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يحتفل البنك السعودي لالستثمار بمرور 
40 عامــًا على تأسيســه فــي العام 
1976 ليسجل بذلك أروع قصص النجاح 
التي تســطر في تاريخ المصرفية في 
السعودية، وبالرغم من تفاوت الظروف 
اآلن  البنك وحتى  االقتصادية منذ نشأة 
إال أنه استطاع أن يثبت نجاحه ليصبح أحد 
أهم المؤسســات المالية في المملكة 
و يحظى بثقة الكثيرين ويقدم خدمات 

راقية ومتطورة لعمالئه.
البنوك في  أقــدم  البنــك من  ويعتبر 
على  والــذي ظــل محافظًا  المنطقة 
خطوات نمــو واثقة ومتوازنة مدفوعة 
بنجــاح كبير وانجــازات متتاليــة ليكون 
والعمالء  للمســتثمرين  ممتازة  وجهة 
على حد سواء، محققًا بذلك نتائج مالية 
متفوقــة وجوائــز عديــدة على اكفة 
البنك على مستوى  األصعدة، توج بها 
المنطقة والعالم، ويزخر سجله بالعديد 
من التكريمــات والنجاحات التي دفعت 
به ليكون من أهم الوجهات المالية في 

السعودية وأكثرها جذبًا.

وبالطبع لم يكن الطريق ممهدًا بالورود 
خالل مســيرة العطاء التي اســتمرت 4 
عقود، إال أن التخطيط السليم والتطوير 
المســتمر و االســتدامة التي وضعها 
البنك نصب عينيه، أمور ســاهمت في 
استمرار البنك بالتوهج والرقي وتسجيل 
المؤسسات  أفضل  قائمة  في  نفســه 
نجاحًا وتقدمــًا ، لذا يعاهدكم البنك أن 
يكون كما عهدتموه ســباقًا في تلبية 
رغباتكم وشــرياًك ماليــًا موثوقًا يفهم 

احتياجاتكم.
وال يفوتني أن أعبر عن شــكري العميق 
الذيــن  والمســتثمرين  للمســاهمين 
وضعــوا ثقتهم فــي البنك،كما أنتهز 
لموظفي  امتنانــي  ألوجــه  الفرصــة 
البنــك الذين يســعون بــل جهد إلى 
تطويــر أدواتهــم وقدراتهم بشــل 
الفــارق في خدمة  متواصل إلحــداث 
العمــالء، وهم بالتأكيــد الرقم الصعب 
يحققها  التي  المتواصلة  النجاحات  في 
البنك  البنك، وباسمي وباسم موظفي 
السعودي لالستثمار نعدكم أن نظل كما 

عهدتمونا نســبق العصر إليجاد أفضل 
الحلول المصرفية وتطويرها بشل دائم، 
ليستمر البنك بتميزه وتفرده في تسخير 
جميع اإلماكنات واالبتاكرات لتوفير خدمة 

متميزة لعمالئنا األعزاء عبر األزمنة.

مساعد بن محمد المنيفي
الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار

40 عامًا ..
مسيرة النمو و النماء
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اختير البنك الســعودي لالستثمار ضمن 
أفضــل 25 بيئــة عمل على مســتوى 
آسيا والشرق واألوسط والتي تقدمها 
 ”Great Place to Work“ شــركة 
العالميــة لتضــاف إلى إنجــازات البنك، 
وتتويجًا لســعيه الدائم لخلق بيئة عمل 
إيجابًا  الريادة وتنعكس  استثنائية تحقق 
على العمالء عبر تقديم أفضل الخدمات. 
ويأتي فوز البنك بهذا المركز المتقدم 
على مســتوى القارة األكبر في العالم 
بعد منافسة شديدة بين آالف الشراكت 
مســتوى  على  القوية  والمؤسســات 
آســيا، إال أن تميز البنك اكن الفاصل في 

على  ودليال  مراكز متقدمــة،  تحقيقه 
االستراتيجية الواضحة التي يسعى إليها 
البنك في خلق الفكــر اإلداري المتطور 
التطوير  العاملين لديه مــن خالل  لدى 

المستمر ألدائهم. 
يذكــر أن الجائــزة تمنح للجهــة التي 
تنتهــج أفضــل المبادرات فــي مجال 
التميز،  التنوع والشمولية وقياس درجة 
وللفوز بالجائزة يجب أن تكون الشــركة 
القوى  بتنــوع  ملتزمة  المؤسســة،  أو 
يســاهم في  مما  لديهــا،  العاملــة 
اســتقطاب وتوظيف مجموعة متميزة 
من الموظفين ممــن يتمتعون بميزات 

إلى جانب  المســتوى،  مهنية رفيعــة 
رؤية البنــك لهذا المزيج من االختالفات 

باعتباره مصدرًا قويًا للنمو.

البنك السعودي لالستثمار ضمن 
أفضل 25 بيئة عمل في آسيا 

والشرق واألوسط
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كّرم البنك السعودي لالستثمار عددًا من أبناء شهداء الواجب 
والمرابطين في الحفل الذي أقامته إدارة تعليم البنات بالرياض، 
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي يقوم بها البنك في 
مجال المسؤولية االجتماعية، وأهمها خدمة هذه الشريحة 
ويأتي  لنا،  فداء  وأرواحهم  دماءهم  يقدمون  التي  الغالية 

التكريم دافعًا هامًا لتقدير البطوالت التي يقدمها أبطالنا.
رعته  الذي  االحتفـال  في  البنـك  مشاركة  وتنعكـس 
على  الرياض  أمير  حرم  سعود  آل  محمد  بنت  نورة  األميرة 
ويحرص  السعودي،  المجتمع  يعيشه  الذي  والتعاضد  التاكتف 
التي  االجتماعية  الفعاليات  في  التواجد  على  دائمًا  البنك 
وانطالقًا من مبادئ  والمساعدة،  المعاونة  تقديم  تستوجب 

بل  فقط  العينية  الهدايا  بتقديم  البنك  يكتِف  لم  االستدامة 
تعليمية  برامج  شل  على  دراسية  منح  تقديم  على  حرص 
لالستثمار  السعودي  البنك  أاكديمية  من  مقدمة  إلكترونية 

دعمًا وتحفيزًا ألبناء شهدائنا األبطال.

البنك السعودي لالستثمار يكرم عددًا 
من أبناء شهداء الواجب والمرابطين 

8



 أقام البنك الســعودي لالستثمار جناحًا 
توعويــًا فــي مقــر وزارة الزراعة خالل 
يومــي 29 و30 مــارس، وذلك ضمن 
حملة التوعية والتثقيف المصرفي التي 
البنــك تحت عنــوان »الوعي  أطلقها 
المصرفي.. أســاس حمايتك«، وتهدف 
الحملة إلى تعزيــز الوعي لدى العموم 
بالمعامــالت المصرفية ونشــر الثقافة 
انطالقًا من مســؤولية  لمالية، وهذا  ا

البنك تجاه المجتمع بشــأن أخذ الحيطة 
والحذر عند إجراء التعامالت البنكية. 

وقــدم فريــق البنك من خــالل الجناح 
التوعوي جملة من التوصيات واإلرشادات 
بشــأن التعامل مع البطاقــات البنكية 
المصرفيــة  والقنــوات  االئتمانيــة  و
المختلفــة، وآلية التعــرف على منافع 

ومخاطر لك منتج بنكي. 
يضــاف إلى ذلك تقديــم النصائح حول 

تجنب االحتيــال المصرفــي، وذلك عبر 
واالستفسارات من  االستشــارات  تلقي 
زوار الجنــاح واإلجابة المباشــرة عليها، 
وقــد القــى الجنــاح إقبااًل مــن قبل 
منســوبي الوزارة وجمهور المتعاملين 

معها

البنك السعودي لالستثمار ينظم 
جناحًا توعويًا في وزارة الزراعة 
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وقع البنك اتفاقية تعــاون مع جامعة األمير محمد بن فهد 
في مدينة الخبر في الدمام، يتم بموجبها بناء أولى محطات 
“فلكس بايك” لتضاف إلى سلســلة المحطات التي أطلقها 
البنك في عدد من المناطق الرئيســية “الوســطى، الغربية، 
الشــرقية”، وقد تم توقيع االتفاقية بمشاركة قيادات اإلدارة 
اإلقليمية للبنك بالمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات جامعة 

األمير محمد بن فهد.
وشجعت النجاحات الســابقة التي حققتها محطات “فلكس 
بايك” بأن يستمر البنك في إطالق العديد منها و التي تندرج 
ضمن خدمته المجتمعية وتشــجيع الحيــاة الصحية، و تعود 
فكرة إنشاء شــبكة محطات الدراجات الهوائية ضمن جهود 
البنك في تعميم ثقافــة مزاولة رياضة الدراجــات الهوائية، 
وممارســتها ضمن بيئة مهيأة، ومدعومــة بالبنية التحتية 

الالزمة لهذا النوع من الرياضة.
وقد تم إنشــاء هذه المحطات وفق تجهيزات تعمل بالطاقة 
الشمســية وتدار إلكترونيًا، حيث ســيتمكن الُمســتخدم من 
التســجيل التلقائي عبر تطبيق خاص ألجهزة الهواتف الذكية 
ُمتــاح عبر الموقع اإللكتروني للبنك الســعودي لالســتثمار، 

والتي تتميز بسهولة التعامل معها واالستفادة منها.
كمــا يوّفر النظام اآللــي للمحطة متابعة إلكترونية تشــمل 
التســجيل والمحاســبة عن طريق البطاقة االئتمانية، ويمكن 
عرض جميع الدراجات المتوافرة في لك موقع عند التســجيل، 
وتحديد أقــرب موقع محطة للدراجات، كما أن النظام متعدد 
اللغات ويتضمن طريقة آمنة للتعامل والتسديد بطريقة آمنة 

ومبسطة.

البنك السعودي لالستثمار يوقع 
اتفاقية إنشاء محطة “فلكس بايك” 

بجامعة األمير محمد بن فهد 
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وّقع البنك السعودي لالستثمار اتفاقية 
تعاون مع “أفيوس”، ســيتم بموجبها 
استبدال نقاط برنامج الوالء )وااو( بنقاط 
ببرنامــج “إكزيكيتيف  الخاصة  أفيــوس 

لكوب” من الخطوط الجوية البريطانية.
وعلــق الســيد مــارك جيومــار، مدير 
األســواق لــدى أفيــوس فــي أوروبا 
والمحيط  وآســيا  األوســط  الشــرق  و
الهــادئ، قائاًل: “كجزء من اســتراتيجية 
أفيوس لتوســيع رقعتها في منطقة 
الشرق األوســط، نرحب بهذه الشراكة 
الجديدة مع البنك السعودي لالستثمار، 
حيــث ســتوفر ألعضــاء )إكزيكيتيــف 
لكوب( في الخطــوط الجوية البريطانية 
مجموعة جديــدة من الفرص التي تتيح 
لهم جمع نقاط أفيوس. كما أن العديد 
من أعضائنا هم من عمالء برنامج الوالء 

)وااو( من البنك الســعودي لالستثمار، 
والتي ســتجعل مــن هذه الشــراكة 
فرصــة ذهبية لالقتراب أكثــر من رحلة 

أحالمهم”.
ومن جانبها أشــارت إشــراق الذبياني- 
لمجموعــة  العــام  المديــر  مســاعد 
 - الشــخصية  المصرفيــة  الخدمــات 
إلــى أن برنامــج الــوالء “وااو” الخاص 
بعمــالء البنك الســعودي لالســتثمار 
ُيعتبر هو البرنامج األول على مســتوى 
المملكة والمنطقــة الذي ُيمّكن عمالء 
البنــك مــن الحصــول علــى ماكفآت 
مجزية من الكتالــوج اإللكتروني الخاص 
بالبرنامج؛ وذلــك نظير جمع النقاط من 
لألعضاء؛  المصرفيــة  التعامــالت  خالل 
والمدفوعــات  الفواتيــر  كســداد 
الشــخصية،  والقــروض  الحكوميــة، 

واســتخدام البطاقــات االئتمانية داخل 
وخارج المملكة.

