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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 and 
services to each of our customers.

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

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

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

and preferences in order to evolve and improve.

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

extra mile.
• We recognize individual contribution and we support 

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

build the  smartest solutions.

رؤيتنا ورسالتنا
التوسـع فـي منتجـات وخدمـات البنـك السـعودي لالسـتثمار 

وتطلعاتـه للمسـتقبل يتطلـب رؤيـة مسـتقبلية مبتكـرة:

السهولة والمالءمة

رؤيـتنــا
تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من عمالئنا.

رسـالتنـا
تجاه عمالئنا

نجعل المصرفية سهلة لتالئم لك عميل من عمالئنا.  •

نتسم بالمرونة والتكيف والتجاوب لتقديم ما يالئمهم.  •

نستمع لعمالئنا، ونتفهم احتياجاتهم ورغباتهم للتحسين   •
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
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درٌس مستفاد:
تكييف االستراتيجيات 

لمواءمة الظروف 
مرَّ العالم أجمع بتجربٍة قاسية خالل األشهر القليلة الماضية حين شهد جائحًة لم نشهد لها مثياًل في العصر الحديث. 
دًة االقتصاد العالمي  لم يقتصر خطر فيروس كورونا المستجد على صحة وسالمة البشر فقط، بل امتدت آثاره مهدِّ

بمخاطر الركود والنفقات غير المخطط لها.

بالدنا  بأن  أعتز  -والذي  الجائحة  شلكته  الذي  الكبير  التحدي 
أولوية  هو  فيه-  نجحت  قد  السعودية  العربية  المملكة 
اإلنسان، وهو ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين في 
أجمع.  والعالم  ومقيميها  المملكة  مواطني  إلى  لكمته 
عليها  برهنت  بل  لكمات،  محض  تكن  لم  المقولة  هذه 
المبادرات  من  كبيرة  مجموعة  عبر  الله-  دها  -أيَّ الدولة 

والقرارات لدعم قطاعي الصحة واالقتصاد.

ُمستلهمًا  الجائحة،  هذه  في  حاضرًا  البنكي  القطاع  اكن 
البنك  دعم  ومن  الرشيدة  القيادة  توجيهات  من  خطاه 
السعودي  العربي  النقد  )مؤسسة  السعودي  المركزي 
سابقًا(، فظهرت إلى العلن مبادرات دعم صندوق الوقف 
الصحي والصندوق المجتمعي بأكثر من 260 مليون ريال، 
لمدة  الصحيين  الممارسين  ألبطالنا  المستحقات  وتأجيل 
ثالثة أشهر. ومن ضمن المبادرات القّيمة التي أعلن عنها 
ريال،  مليار   50 تجاوزت  والتي  السعودي  المركزي  البنك 
الوطني  االقتصاد  مكونات  دعم  على  القطاع  عمل  حيث 
والمشاريع  والصغيرة  المتوسطة  والمنشآت  الشراكت  من 
الناشئة لتمكينهم من تجاوز هذه األزمة والمساهمة في 

التعافي من آثار هذه الجائحة.

الجائحة  ت من هذه  التي تشلكَّ التحديات  الرغم من  وعلى 
التنفيذية  استراتيجيتنا  على  الجليُّ  أثرها  لها  اكن  والتي 
ذاته  الوقت  أنها في  إال  األول،  عامها  تزال في  ال  والتي 
التطبيق  مثل  باقتناصها،  نعتز  فرصًا  اتها  طيَّ في  حملت 
حيث  األعمال من  استمرارية  لخطة  المقاييس  باكفة  الناجح 
إعادة هيلكة مقرات العمل وسير األعمال لمواءمة اإلجراءات 

االحترازية، ورفع نسبة اعتماد العمالء على القنوات الرقمية، 
د من آثار الجائحة على عملياتنا. هذا النجاح ما  األمر الذي حيَّ
اكن ليتم لوال جاهزية البنية التحتية الرقمية المتطورة التي 
يملكها البنك ضمن راكئز التحول الذي نسعى لتحقيقه عبر 

استراتيجيتنا التنفيذية. 

ال شك بأن رأس المال البشري هو المحور األول الذي ترتكز 
والممكن  األول  الدفاع  خط  هو  إذ  لكيًا؛  استراتيجيتنا  عليه 
اكفة  في  إليه  نسعى  الذي  التحول  تحقيق  في  الرئيس 
المجاالت، وقد اكنت هذه الجائحة بمثابة اختبار لقدرتنا على 
األداء  مستوى  بنفس  العمل  ظروف  متغيرات  مع  التكيف 
وتقديم أفضل الخدمات البنكية لعمالئنا بما يضمن سالمة 

موظفينا وعائالتهم تحت أي ظرف اكن.

الجميع  تضافر جهود  القادمة ستتطلب  الفترة  أن  ال شك 
لتجاوز هذه الظروف، ونحن في البنك السعودي لالستثمار 
لدينا تاريٌخ عريق نفخر به في الريادة والتكيف مع مختلف 
المتغيرات االقتصادية، ومتى ما اكن لدينا فريق عمل يتسم 
أسباب اكفية  لدينا  والسرعة فسيكون  والمرونة  بالتاكملية 

للتفاؤل بتحقيق أهدافنا االستراتيجية.

ونجاح  أداء  على  ينحصر  أن  يمكن  ال  الحديث  فإن  أخيرًا، 
مؤسسات وشراكت بشلك فردي، ولكن يجب أن نعمل معًا 
في سبيل دعم جهود الدولة للنهوض باالقتصاد الوطني 
وتجاوز هذه األزمة بإذن الله، وهو ما نتطلع إليه في البنك 
السعودي لالستثمار معتمدين على الدعم الالمحدود من 
التي  الخبرات والمهارات  الكبير من  مجلس اإلدارة والرصيد 

يتمتع بها فريق عملنا.
فيصل العمران 

الرئيس التنفيذي
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ملحمة فيروس 
كورونا المستجد..
جهود وآثار وعبر

دون سابق إنذار

اجتاح فيروس كورونا المســتجد العالم في أشــهر قليلة، 
عرقل فيها ســير عجلة التنمية واالقتصاد وأبطأ مشــاريع 
قائمة وتراجعت خالله أرقام ضخمة وُشّلت قطاعات بأكملها، 
إاّل أن مملكتنــا بذلت خالل لك ذلــك جهودًا حثيثة للتصدي 
لآلثار الصحية واالقتصادية التي نتجت عن هذه الجائحة، حيث 
ألقى الملك ســلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أثناء ذلك 
لكمته التاريخية التي قال فيها: "ستتحول هذه األزمة إلى 
تاريخ يثبت مواجهة اإلنســان واحدة من الشدائد التي تمر 
بها البشرية" كما أردف قائاًل: "أعلم أننا سنواجه المصاعب 
بإيماننا بالله وتولكنا عليه، وعملنا باألســباب، وبذلنا الغالي 
والنفيس للمحافظة على صحة اإلنسان وسالمته، وتوفير 
لك أسباب العيش الكريم له، مستندين على صالبتكم وقوة 

عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية".

جهود بنكية وطنية بدعم من البنك المركزي السعودي 
)مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا(

رفع حد الشــراء عبر خدمة مدى أثير بدون الحاجــة إلدخال الرقم • 
السري وذلك حتى 300 ريال سعودي

إعفاء العمالء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد األدنى• 

إعفاء العمالء من رســوم إجــراء العمليات البنكية عبــر القنوات • 
اإللكترونية

إعفاء العمالء من أي رســوم ُتفرض على عمليات إعادة التمويل أو • 
إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة ستة أشهر على األقل

مراجعة إعــادة تقييم معــدالت الفائدة والرســوم األخرى على • 
البطاقات االئتمانية للعمالء الحاليين أو الجدد

إرجاع أي رسوم تحويل للعملة األجنبية المفروضة من البنك للعمالء • 
الراغبين في إلغائهــا أو الذين قاموا بإلغــاء الحجوزات المرتبطة 

بالسفر

تعديل أو إعادة هيلكــة التمويالت الحالية للقطاع الخاص دون أي • 
تاكليف أو رسوم إضافية 

دعم منظمة الصحة العالمية ماليًا بعشرة ماليين دوالر أمريكي• 

دعم القطــاع الخاص والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة ببرامج • 
ورسوم بنحو 50 مليار ريال سعودي

دعم الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال سعودي• 

دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 160 مليون ريال سعودي• 

تشجيع التحويالت المالية الدولية عبر اإلنترنت • 

تشجيع خيارات الدفع عبر اإلنترنت والمحافظ اإللكترونية• 

تطبيق اكفة اإلجــراءات االحترازية في مقر العمــل إضافة لتبّني • 
العمل عن بعد 

دروس وعبر.. ورّب ضاّرة )لنا( نافعة )بتذكيرنا(
االدخار حاجة أساسية وليست ثانوية• 

أهميــة التأكد من جاهزية خطط اســتمرارية األعمال الســتئناف • 
العمل تحت أي ظرف

أهمية مواكبة العالم والمضي قدمًا في تنســيق الجهود وهو • 
ما يتجلى في اســتمرار عقد مجموعة العشــرين اجتماعاتها عن 

بعد عبر الشبكة االفتراضية

ترابط العالم ورفع مســتوى اإلحساس بالمســؤولية البيئية فما • 
يؤذي األرض هناك سيطالنا هنا فالمصير واحد

ســرعة وتيرة التطور والتكيف حيث ســّرعت هذه األزمة احتضان • 
الكثير من التقنيات التي اكن مقدرًا لها أن تستغرق سنوات أطول 

أهمية الوعــي في الحصول علــى المعلومات مــن مصادرها • 
الرســمية، فالشــائعات والخرافات قد تؤدي لخسائر في األموال 
)مثل تكديس المشتريات والغذاء( وخسائر في األرواح أيضًا )مثل 

خلط أعشاب وأدوية ضارة شاع بأنها تعالج الوباء(

أهمية التاكتــف االجتماعي بين أفراد المجتمع في دعم من فقد • 
عزيز أو وظيفة أو يمر بأزمة صحية أو نفســية أو مالية، فاإلنسانية 

هي ما يلمع دومًا تحت رماد ماديات هذا الزمان

بيان المواضع والمجاالت التي ظهر احتياجها إلى جهود تطويرية • 
أكبر

أهمية تنويع مصادر الدخل وقنوات االســتثمار الشخصية لتعزيز • 
األمان األسري والوظيفي
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خدمة العمالء
8001240208 الستفسـارات  المجانـي  الرقـم  تخصيـص 
برنامـج دعم  البنك المركزي السـعودي )مؤسسـة النقد العربي 

السـعودي سـابقًا( للقطاع الخاص

برامج البنك المركزي السعودي
تطبيق برنامج دعم تمويل اإلقراض وضمانات التمويل 	 
إطالق منتج تمويل الرواتب لعمالء قطاع الشراكت المستفيدين من خدمات دفع الرواتب	 
إماكنية تأجيل أقساط التمويل للعمالء األفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف الحالية دون تاكليف لمدة 6 أشهر	 
اإلعفاء من رسوم الخدمات المصرفية اإللكترونية لمدة 6 أشهر	 
تعديل أو إعادة هيلكة التمويالت الحالية دون تاكليف أو رسوم إضافية للقطاعات المتأثرة	 
اإلعفاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد األدنى 	 
إرجاع رسوم فرق العملة للعمليات المسترجعة على جميع البطاقات والمتعلقة بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر	 
خصم 50% على الرسوم السنوية للبطاقات االئتمانية وتخفيض هامش الربح لمدة 6 أشهر	 
اإلعفاء من رسوم إعادة التمويل أو إنهاء االتفاقيات القائمة لمدة 6 أشهر 	 
إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم نقاط البيع والتجارة اإللكترونية	 
تأجيل سـداد أقسـاط ثالثة أشـهر لاكفـة المنتجـات التمويليـة دون أي تلكفة أو رسـوم إضافية للعاملين السـعوديين 	 

المشـمولين بالدعـم وفقـًا لنظـام التأمين ضـد التعطل عن العمل )سـاند(

المحتوى
نشر محتوى وزارة الصحة التوعوي	 
نشــر المحتــوى التوعــوي حــول فيــروس كورونــا عبــر منصات 	 

التواصــل االجتماعــي )#وعيك_يطمئنك(
تقدير جهود أبطال الصحة العاملين في مواجهة فيروس كورونا	 
 دعـم حمــالت الجهــات الحكوميــة مثــل )#لكنا_مسؤول( 	 

و)#خلك_بالبيت( بمحتوى توعوي متعلق بالخدمات المقدمة

المبادرات
الوقف 	  صندوق  بدعم  لالستثمار  السعودي  البنك  مساهمة 

الصحي لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي 

تأجيل أقساط منسوبي الصحة لمدة 3 أشهر	 

المصرفية الرقمية
تشجيع العمالء على استخدام القنوات الرقمية للحصول على 	 

الخدمات البنكية
رفع حد الشراء عبر خدمة مدى أثير لغاية 300 ريال 	 
إلغاء رسوم التحويل الدولي عبر المنصات اإللكترونية	 
إطـالق حملة )#وأنت_في_ماكنك( عبر منصـات التـواصـل 	 

االجتماعي لتوضيح خطوات الحصول على الخدمات إلكترونيًا 
عبر تطبيق البنك 
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بطاقات البنك السعودي لالستثمار تحصد 
جائزتي مدى خالل معرض ومؤتمر

"ميفتك للمدفوعات"

حصــل البنك الســعودي لالســتثمار على جائزتــي نظام 
المدفوعــات الوطنيــة "مدى" ألعلى نســبة إضافة في 
خدمة الدفــع عبر األجهــزة الذكية وأعلى نســبة قبول 
لعمليــات التجــارة اإللكترونية لعــام 2019، وذلك ضمن 
فعاليات معرض ومؤتمر الشــرق األوســط للتقنية المالية 

"ميفتك للمدفوعات" الذي استضافته المملكة مؤخرًا.

