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مساعد بن محمد المنيفي
ياأتي فوز البنك ال�سعودي لال�ستثمار بجائزة امللك خالد للتناف�سية 
امل�س���وؤولة لعام 2014، بحمد اهلل تعالى، تاأكيًدا على الدور الرائد 
ال���ذي ي�سطل���ع ب���ه البن���ك يف جم���ال تبن���ي ممار�س���ات التنمية 
امل�ستدام���ة وامل�سوؤولية االجتماعية، وتتويًجا للجهود املتوا�سلة من 

كوادره كافة لتحقيق الريادة والتقدم يف امليدان امل�سريف. 

كم���ا تدل الرعاي���ة الكرمية م���ن القيادة الر�س���يدة حلف���ل توزيع 
اجلوائ���ز على الفائزين على عناي���ة والة االأمر بهذا اجلانب املهم 
من جماالت العمل امل�سريف، اأحد اأركان اقت�ساد اململكة، وال�سعي 
اإلى تعزيز مفاهيم التنمية والعمل املوؤ�س�س���ي االجتماعي بالبالد، 
وتقدي���ر املتميزي���ن يف جم���ال العم���ل التنم���وي، وتر�س���يخ ثقافة 
امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص؛ حيث 
متحورت املو�س���وعات الرئي�س���ة للجائزة حول »�س���ركاء التنمية« 

و»التميز للمنظمات غري الربحية« و»التناف�سية امل�سوؤولة«. 

اختيار البنك ال�سعودي لال�ستثمار جلائزة »امللك خالد للتناف�سية 
امل�سوؤولة« التقديرية مل ياأت من فراغ، واإمنا هو نتاج العمل املوؤ�س�سي 
ال���دوؤوب الذي مّكن البنك – وهلل احلمد – من اال�س���تحواذ على 
ت�س���نيف  متقدم �س���من »املوؤ�س���ر ال�سعودي للتناف�س���ية امل�سوؤولة« 
والذي ير�س���د اأف�س���ل املوؤ�س�س���ات وال�س���ركات اأداًء واحرتافية يف 
جمال العمل اخلريي التنموي واالجتماعي امل�س���تدام، حيث اأثبت 

البنك كفاءة تناف�سية اأّهلته للح�سول على هذه اجلائزة. 

واإذ اأعرب - با�س���مي وبا�سم قيادات ومن�س���وبي »البنك ال�سعودي 
لال�س���تثمار« - عن اعتزاز البنك باحل�س���ول عل���ى هذه اجلائزة، 
التي تعك����ص تقدير املوؤ�س�س���ات االجتماعية والتنموي���ة والقائمني 
عليها للجهود املتميزة يف جمال تنمية املجتمعات؛ لنوؤكد احلر�ص 
على املزيد من التقدم يف اإ�س���هام البنك ك�س���ريك داعم للمجتمع 
واأفراده من خالل ما يتبناه من برامج ذات تاأثري اإيجابي ملمو�ص 

وعوائد مرتاكمة.

كم���ا ال يفوتن���ي اأن اأثّم���ن القيمة الرفيع���ة التي تتمت���ع بها جوائز 
املل���ك خالد، والت���ي تعد ثمرة للنهج الذي اأر�س���ته موؤ�س�س���ة امللك 
خالد اخلريية، وعلى راأ�س���ها �س���احب ال�سمو امللكي االأمري في�سل 
بن خالد ب���ن عبدالعزيز؛ لدعم االأعمال اخلريي���ة واالجتماعية، 
وتعمي���ق مبادئ وقيم العمل املوؤ�س�س���ي االجتماع���ي يف اململكة؛ يف 
ظل التوجيهات الر�سيدة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود، وويل عه���ده االأمني �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي االأمري حمم���د بن نايف بن عبدالعزيز اآل �س���عود، و�س���مو 
ويل ويل العهد �س���احب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود »يحفظهم اهلل«.

واهلل املوفق.

االفتتاحية

الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار





رئيس التحرير
عبداإلله بن عبداهلل الشديد

مسؤول العالقات العامة واإلعالم
aalshudid@saib.com.sa

المشرف العام
مساعد بن عبدالعزيز الشهيل

مدير العالقات العامة واإلعالم
malsaheel@saib.com.sa

محتويات
العدد 12 
2 0 1 5

 االستثمار  يحصد جائزة أفضل برنامج 
مكافآت بالشرق األوسط عن برنامج 

»وااو« 
10

 إنجازات مجموعة ضمان الجودة
60 عام 2014

أمير الرياض يزور جناح »السعودي 
لالستثمار« في »خطوة قبل 

التوظيف« 
16

السعودي لالستثمار يطلق تطبيق 
»الهدى« اإلسالمي 34

 إطالق  »المتسوق الخفي«
 لخدمة عمالء

»السعودي لالستثمار«
46

  »السعودي لالستثمار« يصدر 
التقرير الرابع لالستدامة 55

أسرار ونوادر »العود«..
في حوار شّيق مع »سعد باشماخ« 72

مجلس »البنك السعودي لالستثمار « 
يوصي بزيادة رأسماله إلى 6.5 مليار ريال 58

السعودي لالستثمار يصدر 
تقريره السنوي لعام 2014 54

السعودي لالستثمار يحقق 
الريادة بجائزة »أفضل بيئة عمل«

 رئيس مراكز النقد في حوار مع »االستثمار«..
مراكز النقد هي »دينمو« توزيع األموال 

وال تحتمل الخطأ بتاتا..!
0662

»البدانة«..
68   الداء والدواء!؟





أخبارنا



أخبارنا

2015العدد 12 6

يف متيز جديد ي�س���اف اإلى اإجنازات البنك ويف اإطار �سعيه الدائم 
الإيجاد بيئة عمل ا�س���تثنائية، وحتقيق الريادة، اأ�س���اف البنك اإلى 
ر�س���يده جائزة »اإجناز اأ�س���حاب العمل« والتي متنح الأف�س���ل بيئة 
عم���ل يف ال�س���عودية، يف منتدى رواد الكفاءة والتنوع الذي ت�س���رف 
علي���ه وزارة العمل، والذي اأقيم موؤخرًا يف الريا�ص، بح�س���ور عدد 
كب���ري من قادة الفك���ر وكبار املديري���ن التنفيذيني و�س���ناع القرار 

ورجال االأعمال ومتخ�س�سي املوارد الب�سرية.

م���ن جانب���ه ق���ال �س���عود احلو�س���ان، مدير ع���ام جمموع���ة املوارد 
الب�س���رية، اإن ف���وز البنك بهذه اجلائزة رغم املناف�س���ة ال�س���ديدة 
وم�س���اركة العديد من ال�س���ركات واملوؤ�س�س���ات املحلي���ة، دليل على 
االإ�س���رتاتيجية الوا�سحة التي ي�س���عى اليها البنك يف تر�سيخ الفكر 
االإداري املتط���ور ل���دى العاملني لدي���ه، من خالل تطوي���ر اأدائهم، 
�س���واء بالدورات الداخلية اأو اخلارجية، باالإ�سافة الى املحا�سرات 

واملوؤمترات املتخ�س�سة.

»السعودي لالستثمار« يفوز بجائزة
»أفضل بيئة عمل«
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وفاز البنك باملحور العام على م�س���توى جميع القطاعات اخلم�س���ة 
بعدم���ا �س���هدت اجلائزة مناف�س���ة قوية ب���ني قطاع���ات متمكنة يف 
تطوي���ر املوظفني، وخل���ق بيئات ثرية من الناحي���ة العملية والعلمية 
والتدريبي���ة، حيث حتر�ص ال�س���ركات الرائ���دة يف القطاع اخلا�ص 
على امل�س���اركة �س���نويًا يف اجلائزة واملنتدى، وبلغ عدد املتناف�س���ني 
هذا العام حوايل 35 �سركة من رواد العمل واالقت�ساد يف اململكة.

يذك���ر اأن اجلائ���زة متنح لل�س���ركة التي تنتهج اأف�س���ل املبادرات يف 
جمال التنوع وال�سمولية، وللفوز باجلائزة يجب اأن تكون ال�سركة اأو 
املوؤ�س�سة ملتزمة بتنوع القوى العاملة لديها، مبا ي�سهم يف ا�ستقطاب 
وتوظي���ف جمموعة متمي���زة من املوظفني يتمتع���ون مبيزات مهنية 
رفيعة امل�ستوى، اإلى جانب روؤية البنك لهذا املزيج من االختالفات 

باعتباره م�سدرًا قويًا للنمو ولي�ص جمااًل لتاأجيج التنازع.

وكان البنك ال�سعودي لال�ستثمار حقق اإجنازًا �سابقًا بفوزه بجائزة 
اأف�سل بيئة عمل للعام 2014 ليعد بذلك الوحيد الذي يح�سل على 
 Great Place to ه���ذه اجلائزة العاملية الت���ي تقدمها )�س���ركة

Work املكان الرائع للعمل( االأمريكية.

ويعت���ز البنك بح�س���وله على ه���ذه اجلوائز حيث يعود الف�س���ل يف 
ذلك - بعد ف�س���ل اهلل تعال���ى - اإلى موظفي البن���ك الذين حققوا 
ه���ذا االإجن���از م���ن خ���الل تبادل اخل���رات ب���ني املوظف���ني كافة، 
واإتاحة الفر�س���ة لبع�س���هم االآخر للتقدم والتطور املهني، اإ�س���افة 
اإلى ال�سيا�س���ات املالية واالإدارية التي حتر�ص على اأن يتمتع موظفو 
البنك ببدالت مالية تناف�س���ية، وتدريب ورعاية وتوجيه ي�سجع على 

اخلدمة طويلة االأمد يف البنك 
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تّوج البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار بجائ���زة امللك خالد للتناف�س���ية 
امل�س���وؤولة لع���ام 2014، بح�س���وله عل���ى املرك���ز الثال���ث م���ن فرع 
اجلائ���زة، يف تاأكيٍد عل���ى الدور الرائد الذي ي�س���طلع به البنك يف 

جمال تبني ممار�سات التنمية امل�ستدامة وامل�سوؤولية االجتماعية. 

ج���اء ذل���ك خ���الل املوؤمت���ر ال�س���حفي الذي عق���ده اأم���ري منطقة 
ع�س���ري رئي����ص هيئ���ة جائزة املل���ك خالد االأمري في�س���ل ب���ن خالد 
ب���ن عبدالعزي���ز، يف مقر موؤ�س�س���ة امللك خالد اخلريي���ة بالريا�ص 
لالإعالن عن اأ�س���ماء الفائزين بجائزة املل���ك خالد لعام 2014 يف 
فروعها الرئي�س���ة الثالث “�س���ركاء التنمية” و”التميز للمنظمات 
غ���ري الربحية” و”التناف�س���ية امل�س���وؤولة”، والتي ت�س���تهدف تعزيز 
مفاهيم التنمية والعمل املوؤ�س�س���ي االجتماع���ي يف اململكة، وتقدير 
املتميزين يف جمال العمل اخلريي التنموي وتر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية 

االجتماعية لل�سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص. 

وياأت���ي اختي���ار البنك جلائزة “امللك خالد للتناف�س���ية امل�س���وؤولة” 
التقديري���ة، يف ظل ا�س���تحواذ البنك على ت�س���نيف متقدم �س���من 
اأف�سل  امل�س���وؤولة” والذي ير�سد  للتناف�س���ية  ال�س���عودي  “املوؤ�س���ر 
املوؤ�س�س���ات وال�س���ركات اأداًء واحرتافي���ة يف جم���ال العمل اخلريي 
التنموي واالجتماعي امل�س���تدام، حيث اأثبت البنك كفاءة تناف�س���ية 

اأّهلته للح�سول على هذه اجلائزة.

واأع���رب الرئي�ص التنفيذي للبنك م�س���اعد بن حمم���د املنيفي عن 
اعتزاز البنك باحل�س���ول على هذه اجلائ���زة، والتي تعك�ص تقدير 
املوؤ�س�س���ات االجتماعية والتنموية والقائمني عليها للجهود املتميزة 
والنوعي���ة التي ي�س���طلع به���ا البن���ك لتفعيل دوره يف جم���ال تنمية 

 »السعودي لالستثمار«
يحرز جائزة الملك خالد لـ»التنافسية المسؤولة«

املجتمع���ات، وتعزيز اإ�س���هاماته ك�س���ريك داعم للمجتم���ع واأفراده 
م���ن خالل ما يتبناه من برام���ج ذات تاأثري اإيجابي ملمو�ص وعوائد 

مرتاكمة. 

وثّمن املنيفي يف حديثه القيمة الرفيعة التي تتمتع بها جوائز امللك 
خال���د، والت���ي تعد ثم���رة للنهج الذي اأر�س���ته موؤ�س�س���ة امللك خالد 
اخلريي���ة، وعلى راأ�س���ها �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري في�س���ل بن 
خالد بن عبدالعزيز لدعم االأعمال اخلريية واالجتماعية، وتعميق 

مبادئ وقيم العمل املوؤ�س�سي االجتماعي يف اململكة 
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»السعودي لالستثمار«
يتّوج بجائزة الحوكمة

توّج البنك يف املوؤمتر ال�س���نوي الثامن حلوكمة ال�س���ركات وحت�سني 
مناخ احلوكمة وت�سجيع التح�سني امل�ستمر لتطبيق قواعد احلوكمة، 
وال���ذي اأقي���م يف دبي حتت رعاي���ة معهد »حوكمة«، بجائزة �س���من 
اأف�س���ل البنوك التي تطبق مبادئ احلوكم���ة باملنطقة، والتي متنح 

�سنوّيًا لقطاع البنوك.

وبه���ذه املنا�س���بة �س���رح ماجد حمم���د الدخيل، نائ���ب املديرالعام 
للرقاب���ة املالي���ة والتخطي���ط يف البن���ك، ب���اأن احل�س���ول على هذه 
اجلائزة �س���هادة باأن البنك يتبع اأف�سل املمار�سات العاملية يف اإطار 
���ا اأن املوؤمت���ر هو الثامن ال���ذي يقام  حوكم���ة ال�س���ركات، خ�سو�سً
مب�س���اركة اأع���داد كبرية من البنوك املتناف�س���ة، وت���رى جميعها اأن 
احل�س���ول على اجلائ���زة هو املطلب لتتويج جهودهم، مو�س���ًحا اأن 
ح�س���ول البن���ك على اجلائزة ه���و مبثابة تدعيم عمل���ي وتقدير ملا 

يقوم به البنك يف امل�سي نحو دعم احلوكمة. 

واأ�ساف الدخيل اأن اجلائزة تعدُّ امتدادًا للجوائز والتكرميات التي 
ح�سل عليها البنك، والتي تاأتي انعكا�سًا للجهود التي يبذلها البنك 
يف �س���بيل التمي���ز، وهلل احلمد. الفتا اإلى اأن البنك �س���يبذل جهودًا 
اأكر يف دعم احلوكمة ب�س���كل م�س���اعف ل�س���مان تواجد البنك يف 

مراتب متقدمة يف جمال احلوكمة م�ستقباًل.

جتدر االإ�س���ارة اإل���ى اأن معهد »حوكمة« الذي مينح اجلائزة ب�س���كل 
�س���نوي، ُيعني بتطوير االأطر املتكاملة الإ�س���الح حوكمة ال�سركات؛ 
عن طريق تعزيز القيم االأ�سا�س���ية لل�س���فافية وامل�ساءلة واالإف�ساح 

وامل�سوؤولية االجتماعية 
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عالية، بف�سل ما مينحه لعمالئه من مزايا ومكافاآت ح�سرية تعود 
عليه���م بعوائد اإيجابية تعزز من جتربتهم امل�س���رفية، حيث يغطي 
برنام���ج »وااو« معظ���م العملي���ات اليومية للعميل ك�س���داد الفواتري 
 FLEXX eCHANNELS واحلواالت البنكية من خالل

والقرو�ص وغريها العديد من العمليات االأخرى 

»السعودي لالستثمار« يحصد جائزة
 أفضل برنامج مكافآت بالشرق األوسط

عن برنامج »وااو« 

ح�س���د البن���ك جائ���زة اأف�س���ل برنامج والء على م�س���توى ال�س���رق 
االأو�س���ط، يف حفل اأقيم يف دبي، يف حدث يعد من اأهم املنا�س���بات 
ال�س���نوية املتعلقة ب�س���ناعة »برامج الوالء«، مب�س���اركة العديد من 
البنوك و�س���ركات االت�س���االت وقطاع���ات التجزئ���ه، وغريها من 
املوؤ�س�س���ات املالية، تتناف�ص فيما بينها لنيل جوائز االبتكار والتميز 

يف عمل »برامج الوالء« على م�ستوى اخلليج وال�سرق االأو�سط. 

وي�سار باأن البنك حقق جناحات متتالية يف قطاع برامج الوالء بعد 
اأن ح�سد برنامج املكافاآت »وااو« جائزة  اأف�سل برنامج والء جديد 
 The Customers’ Festival Awards حف���ل  يف 
Middle East، متجاوزًا العديد من املناف�س���ني من البنوك 
وبع�ص القطاعات االأخرى على م�ستوى ال�سرق االأو�سط بالرغم من 
حداثة اإنطالق الرنامج والذي مت تد�سينه يف �سهر فراير املا�سي. 

يذك���ر اأن احلف���ل يعد م���ن اأحد اأه���م االأح���داث ال�س���نوية املتعلقة 
ب�س���ناعة برام���ج ال���والء حيث ي�س���م بنوكًا و�س���ركات ات�س���االت 
وقطاعات التجزئ���ه وقطاعات اأخرى متعددة، تتناف�ص يف ما بينها 
لني���ل جوائ���ز االبتكار والتمي���ز يف عمل برامج الوالء على م�س���توى 

اخلليج و ال�سرق االأو�سط. 

وياأتي تتويج البنك بهذه اجلائزة امتدادًا للخدمات واملنتجات التي 
يقدمه���ا البنك ب�س���كل عام، حي���ث متّيز الرنامج بقيمة تناف�س���ية 
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قام اأحد عمالء البنك ال�س���عودي لال�ستثمار باأكر عملية ا�ستبدال 
للنق���اط يف برنام���ج »وااو« للح�س���ول على �س���يارة جدي���دة موديل 

2015 دون حتمل اأي تكاليف.

وح�سل عميل البنك على هذه النقاط من خالل تعامالته البنكية، 
حي���ث يعتر برنام���ج »وااو« اأحد برامج ال���والء املقدمة من البنك 
ال�س���عودي لال�س���تثمار ال���ذي مت اإطالق���ه مطلع ع���ام 2014م اإلى 
جانب برنامج اأ�س���يل وهو الرنامج االأكر للخ�س���ومات الفورية، 
والذي مينحها مبجرد ا�س���تخدام بطاقات البنك لل�س���راف االآيل 
والبطاقات االئتمانية عند الدفع، وقد اأطلق يف بداية عام 2012م.

وي�س���تطيع العميل جمع نقاط »وااو« من خالل ان�س���مامه للربنامج 
والقي���ام  كلي���ك«  »فلك����ص  امل�س���رفية لالأف���راد  ع���ر اخلدم���ات 

 عميل للبنك يحصل على سيارة
من نقاط برنامج »وااو«

بالتعام���الت البنكي���ة ك�س���داد الفوات���ري واملدفوع���ات احلكومي���ة، 
متو�س���ط الر�س���يد، القرو�ص، اإ�س���افة اإلى ا�س���تخدامه للبطاقات 

االئتمانية داخل وخارج اململكة.