كما أن اتفاقية التعاون مع “أفيوس” من 
الخطوط الجوية البريطانية ُتعتبر واحدة 
من خيارات البنك الســعودي لالستثمار 
ا مع عدد كبير  ا وعالميًّ للتوســع إقليميًّ
من الشــراكت الرائدة في عدة مجاالت؛ 
وذلك لتوفير أفضــل الخيارات الممكنة 

للعمالء.

البنك السعودي لالستثمار يتيح استبدال نقاط 
“وااو” بأفيوس من الخطوط الجوية البريطانية
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حصل البنك الســعودي لالستثمار على 
جائزة أفضــل برنامج للوالء في المملكة 
لعــام 2016، والتــي تمنحهــا مجلة 
Banker Middle East المتخصصة في 
القطاع المالي والمصرفي والتي تعتبر 
األكثر شــهرة على مستوى المنطقة، 
امتدادًا  الجائزة  البنك بهذه  ويأتي فوز 
للجوائــز التــي حصدهــا خصوصًا في 
قطاع برامج الوالء عالميًا ومحليًا، والتي 
أهلته بأن يكون األفضل على مســتوى 
المنطقــة عبر التوســع فــي الخيارات 

والشرااكت.
“وااو،  والء  برنامجــي  البنــك  ويضــم 
أصيــل” صممت لتوفر للعمــالء خيارات 
متعددة عند الحصــول على الماكفآت 

وتتميز باإلبداع واالبتاكر على مســتوى 
المنطقــة، وينفــرد لك برنامج عن اآلخر 
إذ يوفر  بالماكفآت وطرق االســتفادة، 
برنامج الوالء أصيل وهو األكبر من نوعه 
على مستوى المملكة والشرق األوسط 
بطاقات  اســتخدام  عند  فوريــًا  خصمًا 
لالستثمار،  الســعودي  البنك  مدى من 
الصادرة  االئتمانية  البطاقات  إلى  إضافة 
من البنك لدى أكثر من 300 شريك في 

مختلف القطاعات.
أما “وااو” الذي ُيعتبر البرنامج األول على 
فيمكن  والمنطقة  المملكة  مســتوى 
عمالء البنك مــن الحصول على ماكفآت 
مجزية من الكتالــوج اإللكتروني الخاص 
بالبرنامج، وذلــك نظير جمع النقاط من 

خــالل التعامــالت المصرفية كســداد 
الحكوميــة،  والمدفوعــات  الفواتيــر 
الرصيد  ومتوسط  الشخصية،  والقروض 
االئتمانية  البطاقــات  اســتخدام  وعند 

داخل وخارج المملكة.

البنك السعودي لالستثمار يحصد جائزة 
أفضل برنامج والء للعام 2016
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البنك السعودي لالستثمار ينظم جناحه 
التوعوي في جامعة دار العلوم بالرياض

التي يتبناها  التوعية  اســتمرارًا لحمالت 
البنك الســعودي لالســتثمار عبر إدارة 
التوعية والتثقيف المصرفي، نظم البنك 
أخيرًا جناحه التثقيفــي في جامعة دار 
العلــوم بالرياض تحت عنــوان “الوعي 
المصرفــي.. أســاس حمايتــك”، خالل 
يومي 9 و 10 مــارس الجاري، في إطار 

مساهمته في دعم المعرفة البنكية. 
ويهــدف البنك من خــالل تنظيم مثل 
هــذه الحمالت إلى رفــع درجة الوعي 
المصرفــي لدى الطلبــة وأعضاء هيئة 
التدريس والزوار من لك الجنســين على 
حد ســواء عبر توفير جناحين منفصلين 
للرجــال والســيدات، توافــرت فيهما 
والمنشــورات  المســاعدة  الوســائل 
المعرفية وبعــض الهدايا التي قدمت 

البنك إلــى تقديم  للزوار، كما ســعى 
بها  يقوم  التي  المباشــرة  االستشارات 
استفسارات  لإلجابة عن  فريق متخصص 
وتســاؤالت منســوبي الجامعة الذين 
أبدوا تفاعاًل كبيرًا مــع الحملة، انعكس 
ذلــك علــى تزايــد رواد الجنــاح الذي 
وقــد حقق  ملحوظًا،  إقبــااًل  شــهد 
بذلك نتائــج إيجابية، خصوصًا أنها وفرت 
خدمــات إضافية من أجــل تعزيز ثقافة 
المتعلقة  والمخاطر  واالستثمار  االدخار، 
بالعمليات المصرفية، واالطالع على آخر 

تطورات القطاع البنكي. 
وحــرص البنك على طــرح بعض الطرق 
والخطــوات التــي يمكــن للــزوار من 
خاللها تالفــي عمليات االحتيال المالي، 
وحقـــق الجناح أهدافه المرجوة نتيجة 

شموليته لجميع ما يمكن للزوار طرحه أو 
االستفسار عنه، وهو ما أشاد به الزوار 
الذين أكدوا أهمية دور الجناح في دعم 
المجتمع عبر تقديم النصح والمشــورة 
بما يخص تعامالتهم البنكية، وتســليط 
الضوء على آخر األحداث التي اســتجدت 

في قطاع المصرفية.
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البنك السعودي لالستثمار
يشارك العالم فعاليات ساعة األرض

انســجاما مع تفاعل البنك السعودي لالســتثمار مع األحداث 
العالميــة التــي تصب فــي المحافظة على البيئــة وحماية 
كوكب األرض وتماشيًا مع راكئز االستدامة التي يتبناها ، شارك 
البنــك في فعاليات ســاعة األرض التي تهــدف إلى خفض 
االنبعاثات الضارة عبر إطفاء أضواء البنك لمدة ســاعة تقاطعًا 
مع التظاهرة العالمية التي تدعم حماية البيئة وتنقيتها من 

اإلشعاعات وضوضاء الكهرباء.
وتأتي مشاركة البنك الذي يلتزم بها سنويًا منذ انطالقها في 
العام 2007 ، والتي تزامنت يوم السبت 19 مارس من الساعة 
الثامنة والنصف وحتى الســاعة التاســعة والنصف بحســب 
توقيت مدينة الرياض، تعبيرًا عن دوره وإحساسه بمسؤولياته 

تجاه دعم البيئة، التي اقتبســها من مبادئ االستدامة التي 
ينتهجها ويلتزم بها والتي القت استحســانا كبيرًا وإشــادة 

واسعة تجاه هذه البادرة.
يشــار أن ســاعة األرض حدث عالمي يتم من خالله الطلب من 
مــالك المنازل والمتاجــر واألعمال إطفاء األضــواء واألجهزة 
اإللكترونيــة غير الضرورية لمدة ســاعة واحــدة وذلك لرفع 

الوعي بخطر التغير المناخي والتغيرات البيئية.
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عقد البنك الســعودي لالستثمار اتفاقية شراكة مع الجمعية 
الخيرية للمكفوفين بالرياض “كفيف”، وتقتضي االتفاقية ضم 
“كفيف” إلى قائمة الجهات الخيرية المرخصة والمســتفيدة 
من )وااو الخير(، حيث ســيتمكن أعضاء برنامج الوالء )وااو( من 
تحويل نقاطهم لصالح الجمعيــة، ابتداًء من )1000( نقطة، 
ويمكن للعميل تكرار اســتبدال النقاط حســب ما يتملكه من 

نقاط في رصيده.
اســتراتيجيات  ضمــن  االتفاقيــة  هــذه  وُتــدرج 
البنك السعودي لالســتثمار في التنمية المستدامة وتمكين 
المجتمــع وتلبية احتياجاتــه. حيث يعمل البنــك على تقديم 
مبادرات وشــراكت مجتمعية شــاملة ومتاكملــة إلى جانب 
الخدمات و المنتجات المصرفية واالســتثمارية. ويعتبر برنامج 
الــوالء )وااو الخير( أحد قنوات البنك الســعودي لالســتثمار 

لدعم وتعزيز االستدامة والمسؤولية االجتماعية، عبر مشاريع 
الجهــات الخيريــة العاملة فــي خدمة المجتمــع )الصحية، 

التعليمية، المجتمعية... وغيرها(.
بعمــالء  الخــاص  “وااو”  الــوالء  برنامــج  أن  إلــى  ُيشــار 
البنك السعودي لالســتثمار هو البرنامج األول على مستوى 
المملكة والمنطقــة الذي ُيمكن عمالءه مــن الحصول على 
ماكفآت مجزية من الاكتلوج اإللكتروني، نظير اكتساب النقاط 
من خالل تعامالتهم المصرفية كسداد الفواتير والمدفوعات 
الحكومية، والقروض الشخصية، واستخدام البطاقات االئتمانية 

داخل وخارج المملكة.

البنك السعودي لالستثمار يضيف 
جمعية “كفيف” إلى “وااو الخير”
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البنك السعودي لالستثمار يستضيف 25 طفاًل من 
“إنسان” في مدينة “مينوبوليس” الترفيهية

اســتضاف البنك الســعودي لالستثمار 
25 طفاًل من أطفــال الجمعية الخيرية 
لرعايــة األيتام “إنســان”، فــي مدينة 
)مينوبوليــس الترفيهيــة( بمركز حياة 
حيث  الريــاض،  بمدينة  للتســوق  مول 
يعمــل البنك علــى منظومــة برامج 
وشرااكت مجتمعية مع جمعية “إنسان” 
وعدد آخــر من الجمعيات الخيرية لتعزيز 
أثر استثماراته في المجتمع ومواءمتها 
مع أهداف سياسة الرعاية والعون التي 

ينتهجها البنك.
وســبق للبنك أن عقد شرااكت مختلفة 
مع الجمعية مثل حملة )شهر العطاء( 
في شهر رمضان 2012م التي تهدف 
إلــى تقديم الدعم للجمعيــات الخيرية 
المعتمدة في المملكــة، وذلك بدفع 
ريالين مقابل لك شــخص ينضم لصفحة 
البنك على “الفيسبوك” وقام بالضغط 

على “أعجبني”، وكذلك حملة “محفول 
مكفول” بمشــاركة عدد من نجوم كرة 
القــدم وعمالء البنــك، إذ أتيحت لعدد 
من أبناء الجمعية المميزين فرصة الفوز 
بحضور نهائيات أكس العالم في البرازيل 
عــام 2014م، باإلضافة إلى رعاية البنك 
لألولمبياد الرياضــي للجمعية في عام 
2014م الــذي قدم العديد من البرامج 
الترفيهيــة والتربويــة والتعليمة، من 
ضمنها زيارة المراكز الحضارية والثقافية 
البرامج  لعــدد من  باإلضافة  والتاريخية 

التطوعية.
كما دعم البنك مؤخرًا جمعية “إنســان” 
بأكثر من ثمانية ماليين نقطة من “وااو 
لبرنامج  اإللكتروني  المتجــر  في  الخير” 
الوالء، والتــي جاءت حصيلة اســتبدال 
عمــالء برنامج الــوالء بنقاطهم لصالح 
“إنســان” إحدى الجمعيات المدرجة في 

“وااو الخير”.
يذكر أن البنك حاصــل على العديد من 
الجوائز في قطاع المسؤولية االجتماعية 
المحلي والدولي، األمر  على المستوى 
الذي أهله للحصول على ماكنة مرموقة 
ليس على مستوى البنوك فقط بل على 
مســتوى القطاع الخاص كل، إذ يتبى 
االجتماعية كمفهوم  المسؤولية  البنك 
استدامة واستمرارية، وتعتبر النشاطات 
االجتماعية أحــد أهم األراكن التي يقوم 

عليها البنك.
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 البنك السعودي لالستثمار ُيدرج جمعية األطفال 
المعوقين في برنامج “وااو الخير”

 وقع البنك السعودي لالستثمار ممثاًل في برنامج الوالء “وااو 
الخير” اتفاقية شــراكة خيرية مع جمعية األطفال المعوقين، 
يتــم بموجبها تمكين أعضاء برنامج الوالء من تحويل نقاطهم 
لصالح الجمعية. حيث ســُتدرج الجمعية ضمن قائمة الجهات 
الخيرية المرخصة والمستفيدة من “وااو الخير”، لتقوم الجهات 
الخيرية بعد ذلك باســتبدال نقاطهم إلى مبالغ نقدية تخدم 

مشاريعها المجتمعية.
قنــوات  أحــد  الخيــر”  “وااو  الــوالء  برنامــج  ويعتبــر 
البنــك الســعودي لالســتثمار لدعــم وتعزيز االســتدامة 
والمســؤولية االجتماعيــة، عبر الجهــات الخيريــة العاملة 
فــي خدمة المجتمع عبر مشــاريعها “الصحيــة، التعليمية، 
المجتمعية... وغيرها”. ومن خــالل قائمة “وااو الخير” ُيمكن 
ألعضاء البرنامج استبدال نقاطهم ابتداًء من “1000” نقطة، 

ويمكن للعميل تكرار اســتبدال النقاط حســب ما يتملكه من 
نقاط في رصيده.

