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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
�أق ��دم لك ��م تقري ��ر اال�ستدامة لعام  2013للبنك ال�سعودي لال�ستثمار وال ��ذي ن�ستعر�ض فيه ما حققناه من تقدم
ف ��ي مج ��ال االلت ��زام باال�ستدام ��ة والأهداف الت ��ي تمثل ر�ؤيتن ��ا للنجاح على الم ��دى البعيد .ومع نم ��و عمالئنا
ركزن ��ا ب�ش ��كل �أكث ��ر م ��ن �أي وقت م�ضى على الآثار بعيدة المدى التي يمكنن ��ا �أن نحدثها على النمو في المملكة
العربي ��ةال�سعودي ��ة.
ويمثل ر�ضا العمالء والموظفين بالإ�ضافة �إلى ال�شفافية والحوكمة �أ�س�س �أولوياتنا
الت�شغيلية .وقد تميز عام  2013بنمو خدماتنا وتو�سعها �إلى جانب تطوير �آليات
الإدارة الداخلية التي تدعم التعامل مع �أ�صحاب الم�صلحة .ومن وجهة نظر �إدارة
اال�ستدامة ،فقد �أجرينا تقييم ًا للأهمية المادية لتحديد �أهم المو�ضوعات بالن�سبة
للبنك و�أ�صحاب الم�صلحة وترتيبها ح�سب �أولويتها ،مما يمثل خطوة مهمة لنمو
برنامجنا الخا�ص ب�إدارة اال�ستدامة.

وب�صفتنا من الرواد في المملكة العربية ال�سعودية ،فنحن ملتزمون بالريادة في
العمل الم�صرفي وتحقيق ر�ؤيتنا لال�ستدامة .ف�إدارة اال�ستدامة ت�ؤدي دور ًا مهما في
التعامل مع المحاور االقت�صادية والبيئية واالجتماعية لأدائنا و�إ�ستراتيجيتنا .و�إنني
لأفخر بتقديم تقرير اال�ستدامة الثالث كما �أدعوكم للعمل معنا في تحقيق ر�ؤيتنا
لعمل م�صرفي �أف�ضل.
عبداهلل بن �صالح بن جمعة
رئي�س مجل�س الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
ي�سرني �أن �أقدم لكم تقرير اال�ستدامة لعام  2013للبنك ال�سعودي لال�ستثمار.
مع ما ت�شهده المملكة العربية ال�سعودية من تطور ونمو متوا�صل ،ف�إن البنك ي�ؤدي
دور ًا مهم ًا لتلبية احتياجات عمالئه والمجتمعات التي يعمل بها ب�صفته م�ؤ�س�سة
مالية كبرى .وقد وا�صلنا تطوير وتح�سين منتجاتنا لنواكب التغيرات االجتماعية
واالقت�صادية والتقنية ل�ضمان التنمية الم�ستدامة.

كما �أثبتنا قدرة متزايدة على الم�ساهمة في المجالين الإجتماعي والبيئي� ،إذ نعتبر
�أن من م�س�ؤوليتنا االجتماعية �أن نثري مجتمعاتنا المحلية ون�ساهم في تطور المملكة
العربية ال�سعودية .وقد وا�صلنا دعم الم�شاريع االجتماعية في مجال التوعية البيئية
وتطوير الثقافة المالية.

فاال�ستدامة تمكننا من النظر �إلى ما نحدثه من �آثار من عدة جوانب .وت�ستند �إدارة
اال�ستدامة �إلى �إدارتنا االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وتبين �أداءنا والتزاماتنا
لجميع �أ�صحاب الم�صلحة.

�أما في الجانب البيئي ،فقد نجحنا في خف�ض تكاليف الماء والكهرباء لكل موظف
دائم من موظفي البنك .كما ا�ستثمرنا في �آليات توفير الورق وعملنا على الحد من
ا�ستهالكنا للوقود للم�ساعدة في المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة.

ويعر�ض تقرير عام � 2013إطار اال�ستدامة الخا�ص بنا – الذي يقوم على خم�س
ركائز – والذي يوجه جميع �أعمالنا .وهذه الركائز هي :التكليف والنمو والرعاية
والحفظ والعون ،وقد در�سنا �أداء اال�ستدامة لعام  2013وحددنا المجاالت التي
تحتاج �إلى موا�صلة التح�سين والتطوير.

و�إنني �إذ �أفخر بالخطوات التي اتخذناها في عام � ،2013أتطلع �إلى موا�صلة جهودنا
في ال�سنوات القادمة؛ فنحن نرحب دائم ًا بالمالحظات والأفكار المتعلقة بالجهود
التي نبذلها كي ن�صبح �أكثر ا�ستدامة.

كما حققنا خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية تقدم ًا كبير ًا ك�أحد رواد القطاع المالي
في المملكة العربية ال�سعودية ،فنحن اليوم نوفر �إمكانية �أف�ضل للح�صول على
التمويل ،وعدد ًا �أكبر من الفروع المخ�ص�صة لذلك ،وات�سعت قاعدة عمالئنا �أكثر
من �أي وقت م�ضى .كما ت�شمل الإنجازات المهمة التي حققناها في عام 2013
خف�ض تكاليف الت�شغيل وزيادة �صافي الدخل وتحقيق التوازن في ميزانياتنا وزيادة
�أ�صولنا .كما حقق البنك نمو ًا كبير ًا بان�ضمام �أكثر من ( )150موظف ًا جديد ًا �إلى
�أ�سرة البنك ال�سعودي لال�ستثمار.
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م�ساعد محمد المنيفي
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نظرة سريعة على
البنك السعودي لالستثمار
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي لال�ستثمار عام 1976م ك�شركة م�ساهمة عامة بموجب مر�سوم ملكي ويقع مقره الرئي�سي
في الريا�ض.
ويدي ��ر البن ��ك ثماني ��ة و�أربعي ��ن فرع� �اً و�أحد ع�شر ق�سم� �اً لل�سيدات ويبلغ عدد ف ��روع البنك ثماني ��ة واربعين فرعاً
�إ�ضافة �إلى �أحد ع�شر ق�سماً لل�سيدات موزعة على جميع �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية .ويقدم البنك مجموعة
كبي ��رة م ��ن المنتج ��ات والخدم ��ات التقليدي ��ة والمنتجات والخدم ��ات الم�صرفي ��ة المتوافقة مع �أح ��كام ال�شريعة
الإ�سالمي ��ة للأف ��راد ولل�شركات ،ومنها المن�ش�آت ال�صغي ��رة ومتو�سطة الحجم ،وذلك من خالل المكتب الرئي�سي
للبنك ومن خالل �شبكة من الفروع المنت�شرة في �أنحاء المملكة .كما يقدم البنك حلو ًال م�صرفية لما يزيد على
( )1900من�ش�أة في المملكة العربية ال�سعودية.
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تقييم الجوانب الجوهرية
يحدد تقييم الجوانب الجوهرية الق�ضايا الأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة للبنك .ويوفر
�إط��ار ًا لتحديد الق�ضايا الرئي�سية وترتيبها ح�سب �أولويتها .وفيما يتعلق بالبنك،
فالجوانب الجوهرية ت�شمل المجاالت ذات الت�أثير المبا�شر على قدرته على �إيجاد
القيم االقت�صادية والبيئية واالجتماعية بالن�سبة �إلى البنك و�أ�صحاب الم�صلحة
والمجتمع ككل �أو المحافظة عليها �أو �إنقا�صها.
وبناء على ما �أنجزناه في عام  ،2012قمنا في عام  2013باتباع الإ�صدار الرابع
من المبادرة العالمية لإعداد التقارير ( )GRI – G4بو�ضع تقييم �شامل للأهمية
المادية� .إن هذا التقييم يتيح لنا تحديد الق�ضايا الأكثر �صلة بالعمليات المتوا�صلة
للبنك وا�ستدامته بوجه عام �أكثر من �سواها .وي�ستند تقييم عام  2013على العمل
مع م�ساهمي البنك ونظرائه في القطاع والقيا�س الدولي لأداء البنوك التجارية
و�إر�شادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير وم�ؤ�شر التناف�سية ال�سعودي.

GRI
G4–18

وقد حدد البنك ال�سعودي لال�ستثمار ثالث فئات �أ�سا�سية لتقييم الجوانب الجوهرية
على النحو التالي:
)1جوانب جوهرية مرتفعة :الق�ضايا التي لها �أو قد يكون لها ت�أثير كبير على
�أ�صحاب الم�صلحة و�إ�ستراتيجية العمل على حد �سواء.
)2جوانب جوهرية متو�سطة :الق�ضايا التي قد ت�ؤثر �إما على الم�ساهمين �أو على
�إ�ستراتيجية العمل.
)3جوانب جوهرية جزئية :الق�ضايا المهمة ولكنها تعد ذات ت�أثير محدود �أو جزئي
على �أ�صحاب الم�صلحة �أو �إ�ستراتيجية العمل.

GRI
G4–19

جدول الجوانب الجوهرية

االستدامة
ت � ��رك � ��ز اال�� � �س� � �ت � ��دام � ��ة ال � �م � ��ؤ� � �س � �� � �س � �ي� ��ة ف� � ��ي ال � �ب � �ن� ��ك ال� � ��� � �س� � �ع � ��ودي ل �ل�ا� � �س � �ت � �ث � �م ��ار ع � �ل� ��ى الأخ� �ل��اق � � �ي� � ��ات
وال� � �ح � ��وك� � �م � ��ة وم� � ��� � �ش � ��ارك � ��ة ال � �م� ��وظ � �ف � �ي� ��ن وال � �ت � �م � �ي� ��ز ال � �ع � �م � �ل� ��ي .وت � �ع � �م� ��ل « م� � � �ب � � ��ادئ ال� �م� ��� �ص ��رف� �ي ��ة
المبنية علي القيم » على توجيه �إطار اال�ستدامة الخا�ص بنا ومناهج �إ�شراك �أ�صحاب الم�صلحة .وكم�ؤ�س�سة تركز
على العميل ،نعتبر الم�شاركة محور تطلعاتنا الخا�صة باال�ستدامة .ومن خالل رحلة البنك في طريق اال�ستدامة
نكت�شف فر�صاً لتح�سين طريقة عملنا بدمج الأداء والإ�ستراتيجية والتعامل معهما.
فاال�ستدامة الم�ؤ�س�سية بالن�سبة لنا هي ال�سبب ال��ذي يدعونا لإع��ادة النظر في
�أعمالنا اليومية و�إعادة تقييم ت�أثيرنا على العالم ب�صفتنا م�ؤ�س�سة مالية .وقد �أثبتت
اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية �أنها الأداة الإدارية التي تمكننا من �صياغة طريقتنا في العمل
الم�صرفي .و�أدت �أفكارنا المتعلقة بدور العمل الم�صرفي في المجتمع و�أفكارنا
المتعلقة بالقيمة الم�ضافة للم�ؤ�س�سات المالية �إلى و�ضع �إط��ار للعمل الم�صرفي
المبني على القيم – وهي مجموعة من المبادئ الخا�صة بالعمل الم�صرفي تعزز
حماية البيئة والعدالة االجتماعية والربحية المالية في �آن واحد.
ويمثل هذا التقرير تقرير اال�ستدامة الثالث للبنك .وقد �أنجزنا منذ �إ�صدار التقرير
الأول ع��دد ًا من التح�سينات الرئي�سية من �أهمها و�ضع �إ�ستراتيجية اال�ستدامة
الم�ؤ�س�سية بعنوان العمل الم�صرفي المبني على القيم .والعمل الم�صرفي المبني
على القيم نهج �إ�ستراتيجي يدمج قيم حماية البيئة والعدالة االجتماعية والربحية
المالية في �صميم عملنا الم�صرفي.
كما يت�ضمن العمل الم�صرفي المبني على القيم �إدراكنا لم�س�ؤولية �إدارة مبادئنا
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية على نحو يت�سم باال�ستدامة ويمثل طريقة جديدة
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للعمل الم�صرفي يجمع بين مبادئ العمل الم�صرفي المتوافق مع ال�شريعة والتفكير
باال�ستدامة على نحو �إ�ستراتيجي �إل��ى جانب القدرة على التكيف با�ستمرار مع
الم�ستجدات االجتماعية واالقت�صادية في هذا العالم المتبدل المتجه نحو العولمة.

مبادئ المصرفية
المبنية علي القيم
•  تعزي ��ز االبت ��كار والقي ��ادة عن طري ��ق الحوار لخدم ��ة المجتمع بطريقة
�أف�ضل.
•  تبني القيم والفر�ص التي يقدمها العمل الم�صرفي المتوافق مع ال�شريعة
لت�شجيع العمل الم�صرفي الأخالقي.
•  توخي العدل والإن�صاف في العمل لبناء عالقات تت�سم باالنفتاح والثقة.
•  تبادل خبراتنا المالية مع العمالء والمجتمع ككل لتحقيق الريادة المالية
الم�ستدامة.