كما ميكن للعميل اال�ستفادة من برنامج »وااو« من خالل اال�ستبدال 
الف���وري للنقاط اإلكرتوني���ًا، حيث يعترب الأول من نوعه يف �س���رعة 

و�سهولة اال�ستبدال دون احلاجة للتوا�سل مع موظفي البنك.

ويتمي���ز متج���ر »وااو« االإلك���رتوين، املوج���ود يف املوق���ع االإلكرتوين 
للبنك ال�س���عودي لال�س���تثمار، بتنوعه و�س���موليته الأغلب اختيارات 
العم���الء، حي���ث يوجد فيه ق�س���م خم�س����ص لالأطفال والق�س���ائم 
ال�س���رائية املتعددة واأميال الفر�س���ان ومنتجات ح�سرية، وغريها 

من اخليارات املتعددة واملميزة 
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برعاية إستراتجية من »السعودي لالستثمار« ..

»فوربس الشرق األوسط« تكرم رّواد األعمال 
األكثر إبداعًا في المملكة

احتفلت جملة )فورب�ص ال�س���رق االأو�سط( موؤخرًا ب�سدور قائمتها 
ال�سنوية )رواد االأعمال االأكرث اإبداعًا يف اململكة العربية ال�سعودية( 
يف ن�س���ختها الثاني���ة، التي ت�س���م 100 �سخ�س���ية مم���ن جنحوا يف 
ا�ستثمار الفر�ص الواعدة، وا�ستحداث اأفكار مبدعة يف العديد من 
القطاعات، وقاموا بتحويلها اإلى م�ساريع وعالمات جتارية فعالة على 
 اأر�ص الواقع،  برعاية اإ�س���رتاجتية من البنك ال�سعودي لال�ستثمار.

وتعليق���ًا على هذه الفعالية، قال ماج���د عبدالغني فقيه، مدير عام 
م�س���رفية ال�س���ركات فى البن���ك: “اإن رّواد االأعمال يف اململكة هم 
م�س���تقبل االأمة، ي�سنعون احلا�سر ويبنون القادم باأفكارهم، ولهم 
ج���ل اهتماماتن���ا وجهودنا؛ لذل���ك ندعم هذا احل���دث املهم الذى 
يرعاه وي�س���رفه باحل�س���ور االأمري تركي بن عبداهلل اأمري الريا�ص 
�س���ابقًا، وذلك من منطلق اإمياننا بامل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات 

يف دعم م�سرية التنمية على اأر�ص وطننا الغايل”. 

وتعليق���ًا على هذه الفعالية، قال الدكتور نا�س���ر ب���ن عقيل الطيار، 
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة والع�سو املنتدب ملجموعة الطيار لل�سفر 
القاب�س���ة: “اإن ه���ذا االحتف���ال اخلا�ص باالإعالن ع���ن قائمة رواد 
االأعمال االأكرث اإبداعا يف اململكة، يعد منا�سبة هامة لدعم وت�سجيع 
رّواد االأعمال من ال�س���باب وال�س���ابات، وتوثيق جناحاتهم”، مثمنًا 

رعاية اأمري منطقة الريا�ص، لهذا احلفل.

ي�س���ار اإلى اأن  قائمة )رّواد االأعم���ال االأكرث اإبداعًا يف اململكة( هي 
نتاج عدة اأ�س���هر من البحث والتحليل املعّمق خا�سها فريق اأبحاث 
)فورب�ص( واأ�سارت اإلى اأن منهجية التقييم تعتمد على عدة عوامل، 
منها معي���ار االإيرادات ومعدل منوها، وحجم االإبداع الذى ا�س���هم 
به رائ���د االأعمال من خالل م�س���روعه، ومدى االنت�س���ار اجلغرايف 
لل�س���ركة داخ���ل وخارج اململكة، وعدد املوظفني بال�س���ركة، ون�س���بة 

ال�سعودة داخل ال�سركة 
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د�س���ن الرئي�ص التنفيذي للبنك ال�س���عودي لال�س���تثمار م�ساعد بن 
حمم���د املنيف���ي جن���اح التوعي���ة والتثقي���ف امل�س���ريف للبنك حتت 
�س���عار »الوعي امل�س���ريف .. اأ�س���ا�ص حمايتك« ، بح�س���ور اأمني عام 
غرف���ة الريا�ص الدكتور حممد الكثريي وعدد من م�س���ئويل البنك 
والغرف���ة التجاري���ة ، وذلك مبقر الغرفة التجاري���ة بالريا�ص يومي 
17 و18 ماي���و 2015، وذلك بهدف رف���ع درجة الوعي للمجتمع من 
خالل موظفي الغرفة باإطالعهم على بع�ص الو�س���ائل والطرق التي 
مُيكن من خاللها تاليف عمليات االحتيال املايل، باالإ�س���افة الإتاحة 
الفر�سة لالإجابة على اال�ستف�سارات وتقدمي امل�سورة املالية وتعزيز 
ثقافة اال�ستثمار واالدخار ، و�سهد جناح التوعية والتثقيف امل�سريف 
للبنك اإقبااًل الفتًا من ِقبل موظفي الغرفة ، والذين اأظهروا اهتمامًا 
بالغًا حل�س���ور اجلناح واال�ستفادة من االر�سادات واال�ستف�سارات ، 

البنك السعودي لالستثمار يدشن جناح 
التوعية المصرفية بالغرفة التجارية

وق���د مت توزيع هدايا رمزية وبع�ص املطويات االإر�س���ادية التي تعزز 
الوعي امل�سريف، وطرق وو�سائل احلماية .

م���ن جهتها اأ�س���ارت �س���يغة ال�س���مري مدي���رة التوعي���ة والتثقيف 
امل�س���ريف بالبن���ك ال�س���عودي لالإ�س���تثمار ، اأن البنك ق���ام باإعداد 
برام���ج تثقي���ف وتوعي���ة للمجتمع من �س���منها هذا اجلن���اح وذلك 
تعزيزًا مل�ستوى ال�سراكة مع القطاعات احلكومية واخلا�سة ولدعم 
وت�س���جيع املبادرات املقدمة من القطاعات والرامج املتخ�س�س���ة 
غريالربحية لن�سر الثقافة املالية وتعزيز مفهومها بال�سوق املحلي. 
واالإ�س���تمرار يف ن�س���ر الوعي باملجتمع ب�س���اأن اأخذ احليطة واحلذر 
عن���د اإجراء التعام���الت البنكية تالفيا للتعر����ص للخداع وعمليات 

الن�سب واالإحتيال داخل وخارج اململكة 
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خالل مشاركته في يوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن..

»السعودي لالستثمار« يستقطب الخريجين
لصنع قادة مستقبليين

وا�ستقطب جناح البنك الذي مت اإعداده لهذه الغاية عددًا كبريًا من 
اخلريج���ني والزوار من خمتلف اجلامع���ات واملعاهد، حيث تعرفوا 
وتلقوا خالل زيارتهم نبذة عن البنك ومنتجاته وخدماته، اإ�س���افة 
اإل���ى تعريفهم بالفر�ص الوظيفية التي يقدمها البنك للخريجني يف 

خمتلف اإداراته وفروعه حول اململكة. 
وقال �س���عود احلو�س���ان، مدير ع���ام جمموعة املوارد الب�س���رية، اإن 
م�س���اركة البنك يف هذه الفعالية تاأتي �س���من حر�سه ال�سديد على 
اختي���ار الكف���اءات الوطنية املوؤهلة م���ن ال�س���عوديني، والعمل على 
�سعودة الوظائف بقيادات �سابة للرقي مب�ستوى البنك، ومنح فر�ص 
للخريج���ني الإثب���ات جدارته���م يف احلق���ل البنك���ي، ومتكينهم من 

النهو�ص بدورهم يف خدمة خطط التنمية يف اململكة. 
واأ�س���اف احلو�س���ان اأنه وانطالقًا من ال�س���عور الرا�سخ لدى البنك 
ال�س���عودي لال�س���تمثار مب�س���وؤوليته جت���اه وطن���ه وجمتمع���ه، ويف 

العم���ل على دفع عجلة النمو واالقت�س���اد يف ال�س���عودية، من خالل 
دمج ال�س���باب ال�س���عودي يف �س���وق العمل، فاإننا نعمل على ا�ستثمار 
الكفاءات ال�س���ابة من خالل تطويرهم عر برامج البنك التدريبية 
املتميزة التي ت�س���نع قادة، ومتنحهم اجلدارات واملهارات الالزمة 

ملواجهة حتديات �سوق العمل امل�سريف. 
وعم���ل البنك خالل فعالي���ات اليوم املفتوح على تقدمي حما�س���رة 
للط���الب قدمه���ا مدي���ر اإدارة التوظي���ف بن���در الريح���ان بعن���وان 
»طريق���ة االإعداد للمقابلة ال�سخ�س���ية االأولى«، ح�س���رها عدد من 
اخلريج���ني والباحثني عن العمل، وا�س���تعر�ص خالله���ا اأهم طرق 
االإعداد للمقابالت ال�سخ�سية، واأف�سل املمار�سات يف كتابة ال�سري 
الذاتي���ة، به���دف تثقيف الط���الب وتزويدهم باملعارف االأ�سا�س���ية 
واملهارات التي متكنهم من اجتياز املقابالت ال�سخ�سية واحل�سول 

على فر�ص عمل 

شارك البنك في اليوم المفتوح للتوظيف للفصل 
الدراسي األول من العام 1436هـ بجامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن بالظهران والذي أقيم خالل 
الفترة 21-24 ديسمبر 2014م المنصرم، برعاية 
مديــر الجامعــة الدكتور خالــد بن صالح الســلطان، 
وتأتي المشــاركة في إطــار دعم البنك المتواصل 
للشــباب الســعودي وإســتراتيجيته فــي توظيف 
الخريجيــن، ورفد ســوق العمل بكفــاءات متميزة، 
مــن خــالل تدريبهــم عبــر برامــج البنــك المتعددة، 
التي تصنع قادة مستقبليين، وتمنحهم أساليب 
القيادة والمهارات الالزمة لمواجهة تحديات سوق 

العمل المصرفي. 
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»السعودي لالستثمار« أبرز عالمة تجارية بين 
المصارف المحلية على مواقع التواصل 

ح���از »اال�س���تثمار« مرك���ز ال�س���دارة ب���ني امل�س���ارف املحلية على 
مواقع التوا�س���ل االجتماعي، وا�س���تاأثر موقع البنك بجمهور وا�س���ع 
م���ن املتابعني على ال�س���بكة العنكبوتية ليح�س���د املرك���ز االأول بني 
امل�س���ارف املحلي���ة باأك���ر عدد م���ن املتابع���ني يف كل م���ن »تويرت« 

و»في�سبوك« مبا ي�سل اإلى حوايل مليون ون�سف مليون متابع. 

وجاء حتقيق البنك هذا املركز املتقدم على �س���فحات التوا�سل يف 
ظل ما يقدمه ح�س���اب البنك من عرو�ص خا�س���ة وجوائز تقديرية 
واأخب���ار خمتلفة، اإ�س���افة اإل���ى تلبية كل م���ا يحتاج اإلي���ه املتابعون 

وعمالء البنك والرد على ا�ستف�ساراتهم. 

وفيما توؤكد اإدارة البنك ال�سعي امل�ستمر للمزيد من التطوير للموقع، 
ومواكب���ة كل ما ه���و جديد ومفيد لعمالئه، تتقدم يف الوقت نف�س���ه 
ب�س���كرها وعظي���م امتنانها جلميع متابعيه على و�س���ائل التوا�س���ل 
االجتماعي الذين هم �س���ركاء يف النجاح، بدعمهم امل�س���تمر الذي 

اأدى لتحقيق هذا االإجناز الفريد 
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أمير الرياض يزور جناح» السعودي لالستثمار« 
في »خطوة قبل التوظيف« 

رع���ى البن���ك وللم���رة الثالث���ة عل���ى الت���وايل معر�ص »خط���وة قبل 
التوظيف« املخ�س����ص للتوظيف الن�س���ائي ح�س���رًا، وال���ذي انعقد 
حت���ت رعاي���ة كرمية م���ن اأمري منطق���ة الريا�ص �س���احب ال�س���مو 
امللكي االأمري في�س���ل بن بندر وبال�سراكة مع �سندوق تنمية املوارد 
الب�س���رية »هدف«، وج���رى تنظيم احلدث يف قاعة االأمري �س���لطان 

بفندق الفي�سلية خالل الفرتة 1-3 اأبريل. 

وحظي جناح البنك املميز بزيارة كرمية من �س���احب ال�سمو امللكي 
االأمري في�س���ل بن بندر تعرف فيها على من�س���وبي البنك وا�س���تمع 
�س���موه اإل���ى عر����ص لروؤية البن���ك التي ترك���ز على توف���ري الفر�ص 

املالئم���ة للم���راأة ال�س���عودية، كما تع���رف على حزمة م���ن الرامج 
التطويري���ة الت���ي يوفرها البن���ك يف جمال تطوير مهارات الن�س���اء 

ال�سعوديات وتاأهيلهن للعمل امل�سريف والرتّقي يف املهنة. 

ويعت���ر االهتمام اخلا�ص الذي يبدي���ه البنك بتطوير دور املراأة يف 
ال�سناعة امل�سرفية اأحد اأهم عوامل متيُّزه التي اأ�سهمت يف ح�سوله 
منفردًا على جائزة اأف�س���ل بيئة عمل يف امل�سارف ال�سعودية، حيث 
يعتر االهتمام بتطوير دور املراأة اأحد املعايري املهمة يف تقييم بيئة 
العمل يف اأي م�سرف، وبالتايل ح�سوله على تقدير اأعلى يف ترتيب 

اأف�سل بيئة عمل م�سرفية 
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برامج متكاملة من »السعودي لالستثمار« 
لتدريب الخريجين وإستراتيجية السعودة

�س���ارك البنك يف ن�س���اطات املعر����ص الوظيفي الرابع ال���ذي اأقيم 
يف جامعة الفي�س���ل يف الريا�ص يف وقت �س���ابق، �سمن �سل�سلة من 
املبادرات يف ن�ساطات مماثلة ت�ستهدف ت�سجيع توظيف ال�سعوديني 
وتعريفه���م بفر�ص العمل املتاحة واحل�س���ول عل���ى التاأهيل الالزم 
واكت�س���اب املهارات التي تزيد فر�سهم يف احل�سول على الوظائف 
املنا�س���بة. ويتي���ح البنك لل�س���باب ال�س���عودي فر����ص النخراط يف 
العديد من الرامج التدريبية، كما ي�س���اهم يف ن�س���اطات التدريب 

وور�ص العمل ال�سيفية. 

ويركز البنك على خطة متكاملة ت�س���تهدف اال�س���تمرار يف �س���عودة 
املزيد من الوظائف وتطوير دور الكفاءات ال�سعودية. 

كم���ا اأن البنك من خالل جناحه يف املعر�ص يقدم لل�س���باب فر�ص 
ح لزواره العديد  امل�ساركة يف برامج التاأهيل للعمل امل�سريف، ويو�سّ
من الرامج التدريبية مثل »برنامج اخلريجني«،»برنامج امل�سرفية 
ال�سخ�سية«، »برنامج ال�سركات«، »برنامج املخاطر«،  وغريها من 

الرامج التاأهيلية والتدريبية. 

ويعتر البنك ال�سعودي لال�س���تثمار �سريكًا فعااًل ودائمًا للجامعات 
واملعاهد يف خمتلف الن�س���اطات والفعاليات الت���ي تقيمها، كما اأنه 
يويل اأهمية بالغة لدعم قطاع التعليم ومبادرات النهو�ص بال�سباب 

ال�سعودي وتقدمهم يف خمتلف املجاالت 
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مدير العالقات العامة واإلعالم:
رعايتنا ألفضل تغطية بـ”خليجي 22” تهدف 

لتشجيع المواهب الصحفية

اأك���د مدي���ر العالق���ات العام���ة واالإع���الم يف البن���ك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار م�س���اعد ال�س���هيل، ب���اأن رعاي���ة »البن���ك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار« جلائزة اأف�سل تغطية �سحافية يف خليجي 22، التي 
اأقيمت بالعا�سمة الريا�ص، ياأتي من منطلق دعم وت�سجيع البنك 

ال�سعودي لال�ستثمار، للمواهب ال�سحافية.  

وقال ال�س���هيل: »البنك يحر�ص دائما على دعم وت�سجيع املواهب 
ال�س���ابة يف �س���تى املجاالت، وب���ادر برعاية العديد من االأن�س���طة 

والفعاليات االجتماعية«. 

واأ�س���اف: »الأهمية بطولة خليجي 22 ورغبة البنك يف امل�س���اهمة 
باإجن���اح العر�ص اخلليج���ي، تقررت رعاية جائزة اأف�س���ل تغطية 
�س���حفية، رغبة يف  حتقيق اأجواء تناف�س���ية بني و�س���ائل االإعالم 
املكتوب���ة للظه���ور بتغطي���ات �س���حفية متنوعة للبطول���ة وتغطية 
فعالياتها ب�س���كل وا�س���ع، حيث �س���يتم من خالل اجلائزة تكرمي 

املواهب ال�سحفية املتميزة«. 

واختتم ال�س���هيل ت�س���ريحه قائاًل: »االأمري عبداهلل بن م�س���اعد 
الرئي�ص العام لرعاية ال�س���باب، �سجع اجلائزة ويراأ�سها �سرفيًا، 
واهتم���ام �س���موه جاء ليع���زز هذا الدعم يف ت�س���جيع ال�س���حافة 

املكتوبة ودورها الهام يف اإجناح بطولة خليجي 22«. 

وكانت �سبكة قنوات الكاأ�ص الف�سائية قد اأعلنت عن رعاية البنك 
ال�س���عودي لال�ستثمار جلائزة اأف�س���ل تغطية �سحافية يف خليجي 
22، والت���ي ظهرت نتائجها وانتهت ل�س���الح العديد من اجلهات 
االعالمي���ة التي اختارتها جلنه حتكيم خم�س�س���ة لر�س���د اأكرث 

اجلهات االإعالمية متيزًا. 

وتاأتي رعاية البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار لهذه اجلائزة يف اإطار 
التاأكيد على ت�س���جيع املواهب ال�س���حافية، واإميان���ًا بالدور الذي 

تقوم به و�سائل االإعالم املكتوبة يف اإجناح بطولة كاأ�ص اخلليج 
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�س���ارك البن���ك يف االحتفالي���ة الت���ي اأقامه���ا ملتق���ى اإعالميِّ 
الريا�ص تكرميًا الأبطال كاأ�ص العامل العبي املنتخب ال�س���عودي 
لذوي االحتياجات اخلا�س���ة، وذلك حتت رعاية الرئي�ص العام 

لرعاية ال�سباب �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبد اهلل بن م�ساعد 
يوم اجلمعة 1436/1/28ه� املوافق 21 نوفمر 2014 م يف مدار�ص 

الريا�ص، �سمن فعاليات )خليجي22( التي دارت رحاها يف العا�سمة 
الريا�ص.