بعمــالء  الخــاص  “وااو”  الــوالء  برنامــج  ويعــد 
البنك السعودي لالســتثمار هو البرنامج األول على مستوى 
المملكة والمنطقــة الذي ُيمكن عمالءه مــن الحصول على 
ماكفآت مجزية من الاكتلوج اإللكتروني، نظير اكتساب النقاط 
من خالل تعامالتهم المصرفية كسداد الفواتير والمدفوعات 
الحكومية، والقروض الشخصية، واستخدام البطاقات االئتمانية 

داخل وخارج المملكة.
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رعى البنك الســعودي لالســتثمار فعاليات مهرجان جمعية 
األطفال المعاقين بمكة المكرمة “سعودية 7” والذي استمر 
ثالثة أيام خالل الفترة من 11-13 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحبة 
السمو األميرة نايفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود. و قد 
شارك في المهرجان نحو 200 جناح، وعروض فللكورية لعدة 

جاليات.
و يهدف المهرجان الذي يقام سنويًا إلى دعم األسر المنتجة 
عبر إتاحــة الفرصة لهــم باســتعراض إنتاجهم مــن األزياء، 
والســاعات ،والحلي، الحرف اليدويــة، والفنون الفوتوغرافية 
والتشكيلية، إلى جانب معرض خاص باألطفال المعاقين، والذي 
يضم األدوات و األجهزة المساندة في عالجهم و تدريسهم 

وتلقينهم المهارات الالزمة لممارسة حياتهم اليومية. 

وقد كرم مدير عام الشؤون االجتماعية بمكة المكرمة الدكتور 
عبدالله آل طاوي البنك الســعودي لالســتثمار نظير رعايته. 
وتعتبر رعاية البنك الســعودي لالســتثمار للمهرجان واحدة 
مــن قنوات دعم جمعية األطفــال المعوقين و تعزيز دورها 
في المجتمع، حيث أتاح البنك لعمالئه إماكنية التبرع عبر “وااو 
الخير” باستبدالهم نقاطهم لصالح الجمعية تعزيزًا لالستدامة 

و المسؤولية االجتماعية.

البنك السعودي لالستثمار يرعى مهرجان 
جمعية األطفال المعاقين “سعودية 7”
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وقــع البنــك الســعودي لالســتثمار 
وصندوق التنمية الصناعية الســعودي 
للموظفين  الســكني  التمويل  اتفاقية 
االتفاقية  وقــع  وقــد  الســعوديين، 
لالســتثمار  الســعودي  البنــك  عــن 
مســاعد المنيفــي الرئيــس التنفيذي 
الصندوق  للبنك، فيما وقع مــن جانب 
العــام  المديــر  النافــع  عبدالكريــم 

للصندوق.
موظفي  تمويل  على  االتفاقية  وتنص 
الصندوق تســهيالت مالية شــخصية 
)تمويل عقــاري( متوافقــة مع أحاكم 
الشريعة اإلسالمية لموظفي الصندوق 

التمويل  الذين تنطبق عليهم شــروط 
للحصول على هذه التسهيالت من أجل 
شراء عقارات لغرض السكن مثل )شقة، 
فيال، فيال دوبلكس( مقابل هامش ربح 

محدد طبقًا لمدة التمويل الممنوحة.
ويهدف البنك الســعودي لالســتثمار 
مــن خالل هــذه االتفاقيــة إلى دعم 
مشاريع تملك السكن والمساهمة في 
حل مشــلكة اإلساكن عبر توفير التمويل 
العقــاري للراغبين في تملك الســكن، 
وتأتــي هذه الخطــوة إكضافة جديدة 
لجهــود البنك فــي دعم االســتقرار 
الســكني للمواطنين، عبر عقد شرااكت 

مجتمعية مع العديد من جهات العمل 
المختلفــة، حيث ســبق وأن وقع البنك 
األمر  بالنجاح،  تلكلــت  مماثلة  اتفاقيات 
الذي حفز البنك على المضي قدمًا في 
هذا النوع من الشرااكت التي ستنعكس 

إيجابًا على الجميع.
المزيد من  لتفعيــل  البنــك  ويطمــح 
المبادرات التنموية التي تسير في ذات 
االتجاه، بهدف المســاهمة في توفير 
خيــارات التملك لمنســوبي القطاعين 

العام والخاص على حد سواء.

البنك السعودي لالستثمار وصندوق التنمية 
الصناعية يوقعان اتفاقية تمويل سكني
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البنك السعودي لالستثمار
 يطلق خدمة اإلصدار الفوري لبطاقات السفر

أطلق البنك السعودي لالستثمار خدمة اإلصدار الفوري لبطاقة 
الســفر من خالل فروع البنك في جميــع أنحاء المملكة، حيث 
ُيمكن للعميل زيارة أقرب فرع والحصول على بطاقة الســفر 
البالتينية متعددة العمــالت األولى من نوعها في المملكة 

خالل دقائق.
إذ سبق للبنك أن أطلق أول بطاقة سفر متعددة العمالت في 
المملكة ُتتيح لحامليها الســحب النقدي، والشراء من المتاجر، 

والتسوق عبر اإلنترنت بأربع عمالت هي الدوالر األميركي، 

والجنيه اإلســترليني، واليورو، والدرهم اإلماراتي، دون تحمل 
تاكليف تحويل عملة عند الشراء بالعمالت األربع.

كما يمكن للعميل أيضًا طلب البطاقة، والتحكم الفوري بالرصيد 
بل سهولة عبر الموقع اإللكتروني أو التطبيق الخاص بالبنك، 
باإلضافة إلى الخدمات المســاندة على مدار الســاعة، كما 
أنه يجري العمــل على إضافة ثماني عمــالت جديدة لتواكب 
احتياجات عمالئنا. ولمزيد مــن التفاصيل يمكنكم زيارة موقع 

www.saib.com :البنك

Now, Get your Travel Card Instantly
through any SAIB branch!

اآلن، احصل على بطاقة السفر الخاصة بك فورًا
من خالل أي فرع من فروع البنك السعودي لالستثمار!

25



لالستثمار من  الســعودي  البنك  تمكن 
تحسين موقعه في مؤشر “ستاندر آند 
بورز” للحوكمة االجتماعية والبيئية الذي 
يضم 50 دولــة عربية. حيث حقق البنك 
المركز السابع في عام 2015م، مقارنة 
بالمركز التاسع في العام الماضي، األمر 
الذي ُيؤكد التزام البنك بتطبيق ممارسات 
االجتماعية  القضايــا  وتبنــي  الحوكمة 
والبيئية، باإلضافة إلــى األداء المهني 
فــي الشــفافية واإلفصــاح. إذ يقوم 
المؤشــر منذ إطالقه في عام 2012م 
بتصنيف شــفافية الشــراكت اإلقليمية 
المدرجة في األسواق المالية، وإقراراتها 

واالجتماعية،  البيئيــة  للمتطلبات  وفقًا 
وقد  المؤسســية.  الحوكمة  إجراءات  و 
لالستثمار  السعودي  البنك  نسبة  بلغت 
في المؤشر )%2.51( من إجمالي وزن 
المؤشــر، في حين حصلت أول شــركة 
على ما نسبته )%2.95(، ويعتبر البنك 
واحدًا من 29 شــركة مالية استحوذت 
على نحــو )%57( من حجم المؤشــر. 
في حيــن اكنت الســعودية من الدول 
األكبر وزنًا باثني عشــر شــركة مدرجة 
المؤشــر، اســتطاعت ثالث منها  في 
المراكز العشــرة األولى.  التصدر فــي 
ويهدف المؤشر إلى تعزيز إصالح قطاع 

الشــراكت، ومســاعدة دول المنطقة 
في وضع وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة 
المســتدامة وتكييفها مع المتطلبات 
واألهــداف الوطنية، وذلــك من خالل 
تعزيــز القيم األساســية المتمثلة في 
واإلنصــاف،  والمســاءلة  الشــفافية 

واإلفصاح، والمسؤولية.

البنك السعودي لالستثمار يحل سابعًا في 
مؤشر “ستاندر آند بورز” للحوكمة
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خالل عام 2015 قدمت إدارة التعليم والتطوير :
14,812 يومًا تدريبيًا	 
من خالل 317 برنامجًا 	 
حضرت من أكثر من 6,019 متدربًا و متدربة	 

قامــت إدارة التعليــم والتطويــر بافتتــاح أاكديميــة 
البنك الســعودي لالستثمار بداية عام 2014، حيث اختير 
لها موقع اســتراتيجي على طريــق الملك فهد، وقد 
تم تصميــم األاكديمية بعناية بحيث تلبي اكفة متطلبات 

التدريب الحديث.

تحتوي على أكثــر من 5 قاعات تدريبيــة مجهزة بالاكمل 	 
وبمساحات مختلفة

فرع محااكة لفروع البنك محضر بجميع األنظمة المستخدمة	 
تستوعب إلى 120 متدربًا و متدربة في آن واحد	 
منذ االفتتاح دربت أكثر من 6,113 متدربًا و متدربة 	 

برامج حديثي التخرج:	 
 خالل عام 2015 قامت إدارة التعليم و التطوير بتصميم و 	 

تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المختلفة، لتهيئة حديثي 
التخرج، للعمل في مختلف إدارات البنك. 

حسب التقسيم التالي:	 
برنامج الرواد “مصرفية األفراد” . 1

فبراير – أغسطس
 خرج 11 متدربًا 

برنامج مساعد إداري. 2
مايو - سبتمبر

خرج 16 متدربًا
برنامج مساعد مسؤول الحسابات “الشراكت”. 3

مايو - سبتمبر
خرج 26 متدربة

برنامج الخريجين. 4
12 شهرًا

خرج 11 متدربًا و متدربة
برنامج محلل المخاطر “المخاطر”. 5

أبريل - أغسطس
خرج 22 متدربًا و متدربة 

برنامج العمليات  “العمليات”. 6
أكتوبر - ديسمبر

خرج 15 متدربًا
برنامج الجيل الجديد لجميع إدارات البنك وفروعه. 7

بشل شهري  
خرج 135 متدربًا و متدربة 

إنجازات إدارة التعليم والتطوير 
في عام 2015م
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البوابة اإللكترونية
ألاكديمية البنك السعودي لالستثمار:

قامت إدارة التعليــم و التطوير بطرح مجموعة متاكملة 	 
من البرامج المســاندة التي تهتم في تطوير المهارات 
اإلداريــة والفنيــة وبرامج أخرى متخصصــه في القيادة 

وتطوير الذات.