GRI
G4–20

جوانب جوهرية مرتفعة

جوانب جوهرية متوسطة

جوانب جوهرية جزئية

ثقة العميل وحمايته

م�شاركة المجتمع

التنوع وال�شمول

الثقافة وال�سلوك الأخالقي

حقوق العمالء والموظفين

�سمعة اال�سم التجاري

الحوكمة والم�ساءلة

خف�ض اال�ستهالك

االبتكار

التنظيم واالمتثال

ال�شفافية والإف�صاح

تمويل الم�شاريع

الخدمات والمنتجات

مكافحة الر�شوة والف�ساد وغ�سيل الأموال

الأداء المالي الم�ؤ�س�سي

ال�شمول المالي

ا�ستقرار النظام المالي

م�شاركة الموظفين

ال�سعودة

التدريب والتعليم

GRI
G4–21

الجوانب الجوهرية المرتفعة:
•  ثقة العميل وحمايته :ي�ؤدي فقدان ثقة العميل وعدم حماية الخ�صو�صية
والأمن �إلى خ�سارة كبيرة في الثقة و�سمعة اال�سم التجاري وق�ضايا محتملة تتعلق
بالم�س�ؤولية.
•  الثقافة وال�سلوك الأخالقي :قد تترتب على الممار�سات غير الأخالقية وعدم
االلتزام بثقافة العمل الخا�صة بالبنك ق�ضايا كبيرة تتعلق بالم�س�ؤولية وربما
الحجز على الأعمال �أو المنتجات و الخدمات �أو �إيقافها.
•  الحوكمة والم�ساءلة :تتطلب الحوكمة والم�ساءلة ال�صحيحتان �إدارة �صحيحة
و�سليمة .ويمكن �أن ي�ؤدي الق�صور في الحوكمة �إلى �سوء الإدارة �أو الف�ساد �أو
االحتيال �أو غير ذلك من الأن�شطة التي تم�س مبادئ البنك و�أن�شطته.
•  التنظيم واالمتثال� :إن االمتثال للنظم القانونية والتنظيمية الدولية والوطنية
والمحلية يحد من المخاطر والم�س�ؤولية وي�ضمن كفاءة الإدارة وفاعليتها.
•  الخدمات والمنتجات :ت�شكل الخدمات التي تت�سم بالجودة العالية و�سهولة
الو�صول �إليها والتنوع جزء ًا كبير ًا من م�صدر �إيرادات البنك ودخله .و�ضمان
المحافظة على المنتجات والخدمات ،والتو�سع فيه �أمر بالغ الأهمية و�إال فقد

البنك قدر ًا كبير ًا من �إيراداته.
•  الأداء المالي الم�ؤ�س�سي :الأداء المالي للبنك �أمر �أ�سا�سي ال�ستقراره المالي،
كم �أن النمو والربحية الم�ستمران هما الأ�سا�سان اللذان يقوم عليهما العمل
الم�صرفي.
•  ا�ستقرار النظام المالي :ي�ستند الأداء االقت�صادي الدولي والوطني والإقليمي
�إلى العمل الم�صرفي الفعال والم�ستدام .ورغم �أن النظام المالي خارج تمام ًا عن
�سيطرة البنك� ،إال لأن ت�أثيره المحتمل على العمل الم�صرفي كبير جداً.
•  ال�سعودة :تما�شيا مع م�ساعي توطين الوظائف وتح�سين فر�ص التوظيف ،تمثل
ال�سعودة �إحدى �أولويات البنك؛ �إذ يتطلع �إلى تنفيذ �إ�ستراتيجية التنمية الوطنية
وتحقيق �أه��داف الحكومة ال�سعودية .كما �أن الف�شل في تحقيق الأه��داف قد
تترتب عليه غرامات �أو توقف العمل؛ مما يم�س باال�سم التجاري للبنك �أو ي�ؤدي
�إلى خ�سائر مالية.

البنك ال�سعودي لال�ستثمار تقرير اال�ستدامة
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مشاركة أصحاب المصلحة
تعد م�شاركة �أ�صحاب الم�صلحة جزء ًا مهم ًا من �إ�ستراتيجية اال�ستدامة الخا�صة بنا،
فهي تمكننا من التعرف على �أهم الق�ضايا بالن�سبة �إلى جميع �أ�صحاب الم�صلحة
وموا�صلة تعديل وتطوير منتجات �أو خدمات �أو عمليات جديدة من �ش�أنها �أن تعزز
عملياتنا.

ويعمل البنك ال�سعودي لال�ستثمار على �إ�شراك �أ�صحاب الم�صلحة ب�صورة منتظمة،
فلدينا عدد من الآليات المعمول بها لإ�شراك عمالئنا وموظفينا وم�ساهمينا وبيئتنا
بوجه عام ،كما ندر�س حاجاتهم وق�ضاياهم بالتف�صيل .ومن هنا ،ف�إننا نتطلع �إلى
تطوير ا�ستجابة تلبي تلك الحاجات على �أف�ضل وجه.

GRI
G4–24

GRI
G4–19

GRI
G4–20

GRI
G4–21

الجوانب الجوهرية المتوسطة:
•  م�شاركة المجتمع :كجزء من �إ�ستراتيجية البنك وتما�شي ًا مع �أف�ضل الممار�سات
الدولية ،ف�إن لم�شاركة المجتمع ودعمه �أولوية لتح�سين الرفاه االجتماعي وبناء
القدرات المحلية واال�ستفادة من اال�سم التجاري للبنك ال�سعودي لال�ستثمار.
•  حقوق العمالء والموظفين :ي ��ؤدي احترام الحقوق الإن�سانية والتجارية
لأ�صحاب الم�صلحة �إلى تعظيم الحماية الم�ؤ�س�سية وال�شخ�صية على حد �سواء.
وبتطبيق �أف�ضل الممار�سات عند مراعاة هذه الحقوق ،ي�ضمن البنك االمتثال
على ال�صعيدين المحلي والدولي ويحد من �أية م�س�ؤوليات �أو مخاطر محتملة في
المجال القانوني �أو المالي �أو في مجال الت�سويق.
•  خف�ض اال�ستهالك :قد ت�ؤدي التغيرات البيئية ،وخا�صة في المملكة العربية
ال�سعودية حيث يتوقع زيادة في درجات الحرارة ونق�ص ًا في توفر المياه� ،إلى
ترك �آثار �سلبية على كافة �أ�صحاب الم�صلحة .وعليه فقد اعتبر البنك الحفاظ
على البيئة وتقليل المخلفات من �أهم �أولوياته ،وذلك �إدراك ًا منه بدوره في خف�ض
م�ستويات ا�ستهالك المواد والموارد.
•  ال�شفافية والإف�صاح :نظر ًا للدور الكبير الذي ي�ؤديه البنك ال�سعودي لال�ستثمار
في االقت�صاد المحلي والوطني ،ف�إن عملية �إعداد التقارير المت�سمة بال�شفافية
تعزز الثقة وتزيد فر�ص اال�ستثمار المتاحة للبنك كما تح�سن العالقات مع
�أ�صحاب الم�صلحة.
•  مكافحة الر�شوة والف�ساد وغ�سيل الأم��وال� :إن الر�شوة والف�ساد وغ�سيل
الأم��وال يمكن �أن ت�ؤثر ت�أثير ًا �سلبي ًا على مالية البنك والم�ساهمين و�أ�صحاب
الم�صلحة كذلك.
•  ال�شمول المالي� :إن زيادة �إمكانية الح�صول على التمويل لي�شمل المملكة العربية
ال�سعودية ب�أكملها امر مهم للمجتمعات المحلية في المناطق النائيةكما هو مهم
�أي�ض ًا للتو�سع في مجاالت عمل البنك و�ضمان و�صوله �إلى ال�سوق.
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•  م�شاركة الموظفين� :إن اال�ستجابة لحاجات الموظفين ت�ساعدنا على ا�ستقطاب
�أف�ضل الكفاءات واالحتفاظ بها في البنك .فتلبية حاجات الموظفين و�إتاحة
الفر�صة لهم للتعبير عما ي�ساورهم ،تمكن البنك من �ضمان ا�ستقرار ر�أ�س المال
الب�شري بقدر �أكبر.
•  التدريب والتعليم :ي�ؤدي تدريب العاملين وتطويرهم �إلى تح�سين قدراتهم
وقدرات البنك على حد �سواء ،كما ي�شجع على االحتفاظ بالموظفين الم�ؤهلين
وتنمية القدرات المحلية والوطنية في المملكة؛ وذلك تما�شي ًا مع �إ�ستراتيجية
التنمية الوطنية.

الجوانب الجوهرية الجزئية:
•  التنوع وال�شمول� :إن تعزيز البيئة التي تت�سم بالتنوع وال�شمول في البنك ي�شجع
على االبتكار وي�سهل العمل الجماعي والتعاون.
•  �سمعة اال�سم التجاري� :إن �ضمان المحافظة على اال�سم التجاري للبنك
وتح�سينه يعزز القيم الم�صرفية والح�صة ال�سوقية وي�سهل الدخول �إلى �أ�سواق
جديدة.
•  االبتكار :ي�ؤدي تطوير منتجات وتقديم ت�سهيالت وخدمات م�صرفية جديدة �إلى
تعزيز النمو في البنك والو�صول �إلى �أ�سواق جديدة �أو مجاالت عمل غير م�ستغلة
ب�صورة كافية .كما يمكن للبنك من خالل االبتكار �أن يكت�سب �أو يحافظ على
�سمعة الريادة على ال�صعيد الوطني �أو الدولي.
•  تمويل الم�شاريع� :إن تحديد ال�سيا�سات والإج� ��راءات ال�لازم��ة للحد من
المخاطر و�إدارة الدين ومراقبة �أن�شطة الم�شاريع الممولة من البنك وتطوير تلك
ال�سيا�سات والإجراءات ي�ضمن الحد من المخاطر والم�س�ؤولية ويحمي البنك من
الإدارة المالية غير الم�س�ؤولة واال�ستثمارات غير ال�صحيحة.

GRI
G4–25

GRI
G4–26

GRI
G4–27

أصحاب المصلحة

كيفية إشراكهم

الحاجات  /القضايا

استجابتنا

العمالء

 •الفروع
 •مركز االت�صال
 •ال �خ��دم��ات ال�م���ص��رف�ي��ة عن
طريق الأجهزة المحمولة
 •�شبكات التوا�صل االجتماعي
 •مديرو العالقات

 •المنتجات المبتكرة
 •الدعم الجيد على مدار ال�ساعة
 •ال��خ��دم��ات ال�م���ص��رف�ي��ة الآم �ن��ة
وال�سهلة
 •الأمن و�إمكانية الو�صول �إلى الودائع
 •التوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية

 •خدمة FLEXX

 •برنامج المكاف�آت وااو
 •الح�سابات الم�صرفية ال�شخ�صية
 •التوافق مع ال�شريعة وموافقة اللجنة ال�شرعية
 •التغذية الراجعة من العمالء واقتراحاتهم
 •برنامج �أ�صيل

الموظفون

 •ا�ستطالع م�شاركة الموظفين
 •التدريب والتطوير
 •االجتماعات المنتظمة
 •مراجعات الأداء ال�سنوية
 •م �ك �ت��ب خ���دم���ات ال� �م���وارد
الب�شرية

 •الم�ساواة والإن�صاف
 •ال�صحة
 •ال�سالمة في مكان العمل
 •اال�ستماع لهم
 •الراتب والمنافع
 •التطور الوظيفي
 •التدريب

 •توفير خدمة �س�ؤال الموارد الب�شرية()ASK HR
 •ا�ستطالع اتجاهات الموظفين
 •مبادرة وقفات �إبداعية “”Creative Mornings
 •�إطالق التعليم الإلكتروني
 •�أكاديمية البنك ال�سعودي لال�ستثمار
 •برنامج “�شكرا”
 •برنامج اقتراحات الموظفين “فكرتي”

الم�ساهمون

 •االجتماع ال�سنوي العام
 •اجتماعات مجل�س الإدارة
 •التقرير المالي ال�سنوي

 •الربحية والنمو
 •العوائد المالية واال�ستدامة
 •�سمعة الم�ؤ�س�سة
 •الحوكمة الم�ؤ�س�سية ال�سليمة

 •تعزيز قدرات �إدارة المخاطر
 •التطوير الم�ستمر لإطار الحوكمة الم�ؤ�س�سية
 •نمو �صافي الدخل