وق���ال م�س���اعد ب���ن عبدالعزيز ال�س���هيل، مدي���ر العالق���ت العام���ة واالعالم 
بالبن���ك، اإن رعاي���ة البن���ك يف املج���ال الريا�س���ي لي�س���ت اأم���را جدي���دا عليه، بل 

اإن البن���ك يعت���ر دع���م الريا�س���ة وال�س���باب اأح���د اأه���م اأركان م�س���وؤوليته االجتماعي���ة، 
خ�سو�س���ًا لفئ���ة ذوي االحتياجات اخلا�س���ة، الذين �س���اهموا يف رفع ا�س���م الوط���ن يف املحافل 
الدولي���ة ع���ر حتقيقه���م بطول���ة كاأ����ص الع���امل ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة، واأن من اأب�س���ط 
 حقوقه���م االحتف���اء به���م وتكرميه���م، ودعمه���م لتحقي���ق املزي���د م���ن النجاح���ات م�س���تقباًل.
و اأك���د اأم���ني عام امللتقى �س���عود الغربي، اإن امللتقى ي�س���عى من خالل تنظيم احلف���ل اإلى تقدمي 
اأمنوذج ميتد تاأثريه ملوؤ�س�سات و�سركات اأخرى الإثراء جماالت خدمة املجتمع تر�سيخًا للم�سوؤولية 
االجتماعي���ة، وموا�س���لة له���ذا النهج ال���ذي بني على اأ�س���لوب التفاه���م والثقة والتع���اون، قيامَا 
مب�س���وؤوليتنا الكاملة جتاه جمتمعنا بكافة م�س���توياته و�س���رائحه، وتعبريًا ع���ن انتمائنا احلقيقي 

لهذا املجتمع 

برعاية األمير عبداهلل بن مساعد..

البنك يكّرم أبطال العالم لالحتياجات الخاصة



أخبارنا

2015العدد 12 20

واحتف���ل البنك موؤخرًا بالدفع���ة الرابعة م���ن برنامج )اخلريجني 
اجلدد(، بان�س���مام 12 من حديثي التخرج من خمتلف اجلامعات 
الداخلي���ة واخلارجية، كما احتفل يف ذات الوق���ت بتخريج الدفعة 
الثالث���ة من نف����ص الرنامج بح�س���ول 10 متدربني على �س���هادات 
اإكم���ال الرنام���ج بنج���اح، يف ح���ني اختتم متي���زه يف ذل���ك اليوم 

 .)FaTra( باالحتفال بثاين خريجي برنامج

من جانبه اأكد �س���عود احلو�س���ان، مدير عام املوارد الب�س���رية على 
اأهمي���ة الرام���ج التدريبي���ة، التي ينفذه���ا البنك م���ن الناحيتني 
العملية والعلمية، وما لها من دور فاعل يف تنمية مهارات املتدربني، 
وتاأهيله���م لالندم���اج ب�س���هولة �س���من اأ�س���رة البن���ك وذلك خالل 
���مني اجل���دد للبنك، حيث قام بت�س���ليم �س���هادات  ا�س���تقباله املن�سّ

التخرج للدفعة الثالثة بح�سور مديري اإدارات البنك املختلفة. 

كم���ا جرى خ���الل احلفل ت�س���ليم ماج���د الربيعان، م�س���اعد مدير 
 ،)FaTra( العملي���ات، درعًا تقديريًا مبنا�س���بة اإكمال���ه لرنامج
وهو برنامج تدريبي �س���امل ميتد ل�سنتني، ي�ستهدف اإعداد مديري 
البنك ال�س���عوديني لتويل مهام قيادية عليا تت�س���من تدريبًا داخليًا 

وخارجي���ًا يف اأرق���ى املوؤ�س�س���ات التدريبي���ة والتعليمي���ة يف الع���امل 
كان�سياد وهارفارد واك�سفورد ولندن بزن�ص �سكول وغريها. 

يذكر اأن برنامج )اخلريجني اجلدد( ينفذ للمرة الرابعة، وت�سرف 
علي���ه اإدارة التطوير والتعلي���م يف البنك، حيث تعتم���د فكرته على 
ا�س���تقطاب االأكفاأ من الطلبة ال�س���عوديني حديثي التخرج، لين�سم 
كمت���درب ملدة عام كام���ل، يف برام���ج تدريبية متنوع���ة تركز على 
اإك�ساب املتدربني املهارات التخ�س�سية يف العمل امل�سريف، واأخرى 

يف تطوير املهارات ال�سخ�سية. 

كما ي�س���تمل على تطبيق عملي من خالل التدريب على راأ�ص العمل 
يف خمتل���ف اإدارات البن���ك، وبعد اإكمال الرنام���ج بنجاح يتم رفع 
تو�س���يات حول االإدارة االأن�س���ب ل���كل متدرب، ويراع���ى فيها رغبة 

املتدرب نف�سه.

وتوؤم���ن اإدارة البن���ك ب���اأن مث���ل هذه الرام���ج كفيلة ب�س���قل قادة 
امل�ستقبل، كما ت�ست�س���عر ما لهذه الرامج من دور اجتماعي متمثل 
يف تطوير وتاأهيل ال�س���باب وال�س���ابات ال�س���عوديني ملتطلبات �س���وق 

العمل وحتدياته  

البنك يدعم الشباب السعودي بالتدريب 
المنتهي بالتوظيف

واصل البنك دعمه المستمر في التنمية ورفده 
الســعودي  الشــباب  مــن  بمجموعــة  الوطــن 
المتــدرب عن طريق برامجــه المتعددة، في إطار 
حرصه على  مسؤوليته االجتماعية، عبر احتفاله 
بعــدد من الخريجيــن الجدد، للعمــل ضمن إدارات 

البنك المختلفة. 
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» السعودي لالستثمار« يلحق 55 طالبًا 
وطالبة جامعيين بـ »التدريب التعاوني«

ويخ�سع املتدرب خالل فرتة تدريبه لتقييم م�ستمر من قبل اإدارته، 
وم���ن اإدارة التطوير والتعليم، ويف حال ح�س���ل املتدرب على تقييم 
جيد، يح�سل على مكافاأة مالية مقدمة من البنك تثمينًا الجتهاده 

ودعمًا له. 

وتنف���ذ عملي���ة قبول املتدرب���ني يف برامج »التدري���ب التعاوين« وفق 
معاير حمددة م�س���بقًا، وهي مقاربة للمعايري املطبقة يف �سيا�سات 
التوظيف، حيث يوؤمن البنك باأن فر�س���ة التدريب قد متثل مقدمة 

للمتدرب ليتم توظيفه يف نهاية الرنامج. 

وُتعد جتربة البنك يف برامج التدريب التعاوين واحدة من جمموعة 
ن�س���اطات ته���دف اإلى خدمة اأبن���اء وبنات الوط���ن، حيث مت خالل 
العام 2014 توظيف ما يزيد على 10 طالب من خمرجات برنامج 

التدريب التعاوين 

وتعزيزًا له���ذا التوجه، قّدم البنك العديد من الرامج واالأن�س���طة 
للمجتم���ع ال�س���عودي، منه���ا برنام���ج »التدري���ب التع���اوين« املقدم 

لطالب اجلامعات والدبلومات من اأبناء وبنات الوطن. 

وتتول���ى اإدارة التطوي���ر والتعلي���م يف البنك، م�س���وؤولية تنظيم هذه 
الرامج ب�سكل �سنوي؛ وذلك بتوفري برامج تدريبية تقدم للمتدرب 

واملتدربة ح�سب املدة املقررة من جامعته. 

وتت�س���من هذه الرامج التدري���ب داخل القاع���ات مدّعما بتدريب 
على راأ�ص العمل؛ وذلك بهدف توفري خرة عملية للمتدرب يتعرف 

من خاللها على بيئة العمل الفعلية. 

ي�س���ار اإلى اأنه يف عام 2014، نفذ البنك عملية قبول وتدريب الأكرث 
م���ن 55 طالبًا وطالبة من جامع���ات حملية خمتلفة، كجامعة امللك 
�س���عود، جامعة املل���ك عبدالعزيز، جامعة االأمري �س���لطان، جامعة 
املل���ك فهد للبرتول واملعادن، جامعة اليمامة، جامعة االأمرية نورة، 
و معهد االإداره العام���ة، وجامعة االأعمال والتكنولوجيا ودار العلوم 

وغريها. 

كشف البنك عن إســتراتيجيته في تأسيس بيئة 
عمل تؤمن بالتعلم المستمر وتساعد الخريجين 
فــي تســريع عملية االنتقــال من بيئة الدراســة 
إلــى بيئة العمل الفعليــة، متبنيًا مجموعة من 

نشاطات المسؤولية االجتماعية. 
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أكاديمية »السعودي لالستثمار«
تكّرم أوائل المتدربين

ك���رم البن���ك موظفيه الذي���ن حققوا اأف�س���ل النتائ���ج يف الرنامج 
التدريبي املقدم عر االأكادميية االإلكرتونية للبنك بتوزيع مكافاآت 
مالي���ة، وكان���ت جمموع���ة امل���وارد الب�س���رية يف البن���ك ق���د قامت 
�س���من خطة تطوير كف���اءة املوظفني، باإط���الق البوابة االإلكرتونية 
»اأكادميية البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار«، والتي توفر جمموعة من 
الرامج التدريبية امل�س���ممة لتطوير الكفاءات امل�س���رفية ملوظفي 
البن���ك مبختل���ف درجاته���م الوظيفي���ة، وذل���ك عن طري���ق خدمة 
الفيدي���و املتوفرة على موق���ع االأكادميية ال�س���بكي باللغتني العربية 
واالإجنليزية، وتقدم االأكادميية اأكرث من 40 مو�سوعًا خمتلفًا حول 

تطوير املهارات ال�سخ�سية ومهارات القيادة 
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�س���اركت اأريج عبدالعزيز ال�س���ليمان »رئي�ص مبيعات كبار العمالء 
يف البن���ك لل�س���نة الثانية على الت���وايل يف الوفد الر�س���مي للمملكة 
ملوؤمتر منظمة العمل الدولية، يف دورته 104 املنعقدة يف مقر االمم 
املتحدة يف جنيف، ممثلة للجنة التاأ�سي�سية الحتاد اللجان العمالية 

الوطنية.

وتاأت���ي م�س���اركة ال�س���ليمان يف اللجن���ة الفنية اخلا�س���ة باإ�س���دار 
التو�سية النهائية لالنتقال من االقت�ساد غري املنظم الى االقت�ساد 
املنظم، وهو االأمر الذي ي�س���غل جميع اأ�س���حاب امل�سلحة يف جميع 

اقت�سادات العامل.

وقال���ت اأري���ج: »اإن طبيعة منظمة العمل الدولي���ة بجمعها الأطراف 
االإنت���اج الثالث���ة احلكومة، اأ�س���حاب العمل، والعم���ال، يجعل هذه 
املنظم���ة فري���دة من نوعه���ا عامليًا، ويعط���ي هذا التمثي���ل الثالثي 
حقًا مت�س���اويًا الأطراف االإنتاج الثالثة يف اق���رتاح وتعديل واعتماد 
ال�سيا�سات والت�س���ريعات الدولية، التي تر�س���م ال�سورة امل�ستقبلية 
الأ�س���واق العمل يف ال���دول االأع�س���اء، ويف اللجنة الفني���ة لالنتقال 
من االقت�س���اد غري املنظ���م اإلى املنظم، وكانت املناق�س���ات مكثفة 
وحتتوي روؤى خمتلفة، بع�س���ها مت التوافق عليه واأخرى مت االحتكام 

 »السعودي لالستثمار «
يشارك وفد المملكة في منظمة العمل الدولية

للت�س���ويت عليها، وقد لع���ب العمال دورًا مهمًا يف �س���نع القرارات 
النهائية يف هذه اللجنة«. 

واأ�س���افت: »�س���ارك زمالئ���ي االآخ���رون يف وفد العم���ال يف اللجان 
االأخرى بفعالية اأي�س���ا، وح�س���ل وفد العمال على �سكر وثناء وزير 
العم���ل وامل�س���وؤولني يف وزارة العم���ل على م�س���اركة الوف���د الفاعلة 
وظهورهم ب�س���كل مهن���ي واحرتايف عال وراق نفخ���ر به يف اململكة، 
وهن���ا اأ�س���كر االإدارة العلي���ا يف البن���ك ال�س���عودي لال�س���ثمار التي 
�س���اندتني بكل قوة يف هذه املهمة الوطني���ة، واأنا فخورة بهذه الثقة 

وبهذه امل�ساندة، وكل هذا النجاح ي�سطر للبنك وقياداته« 
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�س���ارك البنك يف امللتقى ال�سنوي ال�س���ابع لاللتزام ومكافحة غ�سل 
االأم���وال، الذي انعقد يف مق���ر املعهد امل���ايل يف الريا�ص يومي 24 
و25 ماي���و املن�س���رم، حت���ت رعاية نائ���ب حمافظ موؤ�س�س���ة النقد 

عبدالعزيز بن �سالح الفريح.

وي���ويل البن���ك ال�س���عودي لال�س���تثمار امللتق���ى، الذي انعق���د للعام 
ال�س���ابع على التوايل هذا العام، اأهمية خا�س���ة، امتدادًا الهتمامه 
بتعزي���ز �سيا�س���ات االلت���زام ومكافحة اجلرائ���م املالية وال �س���يما 
تبيي����ص االأموال، وميتلك البنك منظومة رقابي���ة واإدارية فعالة مت 
تطويرها يف نطاق اال�س���تجابة ملتطلبات املن���اخ الرقابي يف اململكة 

ويف ال�سناعة امل�سرفية الدولية.

يذك���ر اأن امللتق���ى يتم تنظيمه من قبل املعهد املايل التابع ملوؤ�س�س���ة 
النقد العربي ال�س���عودي »�س���اما«، ومن �س���ركة »توم�س���ون رويرتز« 
املزود العاملي باملعلومات والتقارير املالية وبيانات حركة االأ�سواق.

وي�س���تقطب امللتق���ى جمهورًا كب���ريًا من املتخ�س�س���ني يف جماالت 
احلوكم���ة واإدارة املخاطر وااللتزام من اململك���ة وخارجها، ويعتر 
امللتقى من�س���ة فريدة ملناق�س���ة التحديات واأف�سل املمار�سات التي 

تواجه احلوكمة واإدارة املخاطر واالمتثال يف ال�سعودية 

»السعودي لالستثمار« يشارك في ملتقى 
االلتزام ومكافحة غسل األموال
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د�س���ن الرئي�ص التنفيذي للبنك م�ساعد بن حممد املنيفي جناح التوعية والتثقيف 
امل�س���ريف للبنك حتت �س���عار »الوعي امل�سريف.. اأ�س���ا�ص حمايتك«، بح�سور اأمني 
ع���ام غرفة الريا�ص الدكت���ور حممد الكثريي، وعدد من م�س���وؤويل البنك والغرفة 
التجاري���ة، مبق���ر الغرف���ة التجاري���ة بالريا�ص يوم���ي 17 و18 ماي���و 2015، وذلك 
به���دف رفع درجة الوعي للمجتمع من خالل موظفي الغرفة باإطالعهم على بع�ص 
الو�س���ائل والطرق التي مُيكن من خاللها تاليف عمليات االحتيال املايل، باالإ�سافة 
الإتاحة الفر�س���ة لالإجابة على اال�ستف�س���ارات وتقدمي امل�سورة املالية وتعزيز ثقافة 

اال�ستثمار واالدخار. 
و�س���هد جن���اح التوعي���ة والتثقيف امل�س���ريف للبن���ك اإقب���ااًل الفتًا من ِقب���ل موظفي 
الغرفة، الذين اأظهروا اهتمامًا بالغًا حل�س���ور اجلناح واال�س���تفادة من االإر�سادات 
واال�ستف�س���ارات، وقد مت توزيع هدايا رمزية وبع�ص املطويات االإر�سادية التي تعّزز 

الوعي امل�سريف، وطرق وو�سائل احلماية.
من جهتها اأ�سارت مديرة التوعية والتثقيف امل�سريف بالبنك ال�سعودي لال�ستثمار، 
اأن البن���ك قام باإعداد برام���ج تثقيف وتوعية للمجتمع، من �س���منها هذا اجلناح؛ 
وذلك تعزيزًا مل�ستوى ال�سراكة مع القطاعات احلكومية واخلا�سة، ولدعم وت�سجيع 
املبادرات املقدمة من القطاعات والرامج املتخ�س�سة غري الربحية لن�سر الثقافة 
املالية وتعزيز مفهومها بال�سوق املحلي، واال�ستمرار يف ن�سر الوعي باملجتمع ب�ساأن 
اأخ���ذ احليط���ة واحلذر عند اإج���راء التعام���الت البنكية؛ تالفي���ًا للتعر�ص للخداع 

وعمليات الن�سب واالحتيال داخل وخارج اململكة 

البنك السعودي لالستثمار يدّشن جناح 
التوعية المصرفية بالغرفة التجارية
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افتتاح فرع اإلدارة العامة بخدمات ضيافة 
ومكاتب الستقبال كبار العمالء

اأعلن البنك عن افتتاح فرع االإدارة العامة الرئي�سي يف مبنى البنك 
والذي مت ت�س���ميمه وفق اأح���دث االأنظمة املالئم���ة لراحة العمالء 
وبا�س���تخدام اأحدث نظم الت�سغيل التي يعتمدها البنك، ويوفر فرع 
االإدارة العام���ة مي���زات جديدة للمتعاملني تتمث���ل بدرجة اأعلى من 
اخل�سو�س���ية ومكاتب ا�ستقبال م�س���تقلة خلدمة كبار العمالء، كما 
مت تزوي���د الفرع باأحدث االأجهزة التفاعلي���ة واخلدمات يف جو من 
ال�س���يافة املثالية. وميثل الف���رع اجلديد منوذجا لفروع امل�س���تقبل 
م���ن حيث ت�س���ميمه واعتم���اده الكثيف عل���ى اخلدم���ات التفاعلية 
واخل�سو�س���ية وال�س���هولة الت���ي يوفره���ا للعم���الء للح�س���ول على 

اخلدمات.

وترك���ز ا�س���رتاتيجية البنك اجلديدة على توفري اأف�س���ل اخلدمات 
واإي�سالها اإلى العمالء ب�سهولة وي�سر و�سرعة 
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اإن اإطالق البنك ال�سعودي لال�ستثمار فرع الريا�ص اجلديد يف مبنى 
االإدارة العام���ة، واملجهز باأحدث التقنيات امل�س���رفية، هو اإ�س���افة 
للتمي���ز الذي يخ�ص ب���ه البنك عمالءه الكرام، حيث ي�س���عى بذلك 
اإل���ى تبني مفهوم جديد للخدمة املتميزة والراقية؛ عر اال�س���تفادة 
من التقنيات احلديثة التي تتوازى مع توفري اأعلى درجات احلماية، 

وتكفل يف الوقت ذاته �سهولة اإجراء املعامالت البنكية.

ومن دواعي الفخر اأن البنك اأ�س���بح يحتل مكانة مرموقة لي�ص على 
ال�س���عيد املحلي فح�س���ب، بل على �س���دارة بنوك املنطقة يف توفري 
اأعل���ى معايري امل�س���رفية العاملية؛ يف �س���بيل خدم���ة عمالئه وتوفري 
الوقت واجله���د عند رغبتهم اإمت���ام عملياتهم امل�س���رفية، ويتعهد 
البن���ك باأن ي�س���تمر كما هو عليه �س���باقًا مب���ادرًا الإر�س���اء عمالئه 
ومتييزهم بخدمات اإ�سافية وحديثة؛ حتى يجدوا اأنهم يتعاملون مع 
�سريك مايل قادر على معرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم ب�سكل ذكي.