أاكديمية البنك السعودي لالستثمار : 

كما ُأنشــئت المكتبة اإللكترونية الخاصة بالبنك باالتفاق 	 
مع شركة ســاوندفيو. وهي عبارة عن مكتبة إلكترونية 
تقدم الجديد في أكثر الكتب مبيعًا حول العالم بشــل 
شــهري، و تقدم أيضًا عددًا من المقاالت العلمية وآخر 
ما توصلت له الدراسات مما له عالقة بمجاالت االقتصاد، 

واألعمال، و أسواق المال.

android أو iOS متوفر تطبيق من خالل *

يمكنكــم الدخول على البوابة من داخــل البنك أو من خارجه 
بواسطة أي جهاز ذكي في أي وقت من أي ماكن.

android أو iOS متوفر تطبيق من خالل *
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الشهادة المهنية في مصرفية األفراد :

البنك ســباق لتحقيــق اإلنجــازات ، فقد تفــوق البنك 	 
على جميــع البنوك التي تعمل في الســوق المصرفي 
الســعودي في اختبار “الشهادة المهنية في مصرفية 
األفــراد” والموجهة إلى جميع الموظفين العاملين في 
مجال مصرفية األفراد ســواء داخل الفروع أو في اإلدارة 

العامة.
قــدم االختبــار أكثر مــن %99 مــن موظفــي البنك 	 

المستهدفين بما يعادل )800( موظف وموظفة
بلغت نسبة النجاح %99.8 و هي األعلى على مستوى 	 

البنوك.

* والجديــر بالذكــر أن ثالثة من موظفي البنــك كرموا بدرع 
التفوق ، لحصولهم على أعلى الدرجات في اختبار الشهادة.

التدريب التعاوني :

ضمن تعاون البنك مــع الجامعات و المعاهد المحلية، قامت 
إدارة التعليــم و التطويــر بتنفيذ برنامج التدريــب التعاوني، 
وذلك بقبول مجموعــة من الطالب و الطالبات وتقديم لهم 
فرصة التدريب العملي في إحدى إدارات البنك بما يتناسب مع 

تخصصهم العلمي خالل عام 2015 .

بالتعاون مع :

جامعة األمير سلطان بن عبد العزيز	 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 	 
جامعة اليمامة	 
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز	 
جامعة دار العلوم	 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن	 
جامعة الفيصل	 
معهد اإلدارة العامة	 

تم تدريب 80 متدربًا و متدربة.
35 منهم تم توظيفهم بعد التخرج.
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مساعد المدير العام للخدمات المصرفية 
الشخصية  في حوار مع “االستثمار”

إشراق الذبياني

يعتبر التســويق أحد أهم أراكن تقديــم الخدمات وأكثرها 
ابتاكرًا وإبداعًا ، لذا تواجه العديد من التحديات أهمها سرعة 
التغييرات في األسواق والعالم في ظل التكنولوجيا السريعة 
ومواقع التواصــل االجتماعي ..لذا ســلطنا الضوء وأجرينا 
الحوار التالي مع األستاذة “إشراق الذبياني” مساعد المدير 
 العام للخدمات المصرفية الشــخصية .. فإلــى نص الحوار:

ما مــدى تأثير عمل المرأة في قطــاع المصرفية؟ وما 
توقعاتك لمستقبلها؟

للمــرأة تأثير قوي فــي العمل بالقطــاع المصرفي وذلك 
لتفهمهــا وتلبيتها احتياجات ومتطلبــات نصف المجتمع، 
إضافة إلى أن المرأه تتميز بااللتزام والدقة وهذا ما ينعكس 
على نجاح العمل لذلك حققت نجاحات باهرة في العمل في 
القطاع المصرفي، وفي العقد األخير دعمت المرأة بشــل 
غير مسبوق في اكفة المجاالت مما انعكس على تواجدها 
في القطاعات االقتصادية وعلى رأســها البنوك التي بدأت 
المرأة تتولى فيها مناصب قيادية، لذا أتوقع أن المستقبل 
واعد للمرأة السعودية الطموحة، خصوصًا في ظل التحول 
االقتصادي الكبير الذي تعيشــه الســعودي وترسم له عبر 

رؤية 2030.

 هل المرأة في البنك تحظى باهتمام وتحفيز من قبل 
اإلدارة؟

تمثــل المرأة نســبة %18 مــن إجمالي موظفــي البنك، 
جميعهن ســعوديات وهــذا خير دليل علــى دعم البنك 
للمرأة ودعم تواجدها ومشــاركتها في المؤتمرات وورش 
العمــل المحلية والدولية، كما أن البنــك يقدم العديد من 
الدورات والبرامج لتطوير الموظفات باســتمرار، مراعيا في 
ذلك العادات والتقاليد اإلســالمية فــي بيئة العمل وهو 
األمر الذي ســاهم في تتويج البنك مؤخرا بجائزة أفضل بيئة 
عمل بالنســبة للقطاعات المصرفية، وهــذا ما يميز البنك 
الســعودي لالســتثمار عن غيره من البنوك، حيث إنه يذلل 

العقبــات للحصول على أفضل بيئة وأجــواء للعمل واإلنتاج 
وهو األمر الذي يلقي بظالله إيجابا على أرباح البنك ونجاحه.

ما هي أبرز معوقات عمل المرأة في القطاع المصرفي؟

البنك سخر جميع الســبل بأن تعمل المرأة بل طاقاتها عبر 
توفير االحتياجات الالزمة وبيئة العمل المناسبة التي تراعي 
العــادات والتقاليد، ويتبقى فقط ما تقدمه المرأة العاملة 
في البنك فباالجتهاد واإلبداع والصبر سيكون متاحًا لها أن 
تكــون متميزة وتتوج عملها بأن تكون مســؤولة وقيادية 
أيضًا، فال سقف أعلى لعمل المرأة في البنك فجميع الفرص 

متاحة أمامها .

كيف تقودين فريق العمل في البنك لتحقيق األهداف 
والنجاحات؟

القيــادة تحتاج إلى تقدير جهود جميــع عناصر الفريق أواًل 
وإنجاز العمل بشل جماعي، إذ يتم وضع رؤية واضحة للفريق 
ودعمهم ومساندتهم وتشــجيعهم لإلبداع واالبتاكر في 
العمل وتحفيزهم لتحقيق األهداف بصورة تفوق التوقعات 
دائمــا، وماكفأتهــم إذا تحققت األهــداف وهذه أفضل 

المقومات لبناء وقيادة مجموعة متميزة متاكملة.

ماهي النصائح التي تقدمينها للشــابات السعوديات 
في مجال العمل؟

التخطيط إلى الهــدف بصورة صحيحــة ومحاولة الوصول 
إليه، و تطويــر الذات من خالل الــدورات التدريبية والبرامج 
التطويرية، كما أن للقراءة واالطالع على لك جديد في مجال 
 العمل واتباع أفضل الممارسات دور هام في تطوير العمل.
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ما هي أبرز التحديات في العمل التسويقي برأيك؟

يعتبر التســويق أحد أهــم أراكن تقديم الخدمــات وأكثرها 
ابتاكرًا وإبداعًا ، لذا تواجه العديد من التحديات أهمها ســرعة 
التغييرات في األسواق والعالم في ظل التكنولوجيا السريعة 
ومواقع التواصل االجتماعي فأصبح الوقت عامال ضعيفًا في 
التسويق ويجب على المسوق الذكي مواكبة جميع التغييرات 
الســريعة وتنفيذ األفاكر والحمالت التســويقية بشل سريع 

لتحقق النتائج المتوقعة.

 باعتبارك المســؤولة عن برامج الوالء فــي البنك “وااو، 
أصيل” كيف ترين انعاكسها على عمالء البنك؟

الفكرة من إنشــاء مثل هذه البرامج هي تقوية العالقة بين 
البنــك وبين العميل وتجــاوز مرحلة التعامــل التقليدية إلى 
الشــراكة الحقيقية بين الطرفين، ونجح البنك في ذلك نجاحًا 
كبيــرًا خصوصًا أن البنك حقق في هــذا المجال جوائز عديدة 
على مســتوى المنطقة والعالم ، إذ حصلنا في العام 2016 
فقط على 4 جوائــز في هذا المجال ، كمــا أن البنك يعقد 
العديد من الشــرااكت الناجحة مع جهات مختلفة لدعم برامج 
الوالء وألقى ذلك بظالله على النجاح الذي تحققه برامج الوالء 

التي تشهد نموًا مطردًا في شتى االتجاهات.

مــاذا عن دور البنك في المســاهمة في المســؤولية 
االجتماعية؟

يتبوأ البنك ماكنة متميزة في قطاع المســؤولية االجتماعية 
وهو ما أهله ألن يحصل على العديــد من الجوائز في هذا 
الشــأن، كما أنه يتبنى مفهوم االستدامة، ونفخر في البنك 
السعودي لالستثمار أننا أول بنك يصدر تقريرا لالستدامة الذي 
يحــدث آثارا إيجابيــة طويلة األمد فهو يختلف عن الشــراكت 
والمنشآت األخرى التي تطبق المسؤولية االجتماعية، وتعتبر 
المسؤولية االجتماعية أحد أراكن االستدامة التي يقوم عليها 
البنك في نشــاطه ويعد العمل االجتماعــي ركنًا هامًا في 

نشاط البنك .
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معلومات عن وسائل التواصل االجتماعي 
للبنك السعودي لالستثمار
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المشي يومّيًا:
المشــي اليومي لمدة نصف ســاعة أو ســاعة يقلل من إماكنية 
اإلصابة بمرض الســرطان بنسبة 18 % ، ويساعد على التخلص من 
3 كيلو غرامات تقريًبا في السنة ، كما يحافظ على قوام الجسم .

اإلكثار من تناول اللوز :
يفضل تناول اللوز بيــن الوجبات اليومية وعند الشــعور بالجوع؛ 
الحتوائــه على العناصــر المغذية التي قد يفتقــر إليها النظام 

الغذائي اليومي .

إضافة القرفة على القهوة :
ضع نصف ملعقة صغيرة من القرفة في فنجان القهوة اليومي؛ 
حيث يســهم في خفض مســتويات الكوليســترول فــي الدم، 

ويساعد الجسم على استخدام األنسولين بفاعلية أكثر .

ال داعي للعجلة والسرعة :
البد من أخذ الوقت الاكفي عند القيام باألعمال اليومية ؛ لتفادي 

التعرض الرتفاع ضغط الدم .

دع القهوة تبرد :
ال تشــرب القهوة أو أي شــراب آخر قبل أن يبرد قلياًل ، فقد يزيد 
ُشــْرُبه ساخًنا من خطر اإلصابة بســرطان الفم أو المريء ، بل ينصح 

بترك الفنجان حتى يبرد قلياًل .

مضغ الخضار جيًدا :
إن مضغ الطعام جيًدا يزيد من نســبة المواد الكيماوية الماكفحة 
للســرطان التي تطلقها الخضراوات مثــل: البرولكي والملفوف 

والقرنبيط.
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االستعاضة بالعسل عن السكر :
عند تحلية الشاي أو الحليب عليك باستعمال العسل بداًل عن السكر؛ 

وذلك لقدرته على تقوية المناعة وماكفحة الجراثيم .

اختيار جيد للنظارة الشمسية :
يجب أن توفر النظارات الشمســية حماية جيدة من أشعة الشمس 
فوق البنفسجية التي يمكن أن تؤدي لإلصابة بإعتام عدسة العين 
أو بالعمى في الشيخوخة ، لذا احرص لك الحرص عند شراء النظارات 

على التأكد من نوعيتها الجيدة.

نظافة األسنان :
احرص على تفادي ترطيب فرشاة األسنان بالماء قبل وضع المعجون 
عليها ؛ حيث إن الفرشاة الجافة تزيد من إماكنية التخلص من البالك 

بنسبة 67 % .