وتأتــي الجائزتين تتويجــًا لجهود البنك فــي تعزيز منصة 
خدماتــه الرقمية، حيث يعمل على بنــاء بنية تحتية رقمية 

للخدمــات البنكية بما يتناســب مع مســتهدفات برنامج 
تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لتحقيـق رؤيـة 

المملكة 2030.

ودعا البنك السعودي لالستثمار الراغبين في الحصول على 
المزيد مــن المعلومات حول خدماتــه ومنتجاته إلى زيارة 

www.saib.com.sa :موقعه اإللكتروني

التمويل الشخصي

المبلغ المطلوب

اطلب تمويلك

ريال200,000   

تمويلك .. من جوالك أسرع .. 

حمل التطبيق اآلن

SAIB

السـعودي المركـزي  البنـك  لرقابـة  مؤسسـة ماليـة مرخصـة وخاضعـة 
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استراتيجية ترى الحاضر
بأعين المستقبل

A Strategy that Addresses
the Future as the Subject of
 the Present

في شــهر نوفمبر هذا العام أتمت استراتيجية البنك السعودي لالستثمار عامها األول، وهي االستراتيجية التي تركز 
في المجمل على تعزيز واســــتثمار ماكمن القوة لخلق فرص مســتقبلية تحقق أهداف البنك على المدى البعيد. 
واكن الرئيس التنفيذي األســــتاذ فيصل العمران قد أعلن عن االســتراتيجية الجديدة خالل الحفل السنوي الذي أقامه 
البنك في نوفمبر 2019. يجري تنفيذ هذه االســتراتيجية عبر ثالث مراحل رئيســية، أال وهي التحول والبناء والتسارع. 

وهنا سنسلط الضوء أكثر على ما تعنيه هذه المراحل، وكيف ستسهم في إنجاح االستراتيجية. 

التحول

البد للك اســتراتيجية ناجحة أن تبدأ بالتحــول الذي يهدف 
إلى تعويض أي نقص في الكفاءات الحالية بما يسهم في 
تحقيق مطامح االســتراتيجية. ومن هذا المنطلق صممت 
استراتيجية البنك الجديدة، فهي تقّيم الفرص ونقاط القوة 

لدى البنك كما تركز على جوانبه التطويرية.

هذه الخطوة بدأها البنك مبكرًا عندما أطلق مختبر االبتاكر 
الذي يعــزز تبني أســلوب عمٍل مختلف يرتكــز على جمع 
اكفة المهارات المطلوبة من مختلف اإلدارات ذات العالقة 
للعمــل على مشــاريع خاصة ُتعنى بتعزيــز تجربة العمالء 
والتنبؤ باحتياجاتهم وتدعيم دراسات حالة األعمال وتحديد 
أولوياتها وضمان ســرعة االســتجابة والتنفيــذ في اتخاذ 

القرارات وتخصيص الموارد.

وقــد أثبت هذا التحــول نجاحه حتى قبــل اكتماله، وذلك 
بالنظر إلى الــدور الكبير الذي لعبه التحــول الرقمي خالل 
جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أسهمت البنية التحتية 
الرقمية المتقدمة التي عمل البنك على إرســاء أساساتها 
في ضمان اســتمرارية أعمال البنــك دون انقطاع، ليتمكن 
العميل من إجراء اكفة العمليات من مقره دون الحاجة لزيارة 
الفروع. كما أعلن البنك خالل شهر سبتمبر من العام الحالي 
عن توفير خدمة طلب التمويل العقاري من التطبيق والتي 
تعد األولى مــن نوعها في المملكة ونقطة تحول هامة 

في الخدمات البنكية بشلك عام.

البناء

إن بدء التنفيذ الفعلي للخطة االستراتيجية يبدأ في مرحلة 
البنــاء، إذ يركز البنك في هذه المرحلــة على تطوير البنية 
التحتية وتدعيم األساســات، وإحداث التغييرات الالزمة في 

العمليات والمشاريع، باإلضافة إلى تعزيز والء العمالء. 

التسارع

تتمحــور اســتراتيجية البنــك الجديدة على األثــر اإليجابي 
للتسارع والمرونة، حيث أنه يعزز التعاون الوثيق بين األعمال 
والتنميــة، ويزيد مــن الفاعلية واإلنتاجيــة، ويختصر دورة 
إطــالق المنتجات. وتزيد أهمية التســارع في عصٍر تحكمه 
السرعة والتطور التقني، فهو العالمة الفارقة التي تتميز 

بها المنظمات عن منافسيها في السوق.

وهنالك بعٌد آخر لالستراتيجية الجديدة أال وهو دعم الرقمنة 
من خالل تعزيز اإلماكنيات الحالية لتقنية المعلومات بهدف 
تلبية متطلبات األعمال، وإنشــاء تحليالت بيانات متقدمة، 
والتقليل من اســتخدام الورق، باإلضافة إلى رقمنة مهام 
ن البنك السعودي لالستثمار  البنك وسير العمليات فيه. ويثمِّ
شــرااكته االســتراتيجية ألهميتها في تحقيق استراتيجية 
البنك، وباألخص شرااكت التقنية المالية إذ تعّد ممكنًا رئيسيًا 
لالبتاكر والرقمنة، حيث عقدت هذه الشرااكت لتحسين تجربة 
العميل، والخدمات المقدمة له، والدخول للسوق بمنتجات 

سهلة وفريدة من نوعها.

صممت اســتراتيجية البنــك الجديدة بما يصــب في صالح 
تحقيق ودعم رؤيــة 2030 وبرامجها التنفيذية مع التركيز 
على تحســين الخدمات البنكية وتجربة العميل، كما تدعم 
التعامالت غير النقدية مما يســهم بتعزيز الوعي الثقافي 
والمالي، ويتوســع دعمها ليشمل سوق اإلساكن أيضًا من 

خالل تقديم منتجات مخصصة. 

يتطلع البنك الســعودي لالستثمار للمستقبل بتفاؤٍل ال 
محدود وطموٍح عاٍل، وســيبذُل جهــودًا حثيثة لتحقيق 

استراتيجيته واالرتقاء بأدائه إلى أعلى درجات التميز.

In November 2020, The Saudi Investment Bank )SAIB( three-year strategy has completed its first 
year, which focuses mainly on promoting and capitalizing on the Bank’s strengths to unlock potential 
opportunities in order to achieve the Bank’s long-term objectives. The new strategy was announced 
by Mr. Faisal Al-Omran, CEO of SAIB, back in November 2019 in the Bank’s Annual Event. The new 
strategy will be implemented by the three main phases: Transformation, Building, and Acceleration. 
In this article, we will highlight these phases and elaborate on how they will contribute to achieving 
the Bank’s strategy. 

Transformation
A successful strategy starts with transformation, 
aiming to fill in the capability gaps from where we 
are now, to where we aspire to be. The new strategy 
properly assessed the Bank’s opportunities and 
strengths, and shed light on the Bank’s areas of 
development.

The Bank went through this phase early when it 
launched its Innovation Lab, which promotes the 
adoption of a different work style that focuses 
on gathering innovative minds and talents from 
across the Bank to work on fruitful ideas to monitor 
customer needs and trends, consolidate and 
prioritize business cases, and ensure short-time 
response and implementation in both decision-
making and resource allocation.

This transformation has proven successful at early 
stages, given the great role played by the digital 
transformation during the COVID-19 pandemic, 
where the Bank’s advanced digital infrastructure 
has ensured the continuity of the Bank’s business, 
allowing customers to conduct their banking 
transactions wherever they are, without the need 
to visit the branch. In translation of the strategy, 
SAIB also announced its online home financing 
through mobile application back on September 
2020, which is the first of its kind in the Kingdom 
and an important turning point in banking services 
in general.

Building 
The implementation and execution of the strategic 
plan start in the Building phase. SAIB in this 
phase focuses on developing its infrastructure, 
strengthening its foundations, making the 
necessary changes in its operations and projects, 
as well as deep-rooting customer loyalty. 

Acceleration 
SAIB’s new strategy stresses on the positive 
impact of acceleration and agility, as it enables 
and promotes close collaboration between 
business and development, increase efficiency and 
productivity, and reduce product launch cycle. The 
importance of acceleration increases in this era, 
governed by speed and technical development. It 
is the benchmark that distinguishes organizations 
from their competitors in the market.

Another key dimension to the new strategy is 
digitization through strengthening IT existing 
capabilities. It aims at supporting business needs, 
building advanced data analytics, and achieving 
a paper-less culture, as well as creating digital 
workflows across all Bank’s functions. SAIB values 
its strategic partnerships, as they are essential 
to achieve the Bank’s strategy, especially FinTech 
partnerships because those are an integral 
enabler to innovation and digitization. These 
partnerships were formalized to improve customer 
experience, services provided to the customers, 
and to penetrate the market with easy and unique 
products. 

SAIB’s new strategy is designed to support Vision 
2030 and its executive programs, with a focus 
on improving banking services and customer 
experience. It also promotes cashless transactions, 
saves culture and financial literacy, and supports 
the housing market by offering customized 
products.

SAIB looks to the future with boundless optimism 
and high aspiration, and will exert determined 
efforts to achieve the Bank’s strategy and elevate 
the Bank’s performance to the utmost levels of 
excellence.
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البنك السعودي لالستثمار يشارك في المعرض 
الوظيفي بجامعة الفيصل

لالستثمار  الســعودي  البنك  شـــارك 
الســنوي  الوظيفي  المعرض  فـــي 
التاسع الـذي نظمتـه جامعـة الفيصل 
إلى   21 الفتـــرة من  بمقـرها خـالل 
23 يناير 2020 والذي وصل فيه عدد 
الزوار إلى 5,000 زائر، حيث تسلم البنك 
التوظيف  الفترة عبر صفحة  خالل تلك 
لديه أكثر مــن 1,400 ســيرة ذاتية 
م أكثر من 100 استشارة مهنية  وقدَّ
وذلك فــــي إطار سعيه المستمـــر 
لتوفير الفرص الوظيفية للمســاهمة 
بتحقيـــق االستقرار الوظيفي لشباب 

وشابات هذا الوطن.

وجــاءت مشــاركة البنك الســعودي 
التوظيف  فعاليات  فــــي  لالستثمار 
عبر جناح خاص قّدم من خالله نبذة عن 
أهداف البنك ورؤيته االستراتيجية التي 
تتحقق من خالل أبنائنا وبناتنا الشــباب 
ذوي التخصصــات المالية واإلداريـــة 
والتقنيــة المتنوعــة وحتى من ذوي 
االحتياجــات الخاصة أصحــاب الكفاءات 
العاليــة وذلك من خــالل توظيفهم 
والمســاهمة في تدريبهم وتطوير 
بيئة عمل محّفزة  مهاراتهم وتهيئة 
وداعمــة لهــم بمــا يشــمل توفير 
الوســائل الالزمة للموظفين من ذوي 

الخاصة ليشــاركونا تحقيق  االحتياجات 
أهدافنــا التي تســاهم في تحقيق 
رؤيــة المملكــة وأهــداف برامجها 

التنفيذية. 

