـول الحصيلة السـنوية للصيد، أشـار رعد بأنهـا تختلف من 
سـنة ألخـرى إال أنهـا ال تتجـاوز الــ 5 طيـور تختلـف أنواعها، 
معرجـًا بـأن طريقـة تقسـيم األمـوال تتـم علـى 4 وهـم 
رفقـاء الرحلـة بعـد بيـع الطيـر باتفـاق الجميـع على السـعر 
المعـروض، موضحـا بـأن أغلى طير باعـوه هو من نـوع الحر 

الـذي وصـل إلـى 280 ألف ريـال وذلـك قبل 3 سـنوات.

موسم الصيد بدأ في منتصف أكتوبر وينتهي مع نهاية العام .. وسعر أغالها 400 ألف ريال

ثمن صيد الصقور يدفع السعوديين 
إلى العيش في الصحراء
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وفـي صلـب الموضـوع أكـد عبدالله بن منيس شـيخ سـوق 
الصقـور بالريـاض، بـأن موسـم صيد الصقـور يبدأ بعـد األيام 
العشـرة األولـى مـن شـهر أكتوبـر وينتهـي مطلـع العـام 
الميـالدي الجديـد، وهـي الفترة التـي تهاجر فيهـا الطيور 
بشـل سـنوي مـن بالدهـا و تمـر فـي هـذه الفتـرة علـى 
صحـاري  فـي  وبالتحديـد  المملكـة  وغـرب  شـمال  أراضـي 
الحمـاد فـي الشـمال وعلـى طـول السـاحل الغربـي، الفتـًا 
بـأن هنـاك أنواعـًا مختلفـة مـن الصقـور مـا بيـن الثميـن 
والرخيـص، والصيـاد المحظـوظ هـو الـذي يسـتطيع القبض 
علـى طيـر ثميـن، موضحـًا أن هناك أنـاس مشـهورون في 
السـوق بمهارتهـم فـي الصيـد يتعاملـون مـع كبـار التجار 
الريـاالت  آالف  المهنـة  عليهـم  وتـدر  يمتلكـون  مـا  لبيـع 

بشـل موسـمي.

بـأن أهـم  بـن منيـس  الصقـر، أشـار  وحـول طريقـة صيـد 
الطـرق المشـهورة هـي وضـع أفخـاخ مشـبكة للصقـور 
يغرونهـا فيهـا بوضع طير السـمان والحمام والقمـاري، وما 
إن يـرى الصقـر فـي الجـو هـذه الطيـور حتـى ينزل مسـرعًا 
اللتهامهـا ومـن ثـم يقـع فـي المصيـدة، كمـا أن هنـاك 
طريقـة أخـرى وهي إرسـال طيـور جذابة إلغـراء الطيـر لتنزل 
برفقتهـا بعـض الطيـور الجارحـة، وهـذه الطريقـة تعتمـد 
علـى احترافيـة الصقـار وجـودة طيـره الـذي يسـتطيع إغواء 
الطيـور من السـماء للمصيـدة، موضحًا بأن أهـم خطوة في 
الصيـد هـي اختيـار المـاكن المناسـب لوضـع الفـخ والصبـر 
حتـى يقـع الطيـر فيها، وهـذا هو المعيـار الـذي يبين ذاكء 

الصقـار واحترافيتـه مـن عدمهـا.

مـن جهتـه كشـف جمل بن لبـده- الـذي يشـتهر بكونه أحد 
أعمـدة سـوق الصقـور فـي المملكـة- بـأن سـوق الصقـور 
متشـعب إلـى حـد مـا ويحتـاج إلـى درايـة كبيـرة باألنـواع 
واألسـعار، مبينـا بـأن أغلـى األسـعار هـي لنـوع الحـر الـذي 
 400 إلـى  220 ألـف ريـال ويصـل  يتـراوح سـعره مـا بيـن 
ألـف، بل إن الحر نفسـه تختلف أسـعاره بحسـب جمال شـله 
ولونـه، الفتـًا بـأن اللـون األبيض واألشـهل هـو األكثـر طلبًا 
وقيمـة خصوصـًا إذا اكن لـون رأس الطيـر أبيـض، ويأتـي في 
المرتبـة التالية الشـاهين الذي يتراوح سـعره مـا بين 70 ألف 
ويصـل إلـى 250 ألف ريـال، أما األرخص سـعرًا فهـو الوكري 

الـذي ال يتجـاوز سـعره الــ 5 آالف ريـال وهـو األقـل طلبًا.

وعـن طريقة تسـعير الصقـور ذات النـوع ذاته وتأثيـر العمر 
فـي ذلـك، أشـار بـن لبده بـأن عمـر الصقـر ال يتجـاوز الـ 20 
عامـًا، وأن األغلى سـعرًا هـو الفرخ وحتى يصل سـن الرابعة، 
ويبـدأ بعدها سـعره باالنخفـاض لكما كبر سـنه خصوصًا في 
سـنوات اليـأس من 15سـنة وأكثـر، موضحًا بـأن قبيل فصل 
الشـتاء يشـهد سـوق الصقـور حركـة غيـر اعتياديـة لقـرب 

موسـم تعليم الصقـور الصيد.

وحـول تأثيـر جنـس الطيـر علـى سـعره أكـد بـن لبـده بـأن 
األسـعار ال تختلـف إذا اكن الطيـر ذكـرًا أو أنثـى بتاتـًا، وأن مـا 
يحدد السـعر فقـط النوع والعمـر الذي يعتبر معيارًا أساسـيًا 
فـي ذلـك، معرجًا بـأن الحر وفرخ الشـاهين يهاجرون بشـل 
سـنوي مـن جبـال روسـيا ومنغوليا التـي تكتظ بأجـود أنواع 

الطيـور علـى مسـتوى العالم.