البيئة

ت�أثيرنا من خالل ما يلي:
 •ا�ستخدام المياه والكهرباء
 •�إنتاج النفايات
 •�إنتاج انبعاثات الغاز

 •المبادرات البيئية التي ت��ؤدي �إلى
ال�ح��د م��ن ا��س�ت�خ��دام (ال�م�ي��اه –
الكهرباء – النفايات – انبعاثات
الغاز)
 •تح�سن قيا�س ا�ستهالك الموارد

 •تخفي�ض ا�ستخدام المياه والكهرباء
 •مبادرة �إعادة التدوير
 •تقليل ا�ستخدام ال��ورق من خالل ا�ستخدام “مكتب
المدير” للعرو�ض التقديمية
 •ا�ستخدام مغلفات �صالحة لإعادة اال�ستخدام
 •التقليل من الطباعة

الجهات التنظيمية
م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي
هيئة ال�سوق المالية

 •المرا�سالت الخطية والتوا�صل
عبر البريد الإلكتروني
 •اللقاءات والزيارات

 •االمتثال لل�سيا�سات واللوائح
 •تقديم الإف�صاحات عن كل عمل
من الأعمال
 •�ضمان �أف���ض��ل م�م��ار��س��ات العمل
الم�صرفي وتطبيقها

 •لدى لجنة التدقيق ولجنة االمتثال في البنك خطة
�سنوية مف�صلة لالمتثال
 •يتوا�صل البنك مع الجهات التنظيمية ب�صورة منتظمة
لإع��داد التقارير عن الأداء المتعلق بالإف�صاحات
المعنية مثل الإف�صاح وفقا لمتطلبات بازل –  3وطلب
الم�شورة لتحقيق ال�شفافية ومنع المخالفات.
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مبادئ االستدامة الخمسة
للبنك السعودي لالستثمار ()SAIB
يمث ��ل �إط ��ار اال�ستدامة الطريقة المتكاملة التي يتبناه ��ا البنك نحو اال�ستدامة ،وقد حدد البنك خم�سة مجاالت
ذات �أولوية في مقاربته لال�ستدامة ،حيث ربطها بالمبادئ الإ�سالمية للحوكمة والإدارة الم�س�ؤولة.
ونف�صل في ما بع ��د كيف ترتبط
يعك� ��س ال�ش ��كل �أدن ��اه مج ��االت الأولوي ��ة الخم�س ��ة للبنك ال�سع ��ودي لال�ستثم ��ارّ ،
مجاالت الأولوية هذه بقيم البنك وممار�ساته في الأعمال الم�صرفية الم�ستدامة.

ال

الرعاية

نمو

ال

عون
حلفظ

الت

كليف

ا

اال�ستدامة

التكليف:

العون (االرتباط بالمجتمع المحلي):

يعني م�صطلح التكليف الخ�ضوع للم�ساءلة و�أن تطبق الإدارة والحوكمة الم�س�ؤولة،
ي�شمل ذلك بالن�سبة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار ممار�سات الأعمال الم�س�ؤولة،
و�ضمان الإجراءات وال�سلوكيات الأخالقية التي تمنع المفا�سد �أو تحد منها.

تعني كلمة عون تقديم الم�ساعدة وكل ما با�ستطاعتك للآخر ،وت�شير �إلى م�س�ؤولية
البنك الم�ؤ�س�سية واالجتماعية لتقديم الموارد والدعم للمجتمعات المحلية.
وي�شمل العون كذلك الزكاة والبرامج المتعلقة بالمجتمع المحلي ،كما يمكن �أن
تندرج برامج التدريب والتطوير الداخلية تحت هذا المبد�أ.

النمو:
تعني كلمة النمو ا�ستمرار الحياة و«الإزده ��ار» .وت�شير باللغة العربية �إلى تغير
�إيجابي ،ويمثل النمو فيما يخ�ص �إطار اال�ستدامة الخا�ص بالبنك جهود البنك
في �إيجاد اال�ستقرار والنمو المالي ،وا�ستحداث منتجات وخدمات نوعية ،وال�سعي
نحو الكفاءة المالية للبنك ب�شكل م�ستدام ،ويج�سد النمو النماء الم�ستدام وال�سهل
المنال الذي ي�شمل البنك وم�ساهميه.

إدارة االستدامة
ت�شكل �إدارة اال�ستدامة جزء ًا مهم ًا من جميع �أعمالنا في البنك .ونحن نعمل على
�ضمان �إدراك كل موظف لدوره ووظيفته في تعزيز اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية.
وللم�ساعدة على تطبيق �سيا�ساتنا وخلق بيئة تمكينية لموظفينا ،قمنا في عام 2012
بت�شكيل فريق عمل لال�ستدامة الم�ؤ�س�سية للم�ساعدة في دمج ممار�سات اال�ستدامة
في عملياتنا اليومية .ولهذا الفريق ثالث �أولويات رئي�سية ت�شمل ما يلي:

 )1و�ضع �إ�ستراتيجية اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية طويلة الأجل وتنفيذها.
 )2تن�سيق ومراقبة تنفيذ �أن�شطة اال�ستدامة من قبل الموظفين المعنيين.
 )3تنظيم و�إطالق حملة التوعية البيئية الداخلية حول اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية ب�ش�أن
النفايات والمياه والكهرباء.
كما �أ�ضفنا �إلى �أه��داف الموظفين المعنيين م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية جديدة يكون
فريق العمل المذكور م�س�ؤوال عنها .و�ستعمل ه��ذه الم�ؤ�شرات على رف��ع م�ستوى
الوعي باال�ستدامة لدى جميع العاملين في البنك ،كما �ست�ضمن �إح�سا�س �أ�صحاب
الم�صلحة بالم�شاركة في تطور البنك.

عينة من مؤشرات األداء الرئيسية

لقيا�س التقدم الحا�صل وف�ق� ًا لتقرير
اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية من حيث ال�شفافية
وال �م �� �س��اءل��ة و� �ض �م��ان م���ش��ارك��ة جميع
الأق �� �س��ام المعنية ف��ي ال�ت�ط��وي��ر وف�ق� ًا
للإ�صدار الثالث من �إر�شادات المبادرة
العالمية لإعداد التقارير (،)GRI – G3
�إل��ى جانب و�ضع �إ�ستراتيجية و�سيا�سة
�إعداد تقارير اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية بناء
على المعيار ( )ISO 26000الخا�ص
ب�إعداد تقارير اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية.

�إكمال تقرير اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية وترجمته �إلى اللغة العربية .وقد حقق البنك ال�سعودي لال�ستثمار «الم�ستوى ب)
للمحتوى في تقرير اال�ستدامة لعام  .2012والخطة التالية هي ت�ضمين الن�ص في تقرير نهائي وطباعته .ومن المتوقع
االنتهاء منه في �شهر يوليو  .2014وفيما يلي الأق�سام التي تتابع التدابير المتخذة بخ�صو�ص تقرير اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية:
 )1الت�سويق ومركز االت�صال
 )2تطوير المنتجات
 )3العالقات العامة
 )4الموارد الب�شرية
� )5ضمان الجودة
� )6إدارة المخاطر
 )7االمتثال
 )8الإدارة
 )9تقنية المعلومات والخدمات الم�شتركة
ويحتفظ البنك بقائمة لم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لال�ستدامة الم�ؤ�س�سية وبطاقة نتائج متوازنة ،وتتولى مجموعة التوا�صل
الم�ؤ�س�سي تن�سيق العمل.

الحفظ (حماية البيئة)
ي�شمل «الحفظ» اال�ستخدام الم�ستدام للموارد الطبيعية من قبل المجتمعات
المحلية ،وي�شمل ذلك الحفاظ على البيئة من قبل البنك ،وجهوده في تح�سين
الحد من ا�ستهالك النفايات ،والمواد ال�ضارة بالبيئة.

�ضمان م�شاركة البنك ف��ي م �ب��ادرات
ال�م���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للم�ؤ�س�سات
بمعدل فعالية كل ربع �سنة.

تم في الربع الأول �إعداد «الحملة الخ�ضراء» كحملة توعية بطرق المحافظة على الطاقة والنفايات على م�ستوى البنك .وقام
البنك �ضمن هذه الحملة بتوزيع دفعة �أولى من حاويات �إعادة التدوير في البنك لت�شجيع الموظفين على الم�شاركة في الحد
من ا�ستخدام الأوراق و�إعادة تدويرها .وفي الربع الثاني� ،شارك البنك في رعاية قمة الم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات التي
عقدت في مدينة جدة والمنتدى البيئي الذي عقد في الريا�ض حيث عر�ض البنك مبادراته البيئية وحاويات �إعادة التدوير
في معر�ض ا�ستمر لثالثة �أيام .وتتولى مجموعة التوا�صل الم�ؤ�س�سي تن�سيق الإجراءات ومتابعتها.

الرعاية:
ي�شير م�صطلح الرعاية �إلى �إقامة عالقات قوية بين الأفراد ،ويتطلب ذلك ت�شجيع
العالقات واالرتباطات مع الموظفين والم�ساهمين على حد �سواء .كما ت�شير �إلى
جهود البنك الرامية �إلى �إ�شراك الموظفين والعمل كعائلة واحدة تج�سد التنوع
واالحترام وت�صون حقوق الإن�سان والموظف.
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الحوكمة في البنك السعودي لالستثمار
مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

ي�شكل هيكل �إدارة البنك ج��زء ًا ال يتجز�أ من ا�ستمرارية عمل البنك ونجاحه.
وتتمثل ال�سلطة العليا في البنك في مجل�س الإدارة الذي ي�شرف على �أن�شطة البنك
ب�أكمله ،وهناك �أربع لجان هي :اللجنة التنفيذية ،لجنة التر�شيح والمكاف�آت ،ولجنة
المخاطر ،ولجنة المراجعات.

يتولى الإ��ش��راف على الإدارة التنفيذية للبنك الرئي�س التنفيذي ال��ذي ي�ساعد
الر�ؤ�ساء المختلفين لمجموعات العمل والدعم كالخدمات الم�صرفية للأفراد
والخدمات الم�صرفية لل�شركات والخزينة وال�شركاء التجاريين والإ�ستراتيجية،
والمالية ،و�ضمان ال�ج��ودة ،والخدمات ،وال �م��وارد الب�شرية ،و�إدارة المخاطر،
والعمليات ،وتقنية المعلومات.

ويت�ألف مجل�س �إدارة البنك من ثمانية �أفراد ي�شرفون على العمليات الإ�ستراتيجية
والم�ؤ�س�سية للبنك .ويقود المجل�س ال�سيد عبداهلل �صالح جمعة رئي�س مجل�س
الإدارة وال�سيد عبد العزيز الخمي�س نائب محافظ الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ل�ش�ؤون
اال�ستثمار.

وي�شارك مجل�س �إدارة البنك بفاعلية في �ضمان التزام البنك بمتطلبات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق المالية .كما يوفر المجل�س الدعم الفاعل
ل�سيا�سات البنك التي ت�ساهم في الرفاه االجتماعي واالقت�صادي والبيئي الناتج عن
�أن�شطة الإقرا�ض واال�ستثمار التي يقوم بها البنك.

المخطط التنظيمي
مجل�س الإدارة

التكليف
اللجنة التنفيذية

يعن ��ي م�صطل ��ح التكلي ��ف الخ�ضوع للم�ساءلة و�أن تطبق الإدارة والحوكم ��ة الم�س�ؤولة ،ي�شمل ذلك بالن�سبة للبنك
ال�سع ��ودي لال�ستثم ��ار ممار�س ��ات الأعم ��ال الم�س�ؤول ��ة ،و�ضم ��ان الإج ��راءات وال�سلوكي ��ات الأخالقي ��ة الت ��ي تمن ��ع
المفا�سد �أو تحد منها.

رئي�س مجل�س الإدارة

ي�ستمد البنك قوته من �سمعته ،و�سمعتنا تبد�أ بحوكمة عملياتنا و�إدارتها .وتحدد الحوكمة الم�س�ؤولة الإدارة ال�سليمة للأمور المالية للبنك وت�ضمن ثقة م�ستثمرينا وعمالئنا.
ونحن نفعل كل ما في و�سعنا لنبقى م�ؤ�س�سة مالية م�س�ؤولة ومدير ًا مالي ًا �أخالقي ًا و�أن نكون متوافقين مع ال�شريعة الإ�سالمية.

