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اختتام الموسم الثاني من"دیوانیة البنوك السعودیة" في المدینة 

 المنورة
 
 

جددت البنوك السعودیة التأكید على حرصھا على تفعیل دورھا محرك رئیس لالقتصاد الوطني، وشریك 
الذي  النحوموثوق لقطاعات األعمال في المملكة ، والتزامھا بالتطویر المستمر لخدماتھا المصرفیة على 

 یعزز من تجربة العمالء، ویرّسخ السمعة والمكانة المرموقة للقطاع المصرفي السعودي ومتانتھ.

جاء ذلك، خالل الجلسة السادسة من فعالیات دیوانیة البنوك السعودیة، والتي نّظمتھا لجنة اإلعالم والتوعیة 
جزیرة یس التنفیذي والعضو المنتدب لبنك الالمصرفیة األربعاء الماضي في المدینة المنورة، بمشاركة الرئ

نبیل الحوشان، وأمین عام لجنة اإلعالم والتوعیة المصرفیة طلعت حافظ، ورئیس مجموعة الخدمات 
المصرفیة لألفراد في بنك الجزیرة خالد العثمان، وبحضور جمع من رجال وسیدات األعمال واألكادیمیین 

 لشأن االقتصادي والمصرفي في المدینة المنورة.واإلعالمیین واإلعالمیات والمھتمین با

وحول ذلك قال، الحوشان أن البنوك السعودیة نجحت خالل مسیرتھا من بناء مكانة ریادیة ضمن قطاع 
الصناعة المصرفیة العالمیة، وتمكنت وبتوجیھ من مؤسسة النقد العربي السعودي من بلورة منظومة 

منتجات المصرفیة، استناداً إلى البنیة التحتیة المصرفیة المتینة، متقدمة وفائقة الجودة من الخدمات وال
وحزمة األنظمة والتشریعات التنظیمیة المتكاملة، فضالً عن النقلة النوعیة التي أحدثتھا ضمن ما یعرف 
بالمصرفیة الرقمیة والتي تتصّدر الیوم قائمة األولویات االستراتیجیة للبنوك السعودیة، مواكبةً للتطور 

، 2030المتسارع الذي تشھده الصناعة المصرفیة وأدواتھا، على النحو الذي یتماشى ورؤیة المملكة 
 وتطلعات القیادة الحكیمة في تطویر القطاع المالي.

واعتبر، الحوشان أن النھج الذي تتبناه البنوك الیوم على صعید تطویر منتجاتھا وخدماتھا المصرفیة، 
الحیوي الذي تضطلع بھ للوفاء بمسؤولیاتھا االجتماعیة، والذي تسعى إلى یتوازى بشكل رئیس مع الدور 

ترجمتھ من خالل مجموعة واسعة من المبادرات التي لم یحظ الكثیر منھا بالتغطیة واإلبراز اإلعالمي 
المالئم، مما یفّسر في جانب منھ، تلك النظرة السلبیة وغیر المنصفة بحق البنوك في ھذا السیاق، على 

غم من حجم التغییر اإلیجابي الذي ترتب على مجموعة البرامج المجتمعیة التي یجري تنفیذھا من قبل الر
 البنوك سواء المشتركة منھا أو حتى الفردیة التي یتم تنفیذھا من قبل كل بنك على حدا.

وظائف، ال إلى ذلك، أشار الحوشان إلى الخطوات السبّاقة التي قطعتھا البنوك السعودیة في مجال توطین
واستقطاب الكوادر الوطنیة، وبناء جیل من القیادات المصرفیة واإلداریة والمالیة، والتي تمكنت بفضل 
كفاءتھا من تبوأ المواقع الرفیعة سواء ضمن مؤسسات القطاع المصرفي أو خارجھ، وكان لھا الدور في 

 ھا جمیعاً.قیادة المؤسسات الوطنیة لتحقیق المزید من اإلنجازات التي نفخر ب

من جھتھ، أكد الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لبنك الجزیرة نبیل الحوشان على أن البنوك السعودیة 
تتطلع باھتمام بالغ إلى مد وتوثیق جسور التواصل بینھا وبین النخب المجتمعیة بھدف سد الفجوة القائمة 

وسیلة لعرض الحقائق وإزالة أي التباسات بین الجانبین من ناحیة، وترسیخ لغة الحوار وتبادل اآلراء ك
ً شكره وتقدیره للحاضرین  تمس أداء البنوك السعودیة، ومساھماتھا كمؤسسات وطنیة مرموقة، موجھا



على تلبیتھم الدعوة، وما قدموه من آراء ومرئیات ذات قیمة وجدیرة بتبنیھا من قبل البنوك لغرض تحسین 
 ورفع جودة األداء.

ین عام لجنة اإلعالم والتوعیة المصرفیة طلعت حافظ، أن "الدیوانیة" تمكنت وعبر من ناحیتھ، قال أم
جلساتھا المتعاقبة في عدة مدن ومناطق، من النجاح في توفیر منصة حواریة وتفاعلیة ممیزة، بفضل ما 

 يأتاحتھ من أرضیة مشتركة لعرض القضایا واآلراء ذات الصلة بالنشاط المصرفي واالقتصادي والمجتمع
للبنوك، في أجواء تتسم بالشفافیة والصراحة والحوار المسؤول، الھادف إلى توضیح الحقائق، واستعراض 

 األفكار اإلیجابیة إلثراء تجربة البنوك ودعمھا في تقدیم ما یتطلع إلیھ المجتمع من مختلف شرائحھ.

من القضایا وشھدت الجلسة الحواریة استعراض وجھات نظر الحضور ومداخالتھم حیال جملة 
والمواضیع والنشاطات المتصلة بالبنوك السعودیة في المدینة المنورة، وتحدیداً فیما یخص دعم وتمویل 
قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة، والمشاریع السیاحیة والترفیھیة، وبرامج ریادة األعمال، والتسھیالت 

ث العلمي، وكذلك جھود البنوك السعودیة المقدمة لرجال وسیدات األعمال، والتوظیف وتبني كراسي البح
 في مجال خدمة المجتمع، والبرامج التثقیفیة المالیة والمصرفیة واالقتصادیة.

وتأتي جلسة المدینة المنورة، لتسدل الستار على فعالیات الموسم الثاني من دیوانیة البنوك السعودیة، والتي 
وشملت في موسمھا األول كالً من مدینة  2018في عام  كانت لجنة اإلعالم والتوعیة المصرفیة قد أطلقتھا

كل من مدینة بریدة بمنطقة  2019الریاض، وجدة والدمام، فیما شمل الموسم الثاني منھا وخالل عام 
 القصیم، وأبھا في منطقة عسیر، وأخیراً المدینة المنورة.
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