واأنتهز الفر�س���ة الأوج���ه امتناين لزمالئي الذين ي�س���عون بكل جهد 
اإل���ى تطوير اأدواتهم وقدراتهم ب�س���كل متوا�س���ل الإحداث الفارق يف 
خدم���ة العمالء، وه���م بالتاأكيد الرقم ال�س���عب يف النجاحات التي 

يحققها البنك.

وبا�س���مي وبا�س���م موظف���ي البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار نعدكم اأن 
نظل كما عهدمتونا ن�سبق الع�س���ر الإيجاد اأف�سل احللول امل�سرفية 
وتطويرها ب�س���كل دائم؛ لي�س���تمر البنك بتميزه وتفرده يف ت�س���خري 
جمي���ع االإمكان���ات واالبت���كارات لتوف���ري خدم���ة متمي���زة لعمالئنا 

االأعزاء 

فرع اإلدارة العامة..
نموذج حاضر لمصرفية المستقبل!

رمزي النّصار
 مدير  عام مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
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»السعودي لالستثمار« يفتتح البرج 
اإلضافي إلدارة البنك

افتت���ح البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار املبن���ى اجلديد 
االإ�س���ايف يف �س���ارع املعذر بج���وار املبنى الرئي�س���ي، 
ياأتي ذلك يف ظل التو�س���ع املطرد الذي ي�سهده البنك 
يف كاف���ة املجاالت، خ�سو�س���ًا يف ا�س���تقطاب املوارد 

الب�سرية.

ويلب���ي املبنى اجلديد حاج���ة العديد م���ن االإدارات، 
ويتميز بت�سميمه احلديث الذي يتنا�سب وب�سكل كبري 
مع اإدارة العمليات امل�س���رفية من اأجل تقدمي اأف�سل 
خدمة ممكنة للعمالء، خ�سو�سًا اأن البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار ي�س���هد منوًا كبريًا يف عملياته ب�سكل عام، 
مما دفع اإدارة البنك الإن�س���اء الرج اجلديد امل�ساند 

للمباين احلالية 
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�س���لمت �س���احبة ال�س���مو االمرية ن���ورة بن���ت حممد بن �س���عود بن 
عبدالرحم���ن اآل �س���عود درع جائ���زة التوظي���ف للبن���ك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار وذلك خ���الل حفل تخرج دار�س���ات الرامج االإعدادية 
�س���من فعاليات اخلريج���ة والوظيفة التا�س���ع، ال���ذي نظمه الفرع 
الن�س���ائي للمعهد مبركز امللك �س���لمان للموؤمترات باملقر الرئي�سي 
للمعه���د بالريا����ص وبرعاي���ة “الريا�ص” اعالميا م�س���اء ال�س���بت 

املا�سي.

وقالت د. هند بنت حممد اآل ال�س���يخ املديرة العامة للفرع الن�سائي 
ملعه���د االدارة اأن اله���دف م���ن تنظي���م ه���ذه الفعالي���ة ه���و تعزيز 
ال�سراكة مع موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص لتوفري فر�ص 

الفرع النسائي لمعهد اإلدارة العامة يمنح 
جائزة التوظيف لـ »السعودي لالستثمار«

عمل منا�س���بة للخريجات، واو�س���حت اأن الفرع يخ�س����ص جائزة 
للجهة التي قامت بتوظيف اأكر عدد من خريجاته؛ وذلك ت�سجيعًا 
م���ن املعهد ملوؤ�س�س���ات القطاعني الع���ام واخلا�ص على ا�س���تقطاب 
خريجات الرامج االإعدادية لتكون رافدًا ل�س���وق العمل وم�س���درًا 

للكوادر الوطنية املدربة التي ت�ساهم يف م�سرية البناء والتنمية.

يذكر اأن البنك ال�س���عودي لال�س���تثمار يحتل موقع متميز من ناحية 
التوظيف الن�س���ائي على م�س���توى القطاع اخلا�ص، حيث اأن ن�س���بة 
ال�س���عودة فيه تتج���اوز ال� 15 يف املائة بالن�س���بة اإل���ى اجمايل عدد 
املوظف���ني رغم حداث���ة التجربة، وال يزال البنك يوا�س���ل نهجه يف 

توظيف بنات الوطن يف بيئة تراعي العادات والتقاليد املحلية 
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رعى البن���ك فعاليات يوم املهنة اخلام�ص، وال���ذي عقدته امللحقية 
الثقافي���ة ال�س���عودية بلن���دن خالل الف���رتة 21-22 مار����ص 2015، 
وتاأتي هذه الرعاية وامل�ساركة من البنك للمرة الثالثة على التوايل؛ 
حر�س���ًا منه على دعم برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث 
اخلارج���ي، واإميان���ًا منه بج���ودة خمرجات الرنام���ج، حيث يتيح 
البنك العديد من برامج التوظيف التطويرية التي �س���ممت ل�سقل 
وتطوي���ر مه���ارات اخلريج���ني للعم���ل امل�س���ريف، والتي ت�س���تهدف 
اخلريجني ال�س���عوديني من جميع جامعات العامل ال�س���تقطابهم يف 
اأح���د برامج البنك التدريبية كرنامج اخلريجني اجلدد، وبرنامج 
ال���رواد للم�س���رفية ال�سخ�س���ية، وبرنام���ج املخاط���ر، وبرنام���ج 
م�س���رفية ال�س���ركات، اأو غريها من الرامج املتميزة التي يقدمها 

البنك للمتميزين من اخلريجني لتقّلد وظائف مهمة يف البنك. 

»السعودي لالستثمار« يرعى يوم 
المهنة الخامس للمبتعثين في لندن

وبعد افتتاح املعر�ص قام �س���احب ال�س���مو امللك���ي االأمري حممد بن 
نواف بن عبدالعزيز، �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اململكة 
املتحدة وبرفقة �س���عادة امللحق الثقايف، باأخ���ذ جولة على اجلهات 
امل�ساركة يف املعر�ص، وحظي جناح البنك بزيارة كرمية من �سموه، 
ا�س���تعر�ص خالله���ا ممثل���و البنك اأه���داف امل�س���اركة يف الفعالية، 
وقام���وا بتقدمي نبذة حول الرامج التدريبي���ة التي يقدمها البنك، 
اإ�س���افة اإلى االإجابة عن ت�س���اوؤل �سمو ال�س���فري حول بيئة العمل يف 
البنك وكيفية ح�س���ول البنك على جائزة اأف�س���ل بيئة عمل، حيث 
اإن البن���ك ال�س���عودي لال�س���تثمار هو البن���ك الوحي���د احلائز على 
جائزة اأف�س���ل بيئة عمل لعام 2014، وذلك ح�س���ب ت�سنيف �سركة 

“Great Place to Work اأف�سل بيئة عمل” 
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رع���ى البنك فعاليات ي���وم املهنة، والذي عقدت���ه امللحقية الثقافية 
ال�س���عودية بوا�س���نطن خالل الفرتة من 22 اإل���ى 25 مايو 2015م، 
للم���رة الثالث���ة عل���ى التوايل، حي���ث قام البن���ك برعاي���ة املعر�ص 
وامل�س���اركة في���ه حر�س���ًا من���ه على دع���م برنامج خ���ادم احلرمني 
لالبتعاث اخلارجي، واإميانًا منه بجودة خمرجات الرنامج، حيث 
يتي���ح البنك العديد م���ن برامج التوظيف التطويرية التي �س���ممت 
ل�سقل وتطوير مهارات اخلريجني للعمل امل�سريف، والتي ت�ستهدف 
اخلريجني ال�س���عوديني من جميع جامعات العامل ال�س���تقطابهم يف 
اأح���د برامج البنك التدريبية كرنامج اخلريجني اجلدد، وبرنامج 
ال���رواد للم�س���رفية ال�سخ�س���ية، وبرنام���ج املخاط���ر، وبرنام���ج 
م�س���رفية ال�س���ركات، اأو غريها من الرامج املتميزة التي يقدمها 

البنك للمتميزين من اخلريجني.

وقد حظي جناح البنك بزيارة اأعداد كبرية من اخلريجني املهتمني 
بالقطاع امل�س���ريف واالأعمال امل�س���رفية امل�س���اندة، حيث مت اإجراء 
مقابالت �سخ�س���ية ب�س���فة مبا�س���رة، واإقامة ور�ص عمل اأ�س���رف 
عليها اأخ�سائيو التوظيف يف البنك ال�ستقطاب الكفاءات والقدرات 
ال�س���عودية ال�س���ابة والتي تطمح للح�س���ول على فر����ص وظيفية يف 
القطاع امل�س���ريف. وكذلك اأبدوا الن�سيحة وامل�سورة للخريجني يف 

»السعودي لالستثمار« راعيًا فضيًا ليوم 
المهنة للطلبة المبتعثين بواشنطن

كيفية عمل املقابالت واآلية تخطي املقابالت ال�سخ�سية بنجاح.

ولت�س���هيل عملية تقدمي اخلريج���ني على وظائ���ف البنك وبراجمه 
املتنوعة فقد قامت جمموعة املوارد الب�س���رية با�ستخدام الباركود 
اأو التق���دمي مبا�س���رة عن طريق موق���ع البنك االإلك���رتوين، والذي 

يتميز ب�سهولة الو�سول اإليه خا�سة بعد تد�سني االإ�سدار اجلديد.

اجلدي���ر بالذكر اأن البن���ك يقدم التدريب الأكرث م���ن 100 متدرب 
�س���عودي اأغلبه���م من خريجي اجلامعات خالل هذا ال�س���هر فقط، 
علمًا باأن برامج البنك تتنوع يف طبيعتها ومدتها، ومتتد من خم�سة 
اأ�س���ابيع اإلى �س���نة كاملة، وهذا ميثل حتواًل جذريًا يف اإ�س���رتاتيجية 
البنك يف اال�س���تقطاب والتوظيف من خالل تكثيف عملية الرتكيز 
على ا�س���تقطاب اخلريجني واخلريجات اجل���دد الإحلاقهم برامج 
البنك املتنوعة مع تقلي�ص توظيف اأ�س���حاب اخلرات اإلى احلدود 

الدنيا.

وقد �سارك البنك اأي�سًا يف م�سروع »طاقات« ليوم املهنة االفرتا�سي 
والذي د�ّس���نه �سندوق املوارد الب�سرية، وذلك حر�سًا منه على بذل 

كل اجلهود ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية املوؤهلة 
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 »السعودي لالستثمار« يدعم مركز
 الملك فهد ألورام األطفال

يف اإطار برناجمه للم�س���وؤولية االجتماعية ق���دم البنك دعمًا ملركز 
امللك فهد الوطني الأورام االأطفال يتمثل بتزويد املركز ب�20 كر�سيًا 

متحركًا وكامل التجهيز لالأطفال الذين يعاجلهم املركز. 

ويندرج تقدمي الدعم بجميع اأ�س���كاله ملوؤ�س�س���ات الرعاية ال�سحية 
يف اململكة �سمن حتقيق الركائز اخلم�ص يف التنمية امل�ستدامة التي 
ينتهجها البنك ال�س���عودي لال�ستثمار، والرامية لالإ�سهام يف تقدمي 
العون وامل�ساعدة للمجتمع، وهي: تكليف، منو، رعاية، حفظ، عون. 

وتاأت���ي هذه املبادرة من قبل البنك �س���من جهود البنك املتوا�س���لة 
خلدم���ة املجتمع، وم�س���اهمته الفاعل���ة لالرتقاء مبعاي���ري الرعاية 
ال�س���حية والعالجية؛ عر دعم قدرات املوؤ�س�س���ات ال�س���حية على 
توفري الو�س���ائل العالجية وو�سائل التنقل اخلا�س���ة لت�سهيل حركة 

املر�سى وتي�سري تنقلهم 
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كّرم االأمري في�س���ل بن بندر اأمري منطقة الريا�ص البنك ال�س���عودي لال�ستثمار؛ تقديرًا جلهوده يف تطوير برامج 
امل�س���وؤولية االجتماعية، وخ�سو�سا دعمه امل�ستمر ملبادرة »اإطعام«، وذلك خالل حفله ال�سنوي الذي يحمل عنوان 

»اإطعام يف عام« الذي اأقيم موؤخرا وكان البنك اإحدى اجلهات التي �ساهمت يف جناح هذه املبادرة. 

وي�س���ارك البنك ب�س���ورة منتظمة يف مبادرات جمعية »اإطعام« ال�س���عودية التي ت�س���تهدف توعية املجتمع باأهمية 
اجتناب االإ�سراف يف اإعداد املوائد والطعام الزائد عن احلاجة خالل �سهر رم�سان املبارك، وي�ستهدف الرنامج 
ب�س���وة خا�س���ة �س���يدات البيوت باعتبارهن اجلهة املعنية اأكرث من غريها باملوائد الرم�س���انية، كما يهدف اإلى 
احل���ث على اجتناب هدر الطعام يف اأي وقت ولي�ص يف رم�س���ان فقط، والت�س���جيع عل���ى اإعادة توزيع الفائ�ص منه 

على من هم يف حاجة اإليه، وذلك بالتعاون مع جمعية »اإطعام« وغريها من املوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال 

أمير الرياض يكرم »السعودي لالستثمار« 
لدعمه مبادرة “إطعام”
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يف مبادرة ت�س���تهدف االهتمام بحاجات العمالء يف حياتهم اليومية والت�س���جيع على التزام القيم 
والفرائ����ص االإ�س���المية، ق���رر البنك تقدمي تطبيق »اله���دى«، الذي يحتوي عل���ى اأهم ما يحتاجه 
امل�س���لم يف حياته اليومية واأولها القراآن الكرمي كامال، مبا ي�سهل للعميل متابعة الكتاب العزيز يف 

اأي وقت دون احلاجة اإلى حتميل اإ�سايف اأو لالت�سال ب�سبكة االإنرتنت.

كم���ا يوف���ر التطبيق اإمكانية البحث يف القراآن الكرمي وحفظ ال�س���فحات، كم���ا يقوم، وبناًء على 
اختيار امل�س���تخدم ملوقعه، بتحديد اجتاه القبلة واأوقات ال�س���لوات اخلم�ص، مع اإ�سافة تنبيه عند 

حلول وقت كل �سالة، وعر�ص الوقت املتبقي لل�سالة التالية.

ويق���دم التطبي���ق اأذكار ال�س���بح وامل�س���اء، واأذكار النوم، وما بعد ال�س���الة، ودعاء ال�س���فر، كما 
يت�س���من برناجما لتحويل التاريخ الهجري اإلى ميالدي وامليالدي اإلى هجري؛ ف�سال عن التقومي 

الدرا�سي. ويتوفر التطبيق باللغتني االإنكليزية والعربية بحيث ميكن للعميل االختيار بينهما 

»السعودي لالستثمار« يطلق تطبيق 
»الهدى« اإلسالمي
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ت�س���امنًا مع اأبطال وحماة الوطن امل�س���اركني يف »عا�س���فة احلزم« 
نظم البنك حملة للترع بالدم ل�س���الح القوات امل�سلحة ال�سعودية، 
وذلك ملدة اأ�س���بوع ابتداًء من 17 ماي���و 2015، وقد حظيت احلملة 
باإقب���ال كبري م���ن من�س���وبي البنك الذين ب���ادروا بامل�س���اركة فيها 
ا�ست�س���عارًا منه���م باأهمية الترع بال���دم دعمًا للدف���اع عن الوطن 

بالدماء.

وق���د دعا البنك جميع موظفيه وموظفات���ه يف مبنى االإدارة العامة 
للبنك اإلى امل�ساركة بهذه احلملة. كما مت التن�سيق مع مدينة االأمري 
�س���لطان الطبية الع�سكرية بالريا�ص؛ الإر�س���ال املختر املتنقل اإلى 
مق���ر االإدارة العام���ة للبنك بالريا����ص، وكذلك مت���ت تهيئة مكان 

خم�س�ص ل�سحب الدم من املوظفات داخل مبنى االإدارة 

»السعودي لالستثمار« يطلق حملة التبرع بالدم 
دعمًا للقوات المشاركة في »عاصفة الحزم«
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االستثمار يقدم »مؤونة رمضان«

بداأ البنك اال�س���تعداد ل�س���هر رم�س���ان املبارك عر مبادرة »�س���لة 
االأ�س���الة الغذائي���ة« التي توؤّمن للمحتاجني موؤونة �س���هر رم�س���ان، 
م�س���توفية اأف�سل املوا�س���فات الغذائية و�س���روط التعليب ال�سحي، 
وب���داأ الفري���ق املكّل���ف االإع���داد للمب���ادرة املجتمعية ع���ر حتديد 
املحتوي���ات الت���ي �ستت�س���مها الوجبة واإع���داد و�س���يلة تقدميها اإلى 

ال�سائمني املحتاجني مع حلول ال�سهر املبارك.

وا�ستكمل البنك جهوزيته عر تنظيم فريق متطوعني من من�سوبي 
خمتلف وحدات وفروع البنك الذين �س���يتولون توزيع �س���الت موؤونة 
رم�س���ان لالأ�سر املحتاجة يف عدة مدن حول اململكة، منها الريا�ص 

وجدة والدمام وتبوك وخمي�ص م�سيط وجنران وجازان.

ويعتر برنامج »موؤونة رم�سان« لل�سائمني املحتاجني اأحد املبادرات 
ال�سنوية االأ�سا�س���ية يف برامج البنك ال�سعودي لال�ستثمار، الهادفة 
لتحقيق �سيا�س���ات اال�س���تدامة )عون(، والتي متثل اأحد املرتكزات 

االأ�سا�سية الإ�سرتاتيجية عمل البنك 
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ح�س���ل البنك على جائزة اأف�س���ل برنامج للوالء لعام 2015 عن اخلدمات املالية، وذلك �س���من احلفل 
الذي اأقيم يف العا�س���مة الريطانية لندن يوم الثالثاء املوافق 9 مايو 2015م، نظري امل�س���اركة برامج 
ال���ولء املقدمة من البنك »برنامج اخل�س���ومات اأ�س���يل، وبرنامج النق���اط وااو«، وقد حظيت اجلائزة 
باإقبال كبري من امل�س���اركني، حيث بلغ عدد اجلهات امل�س���اركة اأكرث من 200 جهة من البنوك و�سركات 

االت�ساالت وقطاعات التجزئة والفنادق و�سركات الطريان واملوؤ�س�سات املالية وغريها.

وذكر املحكمون باأن فوز البنك ال�سعودي لال�ستثمار باأف�سل برنامج والء يعود اإلى متيز الرامج اإ�سافة 
اإلى اأنها ال�سباقة يف االإبداع واالبتكار على م�ستوى املنطقة 

االستثمار يفوز بجائزة أفضل 
برنامج للوالء لعام 2015
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يف خطوة �س���ّباقة القت ترحيبًا من العمالء قرر البنك اإدراج �س���اعة اأبل الذكية �س���من املنتجات التي 
يقدمها متجر »وااو« لعمالئه، بذلك يكون البنك هو اأول م�س���رف �س���عودي يقدم هذه ال�س���اعة عالية 
التقني���ة واملتع���ددة الوظائف لعمالئ���ه يف اململكة، وذلك يف اإطار حر�ص البن���ك على التميز يف تقدمي 
منتج���ات فريدة يتم توفريها ح�س���ريا لعمالئه، يف الوقت الذي يتابع جهوده لتقدمي اأف�س���ل خدمات 

بنكية تلبي احتياجات العمالء على كافة االأ�سعدة.