مـن جهته كشـف معيـض العامـري -الـذي قدم مـن دولة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة- بأنـه اعتاد وبشـل سـنوي على 
الخـروج مـع أصدقائـه لصيـد الطيـور نظـرًا لعشـقه هـذه 
الهوايـة دون النظـر إلـى مردودهـا المالـي، حيث أكـد بأنه 
يقطـع أكثـر من ألفـي كيلو متـر منطلقًا من أبـو ظبي نحو 
صحـراء “الحّمـاد” التي تبعـد 100 كيلومتر عن غـرب مدينة 
عرعـر فـي منطقـة الحـدود الشـمالية برفقـة عـدد مـن 
الصقاريـن الذيـن ينتظـرون موسـمها علـى أحـر مـن الجمر، 
موضحـًا أن هنـاك تنافسـًا كبيرًا بيـن الصقاريـن للظفر بأجود 

األنواع.

وحول سـبب توجهه إلى السـعودية تحديدًا للصيد، كشـف 
العامـري بأنـه يفضلهـا نظـرًا إلـى توافـر الصقـور بكميـات 
جيـدة تتيح لـه الصيد، إضافة إلى األمـن واألمان الذي تحظى 
بـه البـالد، وأنـه ال يعانـي أي مضايقـات مـن قبـل الصقارين 
المحلييـن بـل إنـه يعتبرهـم زمـالء مهنـة وأنه أقـام العديد 
مـن العالقـات مع مـن يشـتركون معه فـي الهوايـة، الفتًا 
بـأن هناك سـوقاً خليجية مشـتركة لبيـع الطيـور، خصوصًا أن 
قوانيـن السـعودية ال تمنـع صيـد الصقـور في مواسـمها 
وهـو من أهم األسـباب التي تدفعـه والصقاريـن الخليجيين 

إلـى التوجه إلـى بـالد الحرمين.
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اســتلم الرئيــس التنفيــذي للبنــك الســعودي لالســتثمار 
ــن  ــودة ع ــز للج ــك عبدالعزي ــزة المل ــي جائ ــاعد المنيف مس
ــة  ــا الثالث ــي دورته ــرة ف ــة الكبي ــآت الخدمي ــة المنش فئ
ــي.  ــد القصب ــور ماج ــتثمار الدكت ــارة واالس ــر التج ــن وزي م
ــر  ــر البنــك الســعودي لالســتثمار عــن فخــره الكبي وقــد عب
ــك  ــم المل ــل اس ــي تحم ــزة الت ــذه الجائ ــى ه ــول عل بالحص

ــراه-. ــه ث ــب الل ــس -طي المؤس

وتقيــس الجائــزة أداء المنشــآت فــي ثمانيــة معاييــر هــي: 
والمــوارد  االســتراتيجي،  والتخطيــط  اإلداريــة،  القيــادة 
البشــرية، والشــرااكت والمــوارد، وإدارة العمليــات والمنتجــات 
والخدمــات، ونتائــج المســتفيدين، ونتائــج المــوارد البشــرية، 
ونتائــج األداء الرئيســية. وتهــدف الجائــزة إلــى رفــع مســتوى 
الجــودة والكفــاءة واإلنتاجيــة فــي مختلــف القطاعــات فــي 
ــي  ــات الت ــح للقطاع ــعودية، وتمن ــة الس ــة العربي المملك
تحقــق مســتويات عاليــة مــن التميــز، كمــا تســعى أن تكــون 
متميــزة ورائــدة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 

بمســتوى  لالرتقــاء  أهدافهــا  تحقــق  وأن  والعالمــي، 
الجــودة فــي المجــاالت الخدميــة واإلنتاجيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، كمــا تعمــل علــى تعزيــز التنافــس مــن 
ــآت  ــم أداء المنش ــي لتقيي ــام مرجع ــار ع ــم إط ــالل تقدي خ
فــي اكفــة القطاعــات بالمملكــة وتطويرهــا وفــق معاييــر 
وطنيــة للتميــز دوليــة المســتوى وإبــراز دورهــا فــي نشــر 

ــي. ــز المؤسس ــودة والتمي ــم الج مفاهي

وتتمثــل أهميــة الجائــزة للبنــك فــي داللتهــا على مــا وصل 
ــه  ــا يقدم ــاءة األداء وم ــودة وكف ــي ج ــز ف ــن تمي ــه م إلي
ــة، كمــا أنهــا تتناغــم مــع  مــن خدمــات ومنتجــات مصرفي
ــه وجــودة  ــر أدائ ــك المســتمر لتحســين وتطوي طمــوح البن
مــا يقدمــه لاكفــة فئــات عمالئــه مــن خدمــات ومنتجــات.