النوم بشلك أفضل :
تناول التفاح لماكفحة األرق والنوم بشــل عميق ، فالنوم يساعد 

على ماكفحة الشيخوخة المبكرة واالحتفاظ ببشرة شبابية .

االستعاضة بالخبز األسمر عن األبيض :
الخبز األســمر ) القمح الاكمل ( يحتوي على نسبة أكبر من األلياف 
الغذائيــة ، وبالتالــي فهــو أكثر قــدرة على اإلشــباع ، كما أن 
الكربوهيدرات الموجودة في الخبر األبيض تســبب تقلبات كبيرة 

في مستويات سكر الدم.

شرب الشاي األخضر :
ينصح بتناول كوب من الشــاي األخضر يوميًا ، والذي يمنع التأكسد 

في خاليا الجسم ، ويخفف من إماكنية حدوث السرطان .

تناول السمك مرة في األسبوع :
على الرغم من أن االختصاصييــن يوصون بتناول حصتين 
من الســمك أسبوعيًا ، إال أن تناول حصة واحدة يمكن أن 
تساعد على تحسين توازن المواد الكيميائية الدماغية ، 

كما أن السمك مفيد لصحة القلب والدماغ .
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نظــم البنك حملة داخليــة للتبرع بالدم 
مؤخرًا، وذلك لصالــح مركز التبرع بالدم 
الرحمن  عبــد  اإلمام  في مستشــفى 
الفيصــل بالريــاض، وشــهدت الحملة 
تفاعــاًل واســعًا من موظفــي البنك 
الذين بــادروا بالتبرع تلبية لســد حاجة 
مركــز الدم فــي المستشــفى، وقد 
ثمنــت إدارة مستشــفى اإلمــام عبد 
لتنظيم  البنك  مبــادرة  الفيصل  الرحمن 
الحملــة. ويأتــي دعــم البنــك لهذه 
التطوعية  للحمــالت  امتــدادًا  الحملة، 
التي يحــرص البنك على إقامتها لتعزيز 
على  القائم  التطوعي  العمل  مفاهيم 

مبادئ التاكفل االجتماعي وتعميق روح 
البنك،  االنتماء للمجتمع بين منســوبي 
الالفت من قبل مختلف  التجاوب  بدليل 
منسوبي البنك الذين سارعوا للمشاركة 
بها وإنجاحها على النحو المأمول، كما 
أن دعم الموظفين للحملة إيمانًا منهم 
وتغذية  بالــدم  التبرع  بأهميــة  ووعيًا 
المؤسســات العالجية بالكميات الالزمة 
منــه وإلنقــاذ حياة المرضى، ال ســيما 
في ظل الحاجة الماســة للدم من قبل 
المؤسســات الصحية والمستشــفيات، 
وبما يعكس ٌقرب منســوبي البنك من 
وإحساســهم  مجتمعهم،  احتياجــات 

العميق تجاه متطلبات أبنائه، وتحّفزهم 
الدائم نحو عمل الخير. 

يشــار إلى أن البنك ينظم من وقت آلخر 
حمالت مشــابهه للتبرع بالدم، لترسيخ 
التي  االجتماعية  المســؤولية  مفهوم 
يدعمها البنــك، واكن آخر الحمالت التي 
نظمها البنــك حملة التبرع بالدم لصالح 
المشــاركين في “عاصفة الحزم” وذلك 

في شهر مايو الماضي بالتعاون
 مع مدينة األمير سلطان الطبية

 العسكرية بالرياض.

“السعودي لالستثمار” ينظم حملة تبرع بالدم 
لمستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض 





متى أخذتم التوكيل؟
بدأنا اإلجــراءات و التراخيص في نهايــة العام 2012 ووقعنا 
العقد في بداية 2013 كوكيل حصري بالسعودية، وأول فرع 
افتتح في ديســمبر 2014 أخذنا وقتًا طويــاًل بحكم إجراءات 
االمتيــاز والمواصفات الدقيقة التي تتطلبها الشــركة األم، 
واآلن نمتلك 3 فروع بالمملكة اثنين في الرياض و األضخم في 

جدة .

هل هناك خطط إلنشــاء المزيد من الفــروع أو تطبيق 
األفاكر؟ 

هناك خطــة طموحة نعمل عليها إلنشــاء اكفيهات صغيرة 
بالموالت وسنبدأها بعشــرة أفرع خالل 2016 وبداية 2017 
وهذا المشروع الجديد يأتي استمرارًا لالمتيازات التي نقدمها 

حوار شريك أصيل إبراهيم الرشودي 
وكيل روبيرتو اكفالي في المملكة 

والخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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لعمالئنا ورغبتنا في خدمة شــريحة أكبر عبــر توفير الفروع 
بالقرب منهم.

أنتم أحد أهم شراكء برنامج “أصيل” من البنك السعودي 
لالستثمار بماذا انعكست عليكم الشراكة؟

بالنســبة لنا الفكرة القت رواجًا كبيرًا واستحسانًا من كثير من 
روادنا، خصوصًا أن خدمتنا تتناســب تمامًا مع شــريحة عمالء 
البنك السعودي لالستثمار لذا نجد الشراكة ناجحة إلى حد كبير 
ونرغب في اســتمرارها، وأول ما أتممنا الشراكة كنا نستقبل 
في اليوم الواحد ماال يقل عن 25 عمياًل من البنك وهو عدد 

جيد جدًا ونتحدث هنا عن الفرع الواحد فقط.

مارأيك بمستقبل مشاريع الكوفي أو المطاعم المنتشرة 
حاليًا في المملكة والخليج بشــلك عام، خصوصًا مطاعم 

التوكيالت العالمية مثل روبيرتو اكفالي؟

 يعتبــر اآلن هــو العمــل التجــاري الناجح في ظــل األوضاع 
االقتصاديــة الممتازة للبلــد، كما أن المطاعــم والاكفيهات 
تعتبر من أهم المتنفســات الترويحية عند المواطن لذا تجد 
إقبــااًل كبيرًا عليها، ونجد أن عددًا من رجال األعمال ليس على 
مســتوى المملكة فقط بل تجاوزتها لرجال األعمال الخليجيين 
تجدهم يتســابقون بالحصول على التوكيــل العالمي لمثل 

هذه الماراكت الفتتاحها في المنطقة.

هل هنــاك مزيد من التوكيالت تنــوون الحصول عليها 
وتوسيع أنشطتكم في المملكة والشرق األوسط بشلك 

عام؟
 نعم هناك العديد من التوكيالت نســعى إلى الحصول عليه 
وبعضها تم بالفعل وسيتم اإلعالن عنها نهاية العام الجاري، 
كما نعمل اآلن على مراســلة المزيد من المــاراكت العالمية 
لنكون وكيلها، ونــود إخباركم أمرًا حصريًا للمرة األولى حصلنا 
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مؤخرًا على امتيازات توكيل روبيرتو اكفالي في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، فالفروع هذه جميعًا ســتكون تحت مظلة 

شركة مذاق االستثمارية.

 هل سيندرج عمالء البنك عبر برنامج أصيل للحصول على 
هذه الخصومات والمزيا في جميع الدول التي تحصلون 

فيها على توكيل؟
بالطبع فشــراكتنا مع البنك تنص على ذلك ونتشرف بخدمة 
عمالئنا في أي ماكن، كما أن شركة مذاق هي الشركة األم لنا 
والبنك يرتبط معها في عقود الخصومات، لذا نبشــر العمالء 
بأن لك الخدمات التي نقدمها تحت مظلة الشــركة يشملها 

الخصم المتفق عليه 10%.

 كــم تعتقــدون حجــم ســوق الاكفيهــات والمطاعم 
بالسعودية؟

 يصعب التنبؤ بحجم الســوق عبر رقم معين ألنه يتوسع بشل 

مستمر بأحجام هائلة، وعدد الموالت التي تفتح في المملكة 
خصوصــًا الرياض وجدة فوق المتوقع، لكن نما الســوق خالل 
الخمس ســنوات الماضية بما يزيد على %60 ، وذلك أنه في 
تلك الفترات اكن الســوق يعاني من نقص واضح في العرض 
لكــن يبدو أن العرض بــدأ يوازي الطلب بشــل كبير بل يزيد، 
ويبقى في النهاية األفضل ، إذ أن مستوى الخدمة وجودتها 

تحدد بقاءك منافسًا بالسوق أو ال.

من تستهدفون خالل مشروعكم القائم اآلن؟
 نحن نســتهدف الطبقة المخملية أو الشــريحة التي تعشق 
الفخامــة والجــودة إذا صح التعبيــر، وفي جــزء جديد من 
اكفالي ســيكون افتتاحه في المطارات والموالت والطرقات 
سيستهدف جميع الفئات بمعنى أن أسعاره ستكون بمتناول 
اليــد وبذات الجودة والخدمة، واآلن بصــدد افتتاح موقع لنا 
في مطــار الملك خالد في الصالة الدوليــة بين رقم 1 و 2 ، 

إضافة إلى الصالة الجديدة نعمل على التواجد فيها.
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 ما الــذي يميز روبرتــو اكفالي عن غيره مــن المطاعم 
والماراكت التي يتوافر لها قسم بالمملكة؟

 نتميز مبدئيًا باالسم العالمي المعروف بأنه ذو عالمة تجارية 
فاخرة ومميزة، إضافة إلى قائمة الطعام والمشــروبات التي 
نقدمها والتي تتميز بشــل لكي عن قوائم الطعام األخرى، 
كما نتميز بالدخول مع شــرااكت مع بعــض الجمعيات الخيرية 
مثل جمعية ســند ألمراض الســرطان، وتتلخص فكرتها في 
إيجاد أصناف يكون ريعها بالاكمل للجمعيات الخيرية، واإلقبال 
على هذه األطباق جيد وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات 

التي نقوم بها في مجال المسؤولية االجتماعية.

ماهي خططكم المستقبلية لشــركة مذاق بشلك عام 
التي تعتزمون القيام بها؟

هناك خطة خمسية نعمل على ضوئها، بالنسبة إلى اكفالي 
ســتكون هناك دراســة الفتتاح في المنطقة الشرقية خالل 
الفتــرة المقبلة وبذلك نكــون قد غطينــا معظم مناطق 

المملكة كما نطمــح بأن نصل إلى 10 فــروع في المملكة 
العربية الســعودية بحلــول منتصف العــام 2017، كما أننا 
بصدد التوقيع مع عالمة تجارية فرنسية عالمية سنكون نحن 

ولكاؤها في المنطقة.
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ماذا تعني لكمة بنك
ظهرت لكمة البنك أول مرة في مدينة 
البندقية بإيطاليا وهي لكمة مشــتقة 
مــن لكمــة، بانكــو، اإليطاليــة والتي 
تعني الطاولــة أو المنضدة والتي اكن 
يســتخدمها التجار في األماكن العامة 
الماليــة من بيع  بالتعامالت  ليقومــوا 

وشراء.

تاريخ بداية البنوك 
اكنت البنــوك التجارية هــي أول بنوك 
تم إنشــاؤها حيث اكنــت تقتصر على 
األعمال  ورجال  التجــار  بأموال  االحتفاظ 
وأصحاب النفــوذ كودائع لحفظها من 
الســرقة مقابل إيصــاالت واكنت بعض 
لبعض  البدايــة  فــي  تســمح  البنوك 
عمالئها بالسحب على المكشوف وهو 
يعني ســحب مبالغ تتجــاوز أرصدتهم 
ممــا أدى إلــى إفالس عــدد كبير من 
المؤسســات األمر الذي دعا إلى إنشاء 

أول بنك حكومي بالبندقية .
ٌأنشئ أول بنك في العالم في البندقية 
واكن يدعى بانكو دي جيرو عام 1587، 
ُأنشــئ بنك أمستردام عام  وبعد ذلك 
1609 . وفــي عــام 1619 ُأنشــيء 
الثامن عشــر  القرن  إيطاليا، ومنذ  في 
يــزداد تدريجيا واكنت  البنوك  أخذ عدد 
أفراد  يمتلكهــا  مؤسســات  أغلبيتها 
وعائالت, واكنت القوانين تقضي بحماية 
المودعيــن بحيــث يمكن الرجــوع إلى 
البنوك  هذه  ألصحــاب  الخاصة  األموال 

في حالة إفالسها .