وكانت �س���ركة »اأبل« قامت بطرح �س���اعتها ال�س���هرية يف �سبعة دول اإ�س���افية اإلى الدول التي تباع فيها 
ال�س���اعة حاليًا وهذه الدول هي اأ�س���رتاليا، كندا، ال�سني، فرن�سا، اأملانيا، هوجن كوجن، اليابان، اململكة 

املتحدة، والواليات املتحدة.

وبهذا يثبت برنامج الوالء »وااو« جمددا اأنه يواكب متطلبات عمالء البنك ب�سكل م�ستمر، مقدما لهم 
كل ما هو متميز من املنتجات املفيدة واجلذابة واحل�سرية 

ساعات أبل الذكية في متجر 
»وااو« من البنك
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اأعلن���ت �س���ركة »في���زا اإنرتنا�س���نال« ع���ن من���ح البنك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار جائزة التمي���ز، تقديرًا ملبادرت���ه الريادية باإطالق اأول 
بطاق���ة ائتم���ان متعددة العم���الت يف اململكة الأغرا�ص ال�س���فر اإلى 

اخلارج.

ومت تطوي���ر بطاقة االئتمان امل�س���بقة الدف���ع يف العام 2014 بهدف 
ابتكار و�س���يلة دفع �س���هلة وذكية واآمنة تو�س���ع يف متن���اول الغالبية 
الك���رى م���ن العم���الء عن���د �س���فرهم اإلى اخل���ارج. وا�س���تهدفت 
البطاقة م�س���بقة الدف���ع اإعطاء اخلي���ار حلامل البطاق���ة باعتماد 
ت�س���ديد ثمن ال�سلع واخلدمات امل�س���رتاة اأثناء ال�سفر خارج اململكة 
باأي من العمالت االأربع وهي الدوالر واجلنيه االإ�سرتليني والدرهم 

»فيزا إنترناشنال« تمنح البنك جائزة التميز

االإمارات���ي والي���ورو، وميك���ن حلامل���ي البطاقة املتع���ددة العمالت 
اإع���ادة تعبئتها وا�س���تخدامها يف ماليني من نقاط البيع املنت�س���رة 
حول العامل، كما متكن البطاقة امل�سافرين اإلى اخلارج من امتالك 
و�س���يلة دفع �سهلة واآمنة وبالتايل حتديد ميزانية �سفرهم مع حرية 

ا�ستخدام االأموال بالعمالت االأربع االأكرث رواجا.

يذكر اأن ا�س���تخدام بطاق���ات االعتماد وقبولها يف من���و متزايد يف 
اململكة، االأمر الذي يدفع البنك ال�س���عودي لال�ستثمار اإلى التطوير 
املتوا�س���ل للمنتج���ات واخلدم���ات املرتبط���ة بنظام���ه للمدفوعات 
االإلكرتوني���ة، مبا يع���زز مرونته وقابليته ملواكب���ة التطورات التقنية 

وتلبية حاجات العمالء على اأف�سل وجه 



أخبارنا

2015العدد 12 40

يف �س���عيه الدائم لتقدمي اأف�سل اخلدمات البنكية لعمالئه، وتوفري 
ع  منتجات جديدة لهم، وتقدمي حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم، وَقّ
البنك �سراكة اإ�س���رتاتيجية مع �سركة فيزا )Visa(، املتخ�س�سة 
يف جمال توفري حل���ول الدفع، بهدف زيادة منو البطاقات البنكية، 
عر توفري منتجات تلبي احتياجات عمالء البنك مبختلف الفئات. 

واأكد م�س���اعد حمم���د املنيفي، الرئي�ص التنفي���ذي، اأن البنك يقدم 
جمموع���ة م���ن املنتجات التي تتنا�س���ب مع العمالء، خ�سو�س���ًا مع 
االزده���ار يف جم���ال املدفوعات والتج���ارة االإلكرتونية عر القطاع 

امل�سريف. 

واأ�س���اف: “ن�س���تهدف من هذا التع���اون، تقدمي اأف�س���ل اخلدمات 
البنكي���ة للعمالء، وتوف���ري منتجات جديدة له���م، بجانب املنتجات 
املتع���ددة الت���ي يقدمه���ا البن���ك، وتق���دمي حل���ول مبتك���رة لتلبي���ة 
احتياجات العمالء، ونحن �ُس���عداء ل�س���راكتنا م���ع “فيزا” لتقدمي 

حلول مدفوعات تتنا�سب مع احتياجات العمالء”. 

من جانبه قال اإيهاب اأيوب، مدير عام فيزا ملنطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا: “كانت ال�س���عودية واحدة من االأ�سواق الرائدة يف 
دول جمل����ص التعاون اخلليجي لتبني املدفوع���ات االإلكرتونية جنبًا 
اإل���ى جنب مع االإنرتنت، وانت�س���ار النط���اق العري�ص، م���ا اأدى اإلى 

مزيد من اعتماد البطاقات املالية للتجارة االإلكرتونية”. 

وتابع: “نحن �سعداء ب�سراكتنا مع البنك ال�سعودي الإطالق بطاقات 
مدفوع���ات جديدة، حيث توفر هذه ال�س���راكة للطرفني العديد من 
الفر����ص لتوفري اأح���دث منتجات البطاقات وكذل���ك تطوير اأعمال 

املدفوعات يف ال�سعودية”. 

ويعت���زم كل م���ن البن���ك ال�س���عودي لال�س���تثمار و”في���زا” تعزي���ز 
�سراكتهما االإ�سرتاتيجية، من خالل تطوير وتو�سيع اإ�سدار بطاقات 
االئتمان والدفع امل�س���بق يف ال�سعودية الإ�ستك�ساف مبادرات جديدة 

لعمالء البنك وتقدمي حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم 

البنك السعودي لالستثمار و»فيزا« يطلقان 
شراكة لتطوير بطاقات االئتمان والدفع المسبق
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 شراكة بين »السعودي لالستثمار«
والخطوط السعودية الستبدال نقاط »وااو«

اأعل���ن البن���ك عن توقيع اتفاقي���ة مع اخلطوط اجلوي���ة العربية ال�س���عودية متّكن عمالء 
البنك من ا�س���تبدال نقاط برنامج الولء »وااو« واأخذ اأميال الفر�س���ان عو�س���ًا عنها من 
اخلط���وط اجلوية العربية ال�س���عودية، وذلك عن طريق متج���ر الهدايا اخلا�ص بربنامج 
املكافاآت »وااو«، حيث ميكن للعمالء اال�ستفادة من اأميال الفر�سان ب�سراء تذاكر ال�سفر 
وترقية احلجوزات اإلى درجات اأعلى على اخلطوط ال�س���عودية اأو حتويل اأميال الفر�سان 

اإلى م�ستفيدين اآخرين. 

اجلدي���ر بالذكر اأن برنامج املكافاآت “وااو” من البنك هو الرنامج االأول على م�س���توى 
اململكة واملنطقة الذي ميكن عمالء البنك من اال�س���تفادة من العمليات واملعامالت التي 

يقومون بها، باالإ�سافة اإلى عمليات البطاقات االئتمانية ال�سادرة عن البنك 
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في سعي البنك المستمر لتطوير 
قيمة  وه��داي��ا  مكافآت  وإض��اف��ة 
تمت  »وااو«  برنامج  في  وحصرية 
كما  ل�«ميكي«  مجسم  إض��اف��ة 
الخيالية،  ديزني  أف��ام  في  يظهر 
حيث  وحصرية،  نادرة  نسخة  وهي 
مستوى  على  قطعة   150 ي��وج��د 
 35,000 من  بأكثر  مصممة  العالم 
قطعة كريستال تم تثبيتها يدويًا 
ورقمها  األصل  بشهادة  ومزودة 

التسلسلي 

»السعودي لالستثمار« يضيف مجسم 
»ميكي« لهدايا برنامج »وااو«!
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» السعودي لالستثمار«  يدشن أول تجربة لتعليم 
األطفال أساسيات التعامل المصرفي

يف ب���ادرة ه���ي االأول���ى من نوعه���ا يف اململك���ة يف جمال امل�س���وؤولية 
االجتماعية د�ّس���ن البن���ك اأول جترب���ة لتعليم االأطفال اأ�سا�س���يات 

التعامل مع امل�سارف يف مدينة كيدزانيا الرتفيهية يف جدة. 

وتق���وم التجربة على اإن�س���اء حماكاة لفرع للبن���ك يتم من خاللها 
تدري���ب االأطفال على االإيداع وال�س���حب واحل�س���ول على بطاقات 
م�س���ابهة لبطاقات ال�س���رف االآيل، متّكنهم من �س���راء الب�س���ائع 

واال�سرتاك يف االألعاب املوجودة يف املدينة الرتفيهية. 

وقال رمزي بن عبداهلل الن�س���ار، مدير عام اخلدمات امل�س���رفية 
ال�سخ�س���ية، اإن ه���ذه التجرب���ة، الت���ي تع���د االأولى م���ن نوعها يف 

في بادرة هي األولى من نوعها في المملكة..

اململكة، ت�س���تهدف توفري بيئة مليئة بالفائدة العملية، وتقدم �سمن 
اإطار ترفيهي وهو ما ي�سمى »التعليم بالرتفيه«، حيث تتاح الفر�سة 
لالأطف���ال للب���دء يف تعل���م اإدارة اأموره���م املالية وتنمي���ة قدراتهم 
التفاعلية. كما ياأتي تد�س���ني تلك التجربة ا�ستمرارًا اللتزام البنك 

مبتطلبات خدمة املجتمع. 

وكانت »كيدزانيا« قد افتتحت موؤخرًا يف جممع العرب مبدينة جدة 
كاأول مدينة للرتفيه التعليمي يف اململكة 
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�س���ارك البن���ك يف يوم الكت���اب العاملي له���ذا العام، ع���ر اإدراجه 
لعدة كتب �س���من الهدايا واملكافاآت التي يح�سل عليها العمالء يف 

برنامج الوالء »واو«. 

ومنح���ت املب���ادرة للعمالء فر�س���ة احل�س���ول عل���ى كتب باأ�س���عار 
خمف�س���ة لن�سر ثقافة القراءة يف اأو�ساط املجتمع، مقابل ا�ستبدال 
النقاط من متجر الهدايا “واو”، وتتميز مبادرة البنك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار باأنه���ا تعطي للعمي���ل نقاطًا لي�ص فقط على ا�س���تخدام 
بطاقات االئتمان فح�س���ب بل على اأي تعامالت م�سرفية يقوم بها 

من خالل ح�سابه لدى البنك. 

 هدايا من »السعودي لالستثمار« للعمالء
في اليوم العالمي للكتاب

وقام البنك بهذه املنا�سبة بت�سجيع موظفيه على القراءة من خالل 
ر�سائل التوعية وعقد م�سابقة ثقافية وتوزيع كتب هدايا. 

ويعت���ر يوم الكتاب العاملي حدثًا عامليًا كانت منظمة اليون�س���كو قد 
اأطلقته يف العام 1995، وحددت له موعدًا �س���نويًا يف 23 اأبريل من 
كل ع���ام )تاريخ وفاة الكاتب امل�س���رحي ال�س���هري وليم �سك�س���بري( 
وي�ستهدف االحتفال بهذا اليوم ت�سجيع اجلميع على القراءة واإبراز 

اأهمية الكتاب واملداومة على القراءة واالطالع 
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اأطلق البنك خدمة »اليف �س���ات« التي توفر اإمكانية التوا�س���ل املبا�سر مع زوار موقع البنك على مدار 
ال�ساعة، حيث يتيح للزوار احل�سول على اإجابة مبا�سرة لكافة ا�ستف�ساراتهم املتعلقة بالبنك.

وتعمل خدمة التوا�س���ل املبا�س���ر 24 �س���اعة يف اليوم ملدة 7 اأيام يف االأ�س���بوع، حيث يقوم فريق عمل 
حم���رتف ومتخ�س����ص يف موق���ع البن���ك ال�س���عودي لال�س���تثمار بال���رد املبا�س���ر ودون انقط���اع على 

ا�ستف�سارات العمالء.

وبح�س���ب اخلدم���ة اجلدي���دة فاإن جم���رد الدخول عل���ى املوقع من قب���ل العمي���ل اأو الزائر �س���يجعله 
على توا�س���ل مبا�س���ر مع موظفي خدم���ة املعلومات الفوري���ة املكلفني بتوفري االإجاب���ات على خمتلف 

اال�ستف�سارات الواردة. 

وتعد هذه اخلدمة التي اأطلقها البنك ال�سعودي لال�ستثمار خطوة رائدة تعك�ص جهود البنك امل�ستمرة 
لتقدمي خدمات مالئمة ومب�سطة للعمالء، وهي ت�سع البنك يف موقع ريادي يف اململكة واملنطقة 

 »السعودي لالستثمار« يقدم خدمة
»اليف شات« للتواصل المباشر مع العمالء
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يف اإطار مواكبته الأحدث االأ�س���اليب املتقدمة خلدمات العمالء طّور 
البنك برنامج »املت�س���وق اخلفي« لالرتق���اء بخدمة العمالء والعمل 
على تطبيق اأف�س���ل املعاي���ري للخدمة املقدمة وذل���ك بتطبيقه على 

كافة القنوات امل�سرفية من فروع وقنوات م�سرفية اإلكرتونية. 

ويق���وم ه���ذا الرنام���ج على اختي���ار وتدري���ب مت�س���وقني »عمالء« 
مفرت�س���ني يعملون حل�س���اب البنك الختبار م�س���توى االأداء وجودة 
اخلدم���ات ثم القيام بعد كل اختبار بت�س���جيل بيانات عن جتربتهم 
وتوثيق نوعية اخلدمات التي ح�س���لوا عليها من املوظف اأو الق�س���م 
ورفعها اإلى اإدارة اجلودة بالبنك ملقارنتها باملعايري املطلوبة والعمل 

إطالق “المتسوق الخفي” 
لخدمة عمالء البنك

على حت�سينها، كما اأن هذا االأ�سلوب مهم مل�ساعدة البنك يف تعزيز 
قدرات���ه التناف�س���ية ع���ر االرتقاء مبعاي���ري االأداء وتعيني موا�س���ع 

اخللل ومعاجلتها دون تاأخري. 

وا�س���تكملت اال�س���تعدادات لتنفي���ذ برنام���ج »املت�س���وق اخلفي« يف 
املنطقة ال�س���رقية من اململكة كخطوة اأول���ى يتبعها تنفيذ الرنامج 
يف كافة اأنح���اء اململكة الذي يهدف لنقل جترب���ة العميل احلقيقي 
اإلى خمتلف م�س���تويات اخلدمة يف البنك ويغطي برنامج »املت�سوق 

اخلفي« جميع قنوات البنك امل�سرفية 
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فريق الفروع يخطف كأس البنك في 
البطولة الرمضانية 

حقق فريق الفروع كاأ�ص بطولة البنك يف ن�س���ختها اخلام�س���ة التي ا�ست�سافتها ملعب 
فن���دق الهولي���دي اإن باالزدهار بالريا�ص عق���ب فوزه يف نهائ���ي البطولة على نظريه 
تقنية املعلومات بنتيجة 4-2 بح�سور الرئي�ص التنفيذي للبنك م�ساعد املنيفي ومدير 

عام اجلودة بدر االأ�سود. 

وجاء فوز الفروع بجدارة وا�ستحقاق و�سط ح�سور جماهريي جيد حيث �سجل للفروع 
عل���ي القحطاين )هاتريك( و�س���عود املحتفي فيم���ا جاءت اأهداف تقني���ة املعلومات 
بوا�س���طة حممد ندا وخالد الرا�س���د، وعقب نهاية البطولة قام املنيفي بت�سليم كاأ�ص 
البطول���ة وامليداليات الذهبية لفريق الفروع، كما مت ت�س���ليم اجلوائز للفرق االأخرى 

واملميزين يف البطولة 
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موظفي  من  كبير  عدد  بحضور  والثاثين  الثامن  السنوي  حفله  البنك  أقام 
البنك من مختلف مناطق المملكة. 

خدموا  الذين  والموظفين  المتميزين  الموظفين  تكريم  الحفل  خال  وتم 
في البنك لسنوات طويلة. 

في  يطبق  مرة  ألول  مشّوق  تقني  فني  عرض  تقديم  الحفل  خال  تم  كما 
المملكة للنتائج التي حققها البنك خال السنوات الماضية وملخص لخطة 

البنك للسنوات الخمس المقبلة 2015- 2019م  

»السعودي لالستثمار«
3يقيم حفله السنوي th
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وجاءت هذه اخلطوة ا�ستكمااًل ل�سراكات جمتمعية �سبق واأن نفذها 
البن���ك مع ثالث جهات الإطالق حمطات له���ذه الدراجات يف جدة 
والدم���ام، وته���دف املحط���ة اجلديدة اإلى اإعطاء فر�س���ة ل�س���كان 
مدين���ة الريا����ص لالطالع ع���ن كثب عل���ى مزايا ه���ذه الدراجات 

وكيفية ا�ستخدامها واال�ستفادة منها. 

ويعت���ر البن���ك اأول جه���ة يف اململك���ة تب���ادر اإل���ى توف���ري حمطات 
للدراج���ات الهوائي���ة تتمتع باأعلى املوا�س���فات التقني���ة مع دعمها 
ببني���ة حتتية متقدمة، وجتهي���زات تعمل بالطاقة ال�سم�س���ية وتدار 

اإلكرتونيًا، وتتيح للُم�ستخدم الت�سجيل التلقائي ال�ستخدام 
املحط���ة عر تطبيق خا����ص الأجهزة الهوات���ف الذكية، 

ميكن حتميله عر املوقع االإلكرتوين للبنك. 

ويوّفر النظام االآيل الداعم للم�س���روع متابعة اإلكرتونية 
ت�سمل الت�سجيل واملحا�سبة عن طريق البطاقة االئتمانية، 

كم���ا اأن النظام متعدد اللغات ويت�س���من طريق���ة اآمنة للتعامل 
والت�سديد 

»السعودي لالستثمار« يدّشن محطة “فلكس 
بايك” بالمقر الرئيسي بالرياض

باي��ك«  »فلك��س  محط��ة  البن��ك  دش��ن 
للدراج��ات الهوائي��ة بمق��ره الرئيس��ي ف��ي 
الرياض ضم��ن مبادرته الوطني��ة الهادفة 
لتش��جيع رياضة الدراج��ات الهوائية وتعزيز 

ثقافة الحياة الصحية في المجتمع. 
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ويفتتح ثالث محطات جديدة للدراجات 
الهوائية.. في جدة

نموذجي��ة  محط��ات  ث��اث  البن��ك  دش��ن 
لرياضة الدراج��ات الهوائية »فيلكس بايك« 
في مدينة جدة في شارع التحلية وكورنيش 
الحم��راء، بحض��ور عدد م��ن قي��ادات البنك 

وبمشاركة وفد من أمانة جدة. 

وياأتي هذا التد�س���ني �سمن �سل�س���ة املحطات التي افتتحها البنك 
موؤخرًا يف عدد من املناطق مثل الريا�ص واملنطقة ال�سرقية. 

