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

Simplicity & Accessibility

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

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

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

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

and preferences in order to evolve and improve.

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

extra mile.
	 We recognize individual contribution and we support 

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

build the  smartest solutions.

رؤيتنا ورسالتنا
لالستثمار   السعودي  للبنك  والخدمات  المنتجات  في  التوسع 

وتطلعاته للمستقبل يتطلب رؤية مستقبلية مبتكرة :

السهولة والمالءمة

رؤيـتنــا
تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من عمالئنا.

رسـالتنـا
تجاه عمالئنا

نجعل المصرفية سهلة لتالئم لك عميل من عمالئنا.  	

نتسم بالمرونة والتكيف والتجاوب لتقديم ما يالئمهم.  	

للتحسين  ورغباتهم  احتياجاتهم  نتفهم  لعمالئنا،  نستمع   	
والتطوير.

تجاه موظفينا
نقدر األفاكر والطموحات والمبادرات.  	

نمكن موظفينا لتقديم األفضل، وما هو فوق المتوقع.  	

نقدر المساهمات الفردية وندعم تطويرها.  	

نعزز روح الفريق، كي نقدم جميعًا حلواًل ذكية.  	

saib.com.sa      800 124 8000 @saiblive



للعام الثاني على التوالي يحقق البنك السعودي لالستثمار 
المراكز األولى في مؤش��ر حوكمة الش��راكت الس��عودية، 
متقدمًا على اكفة المؤسسات المالية والبنكية المنافسة.

هذا األمر ليس م��ن قبيل الصدفة، بل نتاج تخطيط وعمل 
ممنه��ج ارتأى م��ن خالله البنك أهمية تعزي��ز قيم النزاهة 
والشفافية والمساءلة من خالل تحديد مسؤوليات لك من 

مجلس اإلدارة وإدارة البنك والمساهمين.

وبالنس��بة للبنك فإن االلتزام بمب��ادىء وقيم الحوكمة أثناء 
تنفي��ذ األعمال هو مؤش��ر على مدى ش��مولية وفاعلية 

اإلدارة.

وال َأَدّل على حرص البنك السعودي لالستثمار على تحقيق 
أعل��ى قيم الش��فافية من أن��ه البنك األول على مس��توى 

الش��رق األوس��ط الذي يص��در التقري��ر الس��نوي المتاكمل 
(Integrated Annual Report(، وال��ذي تع��د نس��خته 
العربية األولى من نوعها التي تصدر عن مؤسس��ة بنكية 
على مستوى العالم، والحائز على اعتماد المبادرة العالمية 

.)Global Reporting Initiative “GRI“( إلعداد التقارير

وبالنظ��ر إل��ى أن تحقي��ق أعل��ى مس��تويات الش��فافية 
والحوكمة الرش��يدة في جميع القطاعات يعد من أهداف 
رؤية المملكة 2030، فإننا نتطلع إلى المضي في تطبيق 
أح��دث المعايي��ر العالمي��ة لحوكمة الش��راكت، ليس فقط 
لتحقيق الريادة في هذا المجال، بل وللمساهمة الفاعلة 
في تحقيق أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.

الحوكمة
ودورها في تحقيق الرؤية

أسرة التحرير
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الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

بطاقة “إيزي بي” للعمالة المنزلية

اطلب بطاقة ”إيزي بي“ للعمالة المنزلية بلك 
سهولة عبر ”فلكس لكيك“ أو ”فلكس تاتش“ 

واستلمها من أحد فروعنا وحّول بضغطة زر



المحتويات
العدد 17 - 2018 

البنك الس�عودي لالستثمار يقفز 
بعم�الت بطاق�ة الس�فر إلى 26 

عملة عالمية
38

لالس�تثمار  الس�عودي  البن�ك 
المعيش�ة  غ�الء  ب�دل  يص�رف 

لموظفيه
04

لالس�تثمار  الس�عودي  البن�ك 
 Visa Checkout يطل�ق خدمة

للتس�وق اإللكتروني اآلمن 32

لالس�تثمار  الس�عودي  البن�ك 
يقي�م الحف�ل الس�نوي ال�� 42 

لموظفيه 30

لالس�تثمار  الس�عودي  البن�ك 
األول على مستوى البنوك في 

مؤشر حوكمة الشراكت 07
البن�ك الس�عودي لالس�تثمار 
للدراجات  الس�عودي  واالتحاد 
يدشنان محطة ”فلكس بايك“ 

في الجنادرية

25

ضاعف إنتاجيتك.. كن أذكى من هاتفك الذكي46 المسؤولية االجتماعية48 56

أصحاب المصلحة في 
البنك السعودي لالستثمار البنك الدولي.. تنمية وإعمار18 40

تصدر عن مجموعة االتصال المؤسسي مجلة نصف سنوية



تماشيًا مع األوامر الملكية السامية لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلن األستاذ/ عبدالله بن صالح 
ب��ن جمعة رئيس مجلس إدارة البنك الس��عودي لالس��تثمار 
عن صرف بدل غالء المعيشة بواقع ألف ريال شهريًا لجميع 
موظفي البنك وش��ركة االس��تثمار اكبيتال وذلك لمدة عام 

ابتداًء من شهر يناير 2018.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك السعودي لالستثمار لمقام 

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز بخالص الشكر والتقدير على هذه 
اللفتة الكريمة واهتمامهم وحرصهم على تحقيق التوازن 
مع المستجدات االقتصادية بما ينعكس بشلك إيجابي على 
مصلحة الوطن والمواط��ن، راجين من الله العلي القدير أن 

يديم على وطننا األمن والرخاء.

البنك السعودي لالستثمار
يصرف بدل غالء المعيشة لموظفيه
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برامج التمويل
Finance Programs

األصالــة  بيت  تمويــل 
بصيغة المرابحة

تم��ل�ك من��زل�ك اآلن م���ع 
البنك السعودي لالستثمار



المنشآت الصغيرة والمتوسطة
Small and Medium Enterprises

بوابتـك   .. بـي”  “فلكـس 
لمستقبل المدفوعات

اشترك في خدمة “فلكس بي” واربط 
متجرك اإللكتروني ببوابة مدفوعات 

بخيارات دفع محلية وعالمية! 



ح��ل البنك الس��عودي لالس��تثمار ف��ي المرك��ز األول على 
مس��توى القط��اع البنكي والرابع على مس��توى الش��راكت 
الس��عودية وذلك في مؤش��ر حوكمة الشراكت الذي أعلن 
عنه ضمن المؤتمر الس��نوي الثاني لحوكمة الش��راكت الذي 

نظمته لكية إدارة األعمال بجامعة الفيصل بالرياض.

هذا ويعد مؤش��ر حوكمة الش��راكت الس��عودية مؤش��رًا 
لقي��اس مدى الت��زام الش��راكت المدرج��ة بتطبي��ق مبادئ 
الحوكم��ة الرش��يدة، وذل��ك لضم��ان حقوق المس��اهمين 

والمستثمرين في السوق السعودي. 

وترتك��ز الحوكم��ة ف��ي البنك الس��عودي لالس��تثمار على 
أس��اس تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة من خالل 
تحدي��د مس��ؤوليات لك م��ن مجل��س اإلدارة وإدارة البن��ك 
والمس��اهمين. وبالنس��بة للبنك فإن االلتزام بمبادئ وقيم 
الحوكمة أثناء تنفيذ األعمال هو مؤشر على مدى شمولية 

وفاعلية اإلدارة.

ودع��ا البن��ك الراغبين في االس��تزادة حول مب��ادئ البنك 
التوجيهية في الحوكمة إلى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.saib.com.sa

البنك السعودي لالستثمار األول 
على مستوى البنوك في مؤشر 

حوكمة الشراكت
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انطالق��ًا من عمل البنك الس��عودي لالس��تثمار وفق خطة 
اس��تراتيجية للتوس��ع ف��ي ش��بكة الفروع على مس��توى 
المملكة في س��بيل تقديم اكفة الخدمات البنكية للعمالء 
من خالل الخدمات المباشرة أو اإللكترونية، فقد أعلن البنك 

افتتاح فرعين جديدين مؤخ��رًا: فرع محافظة الزلفي وفرع 
أح��د رفيدة، والتي يس��تكمل البنك عبره��ا نهجه بتقديم 

الخدمات والمنتجات البنكية لعمالئه الكرام.

افتتاح فرعين جديدين
في لك من )الزلفي( و)أحد رفيدة(



الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

أجهزة الصرف التفاعلية

ال حاج�ة لالنتظ�ار ف�ي صف�وف الصرافين! 
تواص�ل مباش�رة م�ع الصرافين عب�ر أجهزة 

الصرف التفاعلية إلتمام عملياتك البنكية 
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمعرفة الفروع التي تتوفر فيها أجهزة   *

الصرف التفاعلية

 إيداع / سحب نقدي لعمالء البنك
Cash Deposit / Withdraw for 

SAIB Customers

صرف / إيداع الشياكت المسحوبة على البنك
SAIB Cheque Encashment / Deposit  

التحويل بين حسابات البنك
Transfers Between SAIB Accounts

خدمات سداد
SADAD Services

المساعدة الفورية 
Immediate Assisting



أص��در البنك الس��عودي لالس��تثمار في ال� 29 من ش��هر 
م��ارس 2018 أول تقري��ر س��نوي متاكمل ل��ه وأول تقرير 
متاكم��ل يصدر عن بنك باللغة العربي��ة في العالم بتصميٍم 
غير مس��بوق على مس��توى المنطقة يس��تهدف تزويد 
القراء باس��تعراٍض ش��امل وموجز لجهود البنك وأنشطته 
على صعيد تحقيق القيمة وتقديم خدمات بنكية متميزة، 
حيث يش��لك التقرير عالمًة فارقة في مسيرة البنك وقطاع 

الخدمات المالية في الشرق األوسط كلك.

وتقدي��رًا لجه��ود البن��ك الس��عودي لالس��تثمار الدؤوبة 
والتزامه الراس��خ بممارسات االستدامة  المسؤولة فقد جاء 
اختي��اره لعام 2017 س��فيرًا لجائزة الملك خالد للتنافس��ية 
المس��ؤولة في المملك��ة العربية الس��عودية  في أعقاب 
مس��يرٍة حافلة حصد خاللها المرك��ز األول في الجائزة لعام 
2016، بعدما اكن قد حصل على المركز الثاني في الجائزة 

عام 2015، والمركز الثالث عام 2014. 

وبهذه المناس��بة، قالت إش��راق محمد الذبياني -مساعد 
ف��ي  المؤسس��ي  التواص��ل  لمجموع��ة  الع��ام  المدي��ر 
البنك السعودي لالستثمار:  “ال تمثل االستدامة سوى نصف 
الص��ورة التي تعكس جهود البنك الس��عودي لالس��تثمار 
ف��ي مجال تحقيق القيم��ة لصالح أصح��اب المصلحة لديه. 
وباعتمادنا للتقارير المتاكملة، تمكنا أخيرًا من تقديم النصف 
اآلخر من الصورة التي توضح المنظور الذي يدرك عبره البنك 
القيمة االس��تثنائية لاكفة فئات أصحاب المصلحة في إطار 

مساعيه لتعزيز أرباحه المستقبلية”. 

ويولي المس��تثمرون الدوليون اآلن اهتمام��ًا متزايدًا باألثر 
اللكي ألنشطة الشراكت وأعمالها على جميع فئات أصحاب 
المصلحة. كما تستهدف رؤية المملكة 2030 -التي توجه 
دف��ة التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية والبيئي��ة بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية- تحويل المملك��ة إلى مرك��ٍز عالمي 
يشجع الش��راكت على تحقيق الريادة العالمية في مختلف 

القطاعات. 

وقال ريتش��ارد هاويت -الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي 
إلع��داد التقاري��ر المتاكمل��ة، وهو تحالف عالمي يس��عى 
لتعزي��ز التفكير التاكملي وإعداد التقارير المتاكملة- مهنئًا 
البنك السعودي لالس��تثمار: “بالنيابة عن المجلس الدولي 
إلع��داد التقاري��ر المتاكمل��ة، أود أن اغتن��م ه��ذه الفرصة 
ألهنئ البنك السعودي لالستثمار على خطوته الرائدة نحو 
اعتماد أس��لوب التفكير التاكملي والتقارير المتاكملة. ومع 
تطور هذا النهج في إعداد التقارير، فنحن واثقون من أن 
التقارير المتاكملة يمكنها لعب دور هام وداعم للمساعي 
التي تهدف لتحويل المنطقة إلى مركز جذب لالستثمارات 
القوية وطويلة األجل، وآمل أن تستلهم مؤسسات األعمال 

األخرى النهج االبتاكري للبنك السعودي لالستثمار”. 