البنك السعودي لالستثمار يفوز 
بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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the highest price they have got was for a ”Free“ 
hawk which reached up to SAR 280,000 three 
years ago.
In this regard, Abdullah bin Manis, the Riyadh 
hawk market chief, confirmed that hawk hunting 
season begins after the first 10 days of October, 
and ends with the new Gregorian year. During 
this period, flocks of hawks make annual migra-
tion from their homeland passing the Northern 
and Western lands of KSA, specifically Alhammad 
desert at the North and the Western coasts. He 
pointed out that hawks are many different kinds 
ranging from expensive and cheap species; and 
that the lucky hunter is the one who can catch a 
valuable bird. He added that there are some peo-
ple in the market who are known for their hunting 
skills, and who are dealing with prominent mer-
chants and earn thousands of Riyals annually.
Speaking about hawk hunting methods, Bin Ma-
nis stated that one of the most familiar methods 
is setting traps with quail, pigeon, or turtledove 
birds as a prey. Once the flying hawk sees these 
prey birds, he pounces down quickly to eat it; 
hence be trapped. Another way of hunting is to 
send some beautiful birds to the sky to attract 
hawks to go down. However, this method de-
pends to a great extent on the skills of both the 
hunter and his trained birds. He concluded that 
the most important hunting step is to choose 
the right place for traps, and being patient for 
the hawks to be trapped. This is the criteria that 
would show how professional the hunter is.
On the other hand, Gamal bin Labdah, one of the 
key persons in the hawk market in KSA, revealed 
that the hawk market is diverge to some extent; 
and requires a wide acquaintance with hawk 
kinds and prices. He also clarified that the ”Free“ 
hawk is the highest priced ranging between SAR 
220,000 and 400,000 depending on the beauti-
ful look and colors. The white and the bluish-black 
color birds are the most desirable and highest 
priced, especially if it is a white-head hawk. The 
”falcon“ comes in the second place with a price 
ranging from SAR 70,000 to 2	0,000, while the 
”Wakri“ comes in the last place and less desir-
able with a price not exceeding SAR 	,000.
Asking if the hawk`s age affects its price, Bin 
Libdah confirmed that the hawk`s average age 
doesn`t exceed 20 years, and that the most ex-
pensive are the young birds up to 4 years old. 
The prices go down as the bird is getting older 
specially birds of 1	 years old and more. He 
cleared that just before Winter, the hawk market 
witnesses an unusual turmoil coincides with the 
approach of hawk training season.
Bin Libdah concluded that the hawk gender 
doesn’t influence the price, assuring that only the 
species and age are fundamental in that regard. 

He said that ”Free“ hawks and falcons migrate 
annually from Russian and Mongolian moun-
tains which shelter the most precious birds in the 
world.
Meanwhile, Maed Alaamry, who comes from 
UAE, stated that he used to go every year with 
his friends for bird hunting, as he loves this hob-
by regardless of the profits. He drives more than 
2000km from Abu Dhabi to Al Hammad desert, 
100km to the West of Arar near the Northern 
borders of KSA, with a company of hawk hunters 
who are impatiently wait for this season. He also 
added that there is a fierce competition among 
hawk hunters to catch the most valuable birds.
Asking why he choose Saudi Arabia for his hunt-
ing journey, he replied that he prefers KSA be-
cause of the abundance of hawks, in addition to 
feeling safe in the country. He said he doesn`t 
face any bothering from local hunters, whom he 
considers as close friends and hobby-mates. He 
concluded that there exists a Gulf common mar-
ket for selling birds, specially there are no hawk 
hunting restrictions in KSA; and that is one of the 
main reasons which encourages him and Gulf 
hunters to come to the land of the ”Two Holy 
Mosques“.
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”As soon as it is the mid of October, I 
pack my luggage and rush away with 
my friends in our cruiser to Northern 
and Western Saudi deserts in a one-
month hawk hunting Safari that 
would yield hundreds of thousands 
of Riyals “.
With these words, Raad Almezani, 
the professional hawk hunter since 
10 years ago, begins his annual 
marathonic journey from Qaseem to 
the outskirts of KSA. 
During this journey, they travel 
hundreds of kilometers in search 

for migrating hawks, which he 
described as ”The flying jewel“. 

Almezani added that hawk hunting cruise is very 
dangerous and risky. One of the prominent risks 
is quitting the life of luxury and beginning a primi-
tive one; which is very exhaustive. At the end of 
the journey, they turn pale, blackish and hairy. 
However, the yield and revenues of the journey 
would suffice them to work, and make them for-
get all the hardships they faced.
Almezani described this profession as a trouble-
some one; yet it attracts a considerable number 
of fanciers, not only from Saudi Arabia but also 
from Gulf area, who have to drive thousands of 
kilometers for hunting.
He also stated that hunting depends upon 
hunter`s cleverness, his good sense of guessing 
the routes of migrant birds, in addition to his love 
of hawks. He concluded that there are always 
wealthy Gulf clients who are ready to buy from 
hawk hunters.
Speaking about the hunting annual yield, Raad 
pointed out that it varies from one year to an-
other, but does not exceed 	 different hawks. He 
added that after agreeing on the sale price, the 
revenues would be divided between the 4 hunt-
ers who participated in the journey, stating that 

 Hawk Hunting Season begins Mid October and lasts until the
end of the year. The Highest Price is around SAR 400,000

 Hawk Prices urge Saudis to
live in the desert
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نظــم البنــك الســعودي لالســتثمار فــي مقــر اإلدارة العامة 
فــي الريــاض حفــل اســتقبال لمنســوبيه لتهنئتهــم 
ــن  ــدد م ــور ع ــك بحض ــارك، وذل ــر المب ــد الفط ــول عي بحل
قيــادات البنــك الذيــن يحرصــون علــى مشــاركة الموظفيــن 
مناســباتهم الســعيدة تجســيدًا لمــا يؤمــن بــه البنــك مــن 
توفيــر بيئــة عمــل مثاليــة تدفــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن 

التقــدم والرقــي لخدمــة العمــالء. 