الملكية
البنك ال�سعودي لال�ستثمار �شركة م�ساهمة عامة
�سعودية ت�أ�س�ست بموجب المر�سوم الملكي رقم
(م )31/ال�صادر في  25جمادى الآخ��رة من
عام  1396ه الموافق  23يونيو من عام 1976
م .وقد ب��د�أ البنك �أعماله في �شهر مار�س من
عام 1977م.
وي�شمل م�ساهمو البنك ،وهو �شركة مدرجة في
ال�سوق المالية ال�سعودية ،بنك جي بي مورغان
�شي�س وبنك ميزوهو كوربوريت بنك – البنك
ال�صناعي الياباني �سابقا  -وم�ؤ�س�سات �سعودية
عامة وخا�صة و�أفرادا �سعوديين.
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لجنة التر�شيح والمكاف�آت

لجنة المخاطر

رئي�س التدقيق الداخلي

لجنة المراجعة

لجنة االمتثال

الرئي�س التنفيذي

أصحاب المصلحة
رئي�س �إدارة المخاطر
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

21.5%

الم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

35.4%

�سعودي �أوجيه
جي بي مورغان انترنا�شونال فاينان�س

17.3%

البنك الأهلي التجاري
بنك ميزوهو

7.3% 7.5% 8.5%

2.5%

الم�ساهمون ال�سعوديون

المدير العام

الخدمات الم�صرفية لل�شركات

المدير العام

المدير التنفيذي
لال�ستراتيجيات

المدير العام

المدير العام
الموارد الب�شرية

العمليات

الخدمات الم�صرفية
للأفراد

المدير المالي
المدير العام
�شركاء العمل

المدير العام

�ضمان الجودة والخدمات

�أمين ال�صندوق والمدير
التنفيذي لال�ستثمار

المدير العام

تقنية المعلومات
والخدمات الم�شتركة
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الخدمات
المصرفية المسؤولة
�إن الخدمات الم�صرفية الم�س�ؤولة �ضرورية لنجاح بنكنا وا�ستمراريته على المدى
الطويل؛ فهي تتيح لنا تقييم الخيارات والقرارات بحيث ال ت�ؤدي خيارات المخاطر
�إل��ى الم�سا�س با�ستقرار مالية البنك و�سمعته .ول�ضمان الخدمات الم�صرفية
الم�س�ؤولة ،يقوم البنك بدقة بتقييم المخاطر واالمتثال والممار�سات الأخالقية
على مدار العام.
ويطبق البنك �إج��راء «معرفة العميل» الذي ي�ضمن بذل العناية الواجبة لحماية
م�صالح جميع �أ�صحاب الم�صلحة .ونعمل على �ضمان امتالك البنك للم�ستوى
المنا�سب من ر�أ���س المال و�أن تكون خطط العمل متما�شية مع �سيا�سات م�ستوى
الإقدام على المخاطر .كما تتم مراقبة جميع مخاطر االئتمان وال�سوق من خالل
م�ستويات التعر�ض للمخاطر المعنية ونظم المتابعة والمراقبة المكثفة.
ويتم ت��زوي��د المجل�س والم�ساهمين بتقييمات م�ستقلة لالمتثال ل�ل�إر��ش��ادات
والم�ؤ�شرات المعنية .ومن الأمثلة العملية على كيفية �إدارة المخاطر لدينا توريق
ال�ضمانات لدعم �أن�شطة الإقرا�ض وحماية م�صالح م�ساهمينا وم�ستثمرينا.

التنظيم واالمتثال
يخ�ضع البنك للتنظيم و ِالإ�شراف من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي
تفر�ض على جميع الم�ؤ�س�سات المالية العاملة في المملكة العربية ال�سعودية و�ضع
�إجراءات لمكافحة غ�سيل الأموال ومعرفة العميل ومكافحة تمويل الإرهاب وتعميم
الإر�شادات المتعلقة بذلك .والبنك ال�سعودي لال�ستثمار ممتثل لتلك الإر�شادات وقد
و�ضع �سيا�سات و�إجراءات خطية تتعلق بمكافحة �أن�شطة غ�سيل الأموال .كما �أن�ش�أ
وحدات مخت�صة تراقب تنفيذ تلك ال�سيا�سات والإجراءات.
ويلتزم البنك بتحقيق �أعلى م�ستويات ال�شفافية واالمتثال للأنظمة والقواعد واللوائح
والإر�شادات ال�سارية على عملياته .وقد �أن�ش�أنا وحدات مخت�صة تقت�صر م�س�ؤوليتها
على تنفيذ ال�سيا�سات والإج ��راءات المتعلقة بمتطلبات االمتثال .كما �أن لدينا
مجموعة �شاملة من ال�سيا�سات الخطية والأدلة الإجرائية التي تطبق مبادئ معرفة
العميل ومكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على �أر�ض الواقع.
ولمزيد من التفا�صيل ح��ول بيانات االمتثال والبيانات التنظيمية الخا�صة بنا
ولمعرفة المزيد عن �سيا�ساتنا الإدارية ،يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني التالي:
)(www.saib.com
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التدقيق الداخلي
تجري مجموعة التدقيق الداخلي مراجعات �سنوية لجميع �أن�شطتنا الداخلية .وفي
عام  ،2013كانت لدينا �ست حاالت من عدم االمتثال ترتبت عليها غرامات دفعت
كاملة لل�سلطات المعنية .وقد تمت درا�سة تلك الق�ضايا و�إعادتها �إلى الإدارة للحد
من تكرارها والتخفيف من �آثارها .و�سنحر�ص في عام  2014على تقليل عدد حاالت
عدم االمتثال في البنك؛ �إذ نتطلع �إلى معالجة حاالت عدم االمتثال والتخفيف من
المخاطر على الدوام.

عدم االمتثال باللوائح المتعلقة
بتأثر المنتجات  /الخدمات

عدد الحاالت التي ترتبت
عليها غرامات �أو عقوبات.

2012

2013

2

6

التدقيق الخارجي
تتبع لجنة التدقيق في البنك مبا�شرة للمجل�س وت�ضم �أع�ضاء من المجل�س و�أع�ضاء
من خارجه لمنحها اال�ستقاللية وال�شفافية .وت�شرف لجنة التدقيق على �أعمال
التدقيق الداخلي في البنك وتقدم تو�صياتها ب�ش�أن تعيين المدققين الخارجيين.
ويخ�ضع البنك ال�سعودي لال�ستثمار للتدقيق الخارجي من قبل مدققين معتمدين
م�ستقلين على نحو �سنوي .وتخ�ضع �سيا�سات البنك وممار�ساته ونظمه المالية
والإدارية لدرا�سة �شاملة وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وقد �أف��اد التدقيق الخارجي لعام  2013ب�أن جميع البيانات المالية ككل تعر�ض
المركز المالي للبنك كما هو في  31دي�سمبر  2013ب�صورة من�صفة من جميع
الجوانب الجوهرية .وكان الأداء المالي والتدفق النقدي لل�سنة المنتهية في ذلك
التاريخ متوافقين مع المعايير المحا�سبية للم�ؤ�س�سات المالية في المملكة العربية
ال�سعودية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والمعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية.
ويلتزم البنك بلوائح االمتثال ونظام مراقبة البنوك في ال�سعودية والنظام
الداخلي للبنك .والبيانات المالية الموحدة المعدة تتوافق مع ما �سبق .وهناك
بع�ض الإف�صاحات الداخلية الإ�ضافية المتعلقة بهيكل ر�أ�س مال البنك والمطلوبة
وفق ًا لمتطلبات بازل –  .3و�سيتم الإع�لان عن هذه الإف�صاحات على الموقع
الإلكتروني للبنك ( )www.saib.comوفق ًا لمتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .وال تخ�ضع تلك الإف�صاحات للمراجعة �أو التدقيق من قبل مدققي
البنك الخارجيين.

األخالقيات
والحوكمة المسؤولة
يهتم البنك اهتمام ًا بالغ ًا بالعمليات التجارية الأخالقية ،بما فيها �سيا�سة عدم
الت�سامح مع الر�شوة والف�ساد ،فجميع �أ�شكال الر�شوة والف�ساد واالحتيال محظورة.
وتمثل �سيا�ستنا المتعلقة بالر�شوة ومكافحة الف�ساد و�سيلتنا لالمتثال للأنظمة
واللوائح في هذا المجال .وت�سري ال�سيا�سة على البنك ب�أكمله ،وعادة ما تكون هناك
عواقب لعدم االمتثال ل�سيا�سة مكافحة الف�ساد ،وقد تتخذ �إجراءات بموجب القانون
�أو على م�ستوى داخلي� ،أو يتم �إنهاء العالقة مع العميل �أو المورد.

التبليغ عن المخالفات
تهدف �سيا�سة التبليغ عن المخالفات في البنك �إلى تمكين الموظفين من التبليغ
عن المخالفات بنية ح�سنة دون خوف من التبعات المترتبة على ذلك .وتعد �سيا�سة
التبليغ عن المخالفات عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لحماية نزاهة البنك كما تهدف �إلى تعزيز
�شفافية البنك ودع��م نظام مكافحة الممار�سات التي قد تلحق ال�ضرر ب�أدائه
و�سمعته.

منع االحتيال واكتشافه
�أن�ش�أ البنك ق�سم منع االحتيال واكت�شافه عام  2009كق�سم م�ستقل للم�ساعدة
في حماية البنك من جرائم االحتيال .والهدف الرئي�سي لهذا الق�سم هو مراقبة
العمليات وال�سعي �إل��ى تحديد عمليات االحتيال في �أ�سرع وقت ممكن للحد من
الخ�سائر و�أن�شطة االحتيال.

البنك ال�سعودي لال�ستثمار تقرير اال�ستدامة
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األداء المالي

النمو:
تعني كلمة النمو ا�ستمرار الحياة‘ و’الإزدهار‘ .وت�شير باللغة العربية �إلى تغير �إيجابي ،ويمثل النمو فيما يخ�ص
�إط ��ار اال�ستدام ��ة الخا� ��ص بالبنك جهود البنك في �إيجاد اال�ستقرار والنمو المالي ،وا�ستحداث منتجات وخدمات
نوعي ��ة ،وال�سع ��ي نحو الكفاءة المالية للبنك ب�شكل م�ستدام ،ويج�سد النمو النماء الم�ستدام وال�سهل المنال الذي
ي�شمل البنك وم�ساهميه.
تتمحور عملياتنا حول عمالئنا ،وغايتنا الأ�سا�سية كم�ؤ�س�سة مالية �أن نخدمهم ونخدم مجتمعاتنا قدر ا�ستطاعتنا كي ن�ساعد مجتمعاتنا المحلية والوطنية على النمو ونوفر لها
الفر�ص المالية لم�ساعدة قطاع الأعمال والأفراد على �إدارة �ش�ؤونهم المالية على نحو �صحيح يت�سم بالكفاءة .وينطوي ذلك عملي ًا على تنظيم �أن�شطتنا بحيث تتمحور حول
العمالء وتب�سيط طريقة عملنا وتقديم �أف�ضل ما يمكننا تقديمه من خدمات مالية.

GRI
G4–17

كان �أداء البنك ال�سعودي لال�ستثمار في عام  2013جيداً� ،إذ زادت الأ�صول وودائع العمالء .كما ا�ستطاع البنك �أن يخف�ض النفقات الت�شغيلية في عام  2013وهو ما يرجع
بقدر كبير �إلى انخفا�ض التكاليف الناتج عن تدني قيمة اال�ستثمارات غير المتداولة ،بالأ�ضافة �إلى خ�سائر الأئتمان.

ملخص األداء المالي  2012 ,و 2013

(جميع الأرقام ب�آلف ريال �سعودي)

إجمالي األصول
80,495,413

إجمالي ودائع العمالء
57,043,847

59,066,650

إجمالي حقوق الملكية
10,252,775

9,378,826

40,413,571

أداؤنا باألرقام2013 ,

151,880

2013

150,967

1,990

العمالء من الأفراد

المنتجات الم�صرفية الإ�سالمية
المباعة2013 ،

1.3

مليار ريال
سعودي

�صافي الدخل2013 ،

11
فروع
ال�سيدات
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إجمالي الدخل التشغيلي
2,016,665
1,721,602

العمالء من ال�شركات

80

مليار ريال
سعودي

قيمة الأ�صول2013 ،

48
الفروع

57

مليار ريال
سعودي

ودائع العمالء2013 ،

2012

2013

2012

إجمالي النفقات التشغيلية
890,656

956,082

2013

2012

صافي الدخل للسنة
1,286,834
912,037

2013

2012

2013

2012

2013

2012

4,174 7%

التخفي�ض في النفقات
الت�شغيلية2013 ،

الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سطة
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ضمان الحصول على التمويل

المنتجات والخدمات
ن�سعى �إل��ى ت�سهيل العمل معنا وتب�سيطه قدر الإم�ك��ان .ونعتقد �أن من الجوانب
المهمة في �أن�شطتنا في المملكة توفير منتجات وخدمات منا�سبة ت�شمل جميع �أنحاء
البالد؛ تكون م�صممة وفق ًا لحاجات عمالئنا .ويعمل البنك ال�سعودي لال�ستثمار في
ثالثة مجاالت رئي�سية هي :الخدمات الم�صرفية للأفراد والم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سطة والخدمات الم�صرفية لل�شركات .وت�ستند مجاالت عملنا الثالثة كما هو
مبين �إلى قوة ات�صالنا بالعمالء وتقديم الخدمات لهم.