َيعتب��ُر البن��ك الس��عودي لالس��تثمار الج��ودة والكف��اءة 
-بمفهومهم��ا الش��امل- مكونًا أصياًل للقي��م التي تقوم 
عليها اكفة أعمال البنك ونشاطاته بدءًا من معايير تقديم 
الخدم��ات وانته��اًء بالتقاري��ر الخارجي��ة، حي��ث اكن أول بنك 

سعودي يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

 “البنك السعودي لالستثمار” أول 
بنك في منطقة الشرق األوسط يصدر 

“التقرير السنوي المتاكمل”
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الحسابات والبرامج
Accounts & Programs

وديعة المرابحة اإلسالمية من 
البنك السعودي لالستثمار

ثروت�ك  ينّم�ي  اس�تثماري  منت�ج 
ويحف�ظ أموال�ك 



ق��دم البنك الس��عودي لالس��تثمار س��يارة BMW موديل 
2018 ألح��د العمالء المش��تركين في برنام��ج الوالء“وااو”  
أكبر برنامج والء في المملكة، وذلك بعد أن استبدل العميل 

نقاطه في البرنامج للحصول على سيارة من اختياره.

وس��بق لعم��الء برنام��ج ال��والء“وااو”  القي��ام بالعديد من 
عمليات االس��تبدال لهذه الفئة من الهدايا الفارهة التي 
تضمنت السيارات الفاخرة والرحالت الجوية بالطائرات الخاصة 

وحجوزات الفنادق الفخمة والساعات الثمينة وغيرها.

ه��ذا ويوفر كتالوج“وااو”  اإللكترون��ي العديد من الهدايا 
المتنوعة والمختلفة، حيث يمكن استبدال النقاط إلكترونيًا 
وبش��لك فوري بقسائم ش��رائية أو رصيد نقدي في حساب 

سداد أو نقاط أو أميال السفر أو رصيد في تطبيقات “أوبر” 
و“كريم” أو استبدالها بنقاط قطاف، هذا إلى جانب إتاحة 
البن��ك لعمالئه فرصة التبرع بالنق��اط للجمعيات الخيرية عن 

طريق  “وااو”  الخير.

يش��ار إلى أن عمالء البنك الس��عودي لالس��تثمار بإماكنهم 
االنضم��ام لبرنام��ج ال��والء“وااو”  عن��د تس��جيل الدخ��ول 
إل��ى حس��اباتهم البنكي��ة إلكترونيًا عب��ر اإلنترن��ت البنكي 
لألف��راد “فلك��س لكيك” ف��ي موق��ع البن��ك اإللكتروني 
www.saib.com.sa، وم��ن ث��م جمع النق��اط عند القيام 
بالتعامالت البنكي��ة المختلفة باس��تخدام بطاقات الصراف 

اآللي أو البطاقات االئتمانية داخل المملكة أو خارجها.

 البنك السعودي لالستثمار يسلم سيارة 
BMW جديدة ضمن هدايا برنامج الوالء 
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أعلن طيران ناس -الناقل الجوي الوطني والطيران االقتصادي 
الرائ��د ف��ي المملك��ة- والبنك الس��عودي لالس��تثمار عن 
توقيع اتفاقية ش��راكة استراتيجية، وذلك تماشيًا مع  خطة 
“طيران ناس” لتوسيع ش��رااكت برنامج الوالء ناسمايلز لمنح 
أعض��اء البرنامج مزايا حصرية وماكفآت  قّيمة، وتماش��يًا مع 
اس��تراتيجية البنك السعودي لالس��تثمار في تعزيز الخيارات 

المتاحة لعمالء برنامج الوالء“وااو”.

وتمّكن هذه االتفاقية عمالء البنك الس��عودي لالس��تثمار 
من تحويل نقاط برنامج الوالء“وااو”  إلى نقاط سمايلز ضمن 
برنام��ج الوالء ناس��مايلز م��ن طيران ناس وذل��ك عن طريق 
كتال��وج“وااو”  اإللكتروني، حيث ال يوج��د حد أعلى لتحويل 

النقاط مما يوفر مرونة وتجربة ممتعة للعمالء.

ويمكن لعمالء البنك الس��عودي لالس��تثمار االستفادة من 

برنامج الوالء“وااو”  عبر التسجيل في البرنامج في الخدمات 
البنكية اإللكترونية ومن ثم جمع النقاط من خالل التعامالت 
البنكية على بطاقات مدى والبطاقات االئتمانية والخدمات 
اإللكتروني��ة وغيرها. ويتميز البرنامج بإتاحة الفرصة للعمالء 
لالس��تفادة من االس��تبدال الفوري للنقاط إلكترونيًا، حيث 
يعتبر األول من نوعه في سرعة وسهولة االستبدال دون 
الحاجة للتواصل مع موظفي البنك وذلك عبر كتالوج“وااو” 

اإللكتروني والمتاح ضمن الخدمات البنكية اإللكترونية.

من  “وااو”   ال����والء  ب��رن��ام��ج  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
من  العديد  حصد  لالستثمار  السعودي  البنك 

والء  برامج  أفضل  جائزة  آخرها  اكن  الجوائز 
 Global( تصنيف  حسب  المملكة  في 

.)Banking and Finance Review

طيران ناس والبنك السعودي لالستثمار يوقعان 
اتفاقية شراكة استراتيجية
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أقام البنك الس��عودي لالس��تثمار فعالية #عيشها_وااو، 
والت��ي تهدف إل��ى التعري��ف بالمزايا المتنوع��ة والفريدة 
لبرنام��ج الوالء“وااو”  الذي يعد م��ن أكبر البرامج من نوعها 

في المملكة.

ويتي��ح البرنام��ج للعمي��ل جم��ع النق��اط م��ن خ��الل معظم 
العمليات البنكية عبر حس��ابه الشخصي مثل سداد الفواتير 
والمدفوعات الحكومية ومدفوعات نقاط البيع والشراء عبر 
اإلنترنت، وعند الحصول على القروض، أو بحس��اب متوس��ط 
رصيد العميل، إضافة إلى استخدام بطاقات مدى والبطاقات 
االئتمانية في العمليات داخل وخارج المملكة وغيرها الكثير.

ويتميز برنامج “وااو” بإتاحته الفرصة لعمالئه لالستفادة من 
برنامج“وااو”  من خالل االس��تبدال الفوري للنقاط إلكترونيًا، 
حيث يعتبر األول من نوعه في س��رعة وسهولة االستبدال 
دون الحاج��ة للتواص��ل مع موظف��ي البنك وذل��ك باختيار 
المنتج أو الهدية المرغوبة من كتالوج“وااو”  اإللكتروني عبر 
اإلنترن��ت، المتاح ضمن الخدمات البنكي��ة اإللكترونية لألفراد 
 ،www.saib.com.sa فلك��س لكيك” على موقع البن��ك“
ويتميز الكتالوج بتنوعه وش��موليته لمجموعة واسعة من 

الهدايا الفاخرة والقسائم الشرائية والخدمات الفريدة.

البنك السعودي لالستثمار يعرف بمزايا برامج 
الوالء عبر #عيشها_وااو
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استقبل البنك السعودي لالستثمار ممثاًل بإدارة المسؤولية 
االجتماعي��ة مس��ؤولي جمعية أصدقاء العب��ي كرة القدم 

الخيرية وذلك في المقر الرئيسي للبنك في الرياض.

وقدم��ت الجمعي��ة درع��ًا تكريمي��ًا للبنك تقدي��رًا للجهود 
المبذولة في س��بيل دعم أنش��طة الجمعية، باإلضافة إلى 
تقرير ُقّدم عن إنج��ازات برنامج التعاون بين الجمعية والبنك 
يشيد بالدعم الذي قدمه البنك لمستفيدي جمعية أصدقاء 

العبي كرة القدم الخيرية خالل الفترة الماضية.

تجم��ع  الت��ي  للش��راكة  امت��دادًا  التكري��م  ه��ذا  ويأت��ي 
الخيري��ة  لك م��ن جمعي��ة أصدق��اء العب��ي ك��رة الق��دم 
والبن��ك الس��عودي لالس��تثمار، والت��ي تضمنت اس��تفادة 
الجمعي��ة من برنامج “ وااو  الخي��ر” لدعم مواردها المالية، 
إضافة إلى المبادرات السنوية للبنك والتي تتضمن الحقيبة 

المدرسية والحقيبة الشتوية وغيرها.

جمعية أصدقاء العبي كرة القدم الخيرية 
تكرم البنك السعودي لالستثمار
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نظم البنك الس��عودي لالس��تثمار فعاليات سباق الماراثون 
الس��نوي الثان��ي للدراج��ات الهوائي��ة في نس��خته الثانية 
بالش��راكة م��ع لكي��ة إدارة األعم��ال بجامع��ة الملك فيصل 

باألحساء واالتحاد السعودي للدراجات.

وش��هد الس��باق مش��اركة أكثر من 100 متس��ابق لمسافة 
تمت��د ل��� 17 كيلومترًا، حيث أقيم الس��باق ف��ي إطار جهود 
البنك الس��عودي لالس��تثمار لتعزي��ز ثقافة ممارس��ة الرياضة 
مجتمعيًا وتعزيز أساليب نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع.

يش��ار إلى أن الماراثون الس��نوي الثان��ي للدراجات الهوائية 
يقام للعام الثاني على التوالي في األحس��اء بالتعاون بين 
لك من البنك الس��عودي لالس��تثمار وجامعة الملك فيصل 

باألحساء واالتحاد السعودي للدراجات.

البنك السعودي لالستثمار ينظم
الماراثون السنوي الثاني للدراجات الهوائية
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ما معنى “أصحاب المصلحة”؟
أصحاب المصلحة هم األفراد والهيئات الذين يتأثرون بأنشطة 
الكي��ان أو المؤسس��ة أو المنظمة، أو الذين يمك��ن أن يؤثروا 
عليه��ا وعلى قدرته��ا بالقي��ام على أنش��طتها بأفعالهم 

ومواقفهم أو انطباعاتهم. 

من هم أصحاب المصلحة في البنك السعودي لالستثمار؟
يش��مل مصطلح أصح��اب المصلح��ة في البنك المس��تثمرين 
والعم��الء  الخدم��ات  وم��زودي  والموّردي��ن  والموظفي��ن 
والمنظمين والمجتمع. ومن بين أصحاب المصلحة أيضًا أولئك 
الذي��ن يتواصل معهم البنك بش��لك منتظم عبر مش��اريع أو 
مس��ائل محددة، وأولئك الذين لهم تأثي��ر عليه أو المتأثرون 
بأنش��طته حتى وإن ل��م يكن هنال��ك تعامل مباش��ر بينهم 
وبين البن��ك. وهناك أيضًا من نس��ميهم “أصح��اب المصلحة 

الصامتين” مثل مجموعات حماية البيئة وأجيال المستقبل. 

وبوصف البنك الس��عودي لالستثمار ش��ركة تزاول أعمالها في 
المملكة العربية السعودية، يلتزم البنك بمختلف اللوائح واألحاكم 
القانوني��ة والتنظيمي��ة المتبعة من أجل حماي��ة مصالح أصحاب 

المصلح��ة لديه بما في ذلك نظام الش��راكت الس��عودي الذي 
ُيلزم الش��راكت بتطبيق سياسة تحمي مصالح أصحاب المصلحة، 
والتوجيه��ات الرقابي��ة الص��ادرة عن مؤسس��ة النق��د العربي 
الس��عودي التي ُتش��دد على ضرورة حماية أصح��اب المصلحة 
م��ن أي انته��اك. وتش��مل ه��ذه التوجيهات آلي��ات التعويض 
ف��ي ح��ال ح��دوث أي انته��ااكت، وآلي��ات لتس��وية المنازعات. 
ويلتزم البنك الس��عودي لالستثمار بحرفية وروح هذه القوانين 
واألحاكم، إذ يبذل ما بوس��عه للحفاظ على أفضل العالقات مع 

جميع أصحاب المصلحة، وحماية حقوقهم ومصالحهم. 