كما لعبت الثــورة الصناعية دوًرا مهًما 
في توســيع البنــوك ونموهــا وكبر 
حجمها مما سمح لها بخدمة قطاعات 
اقتصادية واسعة، وتواصل التطور الذي 
عرفتــه البنوك حيث شــهدت المهنة 

المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية 
تغيرات كبيرة فــي طبيعتها وأدواتها 
وتقنياتهــا، باإلضافة إلى مختلف أنواع 
البنــوك األخرى التي ظهــرت، ولم يعد 
األمــر يقتصر على البنــوك حيث تواجد 
في لك بلد من بلــدان العالم مجموعة 
التي تتكفل  الشراكت والمؤسسات  من 
النقود وتعبئة مــوارد المجتمع  بحفظ 
مــن األموال وســد حاجــات البالد من 
مختلف أنــواع االئتمان المتفاوتة اآلجال 
وإنشــاء وســائل الدفع المتداولة بين 
األفــراد وهــذه الشــراكت، ولك هذه 
المؤسســات تدخل ضمن إطــار الجهاز 
المالــي والمصرفي والذي يشــل أحد 
أهم اآلليات التي تدعم النمو االقتصادي 
نظرا الرتباطــه بأهم عامل في العملية 

االقتصادية وهو العامل المالي.

معلومات عن نشأة البنوك

45



دور البنوك في االقتصاد
تلعب البنوك دور الوسيط فى العمليات المالية حيث تقوم:

بإقراض المال إلى االشــخاص أو الشــراكت أو حتى الحكومات، 
ولكن بعض البنوك تختص في إقراض األشخاص فقط والبعض 
اآلخر للشــراكت أو الحكومات وهناك من البنوك ما يقرض لك 

هؤالء.
بقبول الودائع التي تدفع عند الطلب أو آلجال محددة، وتزاول 
عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف 
خطة التنمية، ودعم االقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية 
االدخار واالســتثمار المالي في الداخــل والخارج بما في ذلك 
المساهمة في إنشاء المشروعات، وما تستلزمه من عمليات 
مصرفيــة وتجارية ومالية، وفقًا لألوضــاع التي يقررها البنك 

المركزي .

أنواع البنوك
تنقســم البنوك إلى نوعين رئيســين هما البنــوك التجارية 

والبنوك المتخصصة.

البنوك التجارية
تحوي البنوك التجاريــة تقريبا ثلث األصول المالية من مجموع 
جميع المؤسسات المالية في االقتصاد، ومن خالل تلك البنوك 
تمــرر الدول سياســتها النقدية الُمتبعــة و تقديم خدمات 
مالية بشل أفضل وأوسع من باقي المؤسسات المالية، كما 
يســتطيع أن يلبي لك من الحاجات االئتمانية والدفع والتوفير 

تعتبر البنوك المركزية في العالم 
المرجع الرئيسي للبنوك التجارية.

لكمة البنك لكمة إيطالية وتعني 
الطاولة أو المنضدة.

تسيطر الواليات المتحدة األمريكية 
والصين على أكبر 10 بنوك

في العالم.
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لل من األفراد واألعمال والحكومات .
أما البنــوك المتخصصة مثــل البنوك الزراعيــة والتي تقدم 
خدمات مصرفية لعمالئها في مجال الزراعة، البنوك الصناعية 
التــي تتخصص فــي إقراض المنشــآت الصناعيــة بالقروض 
الطويلة و المتوســطة األجل الالزمة لشراء المعدات و اآلالت 
اإلنتاجية، البنوك العقارية تهتم هذه البنوك بتمويل أنشــطة 
البناء والتشييد والمســاهمة وتقدم هذه المصارف قروضًا 
وتســهيالت للمواطنين بهدف إنشــاء المساكن والعمارات ، 

وغالبًا ما تقدم قروضًا آلجال طويلة تتجاوز العشر سنوات.

أكبر عشرة بنوك على مستوى العالم من ناحية رأس المال
بنك التجارة واالقتصاد الصيني ويبلغ رأس ماله 277.514 	 

مليار دوالر أمريكي .
بنك أوف أمرياك ويبلغ رأس مالــه 195.933 مليار دوالر 	 

أمريكي .
بنك أتش أس بي سي بالمملكة المتحدة ويبلغ رأس ماله 	 

176.788 مليار دوالر أمريكي .
بنك الصين لإلنشــاءات ويبلــغ رأس ماله 165.234 مليار 	 

دوالر أمريكي .

بنك الصين ويبلغ رأس ماله 165.087 .	 
بنك جاي بي مورغين شــاز بالواليات المتحدة ويبلغ رأس 	 

ماله 159.615 .
بنك سيتي جروب بالواليات المتحدة ويبلغ 140.698 .	 
بنك ويلز فارغو بالواليات المتحدة ويبلغ 112.365 .	 
بنك سانتاندر بأسبانيا ويبلغ 109.862 .	 
بنك ميتسوبيشي يو أف جاي ويبلغ 105.412 .	 
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البنك السعودي لالستثمار يقيم 
الحفل السنوي الـ40 لموظفيه

أقام البنــك الســعودي لالســتثمار الحفل الســنوي الـ40 
لموظفيه يوم الجمعة 26 فبرايــر بمدينة الرياض في فندق 
الفيصلية بحضــور عدد كبير من منســوبي البنك وقياداته، 
إذ يحرص البنك على إقامة الحفل بشــل سنوي تعزيزًا لقيم 
التواصل بين موظفي البنك مما يعكس روابط اإلخاء والمحبة 
التي تجمع بين اكفة الموظفين ورفع الروح المعنوية لديهم، 
بما يحقق مبدأ العمل الجماعي والفاعلية في العمل وزيادة 
اإلنتاجيــة والذي ينعكس بالمقابل بشــل إيجابي في تقديم 
أفضل الخدمات وبناء العالقات مع العمالء بما يلبي حاجاتهم 

ومتطلباتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وقد تم خــالل الحفل تكريم الموظفين الذيــن خدموا البنك 
لمــدة عقد وعقديــن وثالثة عقود، في لمســة وفاء على 
ما قدموه طوال فترة عملهم في البنك، كما شــهد البنك 
العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية التي تمت في جو 
عائلي يعكس الروح التي يتمتع بهــا موظفو البنك، ويؤكد 
على أن البنك السعودي لالســتثمار يستحق وبجدارة حصوله 

على جائزة أفضل بيئة عمل لمدة عامين على التوالي.
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“رمضان” الشهر المقدس للمسلمين 
يتفقون في العبادة ويختلفون في 

الطقوس

شهر َرَمضان هو الشــهر التاسع في 
شــهر  بعد  يأتي  الهجــري  التقويــم 
شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند 
السنة  باقي شــهور  المســلمين عن 
الهجرية. فهو شهر الصوم، يمتنع في 
أيامه المســلمون عن الشراب والطعام 
والجمــاع مع االبتعاد قدر المســتطاع 
عن المحرمات مــن الفجر وحتى غروب 

الشمس.
كما أن لشــهر رمضان ماكنة خاصة في 
تراث وتاريخ المسلمين ؛ ألنهم يؤمنون 
أن بدء الوحي وأول مــا نزل من القرآن 
على النبي محمــد بن عبد الله - صلى 
الله عليه وســلم - اكن في ليلة القدر 
من هذا الشهر في عام 610 م، حيث 
اكن الرســول صلى الله عليه وسلم في 
غــار حراء عندما جاء إليــه الَمَلك جبريل، 
ِذي َخَلَق(واكنت  َك اَلّ وقال له)اْقَرْأ ِباْسِم َرِبّ
هذه هي اآلية األولــى التي نزلت من 
القرآن، والقرآن أنزل من اللوح المحفوظ 
ليلــة القدر جملة واحــدة، فوضع في 

بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان، 
ثم اكن جبريل ينزل بــه مجزًأ في األوامر 
والنواهي واألســباب، وذلك في ثالث 

وعشرين سنة.

موائد اإلفطار في السعودية:
الرمضانية  الســعوديين  موائــد  تتميز 
لكن  المتميــزة،  األطباق  بالعديد مــن 
يظل طبق الشوربة قاسمًا مشتراك على 
موائد الســعوديين منذ عقود وحتى 
اليــوم، بل إن هذا الطبــق أصبح يقدم 
يوميــا على مائدة اإلفطــار الرمضانية 
وفي لك الفصول التي يحل فيها شهر 
الصوم، في حين احتل طبق الفول في 
العقود األخيرة ماكنا على موائد اإلفطار 
في رمضان كمــا اكن يحتلها في األيام 
العادية، كما استحوذت العصائر واأللبان 
ومنتجاتهما على حيــز من اهتمامات 
األسر خالل شــهر الصوم خصوصا في 
مثل هــذه األيام، حيث األجــواء الحارة، 
وأصبحت من متطلبات مائدتي اإلفطار 

والسحور. 

وعرف اآلبــاء واألجداد طبق الشــوربة، 
واســتخدموه عند اإلفطار في رمضان، 
خصوصا عندما يحل شــهر الصوم في 
فصــل الشــتاء، واكن يعد مــن القمح 
المجروش ويضاف إليه البصل والطماطم 
األســود  والفلفــل  اللحــوم  وقطــع 
والليمــون األســود وبعــض البهارات، 
وفي العقود األخيرة تفننت ربات البيوت 
في إعداد أطبــاق منوعة مختلفة من 
هذا الحســاء، فظهرت شوربة العدس، 
والفطــر، والــذرة، والخضــراوات. لكن 
الشــوربة المعدة من الشــوفان تظل 
هي األكثر طلبا وإعــدادا في المطبخ 

الرمضاني في السعودية. 
ورغم أن الشــوربة يفضــل تناولها في 
األجــواء البــاردة مضافا إليهــا الفلفل 
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تجــد  أنهــا  إال  المطحــون،  األســود 
اإلقبال ذاته حتى في األجواء الســاخنة 
المشــابهة لألجــواء الحاليــة التي حل 
فيها شهر الصوم، فقد اكنت الشوربة 
وستظل سيدة مائدة اإلفطار الرمضاني 
في المنازل الســعودية، بل إنه ال يمكن 
للســاكن تناول إفطار رمضان إال بوجود 
الشوربة على المائدة، بل يشعر البعض 
بأنه لم يفطــر ما دام لــم يتناول هذا 

الطبق. 
وتحرص بعض األســر في الســعودية 
على تزيين مائدة اإلفطار بطبق الفول 
ضمن األطباق الرمضانية المعتادة، سواء 
تلك التي يتــم إعدادها في المنازل أو 
تقدم  التي  المطاعــم  مــن  بإحضارها 
أنواعا من الفول الخالص المسمى فول 
الجــرة، أو بإضافة مــواد معه تعطيه 
نكهة ومذاقا ومنها “القالبة” و“فول 
التاوة”، والفول المشل، ولك نوع يضاف 
إليه الســمن البري )الحيوانــي( أو زيت 
الزيتون، مع سلطة مطحونة حارة معدة 

من الطماطم والفلفل، والطحينة. 
أرغفة  الفول مع  ويفضل كثيرون تناول 
الخبز الشعبية المعروفة باسم التميس 