•  تمويل بيت الأ�صالة :وهو منتج �أقرته اللجنة ال�شرعية وي�ستند �إلى مفهوم
الإج��ارة؛ وهو عقد ت�أجير يقوم البنك بموجبه ب�شراء العقار بناء على الطلب
ووفق ًا لإج��راءات تقدير القيمة ثم ي�ؤجره للعمالء لفترة زمنية و�أج��رة متفق
عليهما .كما يتعهد البنك بنقل ملكية العقار للعميل عند انتهاء الفترة المحددة
بعد �أداء جميع دفعات الإيجار.

وتتم جميع عمليات الإق��را���ض بهدف دع��م �أه��داف البالد االقت�صادية والبيئية
واالجتماعية مع االلتزام ب�سيا�سات المخاطر الخا�صة بنا .وي�سعى البنك في جميع
المراحل �إل��ى �ضمان تلبية حاجات العميل وتوافقها التام مع الأنظمة واللوائح
المحلية.

الخدمات المصرفية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

عدد منتجات العمالء المباعة2013 ,

الأفراد

ال�شركات

م�ؤ�س�سات �صغيرة
ومتو�سطة

151,880
1,990
4,174

الخدمات المصرفية لألفراد:
ت�شرف مجموعة الخدمات الم�صرفية للأفراد لدينا على عملياتنا و�إدارتنا المالية
لما يزيد على ( )150,000عميل .وقد �صممت منتجاتنا وخدماتنا المخ�ص�صة
للأفراد وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية .وتتيح منتجاتنا للعمالء �إ�صدار ال�شيكات و�إيداع
النقود والقيام التعامالت اليومية .وتبرز القائمة التالية بع�ض منتجاتنا وعرو�ضنا
الرئي�سية في قطاع الخدمات الم�صرفية للأفراد:
•  تمويل المرابحة “�أرزاق” :وهو منتج تمويل �إ�سالمي (�أقرته اللجنة ال�شرعية)
يتيح �شراء كمية معينة من الب�ضائع التي يملكها البنك وفق ًا لن�سبة ربح وخطة
�سداد متفق عليها.
•  تمويل مرابحة الأ�سهم�( :أقرته اللجنة ال�شرعية) ويمكن من �شراء الأ�سهم
المحلية التي يملكها البنك وفقا لخطة �سداد متفق عليها .ويمكن بعد ذلك
االحتفاظ بالأ�سهم �أو �إعادة بيعها بعد ت�سديد الدفعة الأخيرة.
•  تمويل مرابحة ال�سيارات :وهي خطة ت�ساعد عمالءنا على ت�سديد قيمة
�سياراتهم و�أرباح البنك بدفعات �شهرية مريحة.
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تمثل الخدمات الم�صرفية للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة جزء ًا كبير ًا من محفظة
�أعمال البنك ال�سعودي لال�ستثمار .ومن �أهم منتجاتنا برنامج الكفالة الذي �أن�ش�أه
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والذي ي�ضمن تمويل الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سطة.

الخدمات المصرفية للشركات
نمثل من خ�لال مجموعة الخدمات الم�صرفية لل�شركات جهة �إق��را���ض فاعلة
للمتعهدين الذين ينفذون عقودهم المختلفة مع الهيئات الحكومية واالجتماعية على
حد �سواء .ونعمل في مجال تنمية البنية التحتية وتمويل الأفراد ومقدمي الخدمات
لنوفر خيارات تمويل لمجموعة متنوعة من الم�شاريع .وهناك عدد من الخدمات
والمنتجات التي يقدمها البنك في قطاع الخدمات الم�صرفية لل�شركات وفق ًا لحلول
الأ�صالة للأعمال التي ت�شمل ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،ما يلي:
•  التمويل بمرابحة بيع و�شراء ال�سلع :وت�ستخدم لتوفير الدفعات النقدية
المقدمة عن طريق �شراء المعادن وبيعها (�أقرتها اللجنة ال�شرعية في البنك)
•  تمويل االعتمادات الم�ستندية بالمرابحة :وت�ستخدم لتمويل �أن�شطة
اال�ستيراد حيث يتم ا�ستيراد الب�ضائع با�سم البنك عن طريق خطاب اعتماد
م�ستندي.
•  تمويل المرابحة (ب�ضائع وع��ق��ارات) :ويتيح �شراء الب�ضائع والعقارات
لي�ستخدمها العميل في الإنتاج �أو البيع لطرف ثالث�( .أقرتها اللجنة ال�شرعية
في البنك).
•  تمويل بالإيجارة (معدات وعقارات) :وهي منتج يهدف �إلى �شراء المعدات
والعقارات وي�ساعد في تمويل ت�أجير الأ�صول والعقارات التي يملكها البنك
للعميل�( .أقرتها اللجنة ال�شرعية).
•  تمويل اال�ست�صناع (وحدات عقارية وم�صانع) :وي�ستخدم لتمويل �إن�شاء
الوحدات العقارية للغايات التجارية وال�سكنية على حد �سواء .وعند اكتمال
الم�شروع ،قد يقوم البنك ببيع الوحدة �أو ت�أجيرها للعميل�( .أقرته اللجنة
ال�شرعية في البنك).

يتمثل الهدف الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي لال�ستثمار في تمكين النا�س من الح�صول على التمويل كلما كان ذلك ممكناً .وكما �سبق �أن بينا ،فقد طورنا مجموعة من منتجات التمويل وخدماته
تلبية لحاجات العمالء المختلفة.

توزيع الفروع

فروع السيدات

مع نهاية 2013م� ،أ�صبحت لدى فروعنا القدرة على تقديم الخدمات لأكثر من 15100

لم يكن تو�سع البنك في �شبكة فروع ال�سيدات ومديري الح�سابات المخ�ص�صين فح�سب،
بل وفر لهن �إمكانية �إجراء معامالتهن دون الرجوع �إلى فروع �أخرى .ونحن نفخر ب�إن�شاء
( )11فرع ًا مخ�ص�ص ًا لعميالتنا من ال�سيدات.

ال من ال�شركات والأفراد ل�ضمان تلبية حاجات عمالئنا .وقد �أن�ش�أنا حتى عام 2013
عمي ً

 48فرع ًا في المملكة لتوفر الخدمات لما يزيد على ( )151000عميل – من الأفراد
وال�شركات على حد �سواء.

48

فروع المن�ش�أة

150,967
11

تبوك
جبيل
حيل

قطيف
الدمام

الأفراد

المدينة

الريا�ض
الخور

الق�سيم

الهفوف
الخراج
جدة
مكة المكرمة

موقع لفروع ال�سيدات

الطائف

موقع الفرع

خمي�س م�شيط

فروع ال�سيدات
�أماكن الفروع

نجران

قياس تأثيرنا
الم�صلحة ،قمنا بتطوير عدد من الآليات التي تقي�س �أداءنا
�ضمن �سعينا لإ�شراك �أ�صحاب
Copyright © Free Vector Maps.com
في مجموعة من القطاعات .وت�شمل هذه الآليات ا�ستطالع ر�ضا العمالء الذي يبين �أداءنا
وفق ًا لم�ؤ�شرات �أداء رئي�سية لكل مجال من مجاالت عملنا.

�أبها
جيزان

التقنية والنظم
لتلبية الطلب الكبير على نمو الأعمال ،و�ضع البنك �إ�ستراتيجية خم�سيه طموحة للتحول
في تقنية المعلومات .وتركز الإ�ستراتيجية على دعم نمو قطاعي خدمات الأف��راد
وال�شركات في البنك بالإ�ضافة �إلى بناء الروابط المتينة بين وحدات العمل في البنك.
وتدعم هذه الإ�ستراتيجية عقود م�شاريع �شاملة وتنفيذ قيا�سي للم�شاريع وحوكمتها .كما
تخ�ضع متابعة حالة الم�شاريع ومراقبتها لق�سم �إدارة الم�شاريع المركزي .كما تم تنفيذ
هيكل لحوكمة تقنية المعلومات وتتولى الإ�شراف عليه اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات
الم�ؤلفة من �أع�ضاء الإدارة العليا.
البنك ال�سعودي لال�ستثمار تقرير اال�ستدامة
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الرعاية:

لمحة عامة عن القوى العاملة
(ح�سب نوع التعيين)2014 - 2010 ،

 1301موظفون
بدوام كامل

وفي عام  ،2014نتوقع زي��ادة في عقود الموظفين العاملين ب��دوام كامل بن�سبة
( )%16لي�صبح حجم القوى العاملة لدينا ( )1512موظف ًا مع زيادة كبيرة في
ا�ستخدام الموظفين بدوام جزئي لي�صل عددهم �إلى ( )94موظفاً.

1319

2011

2010

2012

2013

 1512موظفون
بدوام كامل

زاد عدد موظفينا في ال�سنوات القليلة الأخيرة من ( )902موظف ًا ب��دوام كامل
عام � 2009إلى ( )1031موظف ًا عام  2013بزيادة مقدارها (� )299شخ�ص ًا �أو
بن�سبة ( .)%33كما �شهد العام المن�صرم زيادة كبيرة في عدد الموظفين بدوام
كامل بان�ضمام ( )150موظف ًا لفريقنا .وق��د تم جلب ه ��ؤالء الموظفين لتلبية
الطلب المتزايد في الأداء المالي القوي للبنك هذا العام .كما �شهد عام � 2013أول
ا�ستخدام لعقود الدوام الجزئي في البنك لتلبية فترات زيادة الطلب.

1142

980

902

1607
 18موظفون
بدوام جزئي

وفيما يلي لمحة عامة عن القوى العاملة وهيكل التدريب والتطوير والإنجازات التي
حققناها في مجال تنمية القدرات المحلية.

الحجم
لمحة عامة باألرقام2013 ,

حجم القوى العاملة
 94موظفون
بدوام جزئي

ي�شي ��ر م�صطل ��ح الرعاي ��ة �إلى �إقامة عالق ��ات قوية بين الأفراد ،ويتطلب ذلك ت�شجي ��ع العالقات واالرتباطات مع
الموظفي ��ن والم�ساهمي ��ن عل ��ى ح ��د �س ��واء .كم ��ا ت�شير �إلى جه ��ود البنك الرامية �إل ��ى �إ�ش ��راك الموظفين والعمل
كعائلة واحدة تج�سد التنوع واالحترام وت�صون حقوق الإن�سان والموظف.

يفخر البنك ال�سعودي لال�ستثمار بوجود �أكثر من �ألف وثالثمائة موظف م�ؤهل لديه.
ون�سعى �إلى توفير النظم وال�سيا�سات الالزمة التي ت�سهل عمل موظفينا وتحمي
حقوقهم .ون�ؤمن �إيمان ًا را�سخ ًا ب�أن العالقات – مع عمالئنا وموظفينا على حد
�سواء – هي محور نمونا وتطورنا كبنك.

2014

(م�ستهدف)

موظفون بدوام كامل
موظفون بدوام جزئي

التنوع وتساوي الفرص

1,301
موظفون بدوام كامل

13%

43%
6,484

مليون ريال

ا�ستثمرت في تدريب الموظفين
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476

(ح�سب ال�سن)2013 - 2010 ،

395

383
�أيام التدريب

136 116

الإجمالي902 :

الإجمالي980 :

2010

ال�سعودة

2011

30-18

50-41

40-31

51+

455

392

333

286
127 106

76%

554

القوى العاملة

تحت �سن 30

موظفات

9.7

يفخر البنك ال�سعودي لال�ستثمار بتوظيف مجموعة موهوبة متنوعة من الأ�شخا�ص من �أنحاء مختلفة من العالم؛ فالتنوع و�إتاحة الفر�ص جزء من ت�شجيع النمو ورعاية االبتكار
وتوفير فر�ص جديدة للتطور الوظيفي ل�شباب المملكة العربية ال�سعودية .وفي عام � ،2013شكل الموظفون الذين تتراوح �أعمارهم بين الثامنة ع�شرة والثالثين �سنة ما ن�سبته
( )%43من �إجمالي القوى العاملة لدينا؛ مما يحقق زيادة متوا�صلة في الن�سبة المئوية لهذه الفئة عن ال�سنة ال�سابقة.