كما وفر البنك القنوات والتســهيالت 
الراغبون  ليتمكن  الالزمــة  اإللكترونية 
التعرف على  للبنك من  االنضمام  في 
الفــرص الوظيفية المتاحــة والتقدم 
التوظيف  رابط  عبر  الذاتية  بســيرهم 

التالي: 
https://careers.saib.com.sa

تريد شراء منزل أحالمك؟ تحتاج إلى تمويل؟   

نقدم لك أفضل عروض التمويل العقاري بالتعاون 

مع صندوق التنمية العقارية

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب
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البنك السعودي لالستثمار يسلم سيارات 
 Landو Toyota Corollaو Range Rover

Cruiser ضمن هدايا برنامج الوالء 

قدم البنك السعودي لالســتثمار لعدد من عمالئه مؤخرًا 
عــددًا مــن الســيارات الفارهــة ماكفــأة لوالئهم ضمن 
، حيث شــملت الماكفآت ســيارتّي  هدايا برنامج الوالء 
Range Rover، وســيارة Land Cruiser، باإلضافة لسيارة 
Toyota Corolla وذلك لعدد من العمالء المشتركين في 
برنامج الوالء »وااو« أكبر برامــج الوالء في المملكة، وذلك 
بعد أن اســتبدل العمالء نقاطهم فــي البرنامج للحصول 

على السيارات المذكورة وفقًا الختيارهم.

وتأتي هذه السيارات ضمن فئة الطلبات الخاصة في كتالوج 
 والتي يمكــن طلبها عن طريق مديري العالقة، حيث 
سبق للعمالء القيام بالعديد من عمليات االستبدال لهذه 
الفئة من الهدايا، شــهدت حصولهم على هدايا فارهة 
تضمنت الرحالت الجوية بالطائرات الخاصة وحجوزات الفنادق 

الفخمة والساعات الثمينة وغيرها.

هــذا ويوفر متجــر  اإللكتروني العديد مــن الهدايا 
المتنوعــة والمختلفة، حيــث يمكن اســتبدال النقاط عبر 
اإلنترنت وبشلك فوري بقسائم شــرائية أو رصيد نقدي في 
حســاب سداد أو أميال ســفر في برنامج الفرسان أو رصيد 
في تطبيقات التنقل أو نقاط قطاف، هذا إلى جانب إماكنية 
التبرع بالنقاط أيضًا للجمعيات الخيرية عن طريق برنامج  

الخير.

يشــار إلى أن عمالء البنك السعودي لالســتثمار بإماكنهم 
االنضمــام للبرنامج من خــالل تفعيل أيقونــة البرنامج عبر 
الخدمات البنكية لألفــراد “فلكس لكيك” في موقع البنك 
اإللكتروني www.saib.com.sa ثم البدء في جمع النقاط 
عنــد القيام بالتعامــالت البنكية المختلفــة على بطاقات 
الصراف اآللي والبطاقات االئتمانية داخل المملكة وخارجها.

ودعا البنك الســعودي لالســتثمار الراغبين في االستزادة 
حــول برامــج الوالء إلــى زيارة موقــع البنــك اإللكتروني 

www.saib.com.sa

ـــن ـــود م ـــاريع والعق ـــل المش تموي  

لالســـتثمار  الســـعودي  البنـــك 
مشـــروعك  احتياجـــات  يغطـــي 

التمويلية بمختلف مراحله 

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب
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برنامج “أصيل”
اسـتمتع بخصومـات تصل إلـى 50% لـدى العديد من 
شـراكء برنامـج “أصيـل” عنـد الدفـع بإحـدى بطاقـات 

السـعودي لالسـتثمار البنك 

يتيح نظام الربط المباشر المتاكمل 
للشراكت إجراء عملياتهم المصرفية 
وحواالتهم واستفسـاراتهم بأعلى 

معايير األمان الدولية

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب
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شركة مايكروسوفت العربية تنشر دراسة حول 
تجربة تطبيق البنك السعودي لالستثمار لحلول 

”Power BI“ ذاكء األعمال المتطورة عبر تقنية

نشرت شركة مايكروسوفت العربية على موقعها الرسمي 
مؤخرًا دراســة حول تجربة البنك الســعودي لالستثمار في 
تطبيق أحــدث حلولها المتطورة لــذاكء األعمال "باور پي 
آي ")Microsoft Power BI(، والتــي مــن شــأنها بلورة 
منظور صحيح لســلوك العميل وتحليل أنشطته بما يؤدي 
إلى تحسين الكفاءة وسرعة االستجابة لمتطلبات واحتياجات 
العميــل من خالل التحليل الذكي للبيانات وتقديم رؤى أكثر 

فاعلية حول سلوك المستهلك.

وصّرح األســتاذ فيصل العمــران الرئيس التنفيــذي للبنك 
الســعودي لالســتثمار قائــاًل: "ترتكز اســتراتيجية التحّول 
الرقمي المتاكملة للبنك على أحدث تقنيات تمثيل البيانات 
والتحليل الســلوكي التنبؤي ضمن شــراكتنا الوطيدة مع 
شركة مايكروســوفت في هذه الرحلة الممتدة"، وأردف 
مؤكدًا: "إننا نسعى جاهدين ألداء أدوارنا في رحلة التحول 
الرقمي الشــامل للمملكة، من خالل تبني واعتماد أحدث 
التقنيــات وأكثرها تطورًا، بدعم وتوجيهــات وزارة المالية 
والبنــك المركزي الســعودي )مؤسســة النقــد العربي 
السعودي سابقًا(، فالبنك السعودي لالستثمار يدرك تمامًا 
ما يمّثله تحقيق أهــداف برنامج تطوير القطاع المالي من 
أهميــة بالغة لبناء قطاع مالي متنوع وفّعال يدفع بتنمية 

االقتصاد الوطني إلى األمام".

ومــن جانبه عّلــق رئيس شــركة مايكروســوفت العربية 
المهندس ثامر الحربي قائاًل: "مايكروسوفت العربية حريصة 
لك الحرص على تعزيز شرااكتها االستراتيجية مع المؤسسات 
المصرفية الرائدة في المملكة العربية الســعودية، وفي 
طليعتها البنك الســعودي لالســتثمار، وذلــك من خالل 
تزويدها بحلول مايكروســوفت وأحدث ما توصلت إليه من 
أكثــر التقنيات تطورًا، وهو ما يســهم بدوره في تحقيق 
تطلعــات وأهداف رؤيــة المملكــة 2030 واغتنام فرص 

العصر الرقمي التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة".

الجديــر بالذكر أن البنك الســعودي لالســتثمار وشــركة 
مايكروســوفت تجمعهما عالقة طويلــة األمد ذات طابع 
اســتراتيجي، تضمنت توفير العديد مــن الحلول والتقنيات 

داخل منظومة تقنية المعلومات في البنك.

تتوفر الدراســة على الموقع اإللكتروني الرســمي لشركة 
مايكروسوفت العربية.

المراجع:

https://customers.microsoft.com/en-us/story/780556-the-saudi-
 investment-bank-banking-powerbi-saudi-arabia?preview=1

Pay خدمة مدى 

اآلن، اسـتمتع بطريقة دفع آمنة وسـهلة 
وسـريعة عبـر تطبيـق مـدى Pay بتمريـر 

جوالـك على أجهـزة نقـاط البيع
*متاح على األجهزة المتوافقة مع نظام تشغيل أندرويد

*تطبق الشروط واألحاكم

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب
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كيف ننجح في تحقيق 
أهداف السنة الجديدة؟

ســيقبل عاُم 2021 حاماًل معه فرصه الوفيرة، وباعثًا في 
النفوس أماًل جديدًا لتحقيق أحالٍم وأهداٍف طاَل انتظارها، 
د والخوف والتســويف. ومع احتفائنا  ولكســر حواجز التردُّ
بالبدايات البيضــاء تأتي مهمة وضع األهداف الســنوية، 
فيأخذنــا الحماُس إلى كتابة قائمــٍة غير منتهية ُنعيد بها 
تعريف ذواتنا وطموحاتنا. وتمر األيام واألسابيع والشهور، 
فيزورنــا اإلحباط مرًة أخرى من فشــلنا المتكرر في تحقيق 
أهداف السنة الجديدة، ونســتمر ندور في حلقٍة ُمغلقة 
ظانين بــأنَّ العلة في تقاعســنا وُضعــف عزيمتنا. ولكنَّ 
إحصائيــات »US News« ُتشــير إلــى أنَّ 80% من الناس 
يفشلون في تحقيق أهدافهم التي وضعوها في بداية 

السنة، ويستسلمون في األسبوع الثاني من فبراير.

والسؤال هنا هو: لماذا؟

ة أسباب، أهمها اعتمادنا على  ى في عدَّ إنَّ المشلكة تتجلَّ
 »Fresh Start Effect« ما يسمى بتأثير البدايات الجديدة أو
ذ خططنا  الذي تجلبه بداية السنة كي نحقق أهدافنا وُننفِّ
ونحدث التغيير فــي حياتنا. باإلضافة إلــى طريقة وضعنا 
لألهداف، فقوائمنا تتصدرها جمٌل مثل: »خســارة الوزن«، 
و»اإلقالع عن التدخين«، و»قراءة المزيد من الكتب« و»اتباع 
نظام غذائــي صحي« وغيرها من األهــداف العامة التي 
تتمحوُر فقط حول النتيجة النهائية التي نرغب في الحصول 
عليها. والســبب اآلخــر هو رغبتنا بتغيير لك شــيء جملًة 
واحدة وتكديس عشرات بل مئات األهداف مع التقليل من 

شأن التغييرات البسيطة التي قد تحدُث فارقًا في حياتنا. 

إذًا، كيف تلتزم بأهدافك؟
ر من عاداتك الســيئة •  ابدأ عامــك الجديد بأهداٍف صغيــرة وغيِّ

الواحــدة تلو األخرى، وفي لك مرٍة تريُد فيهــا التخلص من عادٍة 
فه  ســيئة، اســتبدلها بعادٍة أخرى جيدة لتتفادى الفراغ الذي ُتخلِّ

ب عليك االلتزام بها. العادة القديمة في روتين يومك مما ُيصعِّ

د الشعور الذي ُتريد أن يعتريك بعد 12 شهرًا من اآلن، وعلى •  حدِّ
ذلك ضع أهدافك. فمثاًل إذا أردت أن تشعر بالسالم الذاتي، أضف 
لقائمتــك هدف »ممارســة التأمل لك يوم لمــدة 10 دقائق«. 
فبذلك تتوقف عن وضع أهــداٍف عامة وغير مهمة ال تجلُب لك 

السعادة وال الرضا.

 ضع أهدافًا موسمية أو ربع سنوية وال تحصر نفسك ببداية السنة • 
فقط، واخلق شعور الحماس الذي تجلبُه بداية السنة الجديدة في 
أوقاٍت ُمختلفة من العام كعيد ميالدك أو بداية العام الدراســي 
وغيرها. وقم بمراجعة أهدافك وتعديلها دوريًا لتتأكد من أنها 

توائُم رغباتك وتطلعاتك للمستقبل.

اتبع قاعدة األهداف الذكية SMART«T«، والتي تتلخص في وضع • 
 ،»Measurable« وقابلة للقياس ،»Specific« أهداٍف محــددة
وقابلة للتحقيــق »Attainable«، وواقعية »Realistic«، وضمن 

.»Timely« إطار زمني محدد

ق نظرية ربط األهداف والمهــام الصعبة أو المملة بهواياٍت •  طبِّ
 Temptation« أو أفعــاٍل ُمحببــة، وهــي ما ُتعــرف بنظريــة
Bundling«. مثل الرد على رســائل البريــد اإللكتروني المتراكمة 
وأنت ترتشــف قهوتك المفضلة في الوقت ذاته، فبذلك تخلُق 

ُق منافعًا طويلة األمد. شعورًا باإلنجاز والمتعة معًا، وتحقِّ

اختر ما يســميها »تشــارليز دويج« في كتابه »قــوة العادات« • 
بالعادات الجوهرية أو »Keystone Habits«، وهي التحســينات 
ق النتائج  التدريجيــة الصغيرة التي تضيفها إلى روتين يومك لتحقِّ
ة عوضًا عــن التغييرات الجذرية. فعلى ســبيل المثال: إذا  المرجوَّ
اكن هدفك خسارة الوزن وتحســين لياقتك وزيادة حجم العضالت 
ز على عادٍة واحدة أال وهي »ممارســة الرياضة 5 مرات  كذلك، ركِّ
في األســبوع كحد أدنى«، فبداًل من تشــتيت نفســك بأهداٍف 

كثيرة، التزم بعادٍة جوهرية واحدة ُتلخص تلك األهداف اكفة.