امل�س���روع عبارة عن مبادرة تندرج يف اإطار امل�س���وؤولية االجتماعية 
الت���ي يحر����ص البنك على تقدميها، لت�س���جيع ريا�س���ة الدراجات 
الهوائي���ة وتعزي���ز ثقاف���ة الريا�س���ة، وينف���رد البن���ك ال�س���عودي 
لال�س���تثمار باعتباره اأول جهة يف اململكة تبادر اإلى توفري حمطات 
للدراجات الهوائية تتمتع مبوا�سفات عالية يف �سناعتها وتقنيتها، 
مع دعمها ببنية حتتية متقدمة وجتهيزات تعمل بالطاقة ال�سم�سية 
وتدار اإلكرتونيًا “�س���ديقة للبيئة”، وتتيح للم�س���تخدم الت�س���جيل 
التلقائي ال�س���تخدام املحطة عر تطبيق خا����ص الأجهزة الهواتف 

الذكية واالأجهزة اللوحية اأو عر املوقع االإلكرتوين للبنك 
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تعود اإليكم جملة »اال�س���تثمار« بثوبها اجلديد لتزيد اأوا�س���ر املحبة 
والوالء للبنك املعطاء، بعد اأن ازدانت �س���فحاتها مبالمح تطويرية 
ج��ذابة وت�س���ميم جمي���ل، ومو�س�����وعات ماتع�ة ومتنوعة ملن�سوبي 

البنك واأ�سرهم.

يف ه���ذا الع���دد واكبن�ا االأح�����داث وامل�س���تج��دات، لتك������ون املج�لة 
م�����راآة م�س���رق���ة ملا يق���وم به البن���ك من اأعمال ون�س���اطات مّكنته 
من احتالل مكانة مرموقة يف قطاع امل�س���رفية على م�ستوى اململكة 
واملنطقة، والفوز بالعديد من جوائز التفوق والريادة. اإ�س���افة اإلى 
العديد من االأبواب املتنوعة يف ال�ساأن امل�سريف وغريه من جماالت 

املتعة والفائدة.

 كم���ا مت تطوير التبويب واالإخراج بلم�س���ات احرتافية؛ ف�س���اًل عن 
العناية باملحتوى وامل�س���مون حتريرًا و�س���ياغة؛ �س���اعني بذلك اإلى 

جعل جملتنا اإ�سافة اإلى �سجل جناحات البنك.  

واأ�س���فنا اإلى ما �س���بق مفاج���اأة مفرحة تتمثل يف جملة م�س���احبة 
تفاعلية موجهه لالأطفال واالأ�س���ر؛ لن�س���هم يف بناء اجليل اجلديد 
من منت�س���بي البنك؛ وتزويدهم بالثقافة واملرح، وتعزيز مواهبهم 

بامل�ساركة وامل�سابقة.

ومازلنا نوا�سل اجلهود والتطوير.. لتكون جملة »اال�ستثمار« منرًا 
تفاعليًا يلتقي فيه الزمالء، وجتد فيه عائالتهم الكرمية �س���فحات 

ممتعة ومفيدة، ينتظرونها عددًا بعد االآخر! 

مجلتكم في ثوبها الجديد

مساعد الشهيل
مدير العالقات العامة واإلعالم
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مصرفيات

واأظه���ر التقرير ا�س���تمرار البنك يف حتقيق معدالت منو مرتفع���ة يف جميع املجاالت اإذ بلغ الدخل 
الت�س���غيلي نحو 2،531 مليون ريال يف مقابل 2،017 ملي���ون ريال يف العام 2013 بزيادة 25% وبلغ 

الدخل ال�سايف للعام 2014 نحو 1،436 مليون ريال، بزيادة 11،6% عن العام الذي �سبقه. 

وباالإ�س���افة اإلى اأدائه املايل املتميز ا�ستمر البنك يف �سيا�س���ته الهادفة لزيادة م�ساهمة الكفاءات 
ال�س���عودية، معلنًا عن بلوغ ن�س���بة �س���عودة الوظائف يف البنك اإلى 81% وميثل العن�س���ر الن�س���ائي 

15،6% من ن�سبة املوظفني   

أص��در البن��ك الس��عودي لاس��تثمار تقريره 
السنوي لعام 2014، وتنطلق فكرة التقرير مع 
البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين 
ب��ن عبدالعزي��ز، وصاح��ب  المل��ك س��لمان 
الس��مو الملكي األمير مقرن ب��ن عبدالعزيز 
ول��ي العه��د نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء، 
وصاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز ول��ي ول��ي العه��د نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 

 السعودي لالستثمار يصدر
 تقريره السنوي لعام 2014م
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لل�س���نة الرابعة على التوايل اأ�س���در البنك تقريره ال�سنوي اخلا�ص 
باال�ستدامة، والذي يعد ملخ�سًا الأداء واإجنازات البنك يف جماالت 
امل�س���وؤولية االجتماعي���ة والبيئي���ة والتنموي���ة للع���ام 2014، تطبيقا 
للركائز اخلم�ص )التكليف – النمو – الرعاية – احلفظ – العون( 
ويح�س���ل التقرير على م�س���ادقة »املبادرة الدولية لرفع التقارير« 
GRI التي اأن�سئت كمنظمة دولية غري ربحية؛ بهدف توفري معايري 
دولي���ة لقيا����ص اإجن���ازات املوؤ�س�س���ات املالي���ة يف جمال امل�س���وؤولية 

االجتماعية وتطبيق املعايري االأخالقية واإجراءات االمتثال.

وح�س���ب قواعد التقيي���م املقرة من قبل منظم���ة GRI يورد تقرير 
اال�ستدامة ال�سادر عن البنك ال�سعودي لال�ستثمار �سرحًا مف�ساًل 
مل�س���اهمات البنك يف جماالت اأ�سا�سية، مثل االلتزام بثقافة العمل 
واحلوكمة وال�سفافية واالإف�ساح واالمتثال ومكافحة الف�ساد وغ�سل 

 السعودي لالستثمار يصدر
 التقرير الرابع لالستدامة

االأم���وال وبن���اء الثق���ة وحماية العمالء، كما يورد و�س���فًا مف�س���اًل 
الأداء البن���ك يف جماالت حماية البيئة وال �س���يما خف�ص ا�س���تهالك 
الكهرباء واملياه والورق. وكذلك تطبيق ال�سعودة بهدف منح فر�ص 
العمل لل�س���عوديني وال�سعوديات، ودعم اخلريجني من خالل تطوير 
برامج تدريب متكاملة، وت�س���جيع م�ساركة املوظفني، و�سون حقوق 

املوظفني والعمالء.

اجلدي���ر بالذك���ر اأن البن���ك ال�س���عودي لال�س���تثمار ي�س���در تقرير 
اال�س���تدامة ب�س���كل �س���نوي باللغتني العربي���ة واالإجنليزي���ة؛ وذلك 

بهدف االف�ساح عن اأثر االأن�سطة واملبادرات التي مت تنفيذها. 

وميك���ن االطالع على ن�س���خة م���ن التقرير عر زي���ارة موقع البنك 
 www.saib.com.sa
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 »السعودي لالستثمار« يطلق الخدمة الذاتية
إلصدار بطاقة الصراف على مدار الساعة

يف �سعيه املتوا�سل لتقدمي كل ما هو جديد ومبتكر لعمالئه وحتقيق 
اأف�س���ل اخلدم���ات البنكية، اأطلق البنك اأجه���زة اخلدمات الذاتية 
التي متّكن العميل من اإ�س���دار بطاقة ال�سراف االآيل ب�سكل فوري، 
و�س���وف يتم تقدمي هذه اخلدمة يف فروع البنك بحيث تكون متاحة 

للعمالء على مدار ال�ساعة.

وتعد هذه اخلدمة االأولى من نوعها يف اململكة وعلى م�ستوى املنطقة 
حيث ي�ستطيع العميل ذاتيًا اإ�سدار وتفعيل بطاقة ال�سراف اخلا�سة 
به فوريًا يف حال فقدان البطاقة اأو انتهائها. اإ�سافة اإلى العديد من 

اخلدمات امل�سرفية التي ميكن تنفيذها من نف�ص اجلهاز.

اجلدي���ر بالذكر اأن البنك �س���باق يف جمال ابت���كار التقنية وتطوير 
اخلدمات واملنتجات البنكية؛ حيث مت خالل الفرتة املا�سية تطبيق 
العديد من اخلدمات التي تهدف اإلى خدمة العميل باأف�س���ل �س���كل 
ممكن وباأق�س���ر وقت ممكن مثل قارئ بطاقة االأحوال ال�سخ�سية 

اآليًا، وخدمة امل�سرفية التفاعلية.

 كما ق���ام البنك موؤخ���رًا باإط���الق العديد من املنتج���ات املبتكرة، 
مثل بطاقة ال�س���فر وبطاقة الرواتب وخدمة النقد الطارئ وخدمة 

»فليك�ص بايك« 
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اأو�سى جمل�ص اإدارة البنك بالعر�ص على اجلمعية العامة غري العادية، وبعد احل�سول على موافقة 
اجلهات املخت�س���ة، بزي���ادة راأ�ص مال البنك من �س���تة مليارات ريال اإلى 6.5 مليار ريال بن�س���بة 
زياده قدرها 8.3 يف املئة، وذلك عن طريق منح �سهم جماين عن كل 12 �سهمًا قائمًا. كما اأو�سى 
املجل�ص بتوزيع 0.8 ريال اأرباحًا لل�سهم عن العام املايل 2014م باإجمايل مبلغ 480 مليون ريال. 

واأو�س���ح البنك يف بيان له اأن عدد االأ�س���هم �سريتفع من 600 مليون �سهم اإلى 650 مليون �سهم بعد 
زيادة راأ�ص املال، و�ستتم هذه الر�سملة عن طريق حتويل 500 مليون ريال من االأرباح املبقاة. 

ويه���دف البن���ك من زيادة راأ�ص املال اإلى تدعيم القاعدة الراأ�س���مالية للبنك؛ ما ي�س���هم يف زيادة 
معدالت النمو والتو�س���ع يف اأعم���ال البنك خالل االأعوام القادمة. و�س���تكون االأحقية، بعد العر�ص 
على اجلهات املخت�سة، حلاملي اأ�سهم البنك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 

واملزمع عقدها الحقًا، مع العلم باأن االأرباح النقدية التي �سيتم توزيعها لن ت�سمل اأ�سهم املنحة 

 مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار
يوصي بزيادة رأسماله إلى 6.5 مليار ريال
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 السعودي لالستثمار يطبق خدمة
»فلكس سيف« ألمن العمالء

العمي���ل يف انتظار ر�س���الة رقم التفعيل التي ت�س���له عرالر�س���ائل 
الق�س���رية اإلى الهات���ف اجلوال، كم���ا تخدم العمالء امل�س���افرين 
للخ���ارج لف���رتات طويل���ة كاملبتعثني وغريه���م، وي�س���اعد العمالء 
املقيم���ني يف املناط���ق الت���ي ال تتوفر فيها �س���بكات اجل���وال داخل 

وخارج اململكة. 

واأ�س���اف مدير عام جمموعة اخلدمات امل�سرتكة اأن هذه اخلدمة 
تقدم جمان���ًا من البن���ك لعمالئه، موؤك���دًا انتهاج خطة وا�س���حة 
لتطوير اخلدم���ات االإلكرتوني���ة، وتطبي���ق اأعل���ى معاي���ري اجلودة 
العاملي���ة يف حماي���ة بيانات العم���الء، والتي ب���داأت باإطالق خدمة 
االإنرتن���ت  “FLEXX CALL”، وخدم���ة  االت�س���ال  مرك���ز 
امل�س���رفية “FLEXX CLICK”، وتفعي���ل اأجهزة ال�س���راف 
الطارئ،  النق���د  التفاعلي���ة “FLEXX iTELLER” وخدم���ة 
�س���من اإ�س���رتاتيجية وا�س���حة للبنك تهدف اإلى توف���ري كل ما هو 

جديد للعمالء.  

ولتفعيل برنامج »FLEXX SAFE - فلك�ص �سيف« يجب حتميل 
تطبي���ق البنك م���ن متجر التطبيقات اأو حتديث���ه، اإذا كان حمماًل 
 FLEXX« على اجلهاز الذكي، ومن ث���م الدخول مبدئيًا خلدمة
CLICK - فلك����ص كلي���ك« ث���م اتباع خطوات الت�س���جيل و�س���واًل 

لتن�سيط التطبيق 

�س���من جه���وده الرامية اإلى مواكب���ة التطور التقن���ي يف جمال اأمن 
املعلومات واملعامالت البنكَية، و�سعيه الدائم لتحقيق اأعلى درجات 
ال�س���رية للح���ركات املالي���ة لعمالئ���ه، اأطلق البنك �س���من خدماته 
املتع���ددة، خدم���ة »FLEXX SAFE - فلك�ص �س���يف« اجلديدة، 
م���ن خالل حتدي���ث تطبي���ق البنك املتوف���ر يف متاج���ر التطبيقات 

لالأجهزة الذكَية. 

واأو�س���ح �س���ليمان العبيد، مدير عام جمموعة اخلدمات امل�سرتكة، 
اأن اإط���الق برنام���ج «FLEXX SAFE - فلك����ص �س���يف» يهدف 
اإل���ى توفري حماية ق�س���وى ومرنة عن���د الدخول خلدم���ة االإنرتنت 
امل�س���رفية، وتنفي���ذ املعام���الت البنكي���ة، حيث ميّك���ن العميل من 
اإن�س���اء رمز �سري عند كل عملية دخول خلدمة االإنرتنت امل�سرفية 
اأو عن���د اإمتام عملي���ات بنكية تتطلب معيار التحق���ق الثنائي، وهي 
بدي���ل لكلمة ال�س���ر املوقتة املر�س���لة على جوال العمي���ل للتحقق من 

الهوية. 

واأ�س���اف العبي���د اأن معيار التحقق الثنائي يعد الو�س���يلة االأف�س���ل 
للحماي���ة من جرائ���م االحتيال على ال�س���بكة العنكبوتي���ة، ويتوافق 
مع تعليمات موؤ�س�س���ة النقد العربي ال�س���عودي خلدم���ات االإنرتنت 
امل�س���رفية، حيث مت تطوير الرنامج ليعمل دون احلاجة لالت�سال 
مبزَود خدمات االت�سال، اأو �سبكة الهاتف املحمول، مما يوفر وقت 
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البنك السعودي لالستثمار

إنجازات مجموعة ضمان  الجودة عام 2014

•  ابت���كار وتطوي���ر برنام���ج  »مرحب���ا« التدريبي للف���روع وذلك 	
بالتع���اون م���ع �س���ركة دل كارنق���ي العاملي���ة، وقط���اع خدمات 
م�س���رفية االفراد و قط���اع املوارد الب�س���رية ، يعنى الرنامج 

بتح�سني جودة التعامل مع العميل يف الفروع .
•  مت عم���ل 5 م�س���اريع لتح�س���ني اخلدمة بالتع���اون مع قطاعات 	

خمتلفه مثل املوارد الب�سرية ، العمليات و اخلدمات م�سرفية 
االفراد. 

•  مت حتديث اكرث من 40 اإتفاقية م�س���توى خدمة جلميع اأق�سام 	
واإدارات البن���ك املختلف���ة ، كم���ا مت اإعادة �س���ياغة اإتفاقيتني 
بالكامل )اإتفاقية االأمن و ال�سالمة و اإتفاقية املوارد الب�سرية(.

•  تطوير دورة تعريفية باإدارة اجلودة بالتعاون مع اإدارة التطوير 	
و التدري���ب تتمح���ور حول نطاق عم���ل االإدارة و م�س���وؤلياتها و 

اأي�سًا دور املوظفني اإجتاه مبداأ تطبيق اجلودة.  
•  عمل اكرث من 5 ور�س���ات عمل للتعري���ف باهمية اجلودة ودور 	

قطاع اجلودة يف البنك وذلك للمنظمني حديثا للبنك.
•  ميكنة اكرث من 10 عمليات يدوية ذات تاأثري مبا�س���ر بالعميل 	

وذلك بالتع���اون مع اإدارة االئتمان وقطاع خدمات م�س���رفية 
االأفراد.

•  مت القي���ام بعدد من الدر�س���ات والتحاليل عل���ى تقارير البنك 	
الربع �س���نوية مثل تقرير �س���كاوى العم���الء  وتقرير اتفاقيات 
م�س���توى اخلدم���ة وتقرير قيا�ص مدى ر�س���ا العم���الء، وذلك 
للوقوف على ال�س���عوبات و امل�سببات اجلذرية  لنقاط ال�سعف 

وعمل خطط ت�سحيحية بالتعاون مع االدارات املعنية.



61 2015العدد 12 

•  مت تنفي���ذ برنام���ج املت�س���وق اخلف���ي لتقييم ج���ودة اخلدمات 	
املقدمة م���ن خالل الفروع و مركز ات�س���االت العمالء ووحدة 
العناي���ة بالعمي���ل وموق���ع البن���ك اللكرتوين ووح���دات نقاط 
البيع ، كما مت ادراج بع�ص البنوك املناف�س���ة لعمل مقارنة بني 

اخلدمات املقدمة البنك والبنوك املناف�سة.  
•  مت تطوي���ر وايجاد بع����ص التقارير الهامة والت���ي تعنى بقيا�ص 	

ومقارنه م�ستوى اجلودة يف البنك مثل :
 تقرير �سوت العميل. 

 درا�سة عن عمالء البنك االفراد لقيا�ص ر�ساهم ووالئهم 
 تقرير �سكاوي العمالء 

 تقرير قيا�ص اإتفاقيات م�ستوى اخلدمة 
 تقرير موؤ�سر القيا�سات احليوية يف البنك 

Flexx Click  تقرير نتائج 
•  مت تاأ�س���ي�ص اإدارة التوعية امل�س���رفية وهي اإدارة تعنى بزيادة 	

اإملام عمالء البنك باملعلومات اخلا�س���ة باخلدمات واملنتجات 
البنكية،وطرق اال�س���تفادة منها ، وتتلخ�ص اأهداف االدارة يف 

التايل:
 رف���ع م�س���توى الوعي واالإر�س���اد لدى عمالء البن���ك وذلك من . 1

خالل القنوات املختلفة.
 تاأهيل موظفي وم�سئويل فروع البنك للقيام بالتثقيف والتوعية . 2

ح���ول فوائ���د وخماطر كل منت���ج اأو خدمة للعم���الء املحتملني 
واحلاليني.

 اإن�س���اء وحدة ا�ست�س���ارات ائتمانية تخت�ص يف تقدمي االر�ساد . 3
والن�سح املتوازن للعميل.

 دع���م وت�س���جيع املب���ادرات املقدمة من القطاع���ات احلكومية . 4
وغري احلكومية لن�سر الثقافة املالية وتعزيز مفهومها بال�سوق 

املحلي.
 اال�س���تمرار يف ن�س���ر الوعي لدى العمالء ب�س���اأن اأخذ احليطة . 5

واحلذر عند اإجراء التعامالت البنكية تالفيًا للتعر�ص للخداع 
وعمليات الن�سب واالحتيال داخل وخارج اململكة.