يشــار إلــى أن اإلدارة العليــا تحــرص علــى هــذا االســتقبال 
لمعايــدة الموظفيــن ســنويًا انطالقــًا مــن سياســة البنــك 

فــي تعزيــز الروابــط بيــن الموظفيــن ورفــع الــروح المعنوية 
لديهــم بمــا يحقــق مبــدأ العمــل الجماعــي والفاعليــة في 
العمــل وزيــادة اإلنتاجيــة، الــذي ينعكــس بالمقابــل بشــل 
إيجابــي فــي تقديــم أفضــل الخدمــات وبنــاء العالقــات مــع 
العمــالء بمــا يلبــي حاجاتهــم ومتطلباتهــم وتطلعاتهــم 
ــة  ــال مفتوح ــوات االتص ــاء قن ــالل إبق ــن خ ــتقبلية م المس
ــع  ــتغالل جمي ــك واس ــوبي البن ــن منس ــدوام بي ــى ال عل
المناســبات لاللتقــاء بهــم والتواصــل معهــم، وهــو األمــر 
الــذي ســاعد علــى تحقيــق البنــك لعاميــن علــى التوالــي 

أفضــل بيئــة عمــل بالنســبة إلــى القطــاع المصرفــي.

البنك السعودي لالستثمار ينظم 
حفل معايدة لمنسوبيه
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الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

اآلن يمكنـك إنشـاء حسـاب سـداد والقيـام 
بعمليـات الشـراء مـن خـالل اإلنترنـت بـل 

يسـر وسـهولة
Now you can create a SADAD 
Account to purchase through online 
stores with ease



 س1: متى اكنت بداياتكم في سوق الذهب ؟

ج1: البدايــة اكنــت مــع الوالــد فــي البطحــاء قبــل أكثــر مــن 
ــل  ــل الجي ــث أمث ــد حي ــن ج ــة أب ع ــي وراث ــنة، وه 35 س
ــم  ــد، رغ ــل تأكي ــأورثها ألوالدي ب ــة وس ــن العائل ــث م الثال
ــب  ــارة الذه ــي تج ــول ف ــم أي مي ــس لديه ــي لي أن أبنائ
ــم  ــح معه ــل مل ــاول بش ــا أح ــذا أن ــه، ل ــي مع والتعاط
ــاك  ــن هن ــم يك ــذي ل ــي ال ــس جيل ــم، بعك ــن ال أجبره لك
العديــد مــن الخيــارات، ولكــي أمــل فــي أن يكمــل المشــوار 

ــاًل. ــاًل أو آج ــي عاج أحــد أبنائ

س2: هل بدايتك الحقيقة اكنت بدعم من 
األسرة أم أنك شققت طريقك بنفسك؟

ج2: البدايــة اكنــت مــع الوالــد لكــن لــم تكــن التجــارة 
بحجمهــا الحالــي، حيــث وصلــت وللــه الحمــد إلــى تضخيــم 
ــت  ــا ضاعف ــدًا، وأن ــاًل واح ــك مح ــد اكن يمتل ــارة فالوال التج
ــة،  ــتوى المملك ــى مس ــًا عل ــى 14 فرع ــل إل ــم ليص الرق
جميعهــا متخصصــة فــي الذهــب المشــغول عــدا واحــدًا 
وهــو المتخصــص فــي بيــع الســبائك والــذي فتحتــه منــذ 
20 ســنة، وتتنــوع األحجــام التــي أبيعهــا حيــث تبــدأ 
أضخمهــا مــن الكيلــو إلــى 500 غــرام و 250 غــرام، إضافــة 

رجل األعمال عثمان باكرمان 
“شريك أصيل” في حوار خاص مع 

مجلة “االستثمار”
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إلــى حجــم 116 غــرام ثــم حجــم الـــ 100 غــرام وتليهــا 8	 
غــرام وتســمى 5 تولــة، بعدهــا وزن الـــ 50 غــرام وبعدهــا 
األونصــة وهــي 31 غــرام، ثــم الـــ 20 غــرام، والـــ 10 غــرام، 

والـــ 5 غــرام، وهــي أصغــر األحجــام.

س3: هل ترى أن اإلقبال األكثر يكون على 
الذهب المشغول “المصمم” أم السبائك؟

فالذهــب  االقتنــاء  بغــرض  بعضهــا  عــن  تختلــف  ج3: 
ــبائك  ــس الس ــتخدام، بعك ــرض االس ــى بغ ــغول يقتن المش
التــي تقتنــى بهــدف االســتثمار واالدخــار، وتشــهد إقبــااًل 
ــرًا  ــوب نظ ــم المطل ــس بالحج ــن لي ــرة لك ــذه الفت ــدًا ه جي
ــل  ــه بش ــن تداول ــدت م ــي ح ــب الت ــعار الذه ــاع أس الرتف

ــرائه. ــوظ أو ش ملح

س4: في ظل تقلبات األسواق االقتصادية 
العالمية، هل ال يزال الذهب استثمارًا آمنا حتى 

اآلن؟

ج4: بالتأكيــد مهمــا تعــددت أنــواع االســتثمار يبقــى 
الذهــب رقمــًا صعبــًا منفــردًا بالمرتبــة األولــى دون منــازع،  
والســبب أنــه معــدن ملمــوس تســتطيع االســتفادة منــه 
ــالت  ــهم والعم ــداول األس ــل ت ــرى مث ــواع األخ ــس األن بعك
واالســتثمارات األخــرى التــي تحمــل عــبء نقلهــا مثــل 
ــى  ــنين وحت ــذ آالف الس ــرد من ــن ومنف ــو آم ــار، وه العق
آالف الســنين األخــرى، والدليــل علــى ذلــك أن احتيــاط الــدول 
يقــاس بكميــة الذهــب ولــم تفكــر أن تفعــل احتياطــًا آخــر.
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ــي  ــتثمار ف ــراد باالس ــح األف ــل تنص س5: ه
ــب ؟ ــوق الذه س