أو خبــر البــر. وظهــرت مؤخــرا أنواع 
من الفــول حملت أســماء دول ومدن 
الفول  فهنــاك  بإعدادها،  اشــتهرت 
اللبناني  الرمل  وفول  والسوري  األردني 
نــار مدفونة  يتــم تجهيزه على  الذي 
بالرمل، والفول اإلســكندراني، والفول 
الذي يقول عنــه معدوه  الســوداني 
“إذا خلــص الفول أنا ماني مســؤول”، 
إليه  المضاف  التاوة  تناول فول  ويفضل 
الطماطم والبقدونس والبصل والفلفل 
بالمقالة، في حين يفضل  الحار، ويعمل 
المصابــون بأمراض الضغط والســكري 
تناول فول الجرة سادة من دون إضافة 
أي مــواد عليه خصوصــا الملح حتى ال 
يتسبب ذلك في أي متاعب صحية لهم. 
وتنتشر محالت الفول في معظم المدن 
محالت  وحملــت  الســعودية،  والقرى 
ماركة خاصة بأطباق الفول التي تعدها، 
كما اشــتهرت أحياء وشــوارع باحتضان 
للفول،  مخصصة  وبوفيهــات  مطاعم 
وتتبعهــا مخابز تقــدم أرغفة التميس 
بنوعيه األبيض واألســمر أو الخبز الرقيق 
المعروف باســم الملوح، وعادة يطلب 
مع طبق الفول الشاي السادة أو الشاي 

بالحليب، باإلضافة إلى صحن يحتوي على 
قطع من البصل النيئ والفلفل األخضر 

الحار. 
واأللبــان  العصائــر  واســتحوذت 
ومنتجاتهما على حيــز من اهتمامات 
األســر السعودية خالل شــهر رمضان، 
الموائــد  متطلبــات  مــن  وأصبحــت 
بسبب  والسحور  اإلفطار  الرمضانية في 
األجــواء الملتهبة التي حل بها شــهر 
الصوم هذا العام، وللعام السادس على 
التوالي، ويتم تأمين العصائر من معاصر 
متخصصة أو إعدادها في المنازل، في 
حين يتم شراء األلبان من األسواق الكبرى 
ونقاط البيع في التموينات داخل األحياء 

في يوم توزيعها. 

الموائــد الرمضانيــة فــي العالــم 
اإلسالمي:

من المعــروف عن لك بلــد ولك دولة 
أنها تشتهر ببعض من المأكوالت التي 
تميزها عــن المناطق األخــرى والدول 
األخرى ، وكما تعــد تلك المأكوالت من 
التي قد نجدها على  األطباق  أشــهر 
الرمضانية بشل دائم ومستمر  المائدة 
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، ذلك لكونها من أفضل المأكوالت في 
تلك الــدول ، وذلك ما ســوف نعرضه 
عليكم من خالل هذا التقرير حيث سوف 
نعــرض لك دولــة وأشــهر المأكوالت 

فيها:

مصر
الفــول المدمس تشــتهر مصر دائما 
وخاصة لدى الدول األخرى بأطباق الفول 
المدمــس التي تجذب الســائحين من 
الدول األخرى عليها عند مجيئهم لمصر 
وذلك لكونه من أشــهر األطباق فيها، 
والجديــر بالذكر أن ذلك الطبق يعد من 
أساســيات مائدة الســحور في شهر 

رمضان .

دول الخليج:
بينما يشتهر دول الخليج بأطباق الكبسة 
واللحــم والمكبوســة والدجاج وغيرها 
المأكوالت، والتي تشتهر بها  من تلك 
دول الخليج بشــل كبير وتشتهر على 

المائدات الرمضانية فيها .

المغرب:
تشــتهر دولة المغرب بحســاء الحمص 
المغربــي ، ذلك الطبــق المميز بالكثير 
من األنواع الخضروات والمكونات األخرى 
والتي تجعله دائما من األطباق الرئيسية 

على المائدة .

فلسطين:
بينما تشتهر فلسطين بالمقلوبة والتي 
تعد عبــارة عن أرز بالدجــاج والباذنجان 
والــذي يعــد مــن األطباق الرئيســية 
والدائمة في الشهر الكريم وذلك في 

فلسطين .

سوريا :
تشــتهر بخليط الــرز والصنوبــر وفتة 
الزبادي الشــهية والدجاج باألرز وغيرها 
من المأكوالت الشــهية األخرى الكثيرة 
التي قد نجد الكثيريــن ينجذبون إليها 

من أهل البلد .

الجزائر:
اللحم  بطواجن  العربية  الجزائر  تشــتهر 
والتــي تعــد ببعــض مــن الياميش 
والمكســرات  الزبيب  مــن  الرمضانــي 
والمشمشــية والتي تضــاف لطواجن 

اللحــم أثنــاء الطهي وهــي تعد من 
أشهى المأكوالت في الجزائر .

الهند:
من الــدول التي قد تكون أجنبية ولكن 
ينتشر فيها اإلسالم والمسلمين وعادة 
الصيام دولة الهند ، وتعد من أشــهر 
المأكوالت فيها باكورا والتي هي عبارة 
عن خضروات مقلية وتكون مقرمشــة 
وهي تعد من المأكــوالت التي تتميز 

بها الهند .
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قام الفريق التطوعي للبنك الســعودي لالستثمار باعداد "ســلة رمضان" التي تقدم للمحتاجين وتحتوي لك سلة على 

مواد غذائية متاكملة تكفي ألســرة اكملة خالل شــهر رمضان المبارك ، ويعتبر برنامج "ســلة رمضان" إحدى المبادرات 

السنوية األساسية التي يقدمها البنك وتهدف لتحقيق سياسات االستدامة )عون( والتي تمثل أحد المرتكزات األساسية 

التي يقوم عليها نشاط البنك.
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sale within neighborhoods on 
the day of distribution.

Ramadan meals in the Islamic 
world:
It is known that each country 
and state has its own tradi-
tional food that distinguishes 
them from other regions and 
other countries. These foods 
are most famous dishes that 
are found on the table of Rama-
dan permanently and continu-
ously, being of the best food in 
those countries. What we are 
introducing through this re-
port, where we will show some 
states and the most popular 
food in each. 

Egypt
Egypt is famous for cooked 
beans dishes that attract 
tourists from other countries, 
when they visit Egypt, because 
it is one of the popular dishes 
in Egypt. It is worth mention-
ing that this dish is one of the 

basics of Suhoor during Rama-
dan.

Gulf countries:
Gulf countries are known of 
Ramadan dishes like Kabsa, 
meat, Makboos , chicken and 
other foods.

Morocco:
Morocco is famous for chickpea 
soup, that special dish with lots 
of vegetables and other ingre-
dients, which always make it 
one of the main dishes on the 
table.

Palestine:
Palestine is famous for ”ma-
gluba”, which consist of rice, 
chicken and eggplant. It is one 
of the main and permanent 
dishes in the holy month in 
Palestine.
Syria:
Syria is famous for a mixture of 
rice and pine nuts, the appetite 
yogurt gesture and chicken 

with rice and other food from 
the many other delicacies that 
we may find many people are 
attracted to it.

Algeria:
Algeria is famous for bowels of 
meat, to which they add some 
dried fruits consist of raisins, 
nuts and apricot during cook-
ing. It is one of the best foods 
in Algeria.

India:
India is one of countries that 
Islam and Muslims fasting 
spread out. One of its famous 
foods is Bakura, which consists 
of crispy fried vegetables. It 
is one of the famous foods in 
India.
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housewives became devised in 
the preparation of a different 
variety of soup dishes such as 
lentil soup, mushrooms, corn, 
and vegetables. However, oats 
soup remains the most favorite 
in Ramadan kitchen in Saudi 
Arabia.
Although soups are best in cold 
weather with ground black pep-
per, but it is also desirable in 
hot weather. Soup was and will 
remain the dominant of Iftar 
in Saudi Arabia. However The 
Saudi can’t afford Iftar if there 
is no soup on the table, while 
some feel that they did not take 
Iftar , if soup dish is ”absent”.
 Some families in Saudi Arabia 
are keen to ”decorate” Iftar 
with beans dish among the 
usual Ramadan dishes, both 
those prepared at home or at 
restaurants that serve kinds of 
pure beans called Jar beans or 
by adding materials with it to 
give it flavor and taste, includ-
ing the ”gilaba” and ” tawah ” 

and mixed beans. They add nat-
ural ghee )animal ghee( to each 
type or olive oil with crushed 
salad prepared from tomatoes, 
peppers, and ”tahina”.
Many people prefer to eat 
beans with popular loaves of 
bread known as the Tamees 
or ”Bur. Recently, some new 
types of beans appeared in 
Saudi Arabia. These new types 
have got the names of famous 
states and cities, like Jordanian 
and Syrian beans, Lebanese 
sand beans, which is prepared 
on fire buried with sand, and 
Eskandarani beans and pea-
nuts. Shops selling prepared 
beans say, ”If beans run out, it 
is not my fault”.
 -Tawah- beans which is pre-
pared by pan preferable to eat 
after adding tomatoes, parsley, 
onion, and chili. People who 
suffer from blood pressure 
and diabetes prefer to eat 
Jar beans without adding any 
materials that may cause any 

health problems for them.
Beans shops spread in most 
towns and villages of Saudi 
Arabia. Some shops are known 
for their special dishes of 
beans, also some neighbor-
hoods and streets are known 
to embrace restaurants ”spe-
cialized” in beans, followed by 
bakeries offering white and 
brown”Tamees bread” or thin 
bread known as a ”almaloh”. 
People usually order a cup of 
tea with beans dish, and a dish 
containing pieces of raw on-
ions, and green chilies.
Juices, milk and milk products 
grasped the attention of Saudi 
families during the month of 
Ramadan, and became one of 
Ramadan table requirements in 
Iftar due to the hot atmosphere 
of Ramadan this year, for the 
sixth consecutive year. Juices 
is obtained from specialized 
shops or prepared at home, 
while milk is purchased from 
super markets and points of 
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 Ramadan,”The Holy Month“
 for Muslims.. Same Worship,

 Different Rituals

 Ramadan is the ninth month in 
Higri Calendar. It comes after 
Shaaban. It is a distinct month 
for Muslims worldwide. It is the 
month of fasting, where Mus-
lims abstain food, drink and 
sexual intercourse from dawn 
until sunset, and stay away 
from taboos as much as possi-
ble during the time of fasting.
 The month of Ramadan has 
also special status in the herit-
age and history of Muslims, 
because they believe that the 
beginning of revelation of the 
Holy Quraan to Prophet Mo-
hammed bin Abdullah - peace 
be upon him - was on The 
Night of Power )Laylat al-Qadr( 
of Ramadan in the year 610, 
where the Prophet was in Hira 
cave when the angel Qabriel 

appeared and said to him 
”Read the Name of Your Lord 
who created“. That was the first 
Verse of the Holy Quraan. The 
Holy Quraan has been revealed 
from the Preserved Tablet total-
ly, then put in the Honor house 
in the lowest heaven on the 
night of Ramadan, then Qabriel 
inflicts fragmented the do’s and 
don’ts and the reasons, along 
twenty-three years.

Iftar in Saudi Arabia:
 Saudi meals in Ramadan con-
sist of many distinctive dishes, 
but soup dish remains a com-
mon denominator on the Saudi 
tables for decades and until 
today, this dish has become 
served daily at Ramadan table 
regardless of the season, while 

beans dish took place in recent 
decades on the Iftar in Rama-
dan as well as in normal days. 
Juices, milk and milk products 
also grasp attention of families 
during the month of fasting, 
especially in hot weather.
Parents and grandparents 
knew soup dishes, and used 
to serve in Ramadan’s Iftar, 
especially when Ramadan 
comes winter. They used to 
prepare it with cracked wheat, 
onion, tomato, pieces of meat, 
black pepper, lemon and some 
spices. In recent decades, 
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“ البنك السعودي لالستثمار” يعلن عن نتائج اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة 

على زيادة رأس مال البنك 

أعلـن البنـك السـعودي لالسـتثمار نتائـج اجتمـاع الجمعية 
العامـة غيـر العاديـة والتـي عقـدت فـي تمـام السـاعة 
20:00 بتاريخ 1437/06/26هـ الموافق 2016/04/04 
م فـي المركـز الرئيسـي، شـارع المعذر، الريـاض حيث اكنت 

نتائـج التصويـت علـى جدول أعمـال الجمعيـة اكلتالي:

إلــى . 1 اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  الموافقــة 
المســاهمين بشــأن نشــاطات البنــك خــالل الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م.