وس��نتناول اآلن المجموع��ات المهمة من أصح��اب المصلحة 
والمسائل ذات الصلة. 

المستثمرون
المس��تثمرون ه��م الذي��ن يس��تثمرون أم��وااًل ف��ي البن��ك 
ويتطلعون إلى تحقيق أرباح منها. ويتضمن النظام األساسي 
للبن��ك ودليل حوكمة الش��راكت حق��وق المس��اهمين التي 
تشمل توزيعات األرباح وحقوق التصويت والحق في الحصول 
على المعلوم��ات. وهناك مجموعات م��ن أصحاب المصلحة 

أصحاب المصلحة في 
البنك السعودي لالستثمار
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مرتبطة بالمستثمرين مثل مديرو الصناديق ومحللي أسواق 
األسهم وشراكت الوساطة. 

ويح��رص البنك ف��ي عالقاته مع المس��تثمرين عل��ى االلتزام 
بأعل��ى درجة ممكنة م��ن الش��فافية وتقدي��م المعلومات 
الدقيقة والمناسبة حول أنشطته المالية وغير المالية ولك ما 

يتعلق بأدائه السابق وتطلعاته المستقبلية. 

وإضافة إلى اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس 
اإلدارة، يتم إطالع المس��تثمرين على اكفة المس��تجدات ذات 
الصلة، من خالل تقارير س��نوية ونصف س��نوية وربع س��نوية. 
ولدى البنك أيضًا فريق لعالقات المس��اهمين، كما يطبق آلية 

راقية للتعامل مع الشاكوى ومعالجتها. 

العمالء
يحرص البنك على تطوير صالت وثيقة مع العمالء ويحرص أيضًا 
على البقاء عل��ى تواصل متبادل معهم، كما يولي اهتمامًا 
كبيرًا بوجه��ات نظرهم وتطلعاتهم. فف��ي حين أن العمالء 
يس��عون دائمًا إل��ى منتجات وخدمات قائم��ة على مفهوم 

االس��تدامة، يعم��ل البن��ك م��ا بوس��عه لتلبي��ة احتياجاتهم 
ومتطلباتهم على أكمل وجه، حيث يأخذ مقترحاتهم وآرائهم 
بعين االعتبار أثناء تطوير منتجات جديدة وإعداد اس��تراتيجية 
االستدامة. إضافة إلى ذلك، فإن سياسات البنك ُتطالب جميع 
الموظفين بالعمل عل��ى توفير خدمات متميزة إلى العمالء، 
ال س��ّيما عند إطالق منتجات وخدمات جديدة. إذ يبذل البنك 
ما بوس��عه لضمان تقديم الخدمات للجميع بال اس��تثناء ومن 
دون أي ش��لك من أشاكل التمييز. ويتسم التواصل مع العمالء 
بأهمية كبيرة بالنس��بة للبنك، إذ يحص��ل من خالل ذلك على 
تقييمهم وآرائهم في الوقت المناس��ب حول كفاءة وجودة 

الخدمات التي يقدمها البنك عبر مختلف وحدات عمله. 

ويس��تخدم البن��ك قن��وات مختلف��ة ومتنوع��ة للتواصل مع 
العمالء وتس��هيل إج��راء المعامالت. وإلى جانب ش��بكة 

فروع��ه وأجه��زة الص��راف اآلل��ي وأجه��زة اإليداع 
النق��دي، بإماكن العمالء إج��راء معامالتهم من 

خ��الل الخدم��ات البنكي��ة اإللكتروني��ة عبر 
األجه��زة الذكية واإلنترن��ت، ومن خالل 
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خدم��ة الرس��ائل النصية القصي��رة. كما يح��رص فريق عالقات 
العمالء على تعزيز سهولة التواصل من خالل خدمة الهاتف 
البنكي “فلكس كول”، والموقع اإللكتروني وقنوات التواصل 

االجتماعي.

ويول��ي البن��ك اهتمامًا كبيرًا بش��اكوى العم��الء، ولذلك قام 
بإنش��اء وح��دة متخصص��ة بمعالج��ة الش��اكوى وتعمل وفق 
إجراءات محددة وواضحة. ويمكن إرس��ال الش��اكوى إلى البنك 
بأي طريقة يختارها العميل، حيث سيتم توثيقها مع اإلجراءات 
المتخ��ذة لمعالجته��ا، وبعد ذلك يتم اتخ��اذ تدابير تصحيحية 

منعًا لتكرار حدوثها. 

الموظفون
ينظر البنك الس��عودي لالس��تثمار إلى موظفي��ه بوصفهم 
يمثل��ون أه��م أصوله وذلك تقدي��رًا لدورهم المح��وري الذي 
يتطلب االحتاكك والتواصل المباش��ر مع العمالء. ويحرص البنك 
على ماكفأة كوادره بما يتناسب مع ظروف السوق، ويتعامل 
معهم طبقًا لسياس��ات مهنية واضحة ودقيقة. وال يتوانى 
البن��ك في تدريب ك��وادره لالرتقاء بمواهبه��م وكفاءاتهم، 
وبالتالي فهم دائمًا على أهبة االس��تعداد لتلبية متطلبات 
واحتياجات العمالء، والتصدي لتحديات بيئة األعمال ذات الطابع 
العالمي. ويخضع الموظفون لتقييٍم عادٍل من خالل المراجعة 

السنوية لألداء لتتم ماكفأتهم على أساس ذلك. 

ويحرص البنك على أن تكون تصرفات الموظفين منسجمة مع 
قيمه ورؤيته واس��تراتيجياته وأهدافه، وبالتالي يتم إبالغهم 
أواًل بأول بش��أن أي تغييرات تتعلق باالس��تراتيجيات واألنظمة 
وخطط التوس��ع ومزايا الموظفين والعم��ال وعقود التوريد 
والدعم المجتمعي. وتقع مسؤولية التواصل مع الموظفين 
وإبالغهم بأي تغييرات قد تحدث على عاتق رؤس��اء األقسام 

وفريق إدارة الموارد البشرية واإلدارة العليا. 

يزاول موظف��و البنك أعمالهم وفق مدونة أخالقيات رصينة، 
والتي ُينتظر منهم بموجبها االلتزام بأعلى المعايير األخالقية 
أثن��اء القيام بأعمالهم، فإن س��لوكهم المهني الملتزم هو 
ال��ذي يوفر الحماية للبنك ضد أي أنش��طة غي��ر قانونية وغير 
أخالقية. وينبغي عل��ى الموظفين أيضًا أن يحموا العمالء من 
تكّب��د أي خس��ارة يمكن أن تنجم عن ممارس��ات مث��ل التزوير 
واالحتي��ال. وف��ي حال ح��دوث أي تض��ارب ف��ي المصالح بين 
الموظفي��ن وبين البن��ك، يتوجب عليهم أن يمنح��وا األولوية 

لمصالح البنك. 

ويطبق البنك آليات وإجراءات عدي��دة للحفاظ على معنويات 
الموظفين والبقاء على تواصل دائم معهم، مثل “اس��تبيان 
مش��اركة الموظفين”، ومجل��ة البنك الداخلية “االس��تثمار”، 
واالجتماع��ات المنتظم��ة، ومكت��ب دعم ومس��اندة الموارد 
البش��رية، وبرامج التقدير والجوائ��ز، و“يامر” )تطبيق التواصل 

االجتماعي مع الموظفين(.
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المنظمون
يلتزم البنك الس��عودي لالس��تثمار بجمي��ع القوانين والقواعد 
والتعليمات المطبقة. وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي 
الجهة المنظمة الرئيس��ية للبنك الس��عودي لالس��تثمار التي 
يحرص البنك عل��ى تطبيق سياس��اتها وقوانينها بحذافيرها 
في جميع أنش��طته البنكية. وفي ضوء ذلك، ُتعقد اجتماعات 
دورية بهدف مواءمة واجبات البنك الس��عودي لالستثمار مع 
تطلع��ات مؤسس��ة النقد العرب��ي الس��عودي التي تقتضي 
تطبي��ق جمل��ة م��ن السياس��ات من بينه��ا “ماكفحة غس��ل 
األموال”، و“اعرف عميلك” و“ماكفحة تمويل اإلرهاب”. ويلتزم 
البن��ك بتعليمات مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي، ولديه 

إجراءات موثقة لماكفحة غسل األموال. 

تعمل الس��وق المالية السعودية “تداول” تحت إشراف هيئة 
الس��وق المالية الت��ي تصدر اللوائ��ح والقواع��د والتعليمات 
الالزمة لتوفير البيئة المناس��بة لالستثمار. وتشتمل المحافظ 
التجارية للبنك السعودي لالستثمار والشراكت التابعة له على 
أس��هم مالية باإلضافة إلى أنش��طة إدارة األصول والعقارات. 
وتتول��ى إدارة البن��ك الس��عودي لالس��تثمار مهم��ة ضمان 
االلتزام باللوائح وقواعد هيئة الس��وق المالية من أجل حماية 
مصال��ح المس��اهمين والعم��الء من خالل تطبيق ممارس��ات 
بنكي��ة دقيقة وصارمة تح��ّد من مخاطر المعام��الت التجارية 

والعمليات التشغيلية. 

ويتقّي��د البنك كذل��ك بجميع متطلب��ات وش��روط المنظمين 
بخصوص إعداد التقارير، ويبدي أعلى مستويات التعاون لعقد 
االجتماع��ات معهم وترتيب الزي��ارات الميدانية لهم، فضاًل عن 
التواصل المنتظم من خالل الرسائل والبريد اإللكتروني. ويحافظ 
البنك الس��عودي لالستثمار على عالقات وثيقة مع المنظمين 

من خالل المشاركة في المبادرات والحمالت الحكومية. 

المجتمع
يس��اهم البنك السعودي لالس��تثمار من خالل شبكة فروعه 
الواس��عة في دعم المجتمع��ات المحلية ف��ي مختلف أنحاء 
المملك��ة. فمن خ��الل بناء عالقات مباش��رة م��ع المجتمعات 
وأصح��اب المصلحة المحليين، يعمل البنك على إرس��اء دعائم 
النم��و من أجل األجيال القادمة، كما يعمل من خالل تش��جيع 
االبتاكر على مواكب��ة االحتياجات والتطلع��ات المتغيرة وفقًا 
لرؤي��ة المملكة العربية الس��عودية 2030. وفي ضوء ذلك، 
يح��رص البن��ك الس��عودي لالس��تثمار عل��ى دعم المش��اريع 
االجتماعي��ة. وعل��ى صعيد اإلق��راض والتموي��ل، ُيولي البنك 

اهتمام��ًا خاصًا لالحتياجات االجتماعي��ة االقتصادية للمجتمع 
السعودي، فهو بالتالي يساهم في تحقيق الشمول 

المالي. ويعتبر توفير اإلساكن بأسعار معقولة من 
أبرز مجاالت مساهمتنا االجتماعية. 

ويوفر البنك في إطار برنامج السعودة 
المهني��ة  الف��رص  م��ن  العدي��د 
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للك��وادر الوطنية الش��ابة -ذك��ورًا وإناثًا- حي��ث ُيولك لهم 
المه��ام بع��د إخضاعهم للتدريب��ات المناس��بة. كما يوفر 
البنك الدعم لعدد كبير من األنش��طة الخيرية واالجتماعية 
بم��ا في ذلك برامج التعليم والتدريب وكذلك برامج التعّلم 
العام��ة، والتي يِقيمها البنك نفس��ه أو من خالل جمعيات 
خيرية مرخصة. ويقدم البنك كذلك المنح الدراس��ية لطالب 
الجامع��ات وغيرها من المؤسس��ات التعليمية إضافة إلى 
برنامج التطّوع الذي يش��جع الموظفين على المشاركة في 

البرامج االجتماعية والخيرية. 

ويحرص البنك على إطالع المجتمع على مساهمته االجتماعية 
م��ن خالل إصدار تقاري��ر عامة وبيانات صحفي��ة، وعبر الموقع 
اإللكترون��ي ووس��ائل التواص��ل االجتماعي، وأيض��ًا من خالل 

موظفيه، وهم في غالبيتهم سعوديون. 