ــود  ــدم وج ــز بع ــب يتمي ــد، ألن الذه ــل تأكي ــم ب ج5: نع
ــذي  ــه مهمــا وصــل الســعر ال ــث إن ــه حي ــى ل ســقف أعل
ــق  ــى تحق ــعرًا أعل ــهد س ــام ستش ــإن األي ــه ف ــتريته ب اش
ــد أن  ــي أح ــو أخبرن ــًا ل ــل 20 عام ــا قب ــبًا، فأن ــه مكس من
أونصــة الذهــب ســتصل إلــى ألــف دوالر لــن أصــدق ذلــك 
ــل  ــاوزت لتص ــت وج ــا وصل ــك، إال أنه ــل ذل ــدًا وال أتخي أب
ــل  ــرات، وهــذا دلي ــرة مــن الفت ــى 1900 دوالر فــي فت إل
علــى أمــان ســوق الذهــب، ألنــه مهمــا انخفــض ســيرتفع 
ومهمــا اشــتريته غاليــًا ســيحقق ســعرًا أعلــى، ومــا يميــز 
الذهــب عــن غيــره أنــه هــو المعــدن أو االســتثمار الوحيــد 

ــه. ــد بريق ــى أو يفق ــتحيل أن يلغ ــن المس ــذي م ال

س6: حدثني عن شراكتكم مع البنك 
السعودي لالستثمار عبر برنامج الوالء “وااو”.

ــل  ــي التعام ــة ف ــاك أريحي ــرة وهن ــدًا مثم ــراكتنا ج ج6: ش
ــى اســتقطاب  ــك عل ــرت شــراكتنا مــع البن ــا، وأث فيمــا بينن
ــذه  ــد ه ــا أن تزي ــترين وأملن ــن المش ــدة م ــريحة جدي ش
ــك  ــًا للبن ــدارًا خاص ــة وإص ــة خاص ــا طبع ــريحة، وعملن الش
الســعودي لالســتثمار أكول بنــك علــى مســتوى المملكــة 
يخطــو مثــل هــذه الخطــوة بجميــع أحجــام الســبائك، وفي 
ــب  ــة الطل ــبائك نتيج ــى الس ــك عل ــن البن ــد م ــب متزاي طل
الكبيــر مــن قبــل العمــالء، ونتمنــى أن يزيــد مــدى هــذه 
ــر ونأمــل أن  ــة هــي جيــدة إلــى حــد كبي الشــراكة وكبداي

ــا. نعمقه

س7: بماذا تنصح الراغبين في المتاجرة 
بالذهب واالستثمار فيه؟

ج7: إذا ُوِجــَدت مبالــغ ماليــة ليــس عليهــا أي التزامــات أرى 
أن يتوجهــوا للشــراء فــي ســوق الذهــب “الســبائك”، لكــن 
ال يســتلفوا المبالــغ أو يضحــوا باألولويــات مــن أجــل ذلــك، 
ــبة  ــرص المناس ــار الف ــر وانتظ ــى صب ــاج إل ــب يحت ألن الذه

للبيــع أو الشــراء.

س8: من أين يتم استيراد الذهب الخام ؟

ج8: يتــم اســتيراد جميــع الذهــب الخــام مــن سويســرا وجــزء 
بســيط مــن بريطانيــا ويصنــع هنــا فــي مصانــع ســعودية، 
ــب  ــن ذه ــر م ــزء الكبي ــى الج ــرا عل ــتحوذ سويس ــث تس حي
ــة  ــوك المركزي ــب البن ــدر وأغل ــارة مص ــز تج ــم كمرك العال
ــتثمارها  ــالت واس ــز العم ــا أن مرك ــاك، كم ــدة هن متواج
موجــود هنــاك حيــث تعتبــر سويســرا قبلــة تجــار الذهــب 

ــية. ــم الرئيس وبوصلته

س9: يتساءل الكثيرون عن سبب ارتفاع أو 
انخفاض أسعار الذهب دون وجود مبررات، هل 

لك أن تشرح لنا ذلك ؟

ج9: يرتبــط ارتفــاع الذهــب أو انخفاضــه بعــدة أمــور 
أيضــاً  ومرتبــط   ، دوليــاً السياســية  األحــداث  أهمهــا 
ــدول العظمــى ومنطقــة  ــدول خصوصــاً ال ــات ال باقتصادي
ــي،  ــدوالر األمريك ــاً ال ــالت وخصوص ــب العم ــورو وتقل الي
ــدث  ــي تح ــة الت ــل الخارجي ــر بالعوام ــب يتأث ــث إن الذه حي

ــاص. ــل خ ــرى بش ــدول الكب ــي ال ف
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اآلن، استبدل نقاط  بالذهب 
Now redeem your  
points with gold

Loyalty Programs
 برامج الوالء



 في عام 2016، افتتحت إدارة التعليم والتطوير فرعًا ألاكديمية البنك بالمنطقة الغربية
)فرع الجامعة(

ومركز التدريب الخاص بالمنطقة الشرقية )فرع الريان( لتكون بداية عام تعليمي زاهر، 
حيث سيسهل افتتاح هذين الفرعين إقامة البرامج التدريبية في نفس مدينة الموظف. 