أِحط نفسك بأشخاٍص يشــاركونك االهتمامات والهوايات ذاتها، • 
ــزك وتدعمك يعدُّ عاماًل أساســيًا في  فوجودك فــي بيئٍة ُتحفِّ

تحقيق أهدافك والوصول إلى ما تطمُح إليه.

ر بأنه ال مفرَّ مــن مواجهة العقبات في طريقك، وقد تتعثر •  تذكَّ
مرًة تلــو األخرى، ولكن المهــم أن تنهض مجــددًا في لك مرة 

مستعينًا بما تعلمته من تجربتك السابقة.

المراجع:
• »Why 80 Percent of New Year›s Resolutions Fail«, US News & World 

Report, https://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/
articles/2015-12-29/why-80-percent-of-new-years-resolutions-fail

• »How to Stop Procrastinating and Boost Your Willpower by Using 
”Temptation Bundling“«, James Clear, https://jamesclear.com/
temptation-bundling

• »5 Common Mistakes That Cause New Habits to Fail«, James Clear, 
https://jamesclear.com/habits-fail

• The Power of Habit Book

البنك السعودي لالستثمار يدعم أطفال 
السرطان بالتعاون مع جمعية سند الخيرية

زار البنك السعودي لالستثمار ممثاًل بمنسوبي اإلدارة العليا 
مستشفى الملك عبد الله التخصصي لألطفال في مدينة 
الملك عبد العزيــز الطبية بالحرس الوطنــي بالتعاون مع 
جمعية سند الخيرية، وذلك لدعم أبنائه األطفال وتحفيزهم 

بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان األطفال.

ومّثل البنك السعودي لالستثمار خالل الزيارة لك من األستاذ 
منصور العبياكن )رئيس قســم المخاطر( واألســتاذ طارق 
خان )رئيس قسم التسويق( واألستاذ بدر السلوم )مساعد 
المدير العام لمصرفية الشراكت( إلى جانب أعضاء من الفريق 

التطوعي للبنك.

وتضمنت الزيارة توزيع الهدايا عليهم ومشاركتهم البرنامج 
الترفيهي المصاحب لهذا اليــوم والتقاط الصور التذاكرية 
معهم، وذلك في سبيل دعم جهود جمعية سند الخيرية 
ومستشفى الملك عبد الله التخصصي لألطفال وللتخفيف 
عن أبنائنا المصابين بالســرطان تماشــيًا مــع مبادئ ركيزة 

)عون( إحدى الراكئز األساسية ألنشطة البنك المجتمعية.

الجدير بالذكر أن البنك الســعودي لالستثمار وجمعية سند 
الخيرية تجمعهم شــراكة اســتراتيجية تتضمن العديد من 
المبادرات المجتمعية، يأتي في مقدمتها تواجد الجمعية 
ضمن قائمة الجمعيات الخيرية المعتمدة في برنامج "وااو 
الخير" الذي يتيح للعمالء دعم الموارد المالية للجمعية عبر 

تحويل نقاطهم في برنامج نقاط الماكفآت "وااو".
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استلم البطاقة عبر البريد أو اطبعها 
من أقرب جهاز خدمة ذاتية

تطبيق  من  فرع  أقرب  موقع  حدد 
“فلكس تاتش”

سـجل العامـل في خدمـة “فلكس 
الدولـي  للتحويـــل  ترانسفيـــر” 

منافسـة برسـوم  السـريع 

فـرع  ألقـرب  العامـل  أرسـل 
بطاقتـه ليسـتلم 

يمكـــن للعامـــل اآلن التحويـــل 
الحاجـــة  دون  التطبيـــق  عبـــر 

لزيـــارة مراكـــز التحويـــل

علــى  العـــامل  راتــب  حـــول 
البطاقــة شــهريًا )يمكنــك إنشــاء 
دفــع  لجدولــة  مســتديم  أمــر 

شــهريًا( الراتــب 

تقريبــًا.. 
لك شيء متاح عبر اإلنترنت

افتح 
حسابك 

عبر اإلنترنت

طلب 
البطاقات

بطاقة العمالة المنزلية سجل في الخدمات اإللكترونية

امأل نموذج فتح الحساب

“إيـزي  بطاقـات  اطلـب 
المنزلية  للعمالة  بـي” 

من حسابك عبر اإلنترنت

بي”  “إيزي  تطبيق  حّمل 
المحمول  الجهاز  على 

الخاص بالعامل

وثق بياناتك عبر )نفاذ(

1

1

5

1

4

3

6 5

2

23

234

استلم البطاقة عبر البريد أو اطبعها من 
أقرب جهاز خدمة ذاتية )ويمكنك طباعة 
بطاقة السفر مباشرة دون طلب مسبق(

2

سـدد فواتيـرك عبـر خدمات 
اإللكترونية “فلكـس” 

أصدر كشـف حسـاب شهري 

مصـدق إلكترونيًا

سـجل في برنامـج الـوالء “وااو” المجاني 
عبـر حسـابك البنكي اإللكترونـي لتفعيل 

عـّداد النقاط علـى عملياتـك البنكية

ــاري  ــخصي أو العق ــك الش ــب تمويل اطل
وأنــت فــي ماكنــك

اختر هديتكسجل الدخول لحسابك تصفح كتالوج وااو اإللكتروني

اسـتلم هديتك من منـدوب البريد أكد الطلب
أو عبر البريـد اإللكتروني

العفو!

اطلب بطاقة السفر أو بطاقة التسوق 
من حسابك اإللكتروني عبر اإلنترنت

1

اطلــب بطاقــات إضافيــة ألفــراد 
عائلتــك )وتتوفــر بطاقة الســفر 

برصيــد منفصــل أيضــًا!(

4
+

حســابك  مــن  للبطاقــة  حــول 
الجــاري أو حــول لبطاقــة التســوق 

ــاط وااو ــد نق ــن رصي م

3

اكش 

حّول نقاطك لرصيد نقدي في بطاقة التسوق	 

تسوق عبر اإلنترنت واكسب نقاط وااو على العمليات	 

تبرع 

اختر الجمعية الخيرية	 

حول نقاطك للجمعية	 

اهديها

 أضف حساب عميل آخر كمستفيد	 

حول نقاطك له واسعد حبايبك	 

اسـحب النقـد من جهاز 
بـدون  اآللـي  الصـراف 

بطاقـة

اطلـب بطاقة بديلـة، أو اطبعها 
مباشرة عبر أجهزة الخدمة الذاتية

سـجل الدخول لحسـابك 
اإللكتروني

سـجل الدخول لحسـابك 
اإللكتروني

النقـد  بخدمـة  اشـترك 
الطـارئ 

ــك  ــاف بطاقت ــم بإيق ق
ــة  القديم

1

1

2

2

3

3

 محتاج نقد طارئ وبطاقتك غير متوفرة؟

CASH

خدمتك في الفرع؟ 

احجز موعدك عبر اإلنترنت	 

استمتع بالخدمة الفورية	 

ولو عندك استفسار؟ 

 	@saiblive تواصل مباشرة معنا عبر الرسائل الخاصة في حسابنا على تويتر

تواصل مباشرة مع خدمة العمالء عبر حسابنا في تطبيق واتساب على الرقم 8000 924 53 00966	 

تواصل مباشرة معنا عبر خدمة الهاتف البنكي “فلكس كول” على الرقم 8000 124 800	 

CASH

كيف تستبدلها

ضاعت بطاقتك؟ 

بطاقة السفر	 
بطاقة التسوق	 
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ما التغيير الذي ستحدثه تقنية 
الجيل الخامس “5G” على 

القطاع البنكي؟

ًة كبيرة في  أثــارت تقنية الجيل الخامس "5G" مؤخــرًا ضجَّ
األوســاط اإلعالمية كما هــو الحال مع ُمعظــم االبتاكرات 
ات الصعبة التي تواجهها إال  الجديدة. وبالرغم مــن التحديَّ
ع تطبيقها على نطاٍق واســع في وقٍت قريب.  ــه ُيتوقَّ أنَّ
فبإطالقها في َمطلع عام 2020، سُتحِدث هذه التقنية 
تغييراٍت ُكبرى ليس على قطاع االتصاالت الالسلكية فحسب 
بــل على قطاعاٍت أخرى ومنها القطــاع البنكي. وقد اكن 
اقًا على الدوام فــي تطبيق أحدث  القطــاع البنكي ســبَّ
ى في أجهزة الصراف اآللي،  التقنيات الرقمية، وذلــك يتجلَّ
والخدمــات البنكية اإللكترونية، وغيرهــا. حيث أوضح بحٌث 
أجرته شــركة االتصاالت األمريكيــة "AT&T" بأنَّ 81% من 
المؤسســات الماليــة قامت بإحداث تغييــرات تقنية على 
مستوى اإلدارات أو الفروع أو لكاهما خالل السنوات األخيرة 

الماضية.

ُتعــد تقنية الجيل الخامــس"5G" من أحــدث التقنيات 
في قطاع االتصاالت الالســلكية، وتتميز بســرعٍة عالية 
واستجابٍة فورية تصل إلى جزء من األلف من الثانية، حيث 
ُتعد أســرع من تقنية الجيل الرابع "4G" بعشر مرات. كما 
تتميز بقدرٍة على االتصال بمليون جهاز في لك كيلومتر 
مربع، وبموثوقيٍة عالية لتوفرها بنسبة 99,999% في 
حاالت االتصاالت الطارئة. وســُتغير تقنيــة الجيل الخامس 
"5G" مالمــح القطاع البنكي من نواٍح عديدة، وســتفتُح 
آفاقــًا جديدة لمقدمي الخدمات المالية، وفيما يلي بعٌض 
من التغييرات التي ســتحدثها هذه التقنية على القطاع 

البنكي: 

خدمة العمالء

يتفُق الخبراء على أنَّ الخدمات البنكية والمالية ســتتمحور 
بصــورة أساســية نحو تحســين تجربة العمالء، وســُتقدم 
المنتجات والخدمات بطرٍق جديدة ومختلفة. حيث قال خبير 

التواصل في مجموعة "BBVA" فرانسيسكو أوليفيرا: "لن 
يكون خارجًا عن المألوف أن يقوم العمالء بشراء منتجاٍت اكنت 
قد ُعرضت من قبل من خالل الواقــع االفتراضي أو المعزز 
مثاًل." وبالنظر إلى عرض النطاق الترددي واالستجابة الفورية 
التي تتميز بها تقنية الجيل الخامس "5G"، فســيصبح من 
الممكن التعامل مــع الواقع المعــزز والواقع االفتراضي 
على الهواتف الذكيــة، مما يحدث نقلًة نوعية في خدمة 
العمالء، كما ســتتمكن البنوك من وضع روبوتات متطورة 
تدعم تقنية الجيــل الخامس "5G" في الفــروع البنكية، 
بحيث تكون قادرًة على التواصل مع العمالء ومساعدتهم 

في معامالتهم المالية. 

العمليات البنكية

ســترتقي العمليات البنكية االعتيادية مثل خدمات الدفع 
اإللكترونية إلى مســتوياٍت جديدة، وستتوسع إلى قنواٍت 
أحدث، منها الهواتــف المحمولة التي تدعم تقنية الجيل 
الخامــس "5G"، والتقنيات القابلة لالرتداء مثل الســاعات 
الذكيــة، وأجهزة إنترنت األشــياء، والواقعيــن االفتراضي 
والمعزز. مع العلم بــأنَّ التقنيات القابلــة لالرتداء أصبحت 
قناًة مهمة لعمليات الدفع اإللكتروني، وستشيُع أكثر مع 

 ."5G" قدوم تقنية الجيل الخامس

األمان

ستتيح تقنية الجيل الخامس "5G" خاصية المعالجة الفورية 
للبيانات، مما سيزيد من أمان المعامالت المالية. حيث أوضح 
ه: "يمكن تحسين آليات أمان الخدمات البنكية  فرانسيسكو بأنَّ
بتقنيــات بيومترية دقيقة مع قــوة معالجة أكبر للبيانات، 
بحيث يمكن –بحكم ســرعة االســتجابة الفورية والســرعة 
العالية للشبكة– القيام بعمليات التحقق عبر خادٍم سحابي، 
وبالتالي التخفيف من عبء معالجــة معلومات الهواتف 

الذكية، وتحسين آليات األمان." وتتميز هذه التقنية بخاصية 
تسمى "تجزئة الشــبكة" أو "Network Slicing"، وهي 
القدرة على تجزئة شــباكت افتراضية متعددة تعمل على 
نفس الجهاز للقيام بعمليــات مختلفة، مما يزيد من أمان 
 "5G" المعامالت المالية. فقبل ظهور تقنية الجيل الخامس
اكن اكتشــاف الثغرات األمنية في التطبيقــات اإللكترونية 
يشــلك تحديًا كبيــرًا، وعادًة مــا يتضمن تدخــاًل يدويًا من 
 ،"5G" المستخدم، ولكن بعد ظهور تقنية الجيل الخامس
ستتمكن البنوك من تحديث التحســينات وإضافتها فوريًا. 
كما ستعزز من استخدام إجراءات األمان متعددة االستدالل 
البيومتري، والتي تقــوم بجمع فوارق طفيفة مثل طريقة 
مشي المســتخدم وطريقة حمله للهاتف المحمول عند 

الدفع لتوثيق هويته.

