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.1المقدمة :
يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة،
وإدارة
األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .و باعتبار البنك رائداً في
تقديم
الخدمات المصرفية ،فإننا نركز على مستقبل المملكة العربية السعودية و منطقة الشرق األوسط  .و
نؤمن بأن
نجاح أعمالنا يعتمد على استدامة البيئات والمجتمعات واالقتصادات التي نعمل فيها ،وفي االعتراف
بها على الصعيد الوطني والريادة في مجال المساهمة في التنمية المستدامة

و كمؤسسة مال ية كبرى ،تتطلب أنشطتنا استخدام الموارد الطبيعية و التعامل مع النفايات
واالنبعاثات ،سواء بصورة مباشرة عبر عملياتنا أوبشلك غير مباشر من خالل سلسلة القيمة لدينا .نحن
نسعى إلى إدارة اآلثار البيئية لدينا والمخاطر والفرص من أجل خفض تلكفة ممارسة األعمال التجارية،
لتعزيز العوائد للمساهمين على المدى الطويل ،وحماية البيئة التي نعمل بها واألفراد الذين
يعتمدون على ذلك.

ونحن ندرك أيضا أننا كواحدة من الشراكت ذات السمعة الطيبة في منطقتنا ،لدينا دور نلعبه للتأثير
على السلوكيات والممارسات البيئية من عمالئنا والموردين والشراكء.
في هذا الصدد ،فإن واحدة من المجاالت ذات األولوية لدينا صممت لتحقيق نتائج أكثر استدامة عبر
موقعنا نفوذ هو المساعدة على إيجاد حلول للتحديات البيئية.
والغرض من هذه السياسة هو مساعدتنا في التحسين المستمر ألدائنا البيئي ودمج اإلدارة البيئية
المعترف بها

.2النطاق
تغطي هذه السياسة البيئية جميع عمليات البنك (المباشرة) وسلسلة القيمة لدينا (غير
المباشرة).وهي تشمل ،على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر ،التقليل من اآلثار البيئية المباشرة
وغير المباشرة لدينا بما في ذلك استخدام الطاقة وتغير المناخ ،واستخدام المياه والنفايات والتنوع
البيولوجي.
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.3االلتزام البيئي
نحن ملتزمون باالمتثال ،و مطابقة المتطلبات البيئية المعمول بها حسب السياسات في المملكة
العربية السعودية.
ونحن نعترف أن تغير المناخ سوف يخلق تغييرات كبيرة على طبيعة البيئة مما سيكون له عواقب
اجتماعية ووفقا لذلك فإننا نشارك عمالئنا ،والمنظمين ،والمجتمعات المحلية ،والجهات المعنية األخرى
لتشجيع فهم وإدارة قضايا تغير المناخ

 .4إدارة اآلثار البيئة المباشرة لعملياتنا
نحن ملتزمون إلدارة اآلثار البيئية المباشرة من خالل األنشطة التالية:
•المراقبة ،والحد ،و اإلبالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من استخدام الطاقة و انبعاثات غازات
االحتباس الحراري ،و استهالك الورق ،و استهالك المياة و النفايات.
•إدارة النفايات الناتجة عن العمليات التجارية لدينا وفقاً لمبادئ الحد من النفايات ،و إعادة االستخدام
والتدوير ،حسب ما تكون التلكفة فاعلة.
•إدارة عملياتنا التجارية لمنع التلوث.
•االستثمار في تقنيات كفاء استخدام الطاقة ،مع االهتمام بقضايا البيئة و أداء الطاقة في شراء
وتصميم و تجديد المباني المستخدمة ،حيثما اكن ذلك مناسباً لتطبيق األدوات المعترف بها محلياً و
دولياً