افتتاح فرعي أاكديمية
البنك السعودي لالستثمار
في لك من جدة والدمام
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ــر  ــم والتطوي ــي إدارة التعلي ــود ف ــتمر الجه تس
ــة  ــات مؤسس ــاء بمتطلب ــي الوف ــاهمة ف للمس
النقــد العربــي الســعودي، فقــد قامــت إدارة 
الكــوادر  بإعــداد وتأهيــل  والتطويــر  التعليــم 
ــك  ــة بالبن ــارات االئتماني ــدة االستش ــرية بوح البش
ــهادة  ــى الش ــول عل ــجيلهم للحص ــم تس ــن ث وم
المهنيــة للمستشــار االئتمانــي والتــي هــي مــن 
متطلبــات مؤسســة النقــد للعامليــن بهــذه 

ــدة. الوح

وتهــدف هــذه الشــهادة المهنيــة المتخصصــة 
عاليــة  بشــرية  كــوادر  واعتمــاد  إعــداد  إلــى 
الكفــاءة، قــادرة علــى تعزيــز الممارســات العادلــة 
للعمــالء،  وذلــك مــن خــالل تقديــم التوعيــة 
والنصــح والمشــورة عــن طريــق الهاتــف للعمــالء 
ــل أو  ــى تموي ــول عل ــي الحص ــون ف ــن يرغب الذي

ــان. ــات ائتم بطاق

ويتــم تأهيل الكــوادر البشــرية بوحدة االستشــارات 
االئتمانيــة فــي خمســة محــاور رئيســية وهي:

إجراءات القروض1- 

إدارة األداء الذاتي2- 

إدارة المخاطر التشغيلية	- 

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا عمــالء المنتجــات 4- 
االئتمانيــة

خدمة عمالء مصرفية األفراد	- 

ــة  ــر بالذكــر أن وحــدة االستشــارات االئتماني والجدي
ــم  ــن منه ــة موظفي ــا خمس ــل به ــك يعم بالبن
أربعــة حصلــوا بالفعــل علــى الشــهادة المهنيــة 

ــي. ــار االئتمان للمستش

االستشارة االئتمانية للعميل.. 
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شــارك البنــك الســعودي لالســتثمار  عمــالءه فرحــة االحتفال 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــرح عب ــي الـــ 	8، إذ ط ــوم الوطن بالي
االجتماعــي الخاصــة بــه مســابقة ثقافيــة عــن تقاليــد 
وعــادات أبنــاء مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، تــوج 
ــة  ــة ليل ــابقة متاح ــت المس ــزًا. و اكن ــا 	8 فائ ــن خالله م

ــبتمبر. ــي 23 س ــوم الوطن الي

مــن  العديــد  المجتمــع  يشــارك  البنــك  أن  إلــى  يشــار 
ــرورة  ــه بض ــًا من ــك إيمان ــة، وذل ــام العالمي ــبات واألي المناس
المســاهمة فــي أنشــطة المجتمــع ودوره في المســؤولية 
االجتماعيــة، حيــث تنــدرج هــذه المشــاراكت ضمــن مبــادئ 
جــه  االســتدامة التــي يقــوم عليهــا البنــك، األمــر الــذي توَّ
علــى  المتعــددة  والجوائــز  التكريمــات  مــن  بالعديــد 

ــي. ــي والدول ــتويين المحل المس

البنك السعودي لالستثمار  
يمنح 86 جائزة احتفااًل 

باليوم الوطني
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The Saudi Investment Bank app for smart devices 
allows you to view your account details, complete 
transactions, and take advantage of additional 
services wherever you are

تطبيق البنك السعودي لالستثمار لألجهزة الذكية 
اكملة،  والمعامالت  حسابك  تفاصيل  لك  يعرض 

واالستفادة من الخدمات اإلضافية أينما كنت

الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking



نفخر بلغتنا العربية

Corporate Social 
Responsibility

المسؤولية 
االجتماعية  للشراكت

SAIB# 1322 Arabic National Day (UNESCO) FINAL 02.indd   1 10/31/16   1:54 PM

النســائي،  التوظيــف  دعــم  فــي  لجهــوده  اســتمرارًا 
يرعــى البنــك الســعودي لالســتثمار معــرض “خطــوة 
قبــل التوظيــف” للعــام الرابــع علــى التوالــي، وذلــك 
ــرص  ــن ف ــد م ــة المزي ــعودية وإتاح ــرأة الس ــن الم لتمكي
ــم  ــن تنظي ــرض م ــف. والمع ــن الوظائ ــات ع ــل للباحث العم
شــركة “جلــو ورك” بالشــراكة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد 

البشــرية “هــدف”.

ــن  ــد م ــف” الفري ــل التوظي ــوة قب ــرض “خط ــر مع ويعتب
نوعــه مخصصــًا للســعوديات لدعــم وتعزيــز مبــادرات عمــل 
ــوق  ــي س ــروز ف ــاح والب ــن النج ــعوديات م ــن الس وتمكي
العمــل، وهــي فرصــة للخريجــات الســعوديات ومــن هــن 
ــاء  ــة لاللتق ــة الجامعي ــن الدراس ــرة م ــنوات األخي ــي الس ف
بمســؤولي أكبــر الشــراكت الســعودية والعالميــة وحضــور 
العديــد مــن ورش العمــل التــي ســتقام خــالل أيــام 

ــبتمبر 2016م. ــن 27 - 29 س ــرة م ــي الفت ــرض ف المع

فــي  البنــك  لمشــاركة  الســابقة  للســنوات  واســتنادًا 
ــن  ــرًا م ــااًل كبي ــهد إقب ــك يش ــاح البن ــإن جن ــرض، ف المع
العمــل  لبيئــة  البنــك، نظــرًا  بااللتحــاق فــي  الراغبــات 
المتميــزة التــي يوفرهــا البنــك، والتــي أهلتــه للتربــع علــى 
ــى  ــي 2014 و2015 عل ــل لعام ــة عم ــل بيئ ــزة أفض جائ
التوالــي، لــذا يحــرص البنــك علــى المشــاركة فــي المعــرض 
الســتقطاب أفضــل العناصــر النســائية المؤهلــة الموجــودة 
فــي ســوق العمــل. يشــار إلــى أن البنــك يســعى لتحقيــق 
ــرص  ــا يح ــائي، كم ــر النس ــة للعنص ــف مرتفع ــب توظي نس
علــى تطويــر دور المــرأة فــي الصناعــة المصرفيــة وهــي 