الموردون ومزودو الخدمات 
يس��عى البن��ك من خ��الل تعامل��ه م��ع الموردي��ن ومزودي 
الخدمات إلى بناء عالقات راسخة مبنية على الثقة المتبادلة. 
وتس��تند سياسة المشتريات لدى البنك إلى قناعة راسخة بأن 
البنك والموّرد يتحمالن مسؤولية مشتركة عن جودة المنتجات 
والخدم��ات. ويطب��ق البنك معايي��ر التعاقد التي تتماش��ى 
م��ع المعايي��ر المحلية والعالمي��ة، فسياس��ة إدارة الموردين 
والمش��تريات تكفل التعام��ل المنصف مع جمي��ع الموّردين، 
حيث يتواصل معهم البنك بشلك منتظم إلطالعهم على أي 

تغييرات قد تطرأ على جميع المس��ائل ذات الصلة مثل خطط 
التوسع واالستراتيجيات واألنظمة التشغيلية. 

البيئة
يحرص البنك على دعم أنشطة حماية البيئة ومبادرات التوعية 
البيئي��ة. ويرعى البنك أيض��ًا بالتعاون مع الهيئة الس��عودية 
للحياة الفطري��ة العديد من البرامج الت��ي تهدف إلى تعزيز 
الوعي بأهمية حماية البيئة. ومن خالل التحول إلى بيئة عمل 
خالي��ة من الورق، وتبني مفاهيم خضراء مراعية للبيئة، يؤكد 
البن��ك التزامه بالمب��ادئ والمعايير البيئية ف��ي اكفة عملياته 

وأنشطته. 

وبما أن البيئة هي صاح��ب مصلحة صامت، يتواصل البنك مع 
العدي��د من المجموعات البيئية غي��ر الحكومية باعتبارها من 
أصحاب المصلحة الذين يحمل��ون على عاتقهم قضية البيئة. 
ومنذ أن بدأ البنك في إعداد تقارير االس��تدامة، باتت تقاريره 

السنوية تتضمن بيانات عن األداء البيئي.

إن االهتمام بأصح��اب المصلحة ومصالحهم المختلفة وتوقع 
أهدافه��م وتطلعاته��م الجدي��دة أمر يس��اعد على تحليل 
ووضع اس��تراتيجيات المؤسس��ة وخططها المس��تقبلية بما 

يرضي أصحاب المصلحة ويصب في مصلحة المنظمة أيضًا.
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أقام البنك الس��عودي لالس��تثمار حملته المس��تدامة ربع 
الس��نوية األول��ى لع��ام 2018 للتبرع بال��دم وذلك لصالح 
مستش��فى الملك فيصل التخصص��ي ومركز األبحاث، حيث 
القت الحملة تجاوبًا الفتًا من قبل مختلف منس��وبي البنك 

الذين سارعوا للمشاركة بها وإنجاحها.

وصاحب الحملة إرس��ال البنك لرس��ائل توعوي��ة للموظفين 
لتش��جيعهم على التبرع بالدم مصحوبة بإرش��ادات صحية 
يجب عليهم اتباعها عند التبرع، باإلضافة إلى تصحيح عدد 
م��ن المفاهيم المغلوطة والمنتش��رة مجتمعيًا عن التبرع 
بال��دم وآثاره الصحية وذل��ك ضمن التزام��ات البنك بمبادئ 

المسؤولية االجتماعية واالس��تدامة، يأتي في مقدمتها 
رفع مس��توى الوع��ي وتعزيز المش��اركة المجتمعية داخل 

بيئة العمل.

يشار إلى أن البنك السعودي لالستثمار نجح خالل عام 2017 
بتنظي��م أربع حمالت للتبرع بالدم تجاوزت خاللها كمية الدم 
المتبرع بها من منس��وبي البنك 100,000 مليلتر وذلك 
بالتعاون مع كبرى المستشفيات في المملكة تلبيًة لسد 

حاجة مراكز الدم فيها وسعيًا لدعم أنشطة الشراكة 
المجتمعية.

البنك السعودي لالستثمار يقيم حملة 
المستدامة ربع السنوية للتبرع بالدم
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المسؤولية االجتماعية للشراكت
Corporate Social Responsibility

معًا لعالم أفضل
فتطبيقن��ا ف��ي البن��ك لمنهجي��ة 
االس��تدامة وإط��ار عمله��ا يع��ود 
بالنفع على البنك والمجتمع وأصحاب 

المصلحة جميعًا



تواجد البنك السعودي لالستثمار ضمن فعاليات المهرجان 
الوطن��ي للت��راث والثقاف��ة )الجنادرية( من خالل تدش��ين 
محط��ة “فلك��س بايك” للدراج��ات الهوائي��ة بالتعاون مع 

االتحاد السعودي للدراجات.

حيث تمك��ن رّواد المهرجان من االطالع عل��ى تجربة البنك 
في مش��روع “فلكس بايك” للدراجات عبر زيارة ركن االتحاد 
ضم��ن جناح الهيئ��ة العامة للرياضة للحص��ول على فرصة 
تجرب��ة الدراج��ات ومعرف��ة أماك��ن تواج��د المحطات في 
المملكة، باإلضافة إلى التعرف على نشاطات االتحاد لتعزيز 

ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وتأت��ي هذه المبادرة المش��تركة لتش��جيع زوار المهرجان 
على ممارس��ة رياض��ة الدراج��ات الهوائية وتعزي��ز ثقافة 
الحياة الصحية في المجتمع، امتدادًا للش��راكة االستراتيجية 

التي تجمع البنك واالتحاد السعودي للدراجات.

يش��ار إلى أن محطات “فلكس باي��ك” متوفرة في لك من 
الرياض واألحس��اء والدم��ام، حيث تعمل بنظ��ام آلي يوفر 
متابع��ة إلكترونية تش��مل التس��جيل والدف��ع عن طريق 

البطاق��ة االئتماني��ة، كم��ا أن النظام متع��دد اللغات 
ويتضمن طريقة آمنة للتعامل والتسديد.

 البنك السعودي لالستثمار واالتحاد 
السعودي للدراجات يدشنان محطة 

“فلكس بايك” في الجنادرية
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اختت��م البن��ك الس��عودي لالس��تثمار فعالي��ات التوعي��ة 
المصرفي��ة لع��ام 2017 تحت عنوان “الوع��ي المصرفي.. 
أساس حمايتك”، والتي شهدت مؤخرًا تنظيم جناح التوعية 
المصرفية في الهيئة العامة للترفيه التي تهدف لتثقيف 

موظفي وزوار الجناح.

وحرص البنك الس��عودي لالس��تثمار على توفير الوس��ائل 
المس��اعدة والمنش��ورات المعرفية من خالل إقامة هذه 
الفعالي��ات التي تهدف إلى دع��م المجتمع بتقديم النصح 
والمش��ورة، باإلضاف��ة إل��ى رف��ع درجة الوع��ي المصرفي 

مجتمعيًا وعرض أحدث سبل ووسائل االحتيال لتالفيها.

ويوض��ح فريق التوعية المصرفي��ة التابع إلدارة الجودة في 
البنك الس��عودي لالس��تثمار الطرق والخطوات التي يمكن 
للزوار من خاللها تالفي عمليات االحتيال المالي، كما يجيب 
على تس��اؤالت واستفس��ارات مرت��ادي الجن��اح فيما يخص 
تعامالتهم البنكية، وصناديق االس��تثمار وكيفية التعامل 

معها.

يش��ار إلى أن البنك الس��عودي لالس��تثمار نظ��م خالل عام 
2017 أكث��ر من 11 جن��اح توعوي مختلف، ش��جع نجاحها 
واإلقب��ال عليه��ا اس��تمراريتها والعم��ل عل��ى تكثيفها 

وزيادتها خالل األعوام القادمة.

البنك السعودي لالستثمار يكثف حمالته 
التوعوية من خالل جناح التوعية المصرفية 

واالستشارات االئتمانية
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أقام البنك السعودي لالس��تثمار فعالية داخلية لموظفيه 
تح��ت مس��مى )الكت��اب عمل��ة( بالتزامن مع ي��وم الكتاب 
العالم��ي الذي يوافق تاري��خ 23 أبريل من لك عام، تضمنت 
إقام��ة معرض تفاعلي للكتاب وذلك في المقر الرئيس��ي 

للبنك في الرياض.

وش��هدت الفعالية إتاحة الفرصة للموظفين والموظفات 
لتبادل تجاربهم في مجال القراءة من خالل استبدال الكتب 
بمجموعة واس��عة من الكتب القيم��ة المعروضة وتقديم 
قوائم بالكتب المرشحة للقراء باإلضافة إلى جلسات للتباحث 
ح��ول كتب من اختي��ار أحد القراء وتقيي��م تجربته للجمهور 

الحاض��ر، كما ش��هدت الفعالية مش��اركة مكتب��ة )القارئ 
الصغير( ومكتب��ة )اكن ياما اكن( ومؤسس��ة )بداية حاكية( 
وذلك لتقديم نصائح توعوية للموظفين والموظفات حول 
أفضل السبل لتعزيز مفهوم القراءة لدى أبنائهم والكتب 

المناسبة لهم وفق فئاتهم العمرية.

تأتي مشاركة البنك السعودي لالستثمار في فعاليات يوم 
الكتاب العالمي ضمن توجهاته في تعزيز الثقافة العامة 

ودع��م المب��ادرات العالمي��ة الس��اعية إل��ى التطوير 
الفردي والمجتمعي.

 البنك السعودي لالستثمار يواكب 
فعاليات اليوم العالمي للكتاب بمعرض 

)الكتاب عملة(
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ك��رم صاحب الس��مو الملكي األمير حس��ام بن س��عود بن 
عبدالعزي��ز البنك الس��عودي لالس��تثمار نظي��ر دعم البنك 
ألنش��طة الجمعي��ة الخيرية لرعاي��ة األيتام بمنطق��ة الباحة 
)أكناف(. جاء ذلك خالل الحفل الذي أقامته الجمعية لتكريم 
طالبها المتفوقين والش��راكء الداعمين برعاية س��مو أمير 

المنطقة -الرئيس الفخري للجمعية.

س��عود  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  ك��رم  كم��ا 
الش��رقية-  المنطق��ة  -أمي��ر  عبدالعزي��ز  ب��ن  ناي��ف  ب��ن 
البنك الس��عودي لالستثمار تقديرًا لجهود البنك في دعم 

أنشطة جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

اكن البن��ك الس��عودي لالس��تثمار قد وقع س��ابقًا اتفاقية 
تعاون استراتيجي مع لك من الجمعية الخيرية لرعاية األيتام 
بمنطق��ة الباحة )أكناف( وجمعية البر بالمنطقة الش��رقية 
لضمهما إلى برنامج "وااو" الخير الذي يتيح للعمالء الفرصة 
لدعم الم��وارد المالي��ة للجمعي��ات الخيرية ف��ي المملكة 
بنقاطهم ف��ي برنامج ال��والء "وااو"، باإلضافة إلى الدعم 
العين��ي ال��ذي يقدم��ه البن��ك س��نويًا وال��ذي يتمثل في 
عدد من المبادرات ومنها القس��ائم الش��رائية في رمضان 

والحقيبة المدرسية وكسوة الشتاء.

محافل تكريم البنك السعودي لالستثمار 
على دعمه للجمعيات الخيرية
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أعل��ن البنك الس��عودي لالس��تثمار عن اس��تحداث منصب 
مسؤول السعادة واإليجابية، والذي تتضمن مهامه تعزيز 
بيئ��ة العمل داخ��ل البنك من خ��الل تبني المب��ادرات التي 

تساهم في نشر هالة من اإليجابية بين الموظفين.

ويأتي اإلعالن عن هذا المنصب الجديد امتدادًا الستراتيجيات 
البن��ك الهادفة إل��ى العمل وفق تطلع��ات رؤية المملكة 
2030 والتي تضمنت أهدافها االستراتيجية ترسيخ القيم 

اإليجابية بين أبناء الوطن.