الموافقــة علــى تقريــر مراجــع حســابات البنــك عــن . 2
الســنة المنتهية فــي 2015/12/31م.

ــة الموحــدة عــن . 3 ــم المالي الموافقــة علــى القوائ
ــي 2015/12/31م. ــة ف ــنة المنتهي الس

ــنة . 4 ــن الس ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم إب
2015/12/31م. فــي  المنتهيــة 

ــة . 5 ــس اإلدارة المبني ــة مجل ــى توصي ــة عل الموافق
ــي  ــار مراجع ــة باختي ــة المراجع ــة لجن ــى توصي عل
حســابات البنــك لعــام 2016م )الســاده كــي بــي 
ــاوس  ــس ووتره ــراكئه، براي ــوزان و ش ــي الف إم ج
ــع ســنوية،  ــة الرب ــات المالي ــرز(، وفحــص البيان كوب

ــم. ــد أتعابه وتحدي

ــال . 6 ــغ 3,240,000 ري الموافقــة علــى صــرف مبل
ــن  ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــأه ألعض ــعودي كماكف س
العــام المالــي 2015م بواقــع 360,000 ريــال 

ــو. ــل عض ــعودي ل س

الموافقــة علــى التعديــالت علــى قواعــد اختيــار . 7
عضويتهــم  ومــدة  المراجعــة  لجنــة  أعضــاء 

ــة. ــل اللجن ــلوب عم وأس

الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة حســب . 8
اقتــراح مجلــس اإلدارة بواقــع 0.75 ريــال للســهم 
ــن  ــبة 7.5 % م ــزاكة بنس ــم ال ــد خص ــد بع الواح

ــات  ــي توزيع ــهم بإجمال ــمية للس ــة االس القيم
ــعودي. ــال س ــون ري ــا 487.5 ملي قدره

الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك مــن . 9
 7,000 إلــى  ســعودي  ريــال  مليــون   6,500
مليــون ريــال ســعودي وذلــك بمنــح ســهم 
ــاهمون  ــه المس ــهم يمتلك ــل 13 س ــد مقاب واح
المقيــدون بســجالت تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة علــى أن يتــم تغطيــة الزيــادة 
فــي رأس المــال بتحويــل مبلــغ 500 مليــون ريــال 
ــي  ــا ف ــاة كم ــاح المبق ــد األرب ــن بن ــعودي م س
تجميــع  يتــم  أن  2015/12/31م. علــى  تاريــخ 
كســور األســهم وبيعهــا علــى المســاهمين 
ــك يرتفــع عــدد األســهم مــن 650 مليــون  وبذل

ــهم. ــون س ــى 700 ملي ــهم إل س

م . 10 لنظــــا الموافقــة علــى تعديل المادة )6أ( مــن ا
دة. يــــا للز وفقـــا  للبنـــك   األســـاسي 
وســيكون اســتحقاق لك مــن منحة األســهم واألرباح 
النقديــة للمســاهمين المســجلين بســجالت البنــك 
ــة  ــاد الجمعي ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــي نهاي ــا ف كم
ــن 1437/06/26هـــ  ــة االثني ــر العادي ــة غي العام

الموافــق2016/04/04 م.

ــهم . 11 ــمل أس ــن تش ــة ل ــاح النقدي ــأن األرب ــا ب علم
ــس  ــوم الخمي ــي ي ــا ف ــيتم توزيعه ــة، وس المنح
2016/04/07م. الموافــق  هـــ   1437/06/29
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يشرفنا أن نضع بين يديكم اإلصدار الجديد 
لمجلة البنك لنزيــد أواصر المحبة والوالء 
للبنك المعطــاء، نحاول في هذا العدد 
أن نواكب العصــر وأن تكون المجلة مرآة 
مشــرفة لما يقوم به البنــك من أعمال 
ونشــاطات مكنتــه من احتــالل ماكنة 
المصرفية على  مرموقة فــي قطــاع 
مســتوى المملكة والمنطقة، كما أزدان 
هذا العــدد بتطبيق العالمــة التجارية 
الجديــدة للبنك التي تتميز بالبســاطة 
واالحترافيــة لنطلــق عصــرًا جديدًا من 

التميز ستكونون أنتم صناعه معنا .
في هذا العــدد غيرنا اللمحــة العامة 
للشل المعتاد في المجلة، لنبرهن لكم 
بأننــا نطور ونعمل علــى خدمة األفاكر 
المتميــزة لنكون على قــدر الثقة التي 
منحتمونا إياها، لذا نعلن أنه ومن العدد 
القادم سيتم فتح باب المشاركة الاكملة 
لكــم على صفحــات مجلتكــم لتكونوا 
اءها، وســيتم ذلك  صناعها وليــس ُقرَّ
عبر اإلعالن الذي ســيعمم الحقًا وسيتيح 
للجميــع نثــر إبداعاته و وضــع بصمته 
المتميزة في العدد القادم ليكون جهدًا 

جماعيًا نتقنه ونتلقاه.

أعزائي القراء حرصنــا في هذا العدد أن 
نكون أكثر شــمولية وأن نركز بشل أكبر 
االقتصادية  والتقارير  المعلومــات  على 
لتعكــس النشــاط الذي نقــوم به، كما 
حاولنا إبراز جهود المسؤولية االجتماعية 
التي نتميز بها تحت مظلة االســتدامة، 
وتميز عددنا بكــم كبير من الجوائز التي 
حصل عليها البنك في شــتى المجاالت 
بنــك متميز في شــتى  بأنه  ليبرهــن 
األنشــطة ، لذا وجب علينا إبراز ذلك في 
هذا اإلصــدار لتعزيز االنتماء والثقة لدى 

عمالئنا وموظفينا .
الندعــي كمــال عملنــا لكننا نســعى 
إلــى ذلــك وال ســقف لطموحنــا، لذا 
سنعاهدكم أن نواصل العمل والتطوير، 
ينتظره  تفاعليًا  منبرًا  »االستثمار«  لتكون 
الجميع لك نصف عــام لنلتقي على خير 

ومحبة ..
ولك عام وأنتم بخير.   

مجموعة االتصال المؤسسي

مجلة االستثمار 
“مرآتكم”

66





إدارة  مجلــس  اجتماعــات  فــي 
وأنا أسمع  السعودي لالســتثمار  البنك 
من إخواني فــي إدارة البنــك القضايا 
المتعلقة ببطاقات االئتمان ال بد أن أحدا 
من زمالئــي أعضاء المجلس لمحني وأنا 
أحاول إخفاء ابتســامة مــا. وبالطبع لم 
يكن أحد يمكن أن يخمن سبب ابتسامتي 
تلــك، ولم بــدت تلك االبتســامة خالل 

الحديث عن بطاقات االئتمان. 

أنني  مصدر تلــك االبتســامة تذكرني 
بدائية  أعرف نســخة  ومنذ طفولتــي 
من شــيء قريب من النســخة الحالية 
لبطاقات االئتمــان. بطاقة االئتمان في 
طفولتــي لم تكن، كحالنــا هذه األيام، 
من اللدائن البالســتيكية، بل عصا، هي 

عبارة عن جريدة من جريد النخل. 

اكن الشــراء مــن باعة البلــدة معظم 
الوقت بأجل. من أجــل ذلك ابتدع أهل 
بلدتنا وسيلة لحفظ الحقوق بين الباعة 
والمشــترين، خصوصــا أن جلهم اكنوا 
أميين، ولم يكن باســتطاعة الناس خالل 
تعاملهــم اليومــي أن يحضــروا اكتبا 
ليســجل حقوق الباعة على المشترين، 
لما اكن عليهم  المشترين  ويثبت سداد 
من دين . بالطبع لم تتمتع تلك الوسيلة 
بمرونة البطاقة االئتمانية الحالية، فهي 
ســجل لحقوق بائع معين، على شخص، 
معين لسلعة معينة، ولنوع معين من 

تلك السلعة.
 فــي مطلع فصل الصيــف كنت أقود 
والدي )رحمه الله رحمة واســعة(، واكن 
كفيفا، إلى داكن البقال الذي نبتاع منه 
يوميا  يجلبها  التي  وفاكهتنا  خضرواتنا 
من مــزارع وبســاتين القطيــف. ويتم 
االتفــاق على ما ســنبتاعه من الرطب 
خالل فصل القطاف. كما نتفق على نوع 
الرطب - خالص أو شيشــي أو خنيزي أو 
غيرها. ونسمي ما نتفق عليه “الرتبة“، 
نسبة إلى أمر مرتب سلفا. اعتاد والدي 
أن يقرر أن يكــون حظنا من الرطب في 
موســمه لك يوم بمقدار مقياس الوزن 
آنذاك وهو الربعة, أي ما يقرب من أربعة 
أرطــال، نصفها ألهل البيــت، والنصف 
اآلخر ضيافة لزوارنا الدائمين من األقرباء 
والجيران ، حيــن يجتمعون في بيتنا، مع 
قهوتهم بعد لك صالة عصر )ونسمي 
ذلك “فوالة العصر”، نســبة إلى الفأل 

الحسن(. 
اكن علي أن أحمل ســلتي الصغيرة مع 
جريــدة النخــل أذهب بهــا إلى داكن 
البقال، بعد رجوع حافلــة العائدين من 
بساتين القطيف، ألخذ رتبتنا من الرطب. 
يزن البقال الســلة أوال، ثم يضع مثاقيل 
الرطلين في كفة ميزانه، ويغرف الرطب 
بلكتا يديه ويضعه في الســلة . وعندما 
يســتقيم الميــزان، يدفع إلى بالســلة 
ويتناول مني جريدة النخل “ فيفرضها” 
بســكينته، أي يحدث فــي جانبها ُثلمًا، 

ولك “فرض” أو ثلم يمثل نصف ربعه أي 
حوالي رطلين. 

في آخر لك شــهر كنت أقــود والدي 
الــداكن مصطحبيــن معنا  إلى صاحب 
عصانا االئتمانيــة. يطلب مني والدي أن 
أعد الثلم التي على العصا أوال، ثم يمد 
يده إلىَّ طالبا العصا ويبدأ في تحسس 
الثلم )أو الفروض( ويعدها في ســره، 
ثم يعطي العصا إلى البقال ليعد الثلم 
بــدوره. وبعد أن نتفق على عدد الثلم، 
يدفع والــدي للبائع ثمن ما اشــتريناه 
بأجل. وفي الحال يقول له والدي بلهجة 
شــبه آمرة: “ إســحت.” أي اكشط آثار 
الثلــم. فيأخذ البائع ســكينته ويجريها 
علــى جانب العصا الذي عليــه آثار الثلم 
مــن أعالها إلى أســفلها، ثم يعيدها 
إلينا قائال: “َســَحت.” أي: لقــد أزلت آثار 
الثلم. فيأخذ والدي العصا ويجري سبابته 
وإبهامه علــى جانبيها من أعالها إلى 
أدناهــا، ليتأكد من خلوهــا من الثلم، 
وهو بذلك يطمئــن أن البقال قد أثبت 
أننا ســددنا ما علينا من ديون، وفتح لنا 

صفحة جديدة في دفتر الحسابات. 

عبدالله بن جمعة - رئيس مجلس اإلدارة
البنك السعودي لالستثمار

“ الفرض” : عصا االئتمان
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