التغييرات التقنية

ستسمح تقنية الجيل الخامس بظهور ما يسمى "حوسبة 
الحافــة" أو"Edge Computing"، حيــث ســتتم معالجة 
البيانــات وتخزينها في موقع جغرافــي أقرب للماكن الذي 
تولدت فيه بداًل من الموقع المركزي. وستقوم سرعة اإلرسال 
العالية التي تتميز بها تقنيــة الجيل الخامس "5G" بدعم 
وظائف خوارزميات الــذاكء االصطناعي المتطورة، والترجمة 
الفوريــة، وإدارة األصول المبنية على إنترنت األشــياء. ولك 
ذلك ســيأتي مع أماٍن أعلى، فسيكون من الممكن القيام 
بعمليــات تحقق مختلفــة مثل التحقــق البيومتري فوريًا. 
كما ستســمح التقنية بظهور خدمات مبنية على سلسلة 
الكتل "البلوك تشين - Block Chain" مثل العقود الذكية 

والمدفوعات العابرة للحدود.

كشف االحتيال

إنَّ الســرعة العالية لتقنية الجيل الخامس "5G" ستســمح 
بتحليل المواقع الجغرافية والعمليات والبيانات األخرى فوريًا، 
ع من عمليات كشف االحتيال ويساهم في زيادة  مما ُيســرِّ
دقتها. كما أنَّ إماكنية إرسال بيانات أكثر عبر الشباكت فوريًا 
-والتــي تتيحها تقنية الجيل الخامس "5G"- ســوف ُتعزز 
من ماكفحــة االحتيال. فبمجرد قيــام العميل بعملية دفع 
إلكترونيــة، ســتتمكن البنوك من إجراء فحص أســرع وأكثر 
للبيانات مثل الموقــع الجغرافي والمبلغ والرقم التعريفي 
للبائــع للتقليل من حــاالت االحتيال، وبالتالي ســيتم رفض 
عمليــات إلكترونية أقل في نقاط البيع، األمر الذي ســيزيد 

من رضا العمالء.

القطــاع البنكي آخٌذ فــي التغيير، وظهــور تقنية الجيل 
الخامس "5G" ســيحدث نقلًة نوعيًة بال شك. فمن تحسين 
العمليات البنكية وخدمة العمالء إلى زيادة األمان وكشــف 
االحتيال. وذلك يضمُن تقديم البنوك والمؤسســات المالية 

لخدماٍت متميزة على المدى الطويل.

المراجع:
• "5G and financial services", Financier Worldwide Magazine, 

https://www.financierworldwide.com/5g-and-financial-services#.
XdlZFujXLIU

• "How could 5G technology affect banking?", BBVA, https://www.
bbva.com/en/how-could-5g-technology-affect-banking/

• "The impact of 5G on financial services", ACUITY Knowledge 
Partners, https://www.acuitykp.com/blog/the-impact-of-5g-on-
financial-services/

• "Banking in 5G: Why Financial Marketers Should Care )Now(", The 
Financial Brand, https://thefinancialbrand.com/85225/5g-mobile-
communication-network-for-retail-banking/

• "How will 5G transform the finance industry?", AT&T Business, 
https://www.business.att.com/learn/tech-advice/how-5g-will-
enhance-the-finance-industry.html

• "Five Ways 5G Might Change How You Bank", Forbes, https://www.
forbes.com/sites/boblegters/2019/05/15/five-ways-5g-might-
change-how-you-bank/#215e9ba5fc87 
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تاريخ العمالت 
الِقدم بأنها ما  ف العمالت منــذ  ُتعرَّ
يتفق على اســتخدامه مجموعٌة من 
أو خدماٍت معينة.  الناس مقابل سلٍع 
والعملــة بحــد ذاتهــا ال قيمة لها، 
فمن الممكن أن تكون كيســًا من األرز 
أو عملة معدنية أو قطعة من الورق 
قيمتها  ولكنَّ  تاريخيــة،  صورة  تحمل 
تكُمــن في كونها وســيلة مقايضة 
للثروة.  وتبادل ووحدة قياس ومخزن 
وفي الواقع فــإنَّ تطور العمالت عبر 
الزمن ســاهَم في تشــكيل الحضارة 
حروبًا  العمالت  أوقفت  فقد  البشرية، 
أخرى. وظهــر منها  بت في  وتســبَّ
أيضــًا في قريــب الزمان ما يســمى 

بالعمالت الرقمية. 

نظام المقايضة 

عرف النــاس مفهوم العمالت عندما 
التعامل بنظام المقايضة،  شرعوا في 
وهــي عملية تبادل ســلع وخدمات 
مقابــل ســلع وخدمات أخــرى بدون 
المثال،  ســبيل  فعلى  تبادل.  وسيلة 
يمكن أن يقوم شــخص مــا بمقايضة 
كيــس مــن األرز مقابــل كيس من 
الحبوب وينظر لها على أنها مقايضٌة 
عادلة، أو أن يقوم شخص ما بمقايضة 
خدمة إصالح عجلة عربة مقابل بعض 
النظام واجه  من القهوة. ولكنَّ هذا 
اســتمراره،  حالت دون  تحدياٍت صعبة 
أولها عدم وجود ســعر صرف موحد. 
فما الذي سيحدث لو لم يتفق الطرفان 
علــى تســاوي الســلع أو الخدمات 
المتبادلــة؟ أو إذا اكن الشــخص الذي 
يحتاج إلى الســلع والخدمات ال يملك 
شــيئًا يرغب به الطرف اآلخــر؟ وثاني 
بها  التنقل  صعوبــة  هــو  التحديات 

المثال، اكن  وتخزينها. فعلى ســبيل 
مــن الصعب حمل أكيــاٍس ثقيلة من 
الملح أو الشــاي أو ســحب المواشي 
لمقايضتها في  السوق  إلى  العنيدة 
لك مرة. وللتغلب على هذه التحديات، 
قام النــاس بتطوير مفهوم العمالت 

المعدنية ثم الورقية.

العمالت المعدنية واألوراق 
النقدية

بدأ اســتخدام العمالت المعدنية منذ 
الميالد، واســتخدمت  عام 700 قبل 
لتوفرهــا وســهولة التعامــل بها 
الليديون  عرف  وقد  تدويرها.  وإعادة 
العمــالت  صنــع  مــن  أول  بأنهــم 
المعدنية، وســريعًا ما بــدأت الدول 
العمالت  وألنَّ  نهجهــا.  باتباع  األخرى 
المعدنية ُأعطيت قيمًة محددة، أصبح 
من السهل المقارنة بين أسعار السلع 
واستمر  بشــرائها.  الناس  يرغب  التي 
استخدام العمالت المعدنية حتى عام 
1600 للميالد، ومــع ظهور البنوك 
دعــت الحاجة إلى اســتبدال العمالت 
المعدنية بــاألوراق النقدية، وقد اكن 
كبير  دوٌر  النقديــة  األوراق  لظهــور 
في تطوير التجارة العالمية وتحســين 

االقتصاد الدولي وازدهاره.

عملة البتكوين 

رقمية  عملــة  البتكوين هي  عملــة 
مجهول  شــخٌص  اخترعها  مشــفرة 
باالسم المستعار "ساتوشي نااكموتو" 
في عــام 2009، وهي أصول رقمية 

تســتخدم كماكفأة لعملية تســمى 
بعمالت  استبدالها  ويمكن  بالتعدين، 
أو منتجات أو خدمات أخرى. ويستخدم 
لها تشــفيٌر قوي لتأميــن العمليات 
الماليــة، والتحكــم بصناعــة وحدات 
جديــدة، والتحقق من تحويل األصول. 
العمليات  تقارير هــذه  تعــرف  حيث 
بالـ "بلوك تشــين" أي سلسلة الكتل، 
وتحتوي لك كتلة في السلســلة على 
تجزئة من تشفير الكتلة السابقة وطابع 
زمنــي وبيانات العمليــة. والـ "بلوك 
تشــين" مصممــة لتكــون مقاومة 
أغسطس   19 بتاريخ  البيانات.  لتعديل 
2018، بلــغ عدد العمــالت الرقمية 
المتاحة على اإلنترنت أكثر من 1,600 
عملــة، وال يــزال العدد فــي تزايد. 
المعيار  البتكوين هي  وأصبحت عملة 
الذهبــي –إن جاز التعبيــر– للعمالت 
االفتراضيــة الرقميــة، ويكمن ســبب 
شــهرة العمالت الرقميــة في أنها 
تتطلب رسوم عمليات أقل، نظرًا ألنها 
ال تصدر عن حكومات وال تشرف عليها 
تديرها ســلطة  بل  تنظيميــة  هيئة 
ال مركزيــة مما يزيــد مخاطر التعامل 
األنشــطة  أو  بها ونــوع األشــخاص 

المستهدفة عند التعامل بها. 

المراجع:
• ”How Currency Works“, howstuffworks, 

https: / /money.howstuffworks.com/
currency2.htm

• ”The History of Money“, Investopedia, 
h t t p s : / / w w w . i n v e s t o p e d i a . c o m /
a r t i c l e s / 0 7 / r o o t s _ o f _ m o n e y .
a s p ? u t m _ s o u r c e = f a c e b o o k & u t m _
medium=social&utm_campaign=fb-post-
&utm_content=ctp-article_cti-roots_of_
money

• ”The History of Money“, ThoughtCo., 
https://www.thoughtco.com/history-of-
money-1992150

تتيـح خدمة التحصيـل المسـتندي لعمالء   

البنـك من الشـراكت والمؤسسـات تنفيذ 
عمليـات التجـارة  بكفاءة عالية وسـهولة 

في اإلجراءات وبتاكليف أقل

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب
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اليد، واالســتجابة الســريعة للشاكوى تســاهم في خلق 
تجربٍة أفضل لهم. كما أنَّ لذلــك أثٌر على تصميم المنتجات 

المستقبلية ونطاق الخدمات المقدمة. 

تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إلى جانب مواكبة المنشآت الكبيرة، تواجه المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة تحدياٍت كثيرة، وفيما يلي بعٌض منها: 

ُشح التمويل

وذلــك من أكبر التحديــات التي تواجه المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة، فجهل صاحب المنشــأة بالتفاصيل المالية 
المهمــة مثــل رواتــب الموظفيــن وعوائــد المنشــأة 
واســتراتيجيات تســعير المنتجات والخدمات يتســبب في 

توقفها عن العمل وفشلها.

ضعف اإلدارة

ُيعد انحصار التخطيط اإلداري على مؤسس المنشأة الصغيرة 
والمتوسطة وعدم االســتعانة بفريٍق إداريٍّ ُمتخصص أحد 
أســباب فشل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة. فالدعم 
اإلداري والفريــق اإلداري الناجــح لهمــا دوٌر كبير في نجاح 

المنشأة واستمرار أعمالها.

ضعف خطة العمل والبنية التحتية

مــن أكبــر األخطاء التــي تقُع فيهــا المنشــآت الصغيرة 
الة  والمتوســطة هو إغفال أهمية وضع خطــة عمل فعَّ
تســبق إطالقها، وتتضمن الخطة –على ســبيل المثال ال 

الحصر– وصفًا دقيقًا وواضحًا للمنشــأة، واحتياجاتها الحالية 
المتاحة  اإلدارة والموظفين، والفــرص  والمســتقبلية من 
أمامهــا والتحديات التي ســوف تواجهها في الســوق، 
واحتياجاتهــا الرأســمالية بمــا في ذلك التدفــق النقدي 
التســويقية،  المختلفة، ومبادراتها  المتوقع والميزانيــات 

وتحليلها للمنافسين.

ثغرات التسويق

ُيعد التسويق عنصرًا مهمًا ألي منشأة في مرحلة تأسيسها، 
حيث أنَّ الفشل في تقدير تلكفة الحمالت التسويقية حسب 
احتياجات المنشأة، وعدم وضع استراتيجيات تسويقية يتسبب 

في تراجعها في السوق وفشلها في نهاية المطاف.