•  حتديث دليل اجراءات عمليات جودة الت�سغيل التميزي.	
•  عمل مرجع �سريع ملعايري اجلودة ملوظفي الفروع.	
•  متابع���ة  وتطوير برنامج »فكرت���ي« ملوظفي البنك حيث جتاوز 	

عدد االقرتاحات املطروحة 200 اإقرتاح ، كما و�س���لت ن�س���بة 
االقرتاحات املقبوله حوايل %9.

•  متت معاجلة 7907 �سكوى خالل عام 2014 م.	
•  جتاوزت ن�سبة ر�سا العمالء يف حل ال�سكاوي اأكرث من 71 %	
•  مل تتجاوز مدة حل اية �سكاوى واردة من موؤ�س�سة النقد العربي 	

ال�سعودي الفرتة املحدده وهي 10 اأيام عمل خالل عام 2014.
•  نف���ذ فريق وحدة �س���وت العميل خالل الع���ام 2014 اأكرث من 	

51،000 مكاملة لت�سمل احل�سابات اجلديدة والقرو�ص ونقاط 
البيع وال�س���كاوى املغلق���ة ، وكان الهدف من هذه االت�س���االت 
معرفة مدى ر�س���ا العمالء عن اخلدم���ات واملنتجات املقدمة 
وكذلك الأي�س���ال �س���وت العميل وتقلي�ص الف���ارق بني توقعات 

العمالء واخلدمات املقدمة. 
•  مت عمل م�سح ميداين من خالل االت�سال باالدارات الداخلية 	

للبنك لتقييم م�ستوى ر�س���ا العمالء الداخليني عن اخلدمات 
بني االدارت كمقدم وم�ستفيد من اخلدمة.

•  مت اإجراء »م�س���ح ر�سا العمالء الداخليني« ومت مقارنة النتائج 	
بعام 2013 .

•  مت عمل م�س���ح ميداين ل�س���ريحة م���ن العمالء تق���در بحوايل 	
1400 عميل لقيا�ص مدى الوالء لعمالء البنك مقارنه بالبنوك 

املناف�سة.
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 رئيس مراكز النقد في حوار مع »االستثمار«..

مراكز النقد هي »دينمو« 
توزيع األموال وال تحتمل 

الخطأ بتاتا..!

حــوار
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تعتبر مراكز النقد من اإلدارات التي تتصف بالعمل الدقيق التي ال 
تحتمل الخطأ بتاتًا، كما أنها تعرف ب�«الدينمو« الذي يرّتب ويوّزع 
ض��ّخ األموال في الصراف��ات والفروع بالبنك، إضاف��ة الى قيامها 
بالعدي��د من األعم��ال ذات الصلة التي يش��وبها قصور كثير من 
معرفة الموظفين والعماء.. لذا س��لطنا الضوء وأجرينا الحوار 
التالي لكش��ف المزيد من التفاصيل مع األس��تاذ »عبدالمجيد 

بن عمر السبيل« رئيس مراكز النقد..  فإلى نص الحوار
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 يف البداية ناأمل تقدمي نبذة عن مراكز النقد ومهامها؟
مرك���ز النقد هو اأحد االأق�س���ام التابع���ة الإدارة اخلدم���ات البنكية 
االإلكرتونية يف جمموعة العمليات، حيث تقوم مراكز النقد بالعديد 

من املهام، مثل:
•  �سحب واإيداع النقد من واإلى موؤ�س�سة النقد.	
•  تزويد الفروع بالنقد وا�ستالم الفائ�ص عن حاجة الفروع.	
•  حتديد ومراجعة احلدود النقدية.	
•  تغذية ومطابقة اأجهزة ال�سراف االآيل.	
•  مراقبة و�سيانة اداء اأجهزة ال�سراف االآيل.	
•  خدمات نقل االأموال لل�سركات العمالء.	

كم عدد مراكز النقد حاليًا يف البنك؟
يوج���د حالي���ا 9 مراكز نق���د منت�س���رة يف اأنحاء اململك���ة يف كل من 
الريا����ص، ج���دة، مكة املكرم���ة، املدينة املن���ورة، اأبها، الق�س���يم، 
الطائ���ف، اخلر واالأح�س���اء. ويجري العمل على اإ�س���افة مركزين 

جديدين يف كل من حائل وجنران.
كم عدد موظفي مراكز النقد؟ وكيف يتم تطويرهم؟

يعم���ل يف مراكز النقد حاليا 70 موظفا، يحمل موظف مركز النقد 
على االأقل �س���هادة الدبلوما يف املحا�س���بة او االإدارة املالية ويخ�سع 
جمي���ع املوظف���ني لتاأهيل وتدريب متوا�س���لني على جمي���ع االأعمال؛ 
لال�س���تفادة منهم يف اأي اأعمال اأخ���رى يف العمليات اأو يف اأي اإدارة 

يف البنك.

لدينا 9 مراكز في أنحاء المملكة يعمل بها 70 موظفا مؤهال.

نعمل على توفير النقد على مدار الساعة ألكثر من 400 جهاز!

من مهام المراكز : العناية األمنية ومواجهة محاوالت االحتيال!
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ما ال�صعوبات والعقبات التي تواجهكم يف عملكم؟
توف���ري النقد علي مدار ال�س���اعة جلميع �س���رافات البنك والفروع، 
وباالأخ�ص خالل اأوقات الرواتب واملنا�سبات الر�سمية، مما يتطلب 
التخطي���ط ال�س���ليم واجله���د الكب���ري من م�س���ئويل مراك���ز النقد، 

وكذلك فرق تغذية و�سيانة ال�سّرافات.

وماذا عن التطورات التي حدثت موؤخرًا يف مراكز النقد؟
تتم يف مركز النقد مواكبة التطور احلا�س���ل فيما يخ�ص اجلوانب 
االأمني���ة وت�س���هيل اإج���راءات العمل من خالل العدي���د من املحاور، 

مثل:
•  تزويد اأجهزة ال�سراف باأحدث اأنظمة مكافحة االحتيال.	
•  تزويد مراكز النقد باحدث اأجهزة ك�سف التزوير.	
•  االأقف���ال االإلكرتوني���ة الت���ي توف���ر حماي���ة عالي���ة الأجهزة 	

ال�سراف.  
•  وحتقيق ن�سبة ت�سغيلية مرتفعة تتجاوز معظم املناف�سني.	

أبــرز الصعوبات التــي تواجه مراكز 

النقــد هي توفير النقــد علي مدار 

البنــك  الســاعة لجميــع صرافــات 

والفــروع، وباألخــص خــالل أوقــات 

الرســمية،  والمناســبات  الرواتــب 

الســليم  التخطيــط  يتطلــب  ممــا 

والجهد الكبير من المسؤولين

ما اآخر التحديثات والأخبار املتعلقة باملراكز؟
يجري االآن العمل على جتربة اأجهزة االإيداع النقدي بكميات كبرية 

لل�سركات.
كما يقوم البنك بتحديث �س���امل الأجهزة ال�سراف؛ لتعك�ص �سورة 

منا�سبة والئقة مبكانة البنك يف ال�سوق ال�سعودي.
كم عدد اأجهزة ال�صراف ؟ وما جديدها؟

ل���دى البنك حاليًا م���ا يزيد على 400 جهاز �س���راف اآيل، والعديد 
من اأجهزة قبول االإيداع النقدي، كما يجري العمل با�س���تمرار على 

حتديث اأجهزة ال�سراف من جميع النواحي 
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النف�س���ية دورا كب���ريا يف زي���ادة معدالت االإ�س���ابة بال�س���منة حيث 
ان احلاالت النف�س���ية كالغ�س���ب، امللل، االكتئاب، احلزن وال�س���عور 
بالذنب تزيد ال�سعور باحلاجة اإلى التهام الطعام ب�سراهة، اإ�سافة 
ال���ى بع�ص االأدوي���ة كالكورتيزون وحب���وب منع احلم���ل، ومن اأكرث 
االأ�س���باب �س���يوعا والتي توؤدي اإلى ال�س���منة لدى معظم الن�ساء هي 

�سكر احلمل، وت�سمم احلمل وعدم االإر�ساع بعد الوالدة. 

م�س���اكل البدانة كث���رية اأبرزها اأمرا�ص القلب وال�س���رايني، مر�ص 
ال�س���كري، اأمرا�ص الع�سالت والعظام كه�سا�س���ة العظام، وارتفاع 
�س���غط ال���دم، وم�س���اكل تنا�س���لية، وانقط���اع التنف�ص اأثن���اء النوم 

واالكتئاب.

هن���اك العدي���د م���ن الرام���ج العالجية الت���ي ت�س���تخدم يف عالج 
ال�س���منة املفرطة وت�س���مل العالج ع���ن طريق االأدوي���ة، العالج عن 
طري���ق تغري من���ط العي�ص، والع���الج عن طريق اجلراح���ة الإنقا�ص 
الوزن بعد ا�ست�سارة الطبيب وتعتر جراحات اإنقا�ص الوزن اخليار 
االأخري ملعاجلة ال�سمنة حيث يتم اللجوء اإليها بعد ف�سل املري�ص يف 
اإنقا�ص وزنه من خالل تغري نظامه الغذائي وتناول االأدوية ويعتمد 
التدخ���ل اجلراحي على تو�س���يات معينة يف معاجل���ة الوزن الزائد 
ومنها اأن االفراد ذوي موؤ�سر كتلة ج�سم اأكر من 30 )ح�ساب وزن 

»البدانة«..
   الداء والدواء!؟
تعرف ال�سمنة على اأنها زيادة وزن اجل�سم عن احلد الطبيعي نتيجة 
تراكم الدهون الزائدة يف مناطق خمتلفة من اجل�سم وهناك طرق 
ت�س���خي�ص كثرية لل�س���منة منها ح�ساب كتلة اجل�س���م وذلك بق�سمة 
وزن اجل�س���م بالكيلوج���رام عل���ى مربع الطول باملرت، فه���ل تعلم اأن 
ال�سمنة تعتر ال�سبب الرئي�سي اخلام�ص للمخاطر ال�سحية العاملية 
اإذ ت�س���جل 2،8 مليون حالة وفاة �سنويا يف العامل واأثبتت الدرا�سات 
اأن اأكرث من اأربعني مليون طفل دون �سن اخلام�سة يعانون من فرط 
الوزن حول العامل، ويف اململكة العربية ال�س���عودية هناك �س���بعة من 
اأ�س���ل كل ع�سرة اأ�سخا�ص يعانون من هذا املر�ص واأ�سبحت ال�سمنة 

م�سدر قلق كبري. 

اإن ال�سبب الرئي�سي لل�سمنة وزيادة الوزن هو اختالل توازن الطاقة 
بني ال�س���عرات احلرارية امل�س���تهلكة وال�س���عرات احلرارية املختزنة 
باالإ�س���افة الى اأ�س���باب اأخرى مثل العادات اليومية ال�س���يئة واتباع 
اأمناط معي�س���ية اأكرث رفاهية كا�س���تبدال امل�س���ي بقيادة ال�س���يارات 
وا�س���تهالك الوقت يف م�س���اهدة التلفاز بداًل من ممار�سة التمارين 
الريا�سية اإ�سافة اإلى اأن انت�س���ار مطاعم الوجبات ال�سريعة الغنية 
بال�سعرات احلرارية العالية اأدى اإلى زيادة اأعداد االأفراد امل�سابني 
بال�س���منة، وتعتر الوراثة من اأهم االأ�س���باب التي توؤدي اإلى ال�سمنة 
حيث تو�س���لت الدرا�سات التي ارتكزت على اأمناط الوراثة بدل من 
جين���ات بعينها اإلى اأن 80% من اأطفال والدين يعانيان من ال�س���منة 
جاءت م�س���ابة بال�س���منة اأي�س���ا، مقاب���ل اأقل من 10%م���ن اأطفال 
والدي���ن يتمتع���ان بالوزن الطبيعي جاءت م�س���ابة بال�س���منة، ومن 
تلك االأ�س���باب اأي�س���ا ك�س���ل الغدة الدرقية الذي ينتج عن نق�ص يف 
افراز هرمون الثريوك�س���ني الذي يوؤدي اإلى بطء يف عمليات احلرق 
الداخلي يف اجل�س���م مما ي�س���بب زيادة يف ال���وزن كما تلعب احلالة 
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ر كتلة اجل�سم( يجب اأن يتم  �سبة لطوله ي�سمى موؤ�سِّ ال�س���خ�ص بالنِّ
ار�س���ادهم التباع حمية غذائية وممار�سة التمارين الريا�سية واذا 
مل يت���م اإنقا�ص ال���وزن الزائد ميكن تقدمي الع���الج الدوائي كخيار 
اآخر ويتم تنبيه املري�ص من امل�ساعفات املحتملة لهذه االأدوية، اأما 
بالن�سبة لالأفراد ذوي موؤ�سر كتلة ج�سم اأكر من 40 والذين ف�سلوا 
يف حتقيق االأهداف املو�س���وعة الإنقا�ص الوزن �س���واء بتناول عالج 
اأو بدونه واأ�س���يبوا مب�س���اعفات مرتبطة بال�سمنة فيمكن حتويلهم 
اإل���ى اجلراحات كخي���ار اأخري ويتم تنبيه املري�ص من امل�س���اعفات 
املحتمل���ة، وم���ن اأكرث جراحات ال�س���منة اعتمادًا رب���ط املعدة وهي 
عب���ارة عن ربط حلقة م�س���نوعة م���ن مادة ال�س���يليكون حول راأ�ص 
املعدة بحيث يبقى جزء �س���غري من املعدة ليح���د من كمية الطعام 
وتو�س���ل هذه احللقة بخزان مثبت حتت اجللد ي�ستعمل لت�سييق اأو 
تو�س���يع احللقة ع���ن طريق حقن حملول، والن���وع الثاين هو تدبي�ص 
املع���دة ويتم فيه���ا تدبي�ص 70-80% من املعدة ب�س���كل طويل واإزالة 
اجلزء املنف�س���ل خارج اجل�س���م مما يوؤدي للحد من كمية الطعام 
التي ي�س���تطيع املري�ص تناولها، باالإ�س���افة اإلى اأنه يتم ا�ستئ�س���ال 
م�س���تقبالت جريل���ني املوج���ودة يف اجل���زء امل�ستاأ�س���ل م���ن املعدة 
وامل�س���وؤولة ع���ن زيادة ال�س���هية، اأما النوع الثالث هو حتويل امل�س���ار 
الذي ي�س���مل ت�س���غري املعدة عن طريق ق�س���ها وحتويل امل�سار من 
خالل تو�س���يل هذا اجلزء م���ن املعدة باالأمع���اء الدقيقة، دور هذه 
العملي���ة يف اإنقا�ص الوزن يكمن يف احلد م���ن كمية الطعام وتقليل 
امت�سا�ص بع�ص االأغذية نتيجة لتحويل امل�سار بحيث ال مير الغذاء 

يف م�س���اره الطبيع���ي، ومن امله���م اأن يق���وم بهذه العملي���ات جراح 
متخ�س�ص يف جراحة ال�سمنة واملناظري، واأن تقام يف مركز جمهز 
بفريق ي�س���مل اأخ�سائي تغذية واأخ�سائيا نف�سيا واأخ�سائي باطنية 
باالإ�س���افة للجراح املخت�ص، وجميع املر�س���ى بحاجة ملتابعة طبية 
دائمة للتاأكد من ن�سبة الفيتامينات واالأمالح ومعدل نق�سان الوزن 

وثباته. 

ماذا بعد جراحات ال�سمنة؟ من املعروف اأن يف االأ�سهر االأولى التي 
تل���ي اجلراحة تنخف����ص قابلية املري�ص لالأكل ب�س���كل ملحوظ، اأما 
يف حال الإفراط يف الطعام فقد ي�س���اب بالقيء وقد ي�س���عر بالأمل 
يف ال�س���در وراأ����ص املعدة نتيج���ة امتالء املعدة زي���ادة عن اللزوم، 
وم���ن املمكن اأن يحتاج املري�ص لو�س���فة فيتامينات خا�س���ًة فتامني 
)ب12( وفتامني )د( ومعادن اأ�سا�سية منها الكال�سيوم واحلديد. 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )نحن قوم ال ناأكل حتى جنوع 
واإذا اأكلنا ال ن�س���بع( من هذا املنطلق ن�س���تلهم منهج حياة مثالية، 
ع���ر جتن���ب اأو احلد من ا�س���تهالك الدهون وال�س���كريات واختيار 
االأكل ال�س���حي واالأغذي���ة الغنية باالألياف والنخالة كاخل�س���روات 
والفواك���ه، و�س���رب كميات كافي���ة من املاء اإ�س���افة الى ممار�س���ة 
التماري���ن الريا�س���ة، وتبق���ى االإرادة الذاتي���ة هي الو�س���يلة االأمثل 

واالأ�سمن للمحافظة على �سحة اجل�سم  



اأق���ام البن���ك مائ���دة اإفط���ار رم�س���اين ملوظفي���ه، لتعزيز 
التوا�سل يف �س���هر رم�سان الف�س���يل وتقوية اأوا�سر املحبة 
واالأخ���وة بني املوظفني، وهي عادة �س���نوية داأب البنك على 
تنفيذه���ا، حي���ث اأقيمت ه���ذه املائدة يف كل م���ن الريا�ص 

وجدة واخلر.
و�س���هد حف���ل اإفطار مدين���ة الريا�ص الذي اأقي���م يف فندق 
الفور�سيزون، بح�سور الرئي�ص التنفيذي للبنك م�ساعد بن 
حممد املنيفي ومديري االإدارات وروؤ�س���اء االأق�س���ام وعدد 
كب���ري من املوظفني، الذين اأكدوا على اأهمية هذه اللقاءات 

وما حتققه من اأثر طيب بني جميع من�سوبي البنك  

البنك يقيم حفل إفطار رمضاني لمنسوبيه
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أسرار ونوادر »العود«..
في حوار شّيق مع »سعد باشماخ«

يتبوأ »العود« مكانة رفيعة بين أنواع الطيب والعطور المتميزة والفاخرة.. وتتعدد أصنافه 
وروائحه وأسعاره تبعا لذلك، وتتفاوت تفاوتا كبيرا؛ مثلما يتفاوت عشاقه في اختياراتهم 

وأذواقهم!
الح��وار التالي مع »س��عد باش��ماخ« ش��ريك برنامج ال��والء »أصيل« في البنك الس��عودي 
لاستثمار.. يلقي الضوء في جولة ماتعة وشيقة حول أفضل أنواع العود ومواطنه البارزة.. 
والعدي��د من األس��رار والنوادر العجيبة التي قد ال يعرفها الكثي��رون عن هذه النبتة الطيبة 

الزكية التي استحوذت على إعجاب المايين حول العالم.. فإلى نص الحوار
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أفضل أنواع العود محظور منذ أكثر من نصف قرن!؟

بلغت أغلى مبيعات العود مليون ريال لكيلو واحد من نوع نادر!

اخترنا الشراكة مع برنامج »أصيل« ألنه يتبع أكبر البنوك وأسرعها تطوراً!

بحكييم خربتييك املمتييدة منييذ عقود مييا الفرق بيين اأنواع 
العييود والبخييور الأ�صلييي وبيين التجيياري وكيييف ميكيين 

لل�صخ�ص العادي التفريق بينهم؟
الع���ود الطبيع���ي يختلف يف طريقه ك�س���ره ورائحته، كم���ا اأن اللون 
وال�س���كل يختلف من الطبيعي اإلى ال�س���ناعي، كما اأن فرق ال�س���عر 
وا�س���ح بني النوعني، لكن نن�س���ح الراغبني يف ال�س���راء باال�ستعانة 
باخلراء نظرا ل�سعوبة التفريق بني االأنواع بالن�سبة الى اال�سخا�ص 
العاديني، كما نحذر من تداول و�سراء العود والبخور ال�سناعي؛ ملا 

يعرف بت�سببه بحدوث م�ساكل يف اجلهاز التنف�سي.