143 131

157 135

الإجمالي1142 :

الإجمالي1301 :

2012

2013
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السيدات في القوى العاملة
2014 - 2010

�سيدات
رجال
(م�ستهدف)

2010
2011
2012
2013

902

)5% (46

980

)6% (58

1,142

)10% (116

1,301

)13% (173

2014

1,512

(م�ستهدف) )14% (212

مشاركة المرأة

السعودة

ت�ؤدي المر�أة دور ًا مهم ًا في قوانا العاملة .ونهدف �إلى منح المر�أة فر�ص النمو والتطور وبناء م�سيرتها الوظيفية في بنكنا .وقد �سعينا �إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد العامالت
لدينا .ففي عام  ،2012لم تتجاوز ن�سبة ال�سيدات ( )%5من قوانا العاملة .ونتيجة للجهود التي بذلناها ،زدنا تلك الن�سبة ب�أكثر من ال�ضعف بحلول عام  2013لن�صل �إلى �أكثر
من ( .)%13وفي عام  ،2014ي�أمل البنك بزيادة هذا العدد لي�صل �إلى (� )212سيدة في المجموع ،مما يمثل �أكثر من ( )%14من �إجمالي القوى العاملة لدينا.
ونفخر بدعم المر�أة �ضمن قوانا العاملة من خالل التعيين المبا�شر لل�سيدات في �أدوار كثيرة في عملياتنا ت�شمل الإدارة العليا؛ فنحن نقدر تنوع قوانا العاملة ون�سعى لموا�صلة
الزيادة المطردة في عدد الموظفات بمرور الزمن ونهدف �إلى �أن ت�صل ن�سبة ال�سيدات من الموظفين عام � 2014إلى (.)%14

ال�سعودة هي ال�سيا�سة الوطنية التي تفر�ض على القطاع الخا�ص توظيف ن�سبة مئوية معينة من المواطنين ال�سعوديين .ويهدف البنك ال�سعودي لال�ستثمار ،تما�شي ًا مع �سيا�سة
الحكومة� ،إلى تحقيق العدد الم�ستهدف من ال�سعوديين العاملين لديه وتخطيه .وقد حافظنا بين عامي  2009و  2012على ن�سبة تفوق ( )%70من ال�سعوديين في القوى
العاملة لدينا .وفي عام  ،2013زدنا عدد المواطنين ال�سعوديين لدينا بن�سبة ( )%3لت�صل �إلى ( .)%76ويمكن �أن يعزى نجاحنا في هذا المجال �إلى الأجور والمنافع المناف�سة
التي نعر�ضها وقدرتنا على االحتفاظ بالعاملين وقدرتنا على ا�ستقطاب المواطنين ال�سعوديين للعمل لدينا.

أهداف السعودة

مشاركة المرأة في مكان العمل واإلدارة ()٪

 #محلي
 #مغتربين

2014 - 2010

2010

14%
13%

 %موظفين

2011

10%
 %االدارة الو�سطى

5%

6%
7%

4%

4%

2%

2010

2011

2012

8%
3%

9%
4%

 %االدارة العليا

2012
2013
2014
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2013

2014

)639 (71%
)695 (71%
)830 (73%
)983 (76%

(م�ستهدف) )1,156 (76%

263

902
980

285

1,142

312

1,301

318
356

1,512
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تقدير
المواهب وتنميتها

استقطاب الكفاءات
واالحتفاظ بها

من �أهداف البنك الرئي�سية �إيجاد “بيئة تعلم م�ستمر”؛ وهي �ضرورية لنجاحنا؛
�إذ نوا�صل التكيف مع التغيرات في التقنية وال�سوق .وتعقيد الأ�سواق يفر�ض على
المديرين والموظفين اال�ستعداد للمهمات الجديدة وال�صعبة .ونحن ن�ستثمر ب�شكل
كبير في تطوير الجيل القادم من الموظفين والم�صرفيين ونوفر فر�ص ًا كثيرة
لي�صبحوا قادة الم�ستقبل في هذا المجال.

�إن االحتفاظ بالموظفين ذوي المواهب وال�م�ه��ارات ج��زء مهم لتحقيق النمو
الم�ؤ�س�سي الم�ستدام .ويوفر البنك عدد ًا من المنافع لموظفيه ،وتهدف هذه البرامج
�إلى مكاف�أة المهارات و�إظهار تقدير البنك لإ�سهامات الموظفين .ونتيجة لبرامج
الحوافز والمنافع الخا�صة بنا ،ا�ستطعنا عام  2013تخفي�ض عدد الموظفين الذين
تركوا العمل في البنك ب�شكل كبير.

األجور والمنافع

إجمالي عدد الموظفين
الذين تركوا العمل في البنك

يلتزم البنك ال�سعودي لال�ستثمار توفير فر�ص عظيمة لموظفيه للنمو من خالل
حزم الرواتب والأجور المناف�سة .وقد �شهدت م�ساهمتنا المالية للموظفين نمو ًا على
مدار ال�سنوات مع نمو بنكنا وحجم عملياتها .ونحن نفخر بتوفير الت�أمين ال�صحي
واال�شتراك في الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتوفير الدعم لموظفينا على
المدى الطويل.

229
122

منافع الموظفين

177

160

206

2011

الرواتب المدفوعة
للقوى العاملة (ريال
�سعودي) (الرواتب
الأ�سا�سية فقط)

2012

2013

180,146,393 149,222,329 124,433,960

المنافع المدفوعة
للموظفين

78,587,366

81,783,070

97,655,396

ا�شتراكات الت�أمينات
االجتماعية

10,234,000

10,991,000

14,200,000

الت�أمين ال�صحي
للعاملين

7,285,000

8,345,000

8,582,000

برنامج شكراً

برنامج “�شكراً” مبادرة موجهة �إلى موظفي البنك الذين بذلوا جهود ًا متميزة
وحققوا �إنجازات متميزة خ��ارج �أدواره��م وم�س�ؤولياتهم الحالية .وت�شمل هذه
المبادرة جميع مناطق البنك ومجموعاته و�أق�سامه ووح��دات��ه .ويتم تر�شيح
الموظفين من قبل ر�ؤ�ساء �أق�سامهم وي�ستحقون الح�صول على ميدالية ذهبية
�أو ف�ضية �أو برونزية وق�سيمة هدية تتراوح قيمتها بين ( )500و( )2000ريال
�سعودي .ومن خالل برنامج تقدير الموظفين ،ي�شجع البنك الموظفين على �أن
يكونوا قدوة يحتذى بها .ويتم تقديم ميداليات خا�صة للموظفين الذين ي�سهمون
�إ�سهام ًا متميز ًا في االبتكار الم�ستدام في البنك.
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التدريب والتطوير
�إن تطوير موظفينا �ضروري ل�ضمان النمو على المدى الطويل .وهو يتيح لنا
اال�ستجابة ب�سرعة �أكبر لحاجات �سوقنا وعمالئنا .ونهدف �إل��ى توفير فر�ص
كثيرة لجميع موظفينا العاملين بدوام كامل كي يطوروا مهاراتهم بما يتما�شى مع
الأهداف والخطط الم�ؤ�س�سية.

2010

2011

2012

يقدم البنك للموظفين مجموعة من المنافع التي ت�شمل الرعاية ال�صحية وع�ضوية
النادي ال�صحي وخ�صومات الموظفين والت�أمين االجتماعي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
يتيح البنك للموظفين فر�صة الم�شاركة في برامج الخدمة واال�ستثمار لتعزيز اال�سم
التجاري للم�ؤ�س�سة وت�شجيع �أ�صحاب الم�صلحة على الم�شاركة .وت�شمل البرامج
الأربعة الرئي�سية التي ينفذها البنك ما يلي:
ب��رن��ام��ج الأم ��ن الوظيفي لموظفي البنك ال�سعودي للإ�ستثمار :يهدف هذا
البرنامج �إلى توفير الأمن الوظيفي للموظفين بحيث ي�شارك الموظف بن�سبة ب�سيطة
من راتبه على �أ�سا�س �شهري ،وفي نهاية كل �سنة يتم ا�ستكمالها �ضمن البرنامج
يح�صل الموظف على عائد مرتفع جد ًا مقابل م�شاركته.
برنامج المحفظة اال�ستثمارية لموظفي البنك ال�سعودي لال�ستثمار :ي�سعى
البنك من خ�لال برنامج المحفظة اال�ستثمارية للموظفين �إل��ى توفير فر�صة
ا�ستثمارية للموظف بحيث ي�ساهم الموظف بن�سبة من راتبه ال�شهري والبنك ي�ساهم
بنف�س القيمة ليتم ا�ستثماراها للموظف وفي نهاية البرنامج يح�صل الموظف على
ح�صته و�أرباحها بالإ�ضافة �إلى الح�صة التي �شارك بها البنك و�أرباحها.
ب��رن��ام��ج ح��واف��ز ��س�ن��وات العمل الطويلة لل�سعوديين :يكافئ البنك ال�سعودي
لال�ستثمار الموظفين ال�سعوديين الذين �أكملوا خم�س ع�شرة �سنة متوا�صلة في
البنك ،بمكاف�أة مالية عالية كهدية عرفان ًا لهم بوالئهم للبنك وكت�شجيع لهم على
اال�ستمرار في العمل .هذا عدا عن مكاف�أة نهاية الخدمة التي يح�صل عليها الموظف
ح�سب �سيا�سة البنك.

(ريال �سعودي)

2013

برامج مكافآت الموظفين ومنافعهم

2014
الهدف

برنامج الأ�سهم لموظفي البنك ال�سعودي لال�ستثمار :يتيح برنامج اال�شتراك في
�أ�سهم البنك للموظف �شراء �أ�سهم في البنك ال�سعودي لال�ستثمار وتحقيق عائد
مالي يعادل الزيادة في قيمة �أ�سهم البنك خالل مدة البرنامج.

وفي عام 2013م ،حدثت زيادة هائلة في عدد ال��دورات التدريبية لكل موظف
مقارنة ب��الأداء في ع��ام 2012م ،فقد �أقيمت ( )181دورة تدريبية وبن�سبة
�أكبر من ال��دورات التي �أقيمت في عام 2012م .كما ا�ستطعنا زي��ادة متو�سط
�أيام التدريب لكل موظف بن�سبة ( )%75هذا العام محققين التزامنا بتطوير
مهارات موظفينا وقدراتهم .كما خ�ص�ص البنك حوالي ( )5000ريال �سعودي
لكل موظف ع��ام  2013ب��زي��ادة م�ق��داره��ا ( )2800ري��ال �سعودي ع��ن العام
ال�سابق .وت�شمل دوراتنا التدريبية جل�سات حول اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية� ،أخالقيات
العمل،الأحتيال ،مكافحة غ�سيل الأموال ،والألتزام.

رعاية المواهب الشابة
كما ينفذ البنك برنامج ًا للخريجين نقوم فيه بتعيين الطالب ال�سعوديين حديثي
التخرج وتطوير قدراتهم ومهاراتهم .ويبين الجدول التالي الجهود التي نبذلها
والتزامنا برعاية المواهب ال�شابة .فنحن ن�ؤمن �إيمان ًا را�سخ ًا ب�أننا بدعم وتطوير
مهارات العمل التي يمتلكها الخريجون ن�ستطيع �أن ن�شجع على النمو والتطور
الوطنيين على المدى الطويل.
وفي عام � ،2013أطلقنا برنامج الجيل الجديد الخا�ص بال�شباب ال�سعوديين.
ونقوم بتنفيذ برنامج تدريبي �صارم و�شامل لما يزيد على ( )100من ال�شباب
ال�سعوديين المعدين ب�صورة �أف�ضل للح�صول على فر�ص عمل م�شوقة في القطاع
الم�صرفي؛ وذلك بالتعاون مع �صندوق تنمية الموارد الب�شرية ال�سعودي والمعهد
الم�صرفي.
البنك ال�سعودي لال�ستثمار تقرير اال�ستدامة
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الحد من تأثيرنا على البيئة

الحفظ (حماية البيئة):
ي�شمل «الحفظ» اال�ستخدام الم�ستدام للموارد الطبيعية من قبل المجتمعات المحلية ،وي�شمل ذلك الحفاظ على
البيئة من قبل البنك ،وجهوده في تح�سين الحد من ا�ستهالك النفايات ،والمواد ال�ضارة بالبيئة.
ب�صفتنا مقدم خدمات مالية ،فعلينا م�س�ؤولية فهم و�إدارة البيئة الوا�سعة والمخاطر االجتماعية والأخالقية في القطاعات التي ندعمها .وبتطبيق مبادئ “تخفي�ض اال�ستهالك
و�إعادة اال�ستعمال بذكاء و�إعادة التدوير كلما �أمكن” ،ف�إننا نهدف �إلى �أن ن�صبح في طليعة الم�ؤ�س�سات المالية من حيث �إدارة ت�أثيرنا على البيئة .ويبين هذا الف�صل �سيا�ساتنا
ومبادراتنا الهادفة �إلى الوفاء بالتزامنا البيئي.