المراجع:
• ”11 Advantages Small Businesses Have Over Large Corporations )And 

How To Use Them“, Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbesco
achescouncil/2019/07/22/11-advantages-small-businesses-have-
over-large-corporations-and-how-to-use-them/#2fac9e952037

• ”The 4 Most Common Reasons a Small Business Fails“, Investopedia, 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120815/4-
most-common-reasons-small-business-fails.asp

• ”39 Surprising Small Business Stats for Success in 2019“, 99firms, 
https://99firms.com/blog/small-business-statistics/#gref 

• ”4 Ways Small Businesses Can Compete Against the Major 
Competitors“, Entrepreneur, https://www.entrepreneur.com/
article/287450

• ”Importance of Flexibility in Business“, American Express, https://
www.americanexpress.com/en-us/business/trends-and-insights/
articles/why-flexibility-is-key-to-small-business-success/

القدرة التنافسية 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
إنَّ أحــد أكبر التحديــات التــي ُتواجه المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة هو مواكبة المنشــآت الكبيرة التي ُتسيطر 
على األســواق بميزانياتها الضخمة وقدراتها التســويقية 
وغير ذلك من األسباب، ولكنَّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ى  نها من تحقيق النجاح والريادة في شــتَّ تمتلك مزايا ُتمكِّ
المجاالت. وقــد ذكرت مؤسســة إدارة األعمــال التجارية 
الصغيــرة »SBA« فــي الواليات المتحــدة األمريكية في 
إحصائيٍة أصدرتها لعام 2018 بأنَّ 70% من األعمال التجارية 
ق نجاحًا فــي مجالها، حيث  الصغيرة المنشــأة مؤخرًا تحقِّ
تستمر 50% منها ألكثر من 5 سنوات، و66% منها ألكثر 
من 10 ســنوات، و25% منها ألكثر من 15 ســنة. وفي 
لك  هذا المقال سوف نســتعرُض بعضًا من المزايا التي تشِّ
عوامَل قوٍة تزيُد من القدرة التنافســية للمنشآت الصغيرة 
والمتوســطة، كما ســنتطرُق إلى التحديات الُمحتملة في 

ز. طريقها نحو النجاِح والتميُّ

مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التخصص

الصغيرة والمتوســطة خدماٍت ُمتخصصة  المنشآت  ُتقدم 
ن  ز على قطاٍع ُمعيَّ مة حسب احتياجات العمالء، وُتركِّ وُمصمَّ
في الســوق ومستهلكين أساســيين، ومن األمثلة على 
ذلك شركة »ريد ُبل« للمشروبات الغازية التي حققت نجاحًا 
باهرًا في بداياتها باســتهدافها لمستهلكين أساسيين 
فــي حمالتها الترويجية وفي تقديــم خدماتها، أال وهم 

الطالب.

االبتاكر الُمزعِزع

ويعني تقديم منتجاٍت وخدماٍت ُمبتكرة تساهم في إيجاد 
ســوٍق جديدة وإلغاء سوٍق أخرى، وتلك ميزٌة أخرى من مزايا 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة. ومن األمثلة الشهيرة 
علــى االبتاكر الُمزعِزع ظهور الهواتف المحمولة وانتشــار 
اســتخدامها للوصول إلى اإلنترنت بداًل من أجهزة الحاسب 

اآللي. 

المرونة والقدرة على التكيف

ز المنشــآت الكبيرة على الثبات واالستمرارية في  بينما ُتركِّ
ز الشــراكت الصغيرة والمتوســطة بالمرونة.  أعمالها، تتميَّ
لها لفكرة تغيير نمــاذج أعمالها،  ى ذلك فــي تقبُّ ويتجلَّ
باع استراتيجيات ُمبتكرة ومرنة  واالستعانة بمصادر خارجية، واتِّ
لوضع األسعار، وغير ذلك مما ُيسهم في تحقيق متطلبات 
السوق. كما تمتلُك قدرًة على التكيف مع احتياجات العمالء 
ومتغيرات الســوق، وتقديم خدماٍت ومنتجاٍت جديدة، مما 

قد يجلب لها مصادر عوائٍد ُمحتملة.

اإلبداع

تتميز المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بتقديمها أفاكرًا 
وحلــواًل إبداعية، وعادًة مــا تكون هذه الميــزة ُمهملة 
في الشــراكت الكبيرة. ويشمل اإلبداع حمالتها التسويقية 

والترويجية باإلضافة إلى خدماتها ومنتجاتها.

التواصل المباشر

تتميــز المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بقدرتها على 
ال عبر البريد  التواصل المباشــر مع العمالء، فالتواصل الفعَّ
اإللكتروني أو الهاتف، وإرســال رســائل شكٍر مكتوبة بخط 

SAR
SAR
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الشــهادات  أو  الخطابــات  طلــب  يمكنــك   

ــة أو  ــة العربي ــا باللغ ــة وطباعته اإللكتروني

اإلنجليزية عبر الخدمات البنكية اإللكترونية

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب

البنك السعودي لالستثمار والمديرية العامة 
للسجون يوقعان اتفاقية تعاون لدعم خدمة 

"ُفِرَجت"

وقعت المديرية العامة للسجون والبنك السعودي لالستثمار 
خالل شهر رمضان المبارك اتفاقية تعاون استراتيجي تنضم 
بموجبها خدمة "ُفِرَجت" إلى برنامج "وااو" الخير. وبموجب 
هذه الشــراكة االســتراتيجية، أصبح بإماكن عمــالء البنك 
المساهمة في تفريج كربة المحكومين في القضايا المالية 
من خالل التبرع بنقاطهم في برنامج الوالء "وااو" إلكترونيًا 

عبر اإلنترنت البنكي أو تطبيق األجهزة الذكية.

وثّمن الرئيس التنفيذي للبنك الســعودي لالستثمار فيصل 
العمران جهود المديرية العامة للسجون في إطالق وإدارة 
خدمة "ُفِرَجت"، مشــيرًا إلى أن الخدمــة تعد إحدى أهم 
المبادرات في مجال المسؤولية االجتماعية واالستدامة لما 
لها مــن دور هام في تعزيز قيم التعاون والتعاضد خاصة 
في الوقت الذي وّقعت فيه االتفاقية في أيام فضيلة من 

شهر رمضان المبارك.

وقدم مدير عام الســجون اللواء محمد بن علي األســمري 
شكره للبنك السعودي لالســتثمار قائاًل أن هذه االتفاقية 
تأتي ضمن جهود القطاع الخاص في مجاالت المســؤولية 

االجتماعية.

يشــار إلى أن خدمة " ُفِرَجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية 
ممثلة في المديرية العامة للســجون عبر منصة "أبشــر" 
اإللكترونيــة تهــدف إلى توفير وســيلة آمنة وســهلة 
يســتطيع المواطن والمقيم من خاللها التبرع لمستحقي 
المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية 
بهدف ســداد ديونهم حيث يتم اإلفــراج فورًا عنهم عند 

اكتمال سداد المبالغ المطالبين بها.

31 I 2020 مجلة البنك السعودي لالستثمار



تطبيق البنك لألعمال   
 SAIB Business

* متاح اآلن

 Available Now *

ــة البنــك المركــزي الســعودي مؤسســة ماليــة مرخصــة وخاضعــة لرقاب

أرقام حول وسائل التواصل االجتماعي*

* أكتوبر 2020 

1,019,487

127,733

52,539

1,261,140
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*  تطبق الشروط واألحاكم

اطلبه اآلن
عبر تطبيق البنك

  ألول مــرة فـي المملـكة

تمويلك العقــاري من جوالك

التمويل العقاري

الموافقة

التحقق من األهلية

تقديم المستندات

اإلطالع على العقد

مؤسسـة ماليـة مرخصـة وخاضعـة لرقابـة البنـك المركـزي السـعودي

تجـربة رقمية



المبادرة العالمية 
)GRI( إلعداد التقارير

The Global Reporting 
Initiative )GRI)

المبــادرة العالمية إلعــداد التقاريــر )GRI( هي منظمة 
عالمية مستقلة ورائدة في مجال إعداد تقارير االستدامة 
منــذ عام 1997. تقوم هذه المبادرة بمســاعدة األعمال 
التجارية والحكومات حول العالــم على فهم تأثيرها على 
ــر الُمناخي وحقوق  قضايا االســتدامة المهمة مثل التغيُّ
اإلنســان والحوكمة والســالمة االجتماعيــة، وهذا بدوره 
نهــا من اتخاذ قرار حقيقي لتحقيــق منافع اجتماعية  ُيمكِّ

وبيئية واقتصادية للجميع.

تقارير االستدامة

تقرير االســتدامة هو تقرير تقوم الشــراكت والمنظمات 
بنشــره، ويتضمن التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
التي تنشأ من نشاطاتها اليومية. ويمثل هذا التقرير قيم 
المنظمة ونموذج الحوكمة الخاص بها، ويدل على العالقة 
بين استراتيجيتها والتزامها تجاه اقتصاٍد عالمٍي مستدام. 
فالكشــف عن معلومات االســتدامة ُيحفز الجهات على 
تحمل المسؤولية، ويساعد على تحديد المخاطر وإدارتها، 

ن المنظمات من اغتنام فرص جديدة. ويمكِّ

معايير المبادرة في إعداد تقارير االستدامة

تعد معاييــر إعداد تقارير االســتدامة الخاصــة بالمبادرة 
العالمية إلعداد التقارير هي أول المعايير العالمية وأكثرها 
اعتمــادًا على مســتوى العالم، إذ تتميــز بهيلكة نمطية 
مترابطة، وتمثل أفضل الممارسات العالمية إلعداد التقارير 

فيما يخص التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

ُتوضع معايير إعداد تقارير االستدامة بناًء على مساهمات 
حقيقيــة من أصحــاب مصلحة متعددين ويعــود نفعها 
على المصلحــة العامة. فمنذ إنشــاء المبــادرة العالمية 
إلعــداد التقاريــر قامت المبــادرة بتحويل هــذه المعايير 
من ممارســة متخصصة إلى معايير معتمــدة لدى أغلبية 

متزايــدة من المنظمات. وفي الواقــع فإنَّ 93% من أكبر 
250 شــركة حول العالم تقوم بإعداد التقارير حول أدائها 

في مجال االستدامة.

ويضــم المجتمع الذهبــي في المبــادرة العالمية إلعداد 
التقارير شــراكت ومنظمات متنوعة في مختلف المجاالت، 
في مجــال األعمال التجاريــة واالستشــارات والمجتمعات 
المدنية واألوســاط األاكديمية والقــوى العاملة والهيئات 
العامــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة. فخــالل عام 
2016، عزز البنك الســعودي لالستثمار التزامه باالستدامة 
والشفافية من خالل انضمامه إلى المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير )المجتمع الذهبي(. ونتيجًة لهذه المبادرة، اعتمد 
البنك إصدار تقارير االســتدامة والتقارير المتاكملة الخاصة 
به بما يتوافق مــع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

الصادرة حديثًا.

المراجع:
• globalreporting.org

• https://www.saib.com.sa/ar/content/المبادرة-العالمية-إلعداد-التقارير

تقرير االستدامة للبنك السعودي لالستثمار 2016 •

ُيعد البنك السعودي لالستثمار أحد 
الداعمين الرئيسيين للمبادرة العالمية 
لُه ليصبح عضوًا  إلعداد التقارير مما أهَّ

من أعضاء المجتمع الذهبي، فهو 
يعمل في مجتمٍع يرسم مستقبل 

االستدامة ويشجع على اتخاذ القرارات 
من أجل اقتصاٍد وعالٍم أكثر استدامة.

The Global Reporting Initiative )GRI( is an 
independent international organization that 
has pioneered sustainability reporting since 
1997. It helps businesses and governments 
worldwide understand and communicate their 
impact on critical sustainability issues such as 
climate change, human rights, governance and 
social well-being. This enables real action and 
decision making to create social, environmental 
and economic benefits for everyone.

Sustainability Reports 
A sustainability report is a report published 
by a company or organization about the 
economic, environmental and social impacts 
caused by its everyday activities. It also 
presents the organization’s values and 
governance model, and demonstrates the link 
between its strategy and its commitment to a 
sustainable global economy. The practice of 
disclosing sustainability information inspires 
accountability, helps identify and manage 
risks, and enables organizations to seize new 
opportunities.