ــك. ــز البن ــل تميُّ ــم عوام ــد أه أح

البنك السعودي لالستثمار يرعى 
معرض “خطوة قبل التوظيف”
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Proud of our Arabic Tongue
نفخــر بلغتنـــا العربيــة



لالسـتثمار سـيارة BMW موديـل  السـعودي  البنـك  قـدم 
عبـر  اختارهـا  الـذي  عمالئـه  ألحـد  السـابعة  الفئـة   2016
اسـتبدال نقاطـه فـي برنامـج “وااو”، وتأتي هـذه الخطوة 
ضمـن الهدايـا والمفاجـآت التـي يقدمهـا البنـك لعمالئـه 
المشـتركين فـي البرنامـج، حيـث يقـدم لهـم العديـد مـن 
الخيـارات المتنوعـة مثـل منـح حجـوزات طيـران خاصـة وحجز 
ذهـب  سـبائك  وتقديـم  العالـم  مسـتوى  علـى  فنـادق 
وسـاعات فاخـرة، إضافة إلـى القسـائم الشـرائية المتنوعة.. 

وغيرهـا الكثيـر.

األول علـى مسـتوى  ُيعتبـر  -الـذي  “وااو”  برنامـج  ويمّكـن 
علـى  الحصـول  مـن  البنـك  عمـالء  والمنطقـة-  المملكـة 
ماكفـآت مجزيـة مـن الكتالـوج اإللكترونـي الخـاص بالبرنامج، 
وذلـك مقابـل جمـع النقاط مـن خـالل التعامـالت المصرفية 
والقـروض  الحكوميـة،  والمدفوعـات  الفواتيـر  كسـداد 
البطاقـات  الرصيـد وعنـد اسـتخدام  الشـخصية، ومتوسـط 
خيـارات  البنـك  ويقـدم  المملكـة،  وخـارج  داخـل  االئتمانيـة 
متعـددة لعمالئـه من خـالل الكتالـوج اإللكترونـي الخاص بـ 

“وااو” فـي موقـع البنـك.
https://www.saib.com.sa

Loyalty Programs
 برامج الوالء

كــرر اســتبدل.  اكســب. 
Earn. Redeem. Repeat

حقق أحالمك
مع برنامج  

البنك السعودي لالستثمار يقدم سيارة 
BMW موديل 2016 عبر برنامج “وااو”
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أطلــق البنــك الســعودي لالســتثمار بطاقــة مدى“إيــزي بي” 
ــن  ــب العاملي ــع روات ــص بدف ــي تخت ــة والت ــة المنزلي للعمال
ــب  ــل روات ــك تحوي ــل البن ــن لعمي ــث يمك ــازل، حي ــي المن ف
ــة  ــة البطاق ــالل تغذي ــن خ ــي م ــل المنزل ــآت العام وماكف
بــل ســهولة ويســر باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر 
اإلنترنــت )فلكــس لكيــك أو تطبيــق الهواتــف الذكيــة 
ــن  ــادرة م ــة مب ــذه البطاق ــر ه ــش(، وتعتب ــس تات فلك
البنــك الســعودي لالســتثمار والتــي تهــدف لتقديــم 
ــة وأمــان للعمــالء والعامليــن لديهــم  ــر مرون خدمــات أكث

ــة. ــة اإللكتروني ــول المصرفي ــدث الحل ــتخدام أح باس

وتتميــز بطاقــة مــدى “إيــزي بــي”  للعمالــة المنزليــة مــن 
ــي  ــتخدامها ف ــة اس ــتثمار بإماكني ــعودي لالس ــك الس البن

ــع داخــل المملكــة،  ــي أو أي نقطــة بي أجهــزة الصــراف اآلل
ــل  ــي مث ــل المنزل ــزة للعام ــات المتمي ــن الخدم ــد م والمزي
إماكنيــة التواصــل مــع الهاتــف المصرفــي )فلكــس كــول( 
للحصــول علــى المســاعدة فــي أي وقــت، وكذلــك خاصيــة 
ــي  ــراف اآلل ــزة الص ــالل أجه ــن خ ــب م ــعار الرات ــة إش طباع

ــك الســعودي لالســتثمار. التابعــة للبن

الطلــب  تقديــم  يمكــن  البطاقــة  علــى  وللحصــول 
فــرع  أقــرب  زيــارة  عبــر  وذلــك  سهـــولة  بــل 
البنــك  زيــارة موقــع  أو  لالســتثمار،  الســعودي  للبنــك 

المعلومــات. مــن  لمزيــد  اإللكترونــي 

البنك السعودي لالستثمار يطلق 
بطاقة مدى المخصصة لرواتب 

العمالة المنزلية
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قــدم البنــك الســعودي لالســتثمار أكثــر مــن 2500 حقيبــة 
ــي  ــن ف ــات المحتاجي ــالب والطالب ــة للط ــية متاكمل مدرس
معظــم مناطــق المملكــة، وذلــك مــن خــالل التنســيق مــع 
العديــد مــن المــدارس والجمعيــات الخيريــة ذات العالقــة، 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــر ال ــاني الكبي ــدور اإلنس ــت ال ــي ثمن والت
البنــك مــن أجــل المضــي قدمــًا فــي رفــع كفــاءة التعليــم 
ودفــع عجلتــه إلــى األمــام، كمــا قــام الفريــق التطوعــي 