نحن ندرك �أن علينا خالل موا�صلة نمونا �أن نراعي م�س�ؤوليتنا في حماية البيئة والحد
من ت�أثيرنا عليها .فالبنك ال�سعودي لال�ستثمار الذي يتخذ من الريا�ض مقر ًا له ي�ضم
�أكثر من (� )1300شخ�ص ويتم ا�ستخدام المياه والكهرباء لتلبية حاجاتهم .ولدينا
( )48فرع ًا على م�ستوى المملكة منها ( )11فرع ًا مخ�ص�ص ًا لل�سيدات ،وهو ما يتطلب
ا�ستثمار ًا كبير ًا في الوقود لغايات التنقل .وفوق ذلك ،فنحن كم�ؤ�س�سة مالية نعتمد
على كميات �ضخمة من البيانات والمعلومات والقدرة على معالجة المعلومات وتحليلها
ب�سرعة ،مما يتطلب ا�ستخدام الحوا�سيب ومقدار ًا كبير ًا من الطاقة.
وبناء على ما �سبق ،فقد حددنا �أربع ق�ضايا جوهرية للت�أثير البيئي للبنك وهي:
ا�ستخدام الطاقة والنفايات الورقية وا�ستهالك الوقود والماء .ويعر�ض الف�صل التالي
ت�أثيرنا في هذه المجاالت الجوهرية الأربعة وكيفية عملنا على تح�سينها.

تخفيض استهالكنا للطاقة
يعي البنك ال�سعودي لال�ستثمار الحاجة �إلى الحد من ا�ستهالك الطاقة
و�إدارت��ه .ويو�ضح الجدول التالي �إجمالي ا�ستخدام الكهرباء والإنفاق
عليها بين عامي  2010و .2013
ويظهر الإنفاق اتجاه ًا نحو الزيادة .غير �أن ذلك يمكن �أن يعزى �إلى
زيادة عدد الموظفين في البنك والتو�سع في الفروع على م�ستوى المملكة.
وق��د حققنا ذل��ك بتركيب �أ��ض��واء ( )LEDموفرة للطاقة في مقرنا
الرئي�سي وب�إجراء حمالت التوعية على م�ستوى البنك حول ا�ستخدام
الكهرباء.

األداء البيئي باألرقام2013 ,
اإلنفاق على الكهرباء لكل موظف بدوام كامل
(ريال �سعودي)

مقدار ما أنفق على الكهرباء
(ريال �سعودي)
7,393,487

7,366,884

7,430,766
6202.22

5,594,406

740

ريا ً
ال سعودي ًا

التوفير في الإنفاق
على الكهرباء للفرد
الواحد

12%
التوفير في ا�ستهالك
المياه للفرد الواحد

4,500

ريال سعودي

2010

7544.37
6450.86

2012

2011

2013

2010

2012

2011

5711.58

2013

التوفير في ا�ستهالك الوقود

المياه
تعاني المملكة العربية ال�سعودية �شح ًا في المياه وجفاف ًا �شديداً .وتكلفة ا�ستيراد
المياه ونقلها عبر المملكة كبيرة ،ولذلك ال بد من �أن نبذل �أق�صى جهدنا للمحافظة
على الموارد المائية في المملكة .ويعمل البنك على الحد من ا�ستهالك المياه
لتخفي�ض الإنفاق على المياه والت�شجيع على توفيرها قدر الإمكان.

مقدار ما أنفق
على استهالك المياه
(ريال �سعودي)
51,939

2011

وف��ي ع��ام  ،2013نجحنا في تخفي�ض �صافي �إنفاقنا على المياه .ويرجع ذلك
�إلى تزايد الوعي لدى موظفينا وا�ستخدام الأجهزة الموفرة للمياه كو�ضع �أجهزة
اال�ست�شعار على الحنفيات .وقد �شهدت هذه المبادرة تراجع ًا متوا�ص ًال في الإنفاق
على المياه وا�ستخدامها .فقد �شهدنا تراجع ًا بمعدل ( )%12في الإنفاق على المياه
لكل موظف وهو ما يدل على التوافق ما بين مبادرات اال�ستدامة والكفاءة المالية
والتطوير.
مقدار ما أنفق على استهالك المياه
لكل موظف بدوام كامل
(ريال �سعودي)

57,466

58,469

57.20

2012

2013

2011

50.32

2012

44.49

2013

وبالن�سبة �إلى عام  ،2014يتطلع البنك �إلى تنفيذ مبادرات تهدف �إلى تثقيف عمالئنا وموظفينا حول �أهمية الحد من ا�ستهالك المياه .ونظر ًا لتفاعلنا المنتظم مع العمالء
وانت�شارنا على م�ستوى المملكة ،ف�إننا ندر�س �إمكانية �إعداد برامج تهدف �إلى تثقيف النا�س في جميع �أنحاء المملكة.
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المحافظة على الورق
ي�شكل الحد من ا�ستهالكنا للأوراق جزء ًا مهم ًا من الجهود التي نبذلها للمحافظة
على الموارد البيئية .وي�شجع البنك موظفيه على تجنب ا�ستخدام �آالت الطباعة قدر
الإمكان لطباعة الر�سائل الإلكترونية وغيرها من المواد التي ال حاجة �إلى طباعتها.
ون�شير على وجه التحديد �إلى القرار الذي اتخذته الإدارة العليا بالتحول من التوثيق
الورقي �إلى التوثيق الإلكتروني لعرو�ض االئتمان ال�صادرة عن لجنة االئتمان واللجنة
التنفيذية .وقد كانت عرو�ض لجنة االئتمان ت�شمل الإنتاج الأ�سبوعي لمجموعة من
الوثائق بحجم كتاب توزع على عدد ال يتجاوز ع�شرة �أ�شخا�ص .وبم�ساعدة ق�سم
تقنية المعلومات ،اعتمدنا برنامج ًا لتبادل هذه العرو�ض �إلكتروني ًا ا�سمه “مكتب
المدير” .كما ت�ستطيع �إدارة البنك ،من خالل اال�ستثمار بالحوا�سيب اللوحية،
ا�ستخراج التقارير وقراءتها �إلكترونياً ،وهو ما �أدى �إلى تخفي�ض كبير في طباعة
الوثائق.

التكلفة (ريال �سعودي) الورق (كغم)

النقل والحركة

ال�سنة

890,650

15,960,300

2009

977,005

18,380,500

2010

1,040,295

19,456,250

2011

1,070,031

20,331,100

2012

836,286

17,993,150

2013

كثير ًا ما يتطلب توزيع فروعنا في جميع �أنحاء المملكة ا�ستثمار ًا كبير ًا في نقل
الموظفين والمواد .ونعمل على �إيجاد �سبل جديدة لتخفي�ض ا�ستهالك الوقود .وفي
عام  ،2013خف�ضنا الإنفاق على ا�ستهالك الوقود بمقدار الربع تقريب ًا لي�صبح
( )36571ريا ًال �سعودي ًا وذلك بالحد من الحاجة �إلى تنقل المركبات في البالد.

اإلنفاق على الوقود لمركبات البنك
( )2013 - 2009

وبموجب مبادرتنا للحد من الطباعة التي بد�أت عام  ،2013وا�صلنا نجاحنا في
التقليل من الطباعة والإنفاق على الأوراق ،وهو ما نتوقع �أن ي�ستمر خالل عام .2014
ورغم زيادة التعامالت الم�صرفية بن�سبة ( ،)%9فقد انخف�ض ا�ستهالك الأوراق
في البنك من ( )20,331,100كغم عام � 2012إلى ( )17,993,150عام 2013؛
بن�سبة تعادل ( )%13في ال�سنة.

46,845

44,125

41,101

32,785

36,571

وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ا�ستطعنا تخفي�ض الإنفاق على الأوراق بن�سبة ( )%27مقارنة
بالعام ال�سابق وذلك نتيجة �أتمتة عدد من المعامالت والعمليات الم�صرفية.
و�سعي ًا لت�شجيع �إعادة التدوير ،بد�أنا في الربع الأخير من عام  2013بف�صل الورق
لغايات التمزيق ومن ثم �إعادة التدوير .وقد �شكل ذلك دافع ًا رئي�سي ًا انتقل من المقر
الرئي�سي �إلى الفروع لتح�سين الدقة وجمع المواد ال�صالحة لإعادة التدوير .وفي عام
 ،2014ف�إننا نتوقع موا�صلة تمزيق الأوراق لنوا�صل النجاح الذي حققناه عام .2013

2009

2010

2011

2012

2013

النفايات الورقية
( )2013 - 2009

2009

تمزيق الأوراق
(كغم)

2010

2011

2012

2013

60,990 26,350 26,440 22,730 33,330
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العون (االرتباط بالمجتمع المحلي):
تعني كلمة عون تقديم الم�ساعدة وكل ما با�ستطاعتك للآخر ،وت�شير �إلى م�س�ؤولية البنك الم�ؤ�س�سية واالجتماعية
لتقديم الموارد والدعم للمجتمعات المحلية .وي�شمل العون كذلك الزكاة والبرامج المتعلقة بالمجتمع المحلي،
كما يمكن �أن تندرج برامج التدريب والتطوير الداخلية تحت هذا المبد�أ.
“لق ��د كان م ��ن �سيا�س ��ة البنك على ال ��دوام الم�ساعدة
عل ��ى بن ��اء ج�س ��ور التوا�ص ��ل والتعاط ��ف والتكاف ��ل ف ��ي
جميع �أنحاء المملكة العربية ال�سعودية”

يدرك البنك ال�سعودي لال�ستثمار �أن عليه م�س�ؤوليات مدنية واجتماعية تق�ضي
بتوفير الإمكانات والم�شاريع الجديدة لعمالئنا ومجتمعاتنا المحلية .فبدعم
المبادرات المحلية المتما�شية مع الأخالقيات والأه��داف الم�ؤ�س�سية ،نعمل على
بناء القدرات المحلية بالعمل في مجاالت التعليم والتطور الوظيفي وحماية البيئة.

كلمة الرئي�س التنفيذي

العون باألرقام2013 ,

140

145

مليون ريال
سعودي

يتيم ًا تلقى الدعم

قدمت ل�صندوق التنمية ال�سعودي

10

1,335,500

إنشاء الفرص االقتصادية
القيام بتقديم م�ساهمة القت�صادنا المحلي هو جزء مهم من التزامنا بتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها .ففي ال�سنوات الـ  5الما�ضية ،قمنا بزيادة الم�شتريات المحلية لدينا
ب�شكل كبير ،حيث بلغت  ٪90من مجموع الم�شتريات من حيث القيمة .من خالل العمل على تطوير عالقات قوية مع الموردين الذين يعملون داخل المملكة العربية ال�سعودية
ف�إن ذلك يعمل على تح�سين �سرعة وموثوقية عملية ال�شراء وي�سمح لنا بدعم الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم في المملكة.

2009

2010

2011

2012

2013

ن�سبة الإنفاق على الموردين في ال�سوق المحلي ،في مواقع العمليات المهمة.
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الأموال التي تنفق على الموردين المحليين (ريال �سعودي)
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عدد الموردين المحليين
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سياسة الرعاية

التعليم

ن�سعد �أ�سبوعي ًا بتلقي الكثير من طلبات الرعاية من المنظمات المجتمعية والمنظمات
غير الحكومية من جميع �أنحاء البالد .ول�ضمان دعم المبادرات ذات ال�صلة بر�ؤية
و�أهداف اال�ستدامة الم�ؤ�س�سية للبنك ،قمنا بعام  2012بو�ضع �سيا�سة رعاية والتي
ت�ضمن �أن تكون الم�شاريع والأن�شطة المجتمعية التي ندعمها ذات �صلة بعملنا
الأ�سا�سي وخبرات موظفينا .كما نرى �أن من ال�ضروري م�شاركة موظفينا بفاعلية
في المبادرات االجتماعية التي ن�شارك فيها .كما يجب ان يكون كل م�شروع مجتمعي
ندعمه� ،سواء كان عيني ًا �أو مالي ًا �أو عن طريق الموظفين ،مراعي ًا المتطلبات التالية:

دعم األيتام في جميع أنحاء المملكة

•متطلبات المو�ضوع :التركيز على التثقيف المالي �أو التطور الوظيفي �أو حماية
البيئة.
• المتطلبات الجغرافية :جميع الأن�شطة تتم داخل المملكة العربية ال�سعودية.
•متطلبات العملية :يجب �أن يكون الت�أثر االجتماعي للم�شروع قاب ًال للقيا�س
وطويل الأجل.
ف�سيا�سة الرعاية تدعم المبادرات التي تركز على التثقيف المالي �أو التطور الوظيفي
�أو حماية البيئة وتتم داخل المملكة العربية ال�سعودية .كما ت�ساعدنا على تحديد
المبادرات التي ينطبق عليها هذا الو�صف من خالل معايير وا�ضحة ت�ساعد على
ا�ستبعاد الم�شاريع غير الم�ؤهلة في مرحلة مبكرة .كما �أنها ت�ضيف قيمة لنمو ملف
اال�ستدامة الخا�ص بنا.