يش��ار إلى أن البنك السعودي لالس��تثمار يعمل على تبني 
العدي��د م��ن المب��ادرات التي من ش��أنها ضم��ان التطور 
المس��تدام لبيئة العمل، وهو ما ساهم في حصول البنك 
على عدد م��ن الجوائز المحلية والعالمية في هذا المجال 
مث��ل جائ��زة “إنجاز أصح��اب العم��ل” والتي تمن��ح ألفضل 
بيئ��ة عمل في الس��عودية من قبل منت��دى رواد الكفاءة 
والتن��وع الذي أش��رفت عليه وزارة العمل، إل��ى جانب اختيار 

البنك ضمن أفضل 25 بيئة عمل على مس��توى آس��يا 
 Great Place“ والشرق األوسط من قبل ش��ركة

.“to Work

البنك السعودي لالستثمار يستحدث منصب 
مسؤول السعادة واإليجابية
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أق��ام البنك الس��عودي لالس��تثمار الحفل الس��نوي الثاني 
واألربعي��ن لموظفي��ه والذي عق��د في فن��دق الفيصلية 

بمدينة الرياض بحضور قيادات البنك وكبار منسوبيه.

وش��هد الحف��ل ع��دد م��ن الفعالي��ات المتنوع��ة والتي 
تضمن��ت تكري��م الموظفين الذي��ن قضوا عق��د وعقدين 
وثالث��ة عقود ف��ي البنك تقدي��رًا لما قدم��وه للبنك، كما 
تضمن الحفل العديد م��ن الفعاليات والفقرات الترفيهية. 
يعد الحفل الس��نوي أحد أهم المناس��بات التي يشهدها 

البنك السعودي لالستثمار في إطار تعزيز قيم التواصل بين 
الموظفين م��ن اكفة المراتب الوظيفي��ة من جميع ماكتب 
وفروع البنك وفي مختلف مناطق المملكة وذلك امتدادًا 
الس��تراتيجيات البن��ك في س��بيل الحفاظ عل��ى بيئة عمل 
صحي��ة تعزز اإلنتاجي��ة، وهو ما أّهل البن��ك للحصول على 
جائزة أفضل بيئة عمل على مدى عامين متتاليين، وساهم 
في اختياره ضمن أفضل 25 بيئة عمل على مس��توى آسيا 

والشرق األوسط. 

البنك السعودي لالستثمار يقيم الحفل 
السنوي الـ 42 لموظفيه
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الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

خدمة “فلكس بيزنس” اإللكترونية 
للشراكت

يمكنك اس�تعراض تفاصيل عمليات نقاط 
البيع التي تمت على حس�اب ش�ركتك أو 
مؤسس�تك بالدخ�ول إل�ى الحس�اب عبر 

خدمة ”فلكس بيزنس“ 



أطلق البنك السعودي لالس��تثمار بالتعاون مع فيزا خدمة 
Visa Checkout للتسوق عبر اإلنترنت، والتي تسهم في 
تس��هيل عملية الش��راء من المتاجر اإللكترونية عبر خيارات 

آمنة وسريعة للدفع.

وتتميز الخدمة بالمستوى العالي من األمان عند استخدام 
البطاقات االئتمانية، حيث يقوم المس��تخدم بالتسجيل عبر 
موقع فيزا اإللكتروني، ويدخل بيانات البطاقة إلنش��اء اسم 
مس��تخدم ولكمة مرور يمكن اس��تخدامها خ��الل عمليات 
الشراء بشلك آمن دون الحاجة إلعادة إدخال بيانات البطاقة 

وتفاصيل الشحن في لك مرة.

 Visa Checkout وتش��مل البطاقات المتاحة في خدم��ة
اكرد”  “ماس��تر  و  “في��زا”  بطاق��ات  اكف��ة  الجدي��دة 
االئتماني��ة، باإلضافة إلى بطاقة الس��فر وبطاقة التس��وق 
EasyShopping، حي��ث يمك��ن تس��جيل أكثر م��ن بطاقة 
واح��دة بالخدم��ة للحصول على خي��ارات أكث��ر للدفع عند 

القيام بعمليات الشراء.

ويهدف البنك السعودي لالستثمار من خالل طرح الخدمات 
الجديدة إلى تس��هيل العمليات المختلف��ة لعمالئه الكرام 
عب��ر توفير خي��ارات مبتكرة تمكنه من التعامل بش��لك آمن 

ومريح في مختلف العمليات البنكية.

البنك السعودي لالستثمار يطلق خدمة 
Visa Checkout للتسوق اإللكتروني اآلمن
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Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%33 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “سكون سبا”

Aseel Program
Enjoy a 33% Discount

at “Sokoun Spa“ 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%20 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “محل ألوانكم”

Aseel Program
Enjoy a 20% Discount

at “Your Colors Store“ 
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Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%15 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “مطعم لو روليه دو النتركوت”

Aseel Program
Enjoy a 15% Discount

at “Le Relais de L’ Entrecôte  Resturant“ 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%10 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “مطعم طنجية”

Aseel Program
Enjoy a 10% Discount

at “Tanjiah Restaurant“ 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%10 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “متجر كيكري”

Aseel Program
Enjoy a 10% Discount

at “Cakery Shop“ 

Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
استمـتـــع بخصــم %10
المساء” لدى“مقهى 

Aseel Program
Enjoy a 10% Discount

at ”Al MASAA Cafe“ 
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Loyalty Programs
 برامج الوالء

للمزيد، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
For more, please visit our website

برنامـج أصيـل..
%10 بخصــم  استمـتـــع 
لدى “مطعم ليلكوز”

Aseel Program
Enjoy a 10% Discount

at “Lecluse Resturant“ 
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قدم البنك الس��عودي لالستثمار مؤخرًا عددًا من العروض 
الحصري��ة غير المس��بوقة عل��ى بطاقة الس��فر متعددة 
العمالت، لتنضم إلى مجموعة المزايا الفريدة التي يقدمها 

البنك لحاملي البطاقة.

وش��هدت عملة الدره��م اإلمارات��ي والجنيه اإلس��ترليني 
واليورو تقديم البنك لس��عر صرف خ��اص ولفترة محدودة 
يقدر ب� 1ريال سعودي للدرهم اإلماراتي، و5 ريال سعودي 
للجني��ه اإلس��ترليني، و4.4 ريال س��عودي مقاب��ل اليورو، 
و0.055 ريال سعودي للروبل الروسي، بحيث أتيح للعمالء 
االس��تفادة من العرض بس��هولة عبر التحويل من الحساب 
الش��خصي إلى محفظ��ة العملة المطلوبة عب��ر الخدمات 
البنكي��ة اإللكتروني��ة: اإلنترن��ت البنك��ي “فلك��س لكي��ك” 

أو تطبيق البنك لألجهزة الذكية “فلكس تاتش”.

هذا وتتميز بطاقة السفر بتوفير 26 عملة عالمية وبأفضل 
س��عر صرف، حيث تقدم البطاقة س��عر صرف ثابت للدوالر 

األمريكي )1 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي(.

ه��ذا وأت��اح البنك لعمالئ��ه فرصة الحصول عل��ى البطاقة 
بطلبه��ا عبر اإلنترنت من خالل الخدمات البنكية اإللكترونية 
“فلك��س لكيك” أو “فلكس تات��ش” لتصله عبر البريد دون 

الحاجة لزيارة الفرع. 

كما ودعا البنك السعودي لالستثمار الراغبين في الحصول 
على المزيد من المعلومات حول بطاقة الس��فر إلى زيارة 

www.saib.com.sa الموقع اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار يقدم عروضًا غير 
مسبوقة على بطاقة السفر
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البطاقات
Cards

بطاقة السفر 
متعـددة الـعمـالت

اطلبها اآلن

 #خويك_تعرفه_بالسفر
* تطبق الشروط واألحاكم

خويك تعرفه بالسفر...
3.75 سعر صرف ثابت للدوالر األمريكي $

26 عملة بسعر صرف مميز



أعل��ن البن��ك الس��عودي لالس��تثمار عن إضاف��ة 15 عملة 
عالمية جديدة إلى بطاقة الس��فر وصل بها مجموع عدد 

العمالت في البطاقة إلى 26 عملة.

وتضمنت العمالت الجديدة الروبل الروس��ي تزامنًا مع قرب 
انط��الق نهائيات موندي��ال أكس العالم 2018 بمش��اركة 
المنتخ��ب الس��عودي، باإلضافة إلى الري��ال العماني والين 
الياباني والدوالر األس��ترالي والدوالر النيوزيلندي والكرونة 

السويدية وغيرها.

وج��اء إطالق العم��الت الجديدة في البطاق��ة بالتزامن مع 
حمل��ة #خويك_تعرفه_بالس��فر التي القت رواج��ًا بعد أن 
قدم البن��ك لعمالئه الكرام حاملي البطاقات أس��عار صرف 
منافسة وحصرية ولفترة محدودة على الدرهم اإلماراتي، 
والجنيه اإلس��ترليني، واليورو، والروبل الروس��ي وذلك من 

منطلق حرص البنك على تقديم األفضل لعمالئه.

وتمتاز بطاقة السفر بالكثير من المزايا، يأتي في مقدمتها 
س��عر صرف ثاب��ت لل��دوالر األمريك��ي )1 دوالر أمريكي = 
3.75 ريال س��عودي(، إلى جانب ذلك تأت��ي البطاقة بأربع 
عمالت رئيسية هي )الدوالر األمريكي، والجنيه اإلسترليني، 
والي��ورو، والدره��م اإلمارات��ي( ويمك��ن للعم��الء إضاف��ة 
العمالت األخرى المتبقية حس��ب رغبتهم واالستمتاع بسعر 

صرف منافس جدًا وبدون رسوم تحويل عملة.

ودع��ا البن��ك الس��عودي لالس��تثمار عمالئ��ه الراغبين في 
الحص��ول على بطاق��ة الس��فر بطلبها عب��ر الدخول إلى 
الحس��اب البنكي اإللكتروني عبر اإلنترن��ت البنكي “فلكس 
لكي��ك” أو “فلك��س تاتش” م��ن موقع البن��ك اإللكتروني 

www.saib.com.sa، أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

البنك السعودي لالستثمار يقفز بعمالت 
بطاقة السفر إلى 26 عملة عالمية
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الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

عنـوانـك .. هـّويتـك
بإماكنك تحدي�ث عنوانك الوطني 

عبر الخدمات البنكية اإللكترونية



طالت آثار الدمار التي نتجت عن الحروب العالمية بلدان شتى 
وخلفت من الخ��راب والمصائب والفقر والك��وارث ما عجزت 
حكومات ال��دول عن إصالحه، فظهر “البن��ك الدولي” عام 
1944 واكن يطلق عليه آنذاك اس��م “البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير” قبل أن يتغير مسماه فيما بعد، والذي استهدف 
في بدايته تقديم الق��روض إلعادة بناء وإعمار البلدان التي 
دمرته��ا الحرب العالمي��ة الثانية، وبم��رور الوقت تحول من 
إعادة اإلعمار إلى التنمية مع التركيز على البنية التحتية مثل 

شباكت الكهرباء والري والطرق. 
ُأنش��ئت بعد ذل��ك )مؤسس��ة التمويل الدولي��ة( في عام 
1956 فأصب��ح البن��ك الدولي قادرًا عل��ى تقديم القروض 
للقطاع الخاص والمؤسس��ات المالية في البل��دان النامية، 
وجاء في عام 1960 مع إنشاء )المؤسسة الدولية للتنمية( 
المزيد من التركيز على البلدان األشد فقرًا في إطار التحول 
المطرد نحو استئصال ش��أفة الفقر، وهو ما أصبح الهدف 
الرئيسي لمجموعة البنك الدولي. ثم أطلق بعد ذلك )المركز 
الدولي لتسوية منازعات االستثمار( و)الواكلة الدولية لضمان 
االستثمار( وهي بمثابة إثراء لقدرة مجموعة البنك على ربط 

الموارد المالية العالمية باحتياجات البلدان النامية. 