GRI Sustainability Reporting Standards
The GRI Standards are the first and most widely 
adopted global standards for sustainability 
reporting. They feature a modular, interrelated 
structure, and represent the global best 
practice for reporting on a range of economic, 
environmental and social impacts. They 
are developed with true multi-stakeholder 
contributions and rooted in the public interest. 
Since GRI’s inception, it has transformed such 
standards from a niche practice to one now 

adopted by a growing majority of organizations. 
In fact, 93% of the world’s largest 250 
corporations report on their sustainability 
performance. 

The GRI GOLD Community includes diverse 
companies and organizations across business, 
consultancy, civil society, labor, academia, and 
public and intergovernmental agencies. During 
2016, SAIB has strengthened its commitment 
to sustainability and transparency by joining 
the GRI GOLD Community. As a result of 
that initiative, SAIB has been producing its 
Sustainability Reports and Integrated Reports 
in accordance with the newly-released GRI 
Standards. 

Resources: 
• globalreporting.org

• https://www.saib.com.sa/en/content/gri-gold-community

• SAIB’s Sustainability Report 2016

The Saudi Investment Bank is a 
core supporter of GRI and for that 
reason is a GOLD Community 
Member. As a GOLD Community 
Member, SAIB is at the heart of 
a community that is shaping 
the future of sustainability and 
reporting, and empowering 
decision making towards a more 
sustainable economy and world. 
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الذاكء العاطفي يرسم 
مستقبلك المهني

ــز الموظفون في ُمختلِف القطاعات على تطوير مهاراتهم التخصصيــة لالرتقاء مهنيًا وتحقيق النجاح  في حين ُيركِّ
د مصير مســتقبلهم المهني، أال وهي مهارة الذاكء العاطفي، التي  الوظيفي، ُيغفل كثير منهم مهارًة تاكُد تحدِّ

أصبحت الشراكت والمنظمات ُتوليها اهتمامًا كبيرًا، وتضعها معيارًا للتوظيف والترقية.

يعوُد تاريخ الذاكء العاطفي إلى بداية الثمانينات الميالدية، 
حيث بدأت الشــراكت والمنظمات بمالحظة تأثير بيئة العمل 
اإليجابيــة على أداء الموظفين، والبحث عن وســائل لتعزيز 
ذلك. وخالل تلــك الفترة، قام عالم النفــس »ريفن بارون« 
ة لإلجابة على السؤالين التاليين: ما الذي  بإجراء دراســاٍت عدَّ

يجعل الشخص ناجحًا؟ وما الذي يجعله سعيدًا؟ 

تعريف الذاكء العاطفي

الذاكء العاطفي هو قدرة الشــخص على تحديد مشاعره، 
وفهم مدلوالتها، ومعرفة تأثيراتها على األشــخاص من 
حوله لتوجيه أفــاكره وأفعاله، وهو أيضًا إدراكه لمشــاعر 

الة.  اآلخرين بحيث ُيدير عالقاته بهم إدارًة فعَّ

خصائص الذاكء العاطفــي وأهميته من الجانب 
المهني

فــي عام 1995، قــام عالــم النفس األمريكــي »دانيال 
جولمان« في كتابه »الذاكء العاطفي – وســبب كونه أكثر 
أهمية من حاصل الذاكء« بوضع إطار للذاكء العاطفي يتألف 

من خمسة عناصر، وهي: 

الوعي الذاتي: وهو فهم الشــخص لمشــاعره والثقة بنفسه . 1

وبحدسه. باإلضافة إلى وعيه بنقاط القوة والضعف في شخصيته، 

وعمله على تحسينها. ويعدُّ الوعي الذاتي أهم عنصٍر من عناصر 

الذاكء العاطفي. 

التعاطــف: وهو ثانــي أهم عنصر من عناصر الــذاكء العاطفي، . 2

ويعني قدرة الشــخص على تحديد وفهم احتياجات األشــخاص 

من حوله ورغباتهم ووجهات نظرهم، وبالتالي قدرته على إدارة 

عالقاته بهم واالستماع لهم والتعاطف معهم. 

ضبط الذات: وهو قدرة الشخص على التحكم بمشاعره وانفعاالته، . 3

ل التغيير  بحيث يمنعه ذلــك من اتخاذ قراراٍت متهورة، كمــا يتقبَّ

ويتأقلُم معه. 

الحافز: وهو الشعور الذي يدفع الشخص لاللتزام بتحقيق أهدافه، . 4

وتأجيــل النتائج اللحظية ألجل نجاٍح طويــل األمد، كما يعني قدرة 

ل التحديات وتخطي الصعوبات ألداء عمله على  الشخص على تقبُّ

أكمِل وجه. 

وتعني امتالك الشــخص لمهارات تواصٍل . 5 المهارات االجتماعية: 

الة مع اآلخرين، وتركيزه على نجاح الفريق قبل نجاحه الشخصي،  فعَّ

ومساعدة اآلخرين على التميز والنجاح. 

عــادًة ما يكون األشــخاص الذين يتمتعون بمســتوى ذاكء 
عاطفي عالي أشــخاصًا ناجحين في جميع جوانب حياتهم، 
خاصًة الجانب المهني منهــا، فامتالكهم لهذه المهارة 
ــن من أدائهــم ويزيد مــن إنتاجيتهــم، األمر الذي  يحسِّ
ز الشــراكت على توظيف الموظفيــن األذكياء عاطفيًا  يحفِّ

وترقيتهم وتقليدهم مناصب قيادية كذلك. 

الدراسات التي ُأجريت حول هذا الموضوع كثيرٌة جدًا، وُتثبت 
لت دراسٌة أجراها موقع  أهمية الذاكء العاطفي. حيث توصَّ
»CareerBuilder« إلــى أنَّ 61% مــن أصحــاب العمل 
يميلون إلى ترقية الموظفين الذين يمتازون بمعدل ذاكء 
عاطفــي عالي عوضًا عن أولئك الذيــن يمتازون بمعدل 
ذاكء عالــي فقط. كما أنَّ 59% مــن مديري التوظيف ال 
يقومون بتوظيف من يمتــازون بمعدل ذاكء عالي فقط 

إذا اكن معدل ذاكئهم العاطفي منخفض. 

أثبتت شــركة فــي مجال الخدمــات المالية ضمــن قائمة 
»Fortune« العالمية ألكبر 500 شــركة حــول العالم بأنَّ 
موظفــي المبيعات الذين يمتازون بمعــدل ذاكء عاطفي 

عالــي حققوا مبيعات أكثر بنســبة 18% من أولئك الذين 
يمتلكون معــدل ذاكء عاطفي منخفض. وقامت شــركة 
أخرى من نفس القائمة باســتبدال اختبارات الشخصية التي 
ُتجرى للمرشــحين المتقدميــن على وظائفهــا باختبارات 
الذاكء العاطفي، وأدى ذلك إلى زيادة نســبة اإلبقاء على 
الموظفين بنسبة 67% في السنة األولى، األمر الذي أضاف 
32 مليون دوالر أمريكي للدخل الصافي للشــركة، ويعود 
ذلك إلى تقليل تاكليف اســتقالة الموظفين، كما أدى إلى 

زيادة عوائد المبيعات.

إذًا، أيــن تكُمــن أهمية الــذاكء العاطفي في 
الجانب المهني؟ 

للك عنصــٍر من عناصر الذاكء العاطفي الخمســة تأثيٌر كبير 
على الجانــب المهني من حياة الفرد، فالوعي الذاتي يعدُّ 
دافعًا للشــخص لتقديم أفضل ما لديه، وإظهار إماكنياته 
وقدراته المهنية. وبضبط الذات يكون الشــخص محلَّ ثقة 
ويتمتــُع بالنزاهة في أداء عمله، ويتحمل مســؤولية أدائه 
الشــخصي، كما يكون قادرًا على ابتاكر أفاكٍر وُنهج جديدة 
ترتقي بالجهة التــي يعمُل فيها. أما الحافز فيكون دافعًا 
للشــخص للتطور المستمر، وتحقيق معايير التميز، وااللتزام 
بتحقيــق أهدافــه وأهداف الجهــة التي يعمــُل فيها، 
ي العقبات والمصاعب، واالســتعداد التام الستغالِل  وتخطِّ
فرٍص جديدة ومختلفة. فيما تكُمــن أهمية التعاطف من 
الجانب المهني في قدرة الشــخص علــى توقع احتياجات 
العمالء وتحديدها وتلبيتها على الوجه المطلوب، باإلضافة 
ل االختالفات وبالتالي تعزيز فرص الموظفين على  إلــى تقبُّ
مختلِف أعراقهم وجنســياتهم وشخصياتهم. أما بالنسبة 
للمهــارات االجتماعيــة، فبها يؤثر الشــخص على اآلخرين 
ة، ويبادُر  ــال معهم لتحقيق النتائــج المرجوَّ بتواصله الفعَّ
بإحداث التغيير في بيئة العمل. كما تؤهله هذه المهارات 
لحل النزاعات وبناء العالقات بين أعضاء الفريق الواحد، ومع 

العمالء كذلك.

نصائح لتنمية الذاكء العاطفي

يمكنك تنمية مهارة الذاكء العاطفي لديك بتطوير عناصره 
الخمسة، باإلضافة إلى اتباع االستراتيجيات التالية: 

م ذاكءك العاطفي، واعرف نقاط القوة والضعف لديك•  قيِّ

ع بالحكم عليهم قبل •  راقــب ردود أفعالك تجاه اآلخرين، وال تتســرَّ

معرفة اكفة الحقائق

ل وجهات نظرهم المختلفة•  ضع نفسك ماكن اآلخرين، وتقبَّ

ى بالتواضع، وأعِط اآلخرين فرصًة ليتميزوا ويأخذوا حقهم من •  تحلَّ

المديِح والثناء

ر مليًا قبل •  حاول التحكم بمشــاعرك في المواقف الصعبــة، وفكِّ

اتخاذ أي قرار

ل مسؤولية تصرفاتك، واعتذر إذا أخطأت في حق أحٍد ما•  تحمَّ

احتفظ بمذكرة تقوم فيها بكتابة أفاكرك ومشاعرك• 

د من أنها توائُم رغباتك •  ر أهمية أهدافك بالنســبة لك، وتأكَّ تذكَّ

وتطلعاتك للمستقبل

كن متفائاًل مهما اكنت المصاعــب التي تواجهها. وفي لك مرٍة • 

تواجُه فيها تحديًا أو مشــلكًة ما، حاول النظر إلى الجانب الممتلئ 

من الأكس

المراجع:
• ”Emotional Intelligence.. Developing Strong People Skills“, 

MindTools, https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_59.
htm

• ”Emotional Intelligence in Leadership.. Learning How to Be More 
Aware“, MindTools, https://www.mindtools.com/pages/article/
newLDR_45.htm 

• ”Emotional Intelligence At Work: Becoming The Leader 
Of The Future“, Forbes, https://www.forbes.com/sites/
forbescoachescouncil/2019/10/17/emotional-intelligence-at-work-
becoming-the-leader-of-the-future/ 

• ”Emotional Intelligence in the Workplace: Why It Matters More 
Than Personality“, IRMI, https://www.irmi.com/articles/expert-
commentary/emotional-intelligence-in-the-workplace
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Emotional Intelligence Determines 
Your Career Future

While employees across various sectors focus on improving their hard skills in order to get ahead 
in their career and succeed, many of them overlook one single skill that might determine their 
career path and future; Emotional Intelligence. Nowadays, this skill is receiving considerable 
attention from companies and organizations, and is becoming a standard for employment and 
promotion.

Emotional intelligence dates back to the early 
80s, when companies and organizations started 
to take notice of the effects of a positive work 
environment on employees’ performance, and 
look at ways to create one. During that time, 
Reuven Bar-On, a clinical psychologist, conducted 
several studies to answer these two questions: 
What makes people successful, and what makes 
them happy?

Definition of Emotional Intelligence 
Emotional intelligence is one’s ability to recognize 
his emotions, understand its implications and 
effects on people around him in order to guide 
his thoughts and actions. It also involves one's 
perception of other's feelings, which allows him to 
manage relationships more effectively.

EQ Characteristics and Career Importance
In his book titled »Emotional Intelligence - Why It 
Can Matter More Than IQ« 1995, Daniel Goleman, 
an American psychologist, developed a framework 
of five elements that define emotional intelligence:

1. Self-Awareness: It is one's understanding of his 
emotions, having confidence, and trusting his 
intuition. It is also one's knowledge of his strengths 
and weaknesses, and working on them to perform 
better. Self-awareness is considered the most 
important element of emotional intelligence.

2. Empathy: It is considered the second most important 
element of emotional intelligence, and it is one's 
ability to identify with and understand the wants, 
needs, and viewpoints of those around him. Thus, 
his ability to manage relationships, listen, and relate 
to others.