ــارك الموظفــون فــي توزيعهــا. ــك بتجهيزهــا وَش بالبن

ــي  ــام الدراس ــالق الع ــع انط ــك م ــادرة البن ــن مب وتتزام
الحقائــب  تجهيــز  فــي  بالمشــاركة  ورغبتــه  الجديــد 
ــتعداد  ــى اس ــوا عل ــن، ليكون ــة المحتاجي ــية للطلب المدرس
تــام للتحصيــل الدراســي، ممــا ينعكــس علــى ضمــان 
مســتقبل أفضــل لهــم عبــر دعمهــم فــي إكمــال 
ــتلزمات  ــر المس ــق توفي ــن طري ــة ع ــيرتهم التعليمي مس
ــتدامة  ــادئ االس ــن مب ــادرة ضم ــدرج المب ــية، وتن المدرس

ــك. ــاط البن ــا نش ــوم عليه ــي يق الت

البنك السعودي لالستثمار يقدم 
2500 حقيبة مدرسية
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ــتمد  ــن تس ــن أي ــن م ــاع بالماليي ــي تب ــة الت ــة الفني اللوح
ــاش  ــن القم ــا؟ أم م ــط به ــار المحي ــن اإلط ــا؟ أم قيمته
التــي  الفراشــي  نــوع  مــن  أم  عليــه؟  رســمت  الــذي 
ــاغ  ــي لألصب ــب الكيميائ ــان؟ أم مــن التركي اســتخدمها الفن
اآلالت  أو  العــدة  هــو  ذكرتــه  مــا  لك  المســتخدمة؟؟ 
ــة.”  ــائل الصلب ــا  “ الوس ــق عليه ــا يطل ــاعدة أو م المس

قيمــة اللوحــة تأتــي مــن إبــداع رســامها؛  مــن خيالــه؛ مــن 
ــه  ــن ملاكت ــا؛ م ــال به ــل وع ــه ج ــاه الل ــي حب ــه الت موهبت
ــن  ــه أو م ــع ب ــذي يتمت ــي ال ــاء الروح ــن الصف ــة؛ م الخالق
القلــق المزلــزل الــذي يمــور فــي كيانــه. اللوحــة إذن هــي 
ــه  ــان وعقل ــب اإلنس ــي قل ــل ف ــا يعتم ــانيته. م ــاج إلنس نت
ــي  ــوق ف ــي تف ــة الت ــارات الناعم ــميه بالمه ــا نس ــو م ه
أهميتهــا الوســائل الصلبــة. فاألســاس فــي لك عمــل 
هــو اإلنســان وأحاسيســه. ومــا يميــز شــخصًا عــن شــخص 
آخــر هــو قدرتــه علــى اســتخدام مهاراتــه الناعمــة أمــام 

ــة.  ــائل مختلف ــا ومس قضاي

ــان،   ــل اإلنس ــت مح ــا حل ــون أن التكنولوجي ــرون يظن الكثي
وأنهــا قــادرة علــى مســاعدتنا علــى إيجــاد حلــول لجميــع 
مشــالكنا. غيــر أن التكنولوجيــا هــي مثــل فراشــي وأصبــاغ 
ــه.  ــل ذات ــت العم ــل وليس ــائل للعم ــرد وس ــان: مج الفن
وفــوق ذلــك فهــي مــن صنــع البشــر،  وهــي منضبطــة 
وتعمــل بمقــدار مــا حــدده لهــا صانعوهــا، فهــي  
بذاتهــا ليســت اكفيــة لتذليــل الكثيــر مــن العقبــات التــي 

ــا.  نواجهه

ــدرات  ــى ق ــن إل ــي أن نرك ــة ال يكف ــال المصرفي ــي األعم ف
التكنولوجيــا ونغفــل  العنصــر البشــري وعقــل االنســان في 
ــال  ــبيل المث ــى س ــذ عل ــا. ولنأخ ــض القضاي ــة بع مواجه
ــا  ــح، وقضاي ــارب المصال ــش، وتض ــة بالغ ــور المتعلق األم
غســيل األمــوال والتهريــب، والقــدرة علــى معرفــة نوعيــة 
ــل هــذه األمــور فــي وقتهــا قــد  العمــالء. اكتشــاف مث
ــة  ــة المصرفي ــاح المؤسس ــن نج ــل بي ــد الفاص ــون الح يك

ــا.  أو دماره

ــي  ــل ف ــر والعق ــال الفك ــن إعم ــس ع ــباب التقاع ــن أس م
ــأن  ــة ب ــام والقناع ــة االهتم ــي وقل ــال التراخ ــذا المج ه

ــلات. ــة مش ــاف أي ــة باكتش ــا كفيل التكنولوجي

ــل  ــرى مث ــة كب ــة صناعي ــادة مؤسس ــي قي ــي ف ــن خبرت م
ــا  ــعرنا فيه ــي ش ــات الت ــإن األوق ــعودية ف ــو الس أرامك
بالطمأنينــة واالســترخاء، وأننــا فــي أمــان، وأن التكنولوجيــا 
ومــا اســتثمرنا فيهــا مــن أجهــزة ومعــدات قــادرة علــى 
حمايتنــا مــن المشــلات، فــي هــذه األوقــات بالــذات حلــت 

ــا أســوأ الكــوارث. بن

عبد الله بن صالح بن جمعة

رئيس مجلس اإلدارة

العقل البشري أم التكنولوجيا
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استرجع حياتك

لالستشارات 1900

800 124 8000

استخدام المخدرات يؤثر على الحياة 
األسرية واالجتماعية والعملية

Retrieve your life
Drug use affects our family, social 
and work life
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Financing Programs
برامج التمويل

التضامن  مع تمويل بيت األصالة يمكنك 
تمويل  مبلغ  على  للحصول  أقاربك  مع 

عقاري أكبر