ما هو البنك الدولي؟
البنك الدولي هو أحد أكبر مصادر التمويل للبلدان النامية، 
وه��و مجموعة يبلغ عدد األعضاء فيها 189 عضوًا وتمثل 
شراكة عالمية فريدة من 5 مؤسسات هي )البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير، والمؤسس��ة الدولية للتنمية، ومؤسسة 

التموي��ل الدولي��ة، والواكل��ة الدولي��ة لضم��ان االس��تثمار، 
والمركز الدولي لتس��وية منازعات االستثمار(. وتعمل هذه 
المؤسس��ات ضمن هذه المجموعة م��ن أجل تقديم حلول 
مس��تدامة لتقليص الفقر وبناء الرخاء المش��ترك وتش��جيع 

التنمية المستدامة في البلدان النامية.
تتمثل رس��الة مجموعة البنك الدولي في خفض نسبة من 
يعيش��ون في فقر شديد إلى 3 % في عام 2030، إضافة 
إل��ى رفع مس��تويات الدخل إل��ى 40 % لدى أكثر الش��رائح 

الساكنية فقرًا في لك بلد.

تاريخ البنك الدولي
شهدت السبعون عامًا الماضية تغيرات هائلة في االقتصاد 
العالم��ي، وخالل هذه الفترة الزمنية عملت مجموعة البنك 
الدول��ي عل��ى مس��اعدة أكثر م��ن 100 بلٍد ن��اٍم للتكيف 
م��ع ه��ذه التحديات من خ��الل تقديم الق��روض والمعارف 

والمشورة المعدة وفقًا لظروف لك حالة.
أما اليوم فإن نش��اط البنك الدولي يلمس جميع القطاعات 
المهمة على وجه التقريب في ماكفحة الفقر ومس��اندة 
النمو االقتصادي وضمان تحقيق الماكس��ب المستدامة من 

حيث تحسين جودة حياة الناس في البلدان النامية.

ما هو دور البنك الدولي؟
تق��وم مجموع��ة البن��ك الدولي ب��دور الرائد فيم��ا يتعلق 
بالقضاي��ا الحساس��ة مث��ل تغي��ر المن��اخ وتفش��ي األوبئة 
والتهجير القسري نظرًا لقدرتها على إجراء وإدارة النقاشات 

البنك الدولي.. تنمية وإعمار
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فيم��ا بين البلدان األعض��اء ومجموعة واس��عة النطاق من 
الش��راكء، إذ بمقدورها معالجة األزمات مع إرس��اء األس��س 
في الوقت ذاته من أجل تنمية مس��تدامة أطول أجاًل، ومن 
هؤالء الشراكء: التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين، 
وبرنامج ماكفحة داء العمى النهري، والمجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية، وصندوق البيئة العالمية، ومبادرة 
التعليم للجميع، والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، 
وبرنامج األمم المتحدة المش��ترك المعني بماكفحة فيروس 
ومرض اإليدز، ومبادرة التنسيق من أجل الصحة في أفريقيا.

البنك الدولي واألمم المتحدة
تط��ورت عالقة البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة على 
مر الس��نين حيث تتعاون المؤسس��تان في جميع المناطق 
والقطاع��ات تقريب��ًا، وتعمق��ت أواصر ه��ذه العالقة منذ 

اعتماد المجتمع الدولي لألهداف اإلنمائية لأللفية.
وينسق البنك الدولي هذه العالقة من خالل رؤية استباقية 
ومتطورة بغرض تنسيق المواقف حسب الحاجة مع المديرين 
والخبراء العاملين بمختلف إدارات البنك الدولي في القضايا 

التي تعمل عليها األمم المتحدة.

مشاريع البنك الدولي
ق��دم البنك الدولي في ع��ام 2010 نح��و 45 مليار دوالر 
لصال��ح 303 مش��اريع في بل��دان نامية ف��ي مختلف أنحاء 
العالم. وسعى البنك الدولي من خالل ما يقدمه من خبرات 

مالية وفنية إلى معاونة تلك البلدان على تقليص الفقر.

ويش��ارك البن��ك حاليًا ف��ي أكثر م��ن 1,800 مش��روع في 
جمي��ع قطاعات األعم��ال والبل��دان النامية تقريب��ًا، وتتنوع 
تلك المش��اريع بين تقدي��م القروض الصغرى في البوس��نة 
والهرس��ك، ورفع مس��توى الوعي للوقاية من مرض اإليدز 
في غينيا، ومساندة تعليم الفتيات في بنغالديش، وتحسين 
تقدي��م الرعاية الصحية في المكس��يك، ومس��اعدة تيمور 
ليش��تي في إع��ادة البناء بعد االس��تقالل، ومعاونة الهند 

إلعادة إعمار منطقة غوجارات بعد تعرضها لزلزال مدمر.

ما الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟
أنش����ئ البنك الدول��ي في ذات الوقت الذي أنش��ئ فيه 
صن��دوق النقد الدولي ألداء وظائ��ف مختلفة للك منهما 
وإن اكنت ذات صلة؛ فالبنك الدولي أنش��ئ لتشجيع التنمية 
االقتصادية طويلة األجل وتخفيف حدة الفقر، ولإلسهام في 
تمويل مش����اريع بعينها. أما صندوق النقد الدولي فهو 
يرك��ز في المقام األول على اإلج��راءات التي ينبغي للبلدان 
اتخاذها بغية تحقيق االستقرار االقتص��ادي والمالي اللكي 
الالزم للنمو االقتصادي الس��ليم المس��تدام. البنك الدولي 
يقوم بتقديم المس����اعدات التنموية، بينما صندوق النقد 

الدولي هو الجهة المرجح اللجوء إليها أواًل لمس����اعدة 
أي بل��د يمر بأزمة مالية إذ يقدم المشورة والتمويل 

السريع لهذه البلد. ويتع��اون الصندوق والبنك 
الدولي في عدد من القضايا، ال س��يما الحد 

من الفقر في البلدان منخفضة الدخل.
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برامج التمويل
Finance Programs

اختر اللي يناسبك: 
اكش أو أسهم؟

استمتع بمزايا تمويل مرابحة األسهم 
من البنك السعودي لالستثمار



أرقام حول وسائل التواصل االجتماعي*

30/06/2018 *

918,125

54,105

31,986

1,309,108
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تابعونا عبر صفحاتنا 
على مواقع التواصل االجتماعي

البن�ك الس�عودي لالس�تثمار يحصد 
جائ�زة )أفضـل بنـك سـعودي في 
قنـوات التواصـل االجتماعي لعام 
 Global) تصني�ف  حس�ب   (2017
 (Banking and Finance Review

االتصال المؤسسي
Corporate Communication



الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

اآلن، يمك�ن للش�راكت عرض 
حس�اب  كش�ف  وطباع�ة 
ضريبة القيمة المضافة عبر 
خدمة اإلنترنت البنكي الخاص 

بالشراكت “فلكس بيزنس”



قد يمر الموظف في مسيرته الوظيفية بفترات يشعر فيها 
بالركود اإلنتاجي الذي تساهم في تفاقمه عوامل مختلفة 
داخلية وخارجية يرجع معظمها لألساليب المستخدمة في 
أداء المه��ام وتنظيمها وترتيبه��ا وتصنيفها وتقييمها، 
ويرج��ع البعض اآلخ��ر لجهل الموظف باألوق��ات والظروف 
والممارس��ات التي تجع��ل منه -دون وعي من��ه- موظفًا 
قليل اإلنتاجية. وهنا نس��رد إليكم عددًا من النصائح العامة 
واألفاكر البسيطة والممارس��ات التي قد تفيدك في خلق 
بيئة عمل أفضل من حولك تستمتع بها وتزيد من إنتاجيتك 
ألن وظيفتك تش��غل جزء ال بأس به من يومك فيجدر بك أن 

تجعل من بيئتها بيئة محببة ومحفزة لك ولزمالئك:

نّظم مكتبك بش��لك دوري واحتفظ بمس��احة فارغة في 	 
الجزء األقرب إليك.

أنعش بيئة عملك ومكتبك بوضع أصيص نبات فيه.	 

ال تشرح فكرتك بل قدم نموذجًا.	 

دون قائمة بمهامك واش��طب ما أنجزته منها لتتجسد 	 
إنجازاتك. 

ابدأ بالمهام األكثر صعوبة وقسمها لمهام صغيرة.	 

خذ دورة لك ثالثة أشهر على األقل.	 

أدر طاقت��ك ووقتك وق��ارن النتائج بالجه��ود المبذولة 	 
قب��ل البدء بأي مهمة كي ال يضيع وقتك وجهدك في 

مهام ليست بذلك المستوى من األهمية.

ال تترك التمرين بسبب يوم العمل.	 

ح��دّد أي��ام إجازتك عل��ى تقويم مكتبك فس��يحفز ذلك 	 
حماسك وإنجازك.

ال تتناول وجبة الغداء في مكتبك.	 

ال تتفقد بريدك وتبدأ أعمالك فور اس��تيقاظك وال قبل 	 
خلودك للنوم.

فاجئ زمالئك بهدايا بسيطة من وقت آلخر.	 

اهتم برائحة الماكن واتفق مع زمالئك على رائحة معطرة 	 
يحبها الجميع.

شارك زمالئك أفراحهم ومصائبهم.	 

ابتسم!	 

ضاعف إنتاجيتك.. 
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Boost Your Productivity..
Productivity stagnation is a common problem 
among employees. This problem is typically 
triggered by internal and external factors, most 
of which go back to the ways and methods 
business projects and tasks are processed, 
organized, arranged and evaluated, while 
the rest is a result of the employees’ poor 
time management and their ignorance of the 
circumstances and practices that turn them, 
unconsciously, into low productive employees. 
As an employee your job occupies a great part 
of your day, so we list below for you a number 
of ideas and work tips that will help you create a 
better working environment that you and your 
colleagues enjoy.. a work environment that 
make you feel more productive:

	 Organize your office desktop regularly 
and always keep an empty space where you 

will perform most of your days’ work.
	 Refresh your office by placing a 

potted greenish plant nearby.
	 Do not explain your idea. 

Provide a model.

	 Make a to-do list and cross out the completed 
tasks to get a sense of your achievements.

	 Start with the most difficult tasks and divide 
them into smaller tasks.

	 Take a training course at least once a quarter.
	 Organize your energy and time and compare 

exerted efforts to project results before 
starting any new task to save wasted energy 
on tasks that are not that important. 

	 Do not skip your daily workout routine 
because of an exhausting work day.

	 Mark your leave days on the calendar in 
front of you. This will spark your energy, 
enthusiasm and work speed.

	 Do not have your lunch in your office.
	 Do not check your email or start your work 

immediately after waking up or right before 
you go to bed at night.

	 Surprise your colleagues with small gestures 
from time to time.

	 Keep your surroundings fresh by scenting 
the place with a smell everyone likes.

	 Share your colleagues their sadness and 
happiness.

	 Smile!
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مع تزايد دخ��ول الوس��ائل الرقمية واإلنترنت عل��ى االقتصاد 
زادت اس��تخدامات الهواتف الذكية إذ لم تعد استخداماتها 
حص��رًا على االتصال وإرس��ال الرس��ائل القصي��رة، فقد أتاحت 
قدرة الحوسبة العالية وخدمات االتصاالت السريعة استخدام 
الهات��ف المحمول إلتمام أي عملية اكنت س��ابقًا حصرية على 

الحاسب المكتبي مثل التسوق عبر اإلنترنت، والقيام باألعمال 
البنكي��ة، وتحمي��ل ألع��اب الفيديو، وتصفح وس��ائل التواصل 
االجتماعي والبريد اإللكتروني، وتحميل واس��تخدام تطبيقات 
البرامج المكتبية األساسية. ووفقًا إلحصائيات هيئة االتصاالت 

وتقني��ة المعلوم��ات )CITC(، يوج��د في المملك��ة العربية 
الس��عودية أكثر من 44 مليون شخص يستخدمون الهواتف 
المحمولة، 88 % منها هواتف ذكية، وهو ما يعادل ضعف 
المتوسط الدولي النتشار الهواتف الذكية )ديسمبر 2017(.

الهوات��ف الذكي��ة س��الح ذو حدي��ن، فق��د س��هلت القيام 
بالمعامالت، كما س��هلت التواصل وخفض��ت تلكفة التفاعل، 
إال أنها جلبت إلى جان��ب ذلك مخاطر وتحديات أمنية جديدة، 
ف��إذا وجدت الهواتف الذكية في األيدي الخاطئة فإن س��وء 
استخدامها قد يكش��ف عن المعلومات الشخصية والسرية. 
وع��الوة على ذلك، إذا لم يتم تأمين الجهاز، فقد يؤدي ذلك 
أيًض��ا إل��ى فق��دان البيانات المالي��ة، حيث يمك��ن للتطبيقات 
الخبيثة الضارة أن تمّكن المخترقين من س��رقة جميع محتويات 
هاتفك الذكي والتحكم فيها وإدارتها والوصول إليها، كما 
يمكنهم تفعيل وتش��غيل الاكمي��را أو الميكروفون عن ُبعد 

مما قد ينتهك خصوصيتك.