 .5إدارة التأثيرات البيئة لسلسلة التوريد الخاصة بنانحن نهدف للعمل مع موردينا حسب
أثرهم اإليجابي على األداء البيئي ،و ضمان ما يلي:
•تؤخذ المعايير البيئية في الحسبان عند شراء السلع و الخدمات.
•لدينا موردين مهتمين تحديداً بالقضايا البيئية ،االجتماعية و األخالقية ،المخاطر و الفرص المتعلقة
بالعمليات و المنتجات.
•موردينا يعملون حسب المعايير المعترف بها دولياً من الناحية العملية.
•ارتفاع النفقات الخاصة بنا و مخاطر الموردين ،يتم التحكم بها عبر أنظمة إدارة يمكنها معالجة القضايا
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المرتبة بالمخاطر و الفرص.
•هذه األنظمة توفر اإلدارة الفعالة لألداء و التحسين.
و نحن نسعى إلى استخدام الموردين الذين يشاركوننا التزامنا بتبني أفضل المعايير و التحسين المستمر
و باإلضافة إلى ذلك نحن ننخرط مع الموردين-ضمن فئات محددة -للحد من اآلثار البيئية من العناصر
التي نستخدمها

السياسات البيئية

4

 .6إدارة المخاطر البيئية المرتبطة باإلقراض واالستثمار
نحن نعترف أن الشراكت التي نقرضها و نستثمر فيها قد يكون لها تأثير على البيئة ،كما أن
فهمنا للمخاطر البيئيةيزداد ،و نحن سنسعى باستمرار لتعزيز عمليات الحوكمة لدينا و أساليب
إعداد التقارير و تدريب موظفينا لضمان تعزيز سياسات و إجراءات إدارة المخاطر .إن إلتزامنا هو
لدمج االعتبارات البيئية في عمليات اتخاذ القرارات االستثمارية وذلك تمشياً مع المعايير الخارجية
التي نلتزم بها

 .7الحلول البيئية من خالل المنتجات والخدمات
ونحن نقدم المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي يمكن لعمالئنا االستفادة منها على نحو
يقلص هدر الطاقة،وخاصة في التنقل ،واستهالك الموارد مثل الورق والحبر ،وبالتالي تقليل
اآلثار البيئية

 .8التوعية والدعوة
ونحن نسعى لضمان أن الموظفين يفهمون أهمية إدراج البيئيةاالعتبارات في أنشطة
األعمال اليومية من خالل األنشطة التالية:
 جذب موظفينا من خالل االتصاالت العادية لزيادة فهمهم للقضايا البيئية.
•تقديم التدريب واألدوات والقوالب حسب االقتضاء ،لقياس و إدارة التأثيرات البيئية.
•الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تساعد الموظفين جعل بيئة الخيارات ودية خارج
العمل.
•خلق وإدارة أماكن العمل التي تعكس التزامنا لرعاية لدينا البيئة وعلى وجه الخصوص ،لكفاءة
اإليكولوجية

 .9الحكم واإلبالغ
المسؤولية النهائية عن أدائنا البيئي تقع لدينا على عاتق الرئيس التنفيذي و مجلس اإلدارة .فرق
اإلدارة لدينا عليها مسؤولية إدارة التأثيرات البيئية و المخاطر و الفرص.
للوفاء بالتزاماتنا سنقوم بما يلي:
• سيقدم الرئيس التنفيذي و مجلس اإلدارة باإلشراف و مراجعة السياسات البيئية و األداء ،و
تخصيص المواردالالزمة لضمان الفعالية و التنفيذ.
•وضع و رصد األهداف الرئيسية إلدارة األداء البيئي لدينا على األقل سنويا.
•التواصل داخليا و خارجيا حسب سياستنا البيئة بناء على أداء منتظم و تشجيع التغذيةالراجعة.
•العمل جنباً إلى جنب مع موظفينا و شراكء الخدمة و الموردين و الشراكت المقترضة لتعزيز
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تحسين األداءالبيئي.

 .10مراجعة هذه السياسة
و سيتم استعراض هذه السياسة لك سنتين

السياسات البيئية

6