ما اأف�صل اأنواع العود والبخور املوجود يف العامل؟
اأف�س���ل االأنواع هو النوع الهندي، لكن م�سكلته اأنه حممي منذ اأكرث 
من 55 عامًا، وتبقى من �س���نوات احلظ���ر ما يزيد على 150 عامًا، 
وال�سبب اأن هناك اأنواع من البكترييا تاأكل �سجر العود، كما خافت 
الهن���د من انقرا�س���ه؛ لذلك حاولت حمايته. كم���ا تعتر الهند من 
اأك���رث الدول امل�س���درة للعود والدخ���ون على م�س���توى العامل؛ االأمر 

الذي اأثر على وفرة تواجد العود.
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ما اأغلى انواع العود التي �صاهدمتوها يف حياتكم؟
اأغل���ى نوع عود امتلكت���ه وبعته يف معر�ص املقتني���ات الفاخرة الذي 
رعاه البنك، وكانت قيمة الكيلو الواحد قرابة املليون ريال، ومتكنت 
من بيع 2 كيلو يف املعر�ص، و�س���بب قيمته املرتفعة كون العود هنديا 
ن���ادرا قدميا، وال�س���خ�ص الذي ا�س���رتاه يقدر قيمت���ه جيدا؛ لذلك 
مل يج���د اأن املبلغ كبري. وبع�س���هم ي�س���رتي االأ�س���ناف الغالية لي�ص 

لال�ستخدام بل لالقتناء كاأي لوحة فنية باهظة الثمن.

ما الدول الأخرى امل�صدرة للعود غري الهند؟
تعت���ر الهند هي االأولى، كما اأن هناك دولة ت�س���مى الو�ص تقع على 
حدود الهند.. من الدول امل�سدرة اأي�سا، كما اأن تايالند من الدول 

امل�سدرة.

هل من املمكن انقرا�ص العود  م�صتقبال ؟ 
م���ن املمك���ن ذلك؛ حي���ث اإن �س���جرة الع���ود  تعتر  من االأ�س���جار 
القابل���ة لالنقرا�ص؛ وذل���ك  لندرة املوجود وللطل���ب املتزايد على 
الع���ود. ولكن هناك عدة جهود من قبل عدة منظمات بيئية عاملية 
ملتابعة ت�س���دير وا�سترياد العود، واإن�س���اء  املحميات  الطبيعية يف 
عدة دول مثل دولة الهند التي اأن�س���اأت حمميات للعود بعد اختفاء 

العود فيها. 

ما �صبب غالء اأ�صعار العود؟
يعت���ر العود اجليد م���ن النفائ�ص هذه االأيام؛ وذل���ك لقلة العر�ص 
وعدم تواجد النوع الطيب منه؛ مما اأدى اإلى الزيادة يف االأ�س���عار، 
وكذل���ك توجه الكثري من بيوت العطور العريق���ة االأوربية اإلى العود 
وا�س���تخدامه يف منتجاتهم. وال نن�سي الطلب ال�سيني املتزايد على 
الع���ود، كل هذا اأدى اإلى زيادة االأ�س���عار؛ وذلك ب�س���ب كرثة الطلب 

و�سح العود اجليد  املتواجد يف ال�سوق. 

من هم عمالوؤكم من الروؤ�صاء وامل�صوؤولن؟
احلم���د هلل.. عمالوؤن���ا ميت���دون م���ن اخللي���ج العربي اإل���ى املغرب 
العربي؛ حيث نقوم بتلبية طلبات ع�س���اق العطور ال�س���رقية وحمبي 
النوادر من العود ودهن العود من اأ�سحاب ال�سمو واالأمراء وال�سيوخ 

والتجار، وكذلك ال�سركات والبنوك ونبحث عن ر�ساهم. 

ماذا قدمت لكم ال�صراكة مع برنامج الولء "اأ�صيل"؟ وما 
اخل�صم الذي متنحونه للعمالء؟

نحن ن�س���عي يف �س���عد با�س���ماخ للعود دومًا اإلى �س���م �سركاء جناح 
ج���دد، وقد متت ال�س���راكة مع برنام���ج الوالء ''اأ�س���يل'' الأنها مع اأكر 

البنوك واالأ�سرع تطورًا يف ال�سعودية.

وقد اأثمر هذا التعاون اإنتاج عطر "اأ�سيل" اخلا�ص برنامج الوالء 
"اأ�سيل" الذي مت - وهلل احلمد واملنة - �سحب كل الكميات املنتجة 
منه، وذلك لالإقبال الكبري من الزبائن عليه، ونحن ب�س���دد اإعادة 
اإنت���اج املزيد، كما نقدم يف "�س���عد با�س���ماخ" خ�س���ومات خا�س���ة 

لعمالء الرنامج 

ضــار  الصناعــي  والبخــور  العــود 

بالصحة.. وينبغي التحذير منه!

البد من مشورة الخبراء للتمييز بين 

أنواع العود األصلي والتجاري!
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لو كنَت زوجتي؟!
كان »لويد جورج« يخطب يف الربملان عن حرية املراأة، 
والقوانن اخلا�صة بالن�صاء، فحمل على املراأة حملًة 
�صديدة.. ف�صاحت اإحدى احلا�صرات: لو كنَت زوجي 

م! لو�صعُت لك ال�ُصّ
م! فاأجابها ب�صرعة: ولو كنِت زوجتي ل�صربُت ال�ُصّ

فقهها أنجاها من الطالق!!
روي اأن رجيياًل يف زميين الإمييام مالييك )اإمييام دار 
الهجييرة النبوييية علييى �صيياكنها اأف�صييل ال�صييالة 
وال�صييالم( نظيير اإلييى زوجته وهي ت�صييعد ال�صييلم 
فقييال لها: اأنِت طالق اإن �صييعدت، واأنييِت طالق اإن 

نزلت، واأنِت طالق اإن وقفت.
فمييا كان منهييا اإلييى اأن قفزت فاألقت بنف�صييها اإلى 

الأر�ص!
وح�صيين  بديهتهييا  �صييرعة  ميين  زوجهييا  فتعجييب 

ت�صرفها وفقهها يف الدين، وقال لها: 
فييداِك اأبييي واأمييي! اإن مييات الإمام مالييك احتاج 

اإليك اأهل املدينة يف اأحكامهم!

من نوادر أشعب!
مَرّ اأ�صعب بقوٍم ياأكلون، فقال: ماذا تاأكلون؟ 

فقالوا: ناأكل �ُصّمًا - يريدون التخل�ص من تطفله -!
فقال: احلياة بعدكم ل قيمَة لها! 

وجل�ص ياأكل معهم!

كذب المنّجمون ولو صدقوا!
مات التي تزعم علم الغيب..  ذهب رجٌل اإلى اإحدى املنِجّ

فقالت له: �صاأطلعك على احلوادث التي تنتظرك يف 
امل�صتقبل فور اإعطائي دينارين!

فاأجابها الرجل: لو كنِت تعلمن الغيب حقا لعرفِت اأنني 
ل اأملك يف جيبي دينارا واحدًا!!

طرائف
من هنا وهناك..!

الأ�صخا�ص الذين ي�صتغرقون وقتًا 
اأطول يف اأحالم اليقظة اأف�صل من 

غريهم يف حل امل�صاكل املعقدة!

كل الأحذية التي كان يتم �صنعها 

قبل العام 1850م كانت متماثلة 

)مل يكن هناك حذاء خم�ص�ص 

للرجل اليمنى واآخر للُي�صرى(!

ل يوجد يف املدار�ص اليابانية عامل 
تنظيف؛ لأن الطلبة باأنف�صهم 
ينظفون النوافذ والأر�صيات 
واحلمامات اخلا�صة باملدر�صة!

جهودهم فيزيدهم جناحًا!!ذكاء الأطفال يعرقل جناحهم، اأما مدح الربوفي�صورة »كارول دويك« تقول: مدح درا�صة قامت بها جامعة �صتانفورد تزعمتها 

عجائب وغرائب..!!
مفاعل ت�صرنوبل

يف اأوكرانيا الذي انفجر
عام 1986، ُيعترب اأكرب 

كارثة نووية عرفها التاريخ،
ولن ي�صتطيع اأحد العي�ص 

بالقرب منه اإل بعد
 20،000 عام!





زيد فيصل بن كمي 
مدير تحرير جريدة الشرق األوسط

 �سوؤال ما زالت اإجابته منذ �سنوات تتقاذفها االأقالم ما بني القطاع 
احلكوم���ي واخلا����ص، فاملوؤ�س�س���ات احلكومية ت���رى اأنها حتملت 
العبء االأك���ر يف توفري فر�ص العمل الأبنائه���ا يف املراحل االأولى 
من التنمية، ومع ت�سبعها بالوظائف واكتفائها اأ�سبحت تعاين من 
 )Disguised Unemployment( بطال���ة مقنع���ة
وه���ي التي ال تعني وج���ود قوة عاملة عاطلة، ب���ل هي احلالة التي 
ميكن فيها اال�س���تغناء عن حج���م معني من العمال���ة دون التاأثري 
عل���ى العملية االإنتاجية، حيث يوجد هناك ن���وع من تكد�ص القوة 
العامل���ة يف قطاع معني، وغالبًا ما تتقا�س���ى ه���ذه العمالة اأجورًا 
اأعلى من حجم م�س���اهمتها يف العملية االإنتاجية، لتبداأ تعاين من 
ح�سو اجلهاز احلكومي بالعاملني التي تفوق قدرة تلك القطاعات 
على ا�س���تيعاب هذا العدد ال�سخم من العمالة التي ت�سكل �سغطًا 

على التكاليف واهدارًا يف النفقات.
وم���ع تزايد ن�س���بة العمال���ة االأجنبية يف هيكل العمال���ة املدنية يف 
ال�سعودية؛ اجتهت الدولة الى �سعودة الوظائف اعتبارًا من خطة 
التنمي���ة الثالث���ة، وذلك قبل نحو 30 �س���نة؛ لتب���داأ بعدها خطط 
التنمي���ة نحو توفري فر�ص العم���ل املطلوبة لل�س���عوديني واإحاللها 
حم���ل العمالة االأجنبية للقطاع اخلا����ص. ومنذ ذلك احلني حتى 
العام اجلاري جاء تقرير لوزارة العمل ال�س���عودية لي�س���ري اإلى اأن 
عدد العاملني ال�سعوديني يف من�ساآت القطاع اخلا�ص بنهاية العام 
املا�س���ي 2013  بلغ اأكرث من 1.47 مليون موظف وموظفة بزيادة 

التعليم ونوعية القطاع الخاص

قدره���ا 332.2 األف مقارنة بالعام الذي قبل���ه، ليتجاوز بعد 30 
عام���ًا عدد املوظف���ني العامل���ني يف املوؤ�س�س���ات احلكومية والذي 
اأعلن���ت عن���ه وزارة اخلدمة املدنية يف بداية اأغ�س���ط�ص املا�س���ي 

والبالغ 1.2 مليون موظف وموظفة منهم 73 األف غري �سعودي.
وم���ع ذلك مازالت اال�س���وات تنادي ب�س���رورة اأن يتحمل القطاع 
ف الرئي�سي لل�سعوديني وتقدمي  اخلا�ص م�سوؤوليته باأن يكون املوظِّ
حل���ول للبطال���ة واأن يتحمل جزءًا م���ن فاتورة الدول���ة، حتى واإن 
ت�س���بب هذا يف تقليل هام�ص الربح لدى ال�س���ركات اأو املوؤ�س�سات، 
خا�سة واأن م�ساركة القطاع العام يف التوظيف يجب اأن ال تتجاوز 
20 يف املائ���ة. اأكتب هذا املقال لي�ص تعاطف���ًا مع القطاع اخلا�ص 
وال الع���ام، ولك���ن اأطرح هذه االرق���ام لغياب اأه���م  العوامل التي 
ت�س���اعد على ا�س���تقطاب ال�س���باب نحو التوظيف واأن يكونوا اأداة 
عاملة وناجحة يف ال�س���وق، وهو اال�س���تثمار املعريف والتعليم، كون 
ال�س���نوات املا�س���ية كانت اأغل���ب خمرجات التعلي���م ال تتوافق مع 
احتياج �سوق العمل والذي اأوجد فجوة بني فر�ص العمل املطروحة 

وال�سباب املوؤهل للوظيفة.
ويعتر التعليم من اأهم العوامل التي ت�س���اعد على ن�س���وء ظاهرة 
البطال���ة يف املجتمع���ات، وذل���ك يف حال ع���دم تناغم ال�سيا�س���ة 
التعليمي���ة مع متطلبات النمو االقت�س���ادي وحاجة �س���وق العمل؛ 
لتوج���د بطالة حتتاج اإلى تدريب وتاأهي���ل مرة اأخرى. بينما جند 
يف البل���دان االأوروبي���ة هنالك تكام���ل ما بني خمرج���ات التعليم 
ومتطلبات احتياجات التنمية من القوى الب�س���رية حتى لالأ�سواق 
العاملي���ة؛ وذلك باتب���اع �سيا�س���ات تخطيط ممنهج���ة لقطاعات 
التعلي���م فيها؛ كون العرة لي�س���ت بعدد اخلريجني بقدر نوعيتهم 
وم�س���توى كفاءتهم يف االأداء م�س���تفيدين من الرام���ج التعليمية 
املتط���ورة والكف���اءة التي مت اكت�س���ابها من مقاعد الدرا�س���ة مبا 
يتنا�سب مع حاجة �س���وق العمل وطبيعته الى املهارات والكفاءات 

الالزمة له  

هل تتحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية التوظيف أم القطاع الخاص؟

مقال

77 2015العدد 12 



4. Al Greish: Arabic food that is famous in Saudi 
Arabia, Jordan, and Palestine. In Saudi Arabia, 
it is famous in the Najd area.  It is prepared from 
durum broken wheat added to meat broth, black 
pepper, cumin, and onions. It is left on low-fire for 
a long time until it becomes like mashed puree. 
Then, curdled milk is added, to be served hot 
with little butter or ghee.

5. Al Qursan:  Popular Najdi food, prepared 
from milled flour, kneaded with water and salt 
until it becomes soft dough. Then, it is covered 
and left aside for half an hour. It is then rolled in 
thin round circles. Each one baked on a round 
flat baking metal surface into a high-fire, to be 
baked on both sides until crispy. 

6. Al Kleija: Popular sweet in Qassim and Hail 
regions of Saudi Arabia. It is made from wheat 
muffin that is filled with dates, together with 
added cardamom and saffron. Dates can be 
replaced with toffee. Kleija is kneaded and 
shaped in different forms.

7. Al Hnainy: A sweet famous in the Najd region. 
It is normally served on breakfast tables in the 
Ramadan Hijri month. It is made from dates, 
fluor, and butter, with added cardamom and 
saffron. It is rich in calories that are beneficial to 
day-fasting Muslims in Ramadan, as it contains 
dates that replenish sugar in their bodies.

8. Slaiq: The most famous platter in the Hijaz 
and Taif region. It is white rice Kabsa with a 
mutton of chicken meat, milk, tomato paste, and 
condiments including cinnamon, pepper, cloves, 
cardamom, chervil, and butter.

9. Fish Makboos: One of the best Saudi foods, 
particularly for the Eastern region population. It is 
prepared from fish, rice, mix of cinnamon, black 
pepper, and saffron spices. Fish is marinated for 
a period in garlic and lemon, and then fried in 
oil. Onion is fried afterwards. Boiled water and 
spices are added, with a little oil and salt, and 
left to fully cook. It is served together with fried 
fish and lemon slices.

10. Al Haniz:  A famous platter in most of 
Arabia, including Yemen and Assir. Al Haniz 
is eaten with rice or red corn fry bread mix. It 
is sometimes served in breakfast. It is prepared 
in very high heat to dissolve the mutton fats on 
the rice. Mutton is spiced for a suitable time with 
condiments, saffron, and black pepper.  Mutton 
is grilled upside down on a very hot and glowing 
oven.  Above it, a big cooking pan of rice or 
crushed wheat is placed with water inside.  The 
oven is covered and mutton is left for four hours. 
The rice/crushed wheat watered with mutton 
fat is served garnished with boiled eggs cutlets, 
onion wings, and lemon slices.

Arabian Foods



cardamom, cinnamon, raisins, black dried 
lemon, until it is more thickened in consistency. 
Then, long-grain rice is added and left to be well 
cooked. Chicken is fried, served on Kabsa rice, 
garnished with nuts.

3. Al Mtaziz: Popular Saudi food, particularly in 
the Najd area. It is prepared from whole-wheat 
flour in a bowl, kneaded with water and salt 
until it becomes soft consistent dough. Then the 
dough is covered and left to rest a while. Meat is 
cooked with vegetables or truffle until well done. 
Dough is cut into small pieces, rolled by hand, 
and placed in the vegetable pot, and some broth 
to be cooked with. Mtaziz is served with broth 
and vegetables.

Saudi cuisine varies from one area to another 
due to the widespread population distribution 
to a large number of geographical locations, 
making it rich in most delicious dishes.  These 
foods and beverages include many different 
dishes, notably : Al Kabsa, Al Mtaziz, Al 
Metabbaq, Al Maasoub, Al Mandy, Al 
Arika, Al Assida, Al Haniz, and several 
others. These vary according to the customs 
and popular traditions of each locality that 
distinguish it from others.  The culinary habits 
continue over generations, differing according 
to climate, nature of life, and type of plantation 
in each area.  Arab people are famous for their 
delicious cuisine, which may vary in festivals 
and events. Therefore, we felt it is necessary 
to introduce you to the best in Saudi Arabian 
cuisine, which is various in different deserts, 
rural, and urban areas of the Kingdom. Most 
of these dishes have nutritional benefits, and 
high calories to energize the body for work. 
Many women in households often prepare these 
dishes.

Best 10 Saudi foods :

1. Mufattah : Consists of a complete 
lamb carcass, rice, and many spices such as 
cinnamon, cloves, cardamom, black pepper, 
saffron, and a little garlic, topped by boiled pasta 
and garnished with boiled eggs. Mutton is to be 
parboiled preferably in a cylindrical pressure 
pan with spices until fully cooked. Then the lamb 
is taken out, garlic and saffron are added, and 
put in the oven to roast. Rice is cooked with lamb 
broth until cooked. Then, on a serving tray, rice 
is spread and the lamb is placed garnished with 
cut boiled eggs, served hot. This recipe is usually 
served in family gatherings and festivals.

2. Al Kabsa : Most famous Saudi food.  It has a 
prominent position among Saudi cuisine, to the 
extent that it is served in fast-food restaurants in 
several culinary methods. In the past, it used to be 
made with lamb, and more recently, it is cooked 
with chicken, fish, or shrimp. Al Kabsa is cooked 
by boiling chicken until well done. Onions are 
fried in oil with tomatoes and little tomato paste 
is added to famous Kabsa condiments, including 
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Most foods in Saudi Arabia are 
associated to localities, varying by 

events and land production

List of the 10 best and most 
famous Saudi foods for 

hundreds of years