3. Self-Regulation: It is one's ability to control his 
emotions and impulses so that he does not make 
impulsive decisions. It is also one's ability to accept 
change and adapt to it.

4. Motivation: It is one's emotional tendency to commit 
to achieving his goals, and defer immediate results 
for long-term success. It is also one's ability to accept 
challenges and overcome difficulties.

5. Social Skills: It means having effective communication 
skills with others, focusing on the team's success 
first rather than his own success, and helping others 
develop and shine. 

People with high emotional intelligence are usually 
successful in most things they do, especially in 
their career, because having high EQ improves 
their performance and increases their productivity, 
which motivates companies to hire and promote 
them, as well as offer them leadership positions. 

The studies conducted in this area are several, 
and proves the importance of EQ. In which 
CareerBuilder website found that 61% of 
employers surveyed said they are more likely to 
promote workers with high emotional intelligence 
instead of candidates with a high IQ. Furthermore, 
59% of hiring managers said they would not hire 
someone with a high IQ but a low EQ. 

In addition, a Fortune 500 company in financial 
services proved that its high EQ salespeople 
produced 18% more than the lower EQ salespeople 
produced. Another company from the same list 
had turned to an emotional intelligence-based 
selection assessment, which increased retention 
by 67% in the first year, added $32 million to 
its bottom line in reduced turnover costs, and 
increased sales revenues.

So, why EQ is important for your career?
Every element of EQ has a significant effect 
on one's career. Self-awareness motives 
the employee to do his best and show his 
professional capabilities. Self-regulation 
makes the employee a reliable individual and 
of integrity in his work. It also enables him 
to hold himself accountable for his personal 
performance, as well as innovate new ideas and 
approaches. Motivation makes the employee 
strive to improve and meet a standard of 
excellence, be persistent in pursuing his goals 
despite obstacles and setbacks, and be ready 
to act on opportunities. Empathy makes the 
employee able to anticipate, recognize, meet 
customers’ needs, and cultivate opportunities 
through diverse people. Social skills make the 
employee able to use effective communication 
tactics and techniques to achieve the desired 
results, initiate change in the work environment, 
resolve disagreements with people, and nurture 
relationships with the team members and with 
clients as well.

Tips to Improve EQ
You can improve your EQ by developing its five 
elements, and following these strategies: 

• Do a self-evaluation, and know your strengths and 
weaknesses

• Observe how you react to people, and do not rush to 
judgment before you know all of the facts

• Put yourself in other people's shoes, and accept their 
different point of views

• Practice humility, and give others a chance to shine 
and get praise

• Try to control your emotions in stressful situations, 
and think carefully before making any decision

• Hold yourself accountable for your actions, and 
apologize if you make a mistake

• Keep a journal to write down your thoughts and 
feelings

• Know your goals and remember why they are 
important to you. Make sure they align with your 
desires and aspirations for the future

• Be positive no matter the difficulties you are facing, 
and every time you face a challenge or problem, try 
to look at the bright side of things

Resources:
• ”Emotional Intelligence.. Developing Strong People Skills“, MindTools, 

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_59.htm

• ”Emotional Intelligence in Leadership.. Learning How to Be More Aware“, 
MindTools, https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm 

• ”Emotional Intelligence At Work: Becoming The Leader Of The Future“, 
Forbes,
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/10/17/
emotional-intelligence-at-work-becoming-the-leader-of-the-future/ 

• ”Emotional Intelligence in the Workplace: Why It Matters More Than 
Personality“, IRMI, https://www.irmi.com/articles/expert-commentary 
emotional-intelligence-in-the-workplace
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أنظار العالم تتجه نحو المملكة
في رئاستها لمجموعة العشرين 2020

All Eyes Are on the Kingdom
in Its Residency of the 2020 G20 

“أصالٌة ال تزول وعمٌل ال يتوقف”

”Timeless Authenticity and Continuous Effort“ 

بدأت رســميًا فــي الخامس من شــهر ديســمبر 2019 
الفعاليات المصاحبة الســتضافة المملكة لقمة العشــرين 
2020 تحت شــعار »اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين 
للجميع«، حيث تولت المملكة القيام بمهام الرئاســة خالل 
العام ضمن أكثر من 100 اجتماع وصواًل إلى »قمة القادة« 
فــي نوفمبر 2020. حيــث اكنت المحاور الرئيســية الثالثة 
لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام هي تمكين اإلنسان، 

والحفاظ على كوكب األرض، وتشكيل آفاق جديدة. 

ما هي مجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين هي منتدى اقتصادي دولي يجتمع فيه 
قادة الدول العشــرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، 
وعدد من قادة الدول األخــرى الذين تتم دعوتهم لحضور 
القمــة، وعدة منظمــات دولية وإقليميــة. ويمثل أعضاء 
مجموعــة العشــرين مجتمعين ما يقــارب %80 من حجم 
االقتصاد العالمي، وثلثي ســاكن العالــم، وثالثة أرباع حجم 

التجارة العالمية. 

تأسســت مجموعة العشــرين في عام 1999، حيث اكنت 
تعقــد علــى مســتوى وزراء المالية ومحافظــي البنوك 
المركزية، واكنت تهدف آنذاك إلى مناقشة القضايا المالية 
المهمة على نطاٍق واسع. ثم توسعت مجموعة العشرين 
عقب األزمة المالية العالمية عام 2008 لتشمل قادة الدول 
األعضاء، كما توســع جدول أعمالها ليشمل القضايا المالية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة. وتتألف مجموعة 
العشــرين من 19 دولة إضافة لرئاســة االتحــاد األوروبي 

ليصبح عدد األعضاء 20 عضوًا. وتهدف إلى تعزيز وتطوير 
االقتصاد العالمي، ورفع مســتويات المعيشــة والرفاهية 
بين شــعوب العالم، وتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية 
مســتدامة ومتوازنة، وإصالح المؤسسات المالية الدولية، 
وتعزيز اســتقرار االقتصاد الدولي، وتفعيل مبادرات التجارة 

المنفتحة. 

ت رئاســة المملكة لمجموعة العشرين فرصًة إلبراز  وشلكَّ
مشــاريع اإلصالح القائمة فيهــا وزيــادة تأثيرها على 
المجتمــع الدولي. حيث أكــد األمير محمد بن ســلمان، 
ولي العهد ونائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
أن: »رئاســة المملكة لمجموعة العشــرين لعام 2020 
هي فرصة فريدة لتشــكيل توافٍق عالمي بشأن القضايا 
الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة.« كما 
أكد على التزام المملكة بتحقيق أهداف المجموعة قائاًل: 
“سنســعى جاهدين بالتعاون مع الشــراكء بالمجموعة 
لتحقيــق إنجــازات ملموســة واغتنام الفــرص للتصدي 

لتحديات المستقبل.” 

المراجع:
• https://g20.org/en/Pages/home.aspx

• http://www.mof.gov.eg/MofGallerySource/Arabic/PDF/G-20.pdf

• https://twitter.com/g20org

The Kingdom of Saudi Arabia has officially 
started the first events of the 2020 G20 on 
the 5th of December 2019 under the theme of 
"Realizing Opportunities of the 21st Century for 
All", in which it hosted more than 100 meetings 
throughout 2020 leading up to the Leaders’ 
Summit on November 2020. The three key aims 
of the 2020 G20 Presidency are Empowering 
People, Safeguarding the Planet, and Shaping 
New Frontiers.

 What is G20?
G20 is an international economic forum that 
brings together the leaders of the G20 countries 
that represent the world’s largest economics, a 
number of other leaders invited to attend the 
Summit, and several international and regional 
organizations. Collectively, G20 members 
represent around 80% of the world’s economic 
output, two-thirds of global population, and 
three-quarters of international trade. 

Originated in 1999 at the level of Finance 
Ministers and Central Bank Governors, the G20 
gathered for high-level discussions on macro-
financial issues. In the wake of the 2008 global 
financial crisis, the G20 was elevated to include 
the leaders of member countries. Consequently, 
the G20 agenda expanded beyond macro-
financial issues, to include socio-economic 
and development issues. G20 consists of 19 

countries in addition to the European Union 
being the 20th member. It aims at promoting 
and developing the global economy, raising 
the standards of living and well-being among 
people of the world, developing effective 
policies to achieve a sustainable and balanced 
development, reforming the international 
financial institutions, enhancing the stability 
of the global economy, and activating the open 
trade initiatives. 

G20 residency offered the Kingdom an 
opportunity to highlight its reforming projects 
and grow its influence in the intentional 
community, in which the Crown Prince 
Muhammad bin Salman, Deputy Prime Minister 
and Minister of Defense stressed that, ”G20 will 
be a unique opportunity to shape consensus 
on international issues as we welcome the 
world to the Kingdom.“ In addition, his Royal 
Highness assures the Kingdom’s commitment 
to achieve the G20 objectives saying that, ”We 
will work with G20 partners and strive to deliver 
concrete actions and realize opportunities to 
enable us to face the challenges of the future.“ 

References:
• https://g20.org/en/Pages/home.aspx

• http://www.mof.gov.eg/MofGallerySource/Arabic/PDF/G-20.pdf

• https://twitter.com/g20org
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... والعارفون أكثر من الفاعلين

منـذ ألـف وأربعمائـة سـنة تنبـه رجـال الفكـر العربي 
إلـى مبـدأ يكثـر الحديـث عنـه فـي مجـاالت األعمـال 
التخطيـط والخطـط االسـتراتيجية. وأحببـت أن  وهـو 
أناقـش هـذا الموضوع في هذه الصفحـة اآلن، وذلك 
ألن مؤسسـتنا البنكيـة الطامحـة إلى مسـتوى أفضل 
مـن اإلنجـازات مشـغولة هـذه األيـام بالحديـث عـن 
التخطيـط والخطـط واالسـتراتيجيات التـي سـتقودنا 

بـإذن اللـه إلـى أهدافنا المرسـومة.

غالبـًا مـا نبالـغ فـي قيمـة الخطـط التـي وضعناها، 
وهنالـك من يشـعر بالرهبـة واالهتـزاز عندمـا ال يرى 
األمـور تجـري كمـا خطـط لهـا حرفيًا، ذلـك ألننـا نبالغ 
فـي قدرتنـا علـى معرفـة لك المؤثـرات علـى بيئـة 
األعمـال التـي نحـن جـزء منهـا، ونقنـع أنفسـنا أننـا 
علـى درايـة تامة بالمسـتجدات والمتغيـرات فيها، بل 
إن منـا مـن يعتقـد أن لديـه درجـة كبيـرة مـن القدرة 

علـى تطويـع تلـك المتغيـرات لخدمـة أهدافـه.

هنالـك محاذيـر ال بـد مـن التنبـه إليهـا فـي هـذا 
ليسـت  واالسـتراتيجيات  الخطـط  أن  وهـي  المجـال، 
لبلـوغ  غايـات فـي حـد ذاتهـا وإنمـا هـي وسـائل 
أهـداف محددة. وهـذه الخطط واالسـتراتيجيات ال بد 
أن تكـون مرنـة وممكنـة وتتكيـف مـع التغييـر وذلك 
المقـدرة  أن  بمعنـى  المنشـودة.  األهـداف  لبلـوغ 
علـى التخطيـط وتغييـر المسـارات واستشـراف الرؤى 

لبلـوغ  طـرق  رسـم  علـى  والقـدرة  والمعوقـات 
وبمـردود  أقصـر  وبخطـوات  تلكفـة  بأقـل  األهـداف 
أعلـى هي أمـور أكثـر أهمية مـن الخطـط ذاتها. أي 
أن قدرة قيادات المؤسسـات وطاقاتها البشرية على 
التمرس والتـدرب على عملية التخطيـط بصورة دائمة 
ومتواصلـة أهم بكثير مـن الخطط ذاتهـا. وينقل عن 
الجنـرال أيزنهـاور قولـه إّبـان الحـرب العالميـة الثانية: 
“الخطـط ال قيمـة لهـا. المقدرة علـى التخطيط هي 

لك شـيء”.

ويبقى الهدف األسـمى ألي اسـتراتيجية هـو النتيجة 
المتوخـاة أو التنفيـذ وليسـت نوعية غـالف الخطة وال 

بهرجـة جمال ألـوان صفحاتها. 

الصغيـر  “األدب  فـي  المقفـع  بـن  اللـه  عبـد  تنبـه 
واألدب الكبيـر” لهـذا األمـر، فقـال: “الواصفـون أكثر 

مـن العارفيـن، والعارفـون أكثـر مـن الفاعليـن”.

عبد الله بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة
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