يجب أن يكون مستخدمو الهواتف الذكية أكثر ذاكًء ووعيًا فيما 
يتعلق بالتكنولوجيا إذ يجب عليه��م معرفة وإدراك المخاطر 
واإلج��راءات المضادة، فق��د تبين أن غالبي��ة الهواتف الذكية 
تستخدم على الصعيد الش��خصي، وبالتالي فإننا مسؤولون 

عن أمنها - ضع في اعتبارك “جهازك مسؤوليتك”.

كن أذكى من هاتفك الذكي

الهواتف الذكية سالح ذو حدين، إذا 
لم يتم تأمينها بشلك فعال فإنها 

يمكن أن تؤدي إلى مخاطر مالية 
ويمكن أن تعرض بياناتك الشخصية 

والسرية لالختراق.
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في ظل التهديدات الس��يبرانية الديناميكية المتغيرة، يعمل 
المخترقون باس��تمرار على إيجاد طرق مبتكرة الختراق سريتك 
وانتهاك خصوصيتك. ستساعدك اإلرشادات التالية على تأمين 
هاتفك الذكي للتعامل مع هذا التهديد المتزايد من حولنا:

الوعي: ك��ن على اط��الع بالتهديدات المس��تجدة، واقرأ 	 
نصائ��ح األم��ان الت��ي توفره��ا القن��وات المختلف��ة وخذ 
التهدي��دات على محمل الجد كي ال تصبح الضحية التالية. 
للمزيد م��ن المعلومات يرجى زيارة الصفح��ات اإللكترونية 

التالية:

الموق��ع  - المعلوم��ات ف��ي  أم��ن  وإرش��ادات  نصائ��ح 
اإللكتروني الخاص بالبنك السعودي لالستثمار

“مركز األمن اإللكتروني” التابع لموقع وزارة الداخلية -

الموقع اإللكتروني الخاص بالبنوك السعودية -

الشـراء والبيـع: اش��تر هاتف��ك الذكي دائم��ًا من بائع 	 
موثوق به. وفي حال اش��تريت هاتف ذكي مستعمل، 
تأكد م��ن قيام��ك بإعادة ضب��ط المصنع عل��ى الجهاز 
قبل اس��تخدامه. واحذر أن تس��تخدم جه��از ذكي تمت 
إزال��ة قي��ود األم��ان من��ه )jailbroken(، فق��د تقوم 
التطبيق��ات الضارة المثبتة مس��بًقا وأنظمة التش��غيل 
المعدلة بتحويل هاتفك إلى بوابة اختراق غير آمنة. عند 

بي��ع هاتفك المحمول، اس��تخدم دائًما تطبيق المس��ح 
اآلم��ن لحذف جميع البيانات الش��خصية مع إعادة تعيين 
إعدادات المصنع، وتأكد من محو لك ش��يء من الجهاز 

وبطاقة الذاكرة.

تطبيقـات الجـوال: ق��م فق��ط بتثبيت التطبيق��ات التي 	 
تحتاجه��ا بالفع��ل، فق��د تك��ون أي ثغرة ف��ي أي تطبيق 
مثبت بواب��ة للقراصنة الختراق هاتف��ك المحمول. وتجنب 
تثبي��ت التطبيقات من متاج��ر التطبيق��ات التابعة لجهات 
خارجية واس��تخدم فقط متاجر التطبيقات الرس��مية، على 
سبيل المثال: متجر التطبيقات )جوجل بالي( الخاص بأنظمة 
أندرويد، ومتجر التطبيقات )آب ستور( الخاص بأنظمة آبل.

ميـزات الجوال: تتميز الهواتف الذكية بميزات غنية وتوفر 	 
إماكنات متنوعة ال نستخدمها عادًة، لذا يجب علينا تعطيل 
مثل هذه الميزات التي ال نس��تخدمها، ومن ذلك: الشبكة 
الالسلكية، وبيانات الجوال، والبلوتوث، وتقنية NFC، ونظام 

تحديد المواقع العالمي، ونقطة االتصال، وغيرها.

والتطبيقـات 	  واألنظمـة  الثابتـة  البرامـج 
المحدثة للتصحيح: يس��تخدم المتس��للون 

ثغرات موجودة ف��ي تطبيقات قديمة 
لش��ن هجماتهم، لذا اح��رص على 

تحدي��ث هاتفك الذك��ي دائمًا. 
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كما يمكنك تفعيل التحديث التلقائي للتطبيقات، بحيث يتم 
تثبيت اإلصدارات الجديدة المحدثة تلقائيًا.

تطبيقـات الحمايـة من الفيروسـات: اس��تخدم تطبيق 	 
موثوق للحماية من فيروس��ات الهوات��ف الذكية وبرامج 
التجس��س والبرام��ج الضارة وغيره��ا. واح��رص دائمًا على 

تحديث التعريفات وبرامج ماكفحة الفيروسات. 

أمن الوصول لهاتفك الذكي: استخدم دائًما لكمة مرور 	 
قوي��ة أو نمط��ًا أو رمزًا أو حتى المقايي��س الحيوية )بصمة 
اإلصب��ع( لقفل الجهاز، فالتوثيق متع��دد العوامل أفضل 
م��ن عامل واحد، كما يجب اس��تخدام لكم��ات مرور كهذه 
للتطبيقات الحساسة الشخصية، على سبيل المثال: وسائل 
التواصل االجتماعي، والخدمات البنكية، وتطبيقات التجارة 

اإللكترونية، وما إلى ذلك.

الجهاز المفقود أو المسروق: فعل خيار تحديد المواقع 	 
ع��ن ُبعد وفّعل أيضًا خيار مس��ح البيانات عن ُبعد لهاتفك 
الذك��ي لكي تتمكن في حال ُس��رق هاتفك -ال قدر الله- 
من تحديد موقعه ومسح بياناته عن بعد قبل أن تقع في 
أيدي غير أمينة. احتفظ أيضًا بنسخة احتياطية حتى ال تفقد 

معلوماتك وبياناتك القيمة.

مدفوعـات الجـوال: يمكن اس��تخدام الهواتف المحمولة 	 
 ،Google Pay، Samsung Pay :كمحفظة إلجراء الدفع، مثل
وApple Pay، فاحرص في هذه الحالة على استخدام رمز 
أو لكمة مرور قوية للوصول إل��ى هذه التطبيقات، وتأكد 

أيًضا من تعطيل خاصية NFC إذا لم تكن بحاجة إليها. واحرص 
على اس��تخدام محافظ الدفع الموثوقة والمعروفة. كما 

ينصح بوضع حد للدفع المسموح به على محافظك.

صالحيات التطبيقات: أثناء تثبيت التطبيقات، يمكنك منح 	 
صالحيات معينة لهذا التطبيق. كن حذًرا إذا طلب التطبيق 
الحص��ول على صالحي��ات أكثر من المطلوب، على س��بيل 
المث��ال: لعبة تطل��ب الوصول إلى جه��ات االتصال الخاصة 

بك، والتقويم والموقع الجغرافي والرس��ائل القصيرة.

إعـدادات الخصوصيـة: توفر لك ع��دة تطبيقات مختلفة 	 
الق��درة على تكوين إعدادات الخصوصية. ضع في اعتبارك 
مب��دأ األم��ان "الصالحي��ات األق��ل" وقم فقط بمش��اركة 
البيانات مع األشخاص الذين يجب عليهم الوصول إلى ذلك. 
وال تقم بمش��اركة بياناتك مع جهات خارجية أو مع شراكت 
ألغ��راض البحث، م��ا لم تكن بحاج��ة إلى ه��ذه الصالحيات 
تحديدًا. واح��رص دائمًا على قراءة الش��روط واألحاكم قبل 

تثبيت أي تطبيق.

تتبـع الموقـع الجغرافـي: تس��تخدم بع��ض التطبيقات 	 
س��جالت موقعك الجغراف��ي وتتبع جمي��ع تحراكتك. يجب 
تعطيل مثل هذه الخيارات إذا لم تكن بحاجة إليها، فعلى 
س��بيل المث��ال: يمك��ن أن يع��رض لك موقع جوجل س��جل 
المواقع الجغرافية لجمي��ع األماكن التي زرتها وأنت تحمل 

هاتفك الذكي معك عند استخدامك لخاصية المواقع.

البحث الصوتي والمسـاعد المحمـول: هناك تطبيقات 	 
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صوتي��ة متنوع��ة في وض��ع االس��تماع دائًم��ا، والتي يتم 
تش��غيلها أو تفعيلها عند النطق بلكمات محددة. يمكن 
له��ذه التطبيقات تخزين صوتك في س��جالتها. لذا تأكد 
من أنك تستخدم هذه التطبيقات فقط من مورد موثوق 
به، فمثاًل: تحتفظ جوجل بسجل يحتوي على جميع عمليات 

البحث الصوتي التي قمت بها.

التصيـد االحتيالـي: يمكن أن يس��تخدم المخترق تقنيات 	 
متنوعة لمحاولة الحصول على معلوماتك، مثل: الرس��ائل 
القصيرة والرسائل متعددة الوسائط واإلعالنات التي تأتي 
في الغال��ب مع التطبيقات المجانية وم��ا إلى ذلك. لذا ال 
تفص��ح مطلقًا عن معلومات حساس��ة عب��ر الهاتف ألي 
ش��خص أو تطبيق م��ا لم تكن متأكدًا بنس��بة 100 % من 

هوية ذلك الشخص أو موثوقية ذلك التطبيق.

البيانـات غير اآلمنة: ال تحتفظ أبًدا بالبيانات الش��خصية أو 	 
الصور أو المس��تندات في ذاكرة هاتف��ك المحمول بدون 
تشفير. ففي حالة فقد أو سرقة هاتفك المحمول، يمكن 
للمخت��رق الوصول إلى ه��ذه المعلومات بس��هولة من 

خالل استخدام بطاقة الذاكرة في جهاز آخر.

 	 )USB( الشـحن: ال تس��تخدم أس��الك أو قوابس الش��حن
ف��ي األماكن العامة، فقد ي��زور المخترقون هذه األماكن 
ويعتمدون على تلك القوابس واألس��الك لنسخ بياناتك أو 
الوصول إليها. وبداًل من ذلك، قم بإيقاف تشغيل جهازك 

قبل الشحن.

األمن عملية مستمرة، تشهد تهديدًا متغيرًا ومتسارعًا، لذا 
يج��ب أن تكون يقظًا ونبيهًا وتطور من عاداتك وممارس��اتك 
األمنية باستمرار. ففي حالة اختراق هاتفك الذكي أو انتهاك 
حدود األمن اإللكتروني الخاص بك، يمكنك طلب المس��اعدة 
واإلبالغ عن الجرائم في مركز الش��رطة، كما يمكنك استخدام 
قنوات مبتك��رة مثل بوابة وزارة الداخلية “أبش��ر”، أو تطبيق 

“لكنا أمن”.

وضعت الضوابط التنظيمية والحكومية والتش��ريعية لتوفير 
بيئة سيبرانية آمنة، من هذه الضوابط تطبيق قانون ماكفحة 
جرائم اإلنترنت ف��ي عام 2007، والمب��ادرات المتعددة التي 
نظمته��ا المملك��ة العربية الس��عودية ع��ام 2017 لتطوير 
وتحسين األمن السيبراني بشلك كبير، إضافة إلى إنشاء هيئة 
وطني��ة مخصص��ة لألم��ن الس��يبراني. كما قامت مؤسس��ة 
النقد العربي الس��عودي بإصدار وتطبيق إطار ش��امل لألمن 
الس��يبراني يعزز من أمن القط��اع المالي. وعالوة على ذلك، 
يوف��ر المركز الوطن��ي لألم��ن اإللكترون��ي )NCSC( أنظمة 
دفاعي��ة وتقنية وإرش��ادات على مدار الس��اعة وطوال أيام 
األس��بوع للحماي��ة م��ن الهجم��ات الت��ي تس��تهدف أمن 

المعلومات في الوطن.
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history can show you all places that you visited 
while carrying the mobile phone with you.

	 Voice Search and Mobile Assistant: Various 
voice-activated applications are in always 
listening mode and they are listening for 
keywords to get activated. Such applications 
can also store your voice in their records. 
Ensure that you only use such applications 
form a trustable vendor, e.g. Google keeps the 
history of every voice search you make. 

	 Phishing: Hacker can use various techniques 
to steal your information, e.g. SMS, MMS, 
advertisements that mostly comes with free 
apps, etc. Never disclose sensitive information 
over the phone to any person or application 
unless you are 100% sure of the identity. 

	 Insecure Data: Never keep personal data, 
pictures, and documents in mobile storage 
without encryption. From lost or stolen mobile, 
the hacker can easily access such information 
by just using your memory card in a different 
device. 

	 Charging: Do not use USB charging stations at 
public places. Hackers might counterfeit them 
to copy or get access to your data. Alternatively 
turn off the device before charging. 

Security is an ongoing process, be vigilant and 
continuously improve your security practices 
with the changing threat landscape. In case of 
your smartphone or cybersecurity breach, you 
can seek help and report a crime in a police 
station. Alternatively, innovative channels like 
MOI ”Absher“ portal, ”لكنا أمن” mobile application 
can also be used to report such crimes. 

Collectively personal, organizational, governmental 
and regulatory security controls and enforcement 
provides a secure cyberspace. Anti-cyber crime law 
is enforced since 2007. In 2017, Saudi Arabia has 
taken multiple initiatives to significantly improve 
and enhance Cyber Security, a dedicated National 
Authority for Cyber Security was established. 
SAMA )Saudi Arabian Monetary Authority( issued 
and enforced comprehensive Cyber Security 
Framework that will further enhance financial 
sector security. Furthermore, National Cyber 
Security Center )NCSC( also provides 24/ 7 defense 
systems, technology, and guidance to protect 
against attacks to nation’s Information Security.
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	 Firmware/Patches: Hackers use vulnerabilities 
in old outdated applications to launch attacks. 
Always keep your smartphone updated with 
the recent updates. Also choose the auto 
update option for the applications, so new 
version can automatically get installed. 

	 Antivirus and Mobile Security Applications: 
To protect against smartphone viruses, 
spyware, malware, etc., use a good anti-virus 
application. Always keep the anti-virus and 
definitions updated. Never use a jailbroken 
device.

	 Mobile Access Security: Always use a 
strong password, pattern, PIN or biometric 
)Fingerprint( to unlock your device. Multifactor 
authentication is better than single factor; 
same should be used for critical and sensitive 
applications, e.g. social media, banking, 
e-commerce apps, etc. 

	 Lost or Stolen Device: Always keep the 
remote locator option and remote wipe option 
enabled for your smartphone. If stolen or 

lost, these options will help you to locate 
the device or to securely wipe all data 

before it falls into insecure hands. 
Also, keep an offline or cloud-

based backup so you don’t 
lose valuable contents. 

	 Mobile Payments: Mobile phones can be 
used as a wallet for making payments, e.g. 
Google Pay, Samsung Pay, and Apple Pay. 
Use strong PIN/Password for access to these 
applications. Also, ensure that NFC )proximity-
based payment( is disabled if not required. 
Only install trusted and well-known payment 
wallets. Set payment limits on your wallets.

	 Application Privileges: While installing an 
application you also grant privileges to that 
application. Be careful and suspicious if your 
application asks for privilege more than 
required, e.g. a game asking for access to your 
contacts, calendar, location, and SMS. 

	 Privacy Settings: Various applications provide 
you the capability to configure the privacy 
settings. Keep the least privilege security 
principle in mind and only share data with 
people who must have access to that. Don’t 
opt-in to share your data with 3rd party or 
with a company for research purposes, unless 
you specifically need this feature. Always read 
the term and conditions which applications 
provide before installing these applications. 

	 Location Tracking: Some applications also use 
your location records and keep track of all your 
movements. Such options should be disabled 
if you do not need them, e.g. google location 
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their countermeasures. Most smartphones 
are personal devices, hence we ourselves are 
responsible for its security – keep in mind ”Your 
Device is Your Responsibility“. 

The cyber threat landscape is dynamic and quickly 
changing. Hackers and criminals are continually 
working to find innovative methods to breach 
confidentiality, privacy integrity and availability 
of your device. Following guidelines will help you 
to cope with this growing threat and secure your 
smartphone.

	 Awareness: Keep yourself aware of the upcoming 
threats, read the security tips provided by various 
channels and, most importantly, take the threat 
seriously to avoid yourself from becoming the 
next victim. For more information, please visit the 
following websites:
	 ”Security Tips“ webpage, 

The Saudi Investment Bank website
	 The National Cyber Security Center, MOI 

website 
	 The Saudi Banks website 

	 Purchasing and Selling: Always purchase your 
smartphone from a trusted vendor. In case you 
are buying a used smartphone, ensure that you 
factory reset the device before using it. Never 
use a jailbroken device. Preinstalled malicious 
applications and tempered operating systems 
can make smartphone insecure and vulnerable. 
When selling your mobile always use a secure-
erase application to delete all personal data 
along with factory reset. Ensure that you erase 
everything from the device and the memory card. 

	 Mobile Applications: Only install applications 
that you actually need, as weakness in any 
installed application can serve as a gateway 
for hackers to penetrate into your mobile. 
Avoid installing applications from 3rd party 
application stores and only use official 
application stores, e.g. Android )Google Play( 
store and Apple )App Store(. 

	 Mobile Features: Smartphones are rich of 
features and various capabilities, which we do 
not normally use. All such features should be 
disabled unless required, e.g. wireless, mobile 
data, Bluetooth, NFC, GPS, hotspot, etc. 
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Be Smarter Than Your Smartphone

Prevailing digital and online economy has 
enabled increased usage of smartphones way 
beyond the basic calling and SMS function. 
Increased computing capability and faster 

telecom services have provided the 
capability to use mobile for merely 

anything that we use to do from a 
desktop computer like online 

shopping, banking, gaming, 
social media, e-mail, 

productivity and office applications. As per 
Communications and Information Technology 
Commission )CITC(, Saudi Arabia has more than 
44 million mobile phone subscribers and 88 
percent rate of smartphone ownership, which 
is almost double the international average of 
smartphone penetrating )Dec 2017(.

Smartphones are blessings in a disguise along 
with ease of transaction, accessibility, improved 
communication, reduced cost of interaction they 
also bring new security risks and challenges. In 
wrong hands and with misuse, smartphones can 
expose personal and confidential information to 
risk. Further, if the device is not secured it can 
lead to financial and data loss as well. Malicious 
applications can enable hackers to hijack, 
control, manage and access all contents of your 
smartphone. They can even remotely enable 
camera or microphones, which can deeply affect 
your privacy.

Smartphone users have to become smart 
along with the technology and they should 
learn and make themselves aware of risks and 

Smartphones are blessings 
in a disguise – if not secured 
effectively they can lead to 
financial risk and can expose 
your private and confidential 
data to hackers.
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عاتبن��ي أح��د األع��زاء حي��ن ذك��رت أن رعاي��ة المؤسس��ات 
لموظفيها ورفع نسبة الكوادر النسائية بينهم تدخل في 
مفه��وم المس��ؤولية االجتماعية. ولإليض��اح فهذه نبذة 

تاريخية عن هذا المفهوم.

خ��رج ه��ذا المفهوم ف��ي الدراس��ات االجتماعية بعد 
نش��ر كت��اب “المس��ؤولية االجتماعي��ة لرج��ل األعمال” 
لمؤلف��ه هاورد بوين في 1953. طرح المؤلف تعريفًا 
للمس��ؤولية االجتماعية على أنه��ا “التزام رجل األعمال 
بأن تك��ون سياس��اته وقراراته واألس��لوب الذي يمارس 
ب��ه أعماله متوائمة م��ع تطلعات وقي��م المجتمع”. إال 
أن��ه منذ ذل��ك الوقت -وم��ع التطور ال��ذي حدث في 
عال��م األعمال- لم يوض��ع تعريف متف��ق عليه، فحتى 
المؤسس��ات التي ُعنيت بتطوي��ر المفهوم ظلت تغير 
تعريفها له بحسب تغير أنماط األعمال وظهور تغيرات 
مهم��ة اكله��زات االقتصادي��ة خالل العقود الخمس��ة 
الماضي��ة. وتعاظم دور مؤسس��ات المجتم��ع المدني 
الت��ي كون��ت وعي��ًا بالخطر البيئ��ي على أنم��اط الحياة 
الحالية، فحتى تس��مية المفهوم تطورت، فتباينت بين 
“المسؤولية االجتماعية للمؤسسات” وبين “مسؤولية 
الش��راكت”، وانتهت إلى مفهوم “االس��تدامة” وهو 
مساهمة مؤسس��ات األعمال في التنمية المستدامة 
التي تفي بمتطلبات الحاضر دون اإلخالل بالمس��تقبل، 
إال أن هذا المفهوم في سياق مؤسسات األعمال ظل 
يدور حول خمسة محاور عامة تنتظر من المؤسسات: 

المؤسس��ة وخدماته��ا  االجتماع�ي: ه��ل  المح�ور 
ُتعن��ى  المجتم��ع؟ ه��ل  حال��ة  تحس��ن  ومنتجاته��ا 
المؤسس��ة ببيئتها االجتماعية؟ ه��ل تنظر إلى آثارها 

اللكية على البيئة؟

المح�ور االقتص�ادي: هل تس��اعد المؤسس��ة على 
انتعاش اقتصادي لبيئتها؟ هل طريقة إدارة أعمالها 
تتوافق مع تطلعات من تخدمهم؟ هل تدار األعمال 

بما يضمن مساهمتها في التنمية المستدامة؟ 
المح�ور البيئ�ي: هل تض��ر أعمال المؤسس��ة بالبيئة 
الت��ي تعم��ل فيها؟ ه��ل تضبط آث��ار التل��وث الناجم 
ع��ن أعمالها؟ هل المؤسس��ة س��باقة في وس��ائل 

المعالجة؟
محور خدمة أصحاب المصلحة: هل تمهد المؤسسة 
طرق التواصل بينها وبين أصحاب المصلحة؟ هل ترعى 
موظفيها وتوفر لهم راحة البال بمفهومها الشامل، 
اكألج��ور والتدري��ب والتطوير وعدال��ة المعاملة؟ هل 
تدار المؤسس��ة بضوابط الحوكمة وااللتزام بتعليمات 
المنظمي��ن لتل��ك الصناعة؟ ه��ل تعمل المؤسس��ة 
بتنافسية مس��ؤولة؟ هل ترعى حقوق المساهمين 

وتدرأ المخاطر عن استثماراتهم؟؟؟
محور العمل الخيري: وهذا العمل طوعي وال تتطلبه 
النظ��م، ويش��مل التبرع��ات وأعم��ال الخير لألنش��طة 

االجتماعية أو للمحتاجين أفرادًا وجمعيات.
النقاش حول المس��ؤولية االجتماعية كثي��رًا ما يختصر 
في العمل الخيري، وإذا ما نوقشت المحاور األخرى يرى 

الكثير ذلك تعسفًا. 
نحتاج إلى فهم أوسع لهذا المفهوم.

عبدالله بن جمعة - رئيس مجلس اإلدارة
البنك السعودي لالستثمار

المسؤولية االجتماعية
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الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

رفيق السفر
اطلب تمويلك الشخصي اآلن واحصل 
على بطاقة الس�فر بإص�دار مجاني 
مضاف�ًا إليه�ا رصيد مجان�ي باكمل 

أرباح السنة األولى من التمويل



تم الدخول إلى
الحساب بنجاح

الخدمات المصرفية الذاتية
Self-service Banking

سـيف”..  “فلكـس  خدمـة 
تجربة بنكية أسرع

س�جل اآلن في الخدمة وفعلها لتتمكن 
من إصدار رمز التفويض لتسجيل الدخول 
إلى حس�ابك إلجراء عملياتك البنكية بدًال 

من الحصول عليه عبر الرسائل النصية