م�شروعات الم�س�ؤولية االجتماعية تم تمويلها
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الم�ساهمات الخيرية المدفوعة عام 2013

ريال
سعودي

يعد التعليم المكون الأكبر في تطور كل �شخ�ص .وقد قمنا منذ عام  2012بتطوير
�شراكة قوية مع �إنجاز ال�سعودية .وقد قمنا من خالل هذه ال�شراكة بتدريب ( )570يتيم ًا
�سعودي ًا من جميع �أنحاء المملكة .ونحن ن�ساعد على تزويدهم بالمهارات العملية في
مجاالت القيادة والتطور الثقافي كما ن�ساعد على التوعية بو�ضعهم .كما وفرنا التدريب
في مجاالت م�ستهدفة محددة كريادة الأعمال .وقد نجحنا في تدريب ( )144يتيم ًا مع
انتهاء عام .2013
و�ضمن برنامج م�شترك مع �إنجاز ،نظمنا يوم ًا وظيفي ًا للأيتام في البالد .وقد ركز
هذا اليوم ب�صورة �أ�سا�سية على العمل مع اليتيمات الإناث وم�ساعدة ودعم اهتمامهن
بالقطاع الم�صرفي والت�شجيع على م�شاركتهن باعتبارهن �أفرادا فاعلين في المجتمع
قد ي�صبحن قائدات الم�ستقبل في هذا المجال.

دعم الخريجين الشباب
نظم البنك عددا من الأي��ام الوظيفية في �أنحاء متفرقة من العالم بدء ًا بوا�شنطن
ولندن و�صو ًال �إلى الدمام في المملكة العربية ال�سعودية .ويعمل البنك على ا�ستقطاب
ال�شباب ال�سعوديين الم�ؤهلين من خالل المعار�ض الوظيفية ممن تلقوا التعليم الوطني
والدولي لدى الم�ؤ�س�سات التعليمية المرموقة .كما ونعر�ض حزم منافع وتوظيف م�شوقة،
بالإ�ضافة �إلى تدريب الخريجين ال�شباب على المعايير الدولية للعمل الم�صرفي.
كما عملنا في عام  2013مع المعهد الم�صرفي في المملكة العربية ال�سعودية لتطوير
برنامج تدريبي متكامل ي�ستهدف ( )100متدرب يتم تعيينهم �ضمن برنامجنا “الجيل
الجديد” .ولي�س لدى �أي من �أولئك المتدربين خبرة عملية �سابقة �إذ يتطلع البنك �إلى
تعريفهم على بيئة العمل لأول مرة .وقد �صممت الدورة لتوفير مجموعة من الخدمات
بتعليم المتدربين عن العمل الم�صرفي والعمل الم�صرفي الإ�سالمي و�سيا�سات مكافحة
غ�سيل الأموال.
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الصحة

المبادرات االجتماعية

وا�صلنا في عام  2013جهودنا لتعزيز نمط حياة �صحي وزيادة الوعي ب�صحة اف�ضل
في المملكة العربية ال�سعودية .وقد قدمنا فحو�ص ًا طبية مكثفة لجميع موظفينا في
�شهر نوفمبر لتقييمهم والت�أكد من خلوهم من مر�ض ال�سكري .كما مولنا محا�ضرات
توعية وور�ش عمل لتعليم موظفينا وعائالتهم بكيفية التعامل مع مر�ض ال�سكري
والتعاي�ش معه والتخفيف منه.

�شارك البنك برعاية المنتدىال�سعودي للم�س�ؤولية الإجتماعية برئا�سة مدير عام
جمعية البيئة وحمايتها ال�سعودية .ويناق�ش هذا المنتدى العنا�صر الرئي�سية التي
ت�ؤثر على البيئة ،و�أهمها �إدارة النفايات والنفايات الطبية وال�صناعية ،بالإ�ضافة
�إلى �إمكانية ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية والطاقة النووية وطاقة الرياح.

كما نفخر برعاية جائزة الأميرة عادلة العلمية والإن�سانية في مجال ال�سرطان .وقد
�أجري هذا الحفل تقدير ًا للجهود الإن�سانية المبذولة في مجال �سرطان الأطفال.

كما رعى البنك قرية المهرجانات التابعة لجمعية �سند الخيرية؛ وهي فعالية تهدف
�إلى التوعية بالأطفال الم�صابين بال�سرطان ،كما نعمل على م�ساعدة الأطفال من
خالل برامج متنوعة.

الملحق (:)1
فهرس المبادرة العالمية إلعداد التقارير
محتوى المبادرة العالمي لإعداد التقارير المتعلق «بالتوافق» – الأ�سا�س
يقدم الجدول التالي الإف�صاح عن المحتوى المتعلق «بالتوافق» – وهو �أ�سا�سي بالن�سبة لتقريرنا.

مفتاح الجدول:
تم التبليغ عنه جزئيا

تم التبليغ عنه

الم�ؤ�شر ال�صفحة المرجعية (�أو اال�ستجابة
المبا�شرة في حال عدم ذكرها)
الإف�صاحات المعيارية العامة

لم يتم التبليغ عنه

ال�ضمان
الخارجي

الإ�ستراتيجية والتحليل
G4 1

4و

8 - 12
G4-2
ال�صورة التنظيمية
G4 3

7

G4-4

5

غير م�ضمون

 7 ، 21والبيانات المالية� ،2013صفحة 7 - 39
(https://www.saib.com.sa/sites/default/
20%20End%20Year%202013%files/FINAL
)20DJ13.pdf%)20(English%-20%FS
الريا�ض 7 -
G4-5
المملكة العربية ال�سعودية
G4-6
الم�ساهمون� ،صفحة  14والبيانات المالية
G4-7
� ،2013صفحة 33
المملكة العربية ال�سعودية –  48فرعا و 11
G4-8
فرع ًا ن�سائياً� ،صفحة 21
 ،22 – 25والبيانات المالية � 2013صفحة
G4-9
1-4
22 - 25
G4-10
لي�ست النقابات العمالية منت�شرة وفق ًا للقانون
G4-11
15 - 17
G4-14
ال توجد لوائح �أو مبادئ �أو غيرها من
G4-15
المبادرات المعدة خارجي ًا تن�ضم �إليها
الم�ؤ�س�سة �أو تتبناها.
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
G4-16
جمعية �سند ل�سرطان الأطفال
/http://www.sanad.org.sa
جمعية  - Otherwaysالجائزة العالمية
للمبادرات الخ�ضراء
الجوانب الجوهرية والحدود التي تم تحديدها
 ،19البيانات المالية � ،2013صفحة 21
G4-17

G4-19
G4-20
G4-21

G4 18
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غير م�ضمون
غير م�ضمون

9و
10-9
10-9
10-9

37

غير م�ضمون

ال�ضمان
الخارجي

الم�ؤ�شر ال�صفحة المرجعية (�أو اال�ستجابة
المبا�شرة في حال عدم ذكرها)
الإف�صاحات المعيارية العامة
لي�س هناك �إعادة �صياغة للمعلومات ذات
G4-22
غير م�ضمون
ال�صلة في التقارير ال�سابقة.
لي�س هناك تغييرات كبيرة من فترات
G4-23
الجانب .التقارير غير م�ضمون
ال�سابقة في النطاق والحدود
�إ�شراك �أ�صحاب الم�صالح
غير م�ضمون
11
G4-24
غير م�ضمون
11
G4-25
غير م�ضمون
11
G4-26
غير م�ضمون
11
G4-27

غير م�ضمون
غير م�ضمون

تقرير
G4-28

غير م�ضمون

G4-30

غير م�ضمون

G4 29

غير م�ضمون

G4-32

غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون

-

غير م�ضمون

غير م�ضمون

غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون

G4 31

PROFILE

يناير � 2013إلى دي�سمبر
2012

غير م�ضمون

ال�سنوي

غير م�ضمون

info@saib com sa

غير م�ضمون

.

.

No External Assurance is sought

-

‘

GRI Content Index for In Accordance

’Core

G4 33

2013

غير م�ضمون

No External Assurance is sought

غير م�ضمون
غير م�ضمون

الحكم
G4-34
17-15 ,12
G4-35
17-15 ,12
G4-36
17-15 ,12
G4-37
 17-15يرجى االطالع على الهيكل التنظيمي
G4-38
ال�صفحة رقم 15
G4-39
الأخالقيات والنزاهة
7
G4-56
التبليغ عن المخالفات ودائرة منع االحتيال
G4-57
واكت�شافه خطوتان رئي�ستان تم البدء بهما.
�صفحة 18 - 19
15 - 17
G4-58
15 12

غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
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ال�ضمان
الخارجي

ال�صفحة المرجعية (�أو اال�ستجابة
الم�ؤ�شر
المبا�شرة في حال عدم ذكرها)
الإف�صاحات المحددة
الفئة :اقت�صادي
الجانب الجوهري :الأداء االقت�صادي
18
غير م�ضمون
G4-DMA
غير م�ضمون
 19والبيانات المالية 2013، 2 - 3
G4-EC1
غير م�ضمون
 26 – 27والبيانات المالية 2013
G4-EC3
ال تقدم الم�ساعدة �أية م�ساعدة مالية.
G4-EC4
غير م�ضمون
يرجى الرجوع �إلى التقرير ال�سنوي
الراتب الأدنى للمواطنين لدى البنك
G4-EC5
غير م�ضمون
�أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
الجانب الجوهري :الآثار االقت�صادية غير المبا�شرة
غير م�ضمون
20 ، 33
G4-DMA
20
غير م�ضمون
G4-EC7
غير م�ضمون
 - 33، 27ال�سعودة
G4-EC8
33
غير م�ضمون
G4-EC9
الفئة :بيئي
الجانب الجوهري :الطاقة
29
غير م�ضمون
G4-DMA
29
غير م�ضمون
G4-EN3
29
غير م�ضمون
G4-EN6
29
غير م�ضمون
G4-EN7
الجانب الجوهري :المياه
33
غير م�ضمون
G4-DMA
الجانب الجوهري :النفايات والنفايات ال�سائلة
29
غير م�ضمون
G4-DMA
لم يكن هنالك الكثير من ت�صريف المياه
G4-EN22
�شركات
من
مبا�شرة
المياه
�شراء
ويتم
مرافق المياه .وال تخ�ضع المياه للمعالجة غير م�ضمون
لأنها ت�شترى كمياه عذبة �أو معالجة.

ال�صفحة المرجعية (�أو اال�ستجابة
الم�ؤ�شر
المبا�شرة في حال عدم ذكرها)
الإف�صاحات المحددة
ي�شكل الورق �إحدى النفايات الناتجة،
G4-EN23
يرجى الرجوع �إلى ال�صفحة 30
الجانب الجوهري :االمتثال
لم تدفع �أية غرامات
G4-DMA
ال توجد �أية غرامات �أو عقوبات مالية
G4-EN29
لعدم االمتثال بالأنظمة واللوائح البيئية
الجانب الجوهري :النقل
30
G4-DMA
30
G4-EN30
الفئة الفرعية :ممار�سات العمل والعمل الالئق
الجانب الجوهري :التوظيف
22 - 26
G4-DMA
22 - 23
G4-LA1
26 - 27
G4-LA2
الجانب الجوهري :التدريب والتعليم
26 - 27
G4-DMA
26
G4-LA9
الجانب الجوهري :التنوع وت�ساوي الفر�ص
22 - 25
G4-DMA
23
G4-LA12
الفئة الفرعية :المجتمع
الجانب الجوهري :المجتمعات المحلية
32 - 34
G4-DMA
34
G4-SO1

ال�صفحة المرجعية (�أو اال�ستجابة المبا�شرة في حال عدم ذكرها)
الم�ؤ�شر
الفئة الفرعية :المجتمع
الجانب الجوهري :المجتمعات المحلية
32 - 34
G4-DMA
34
G4-SO2
الجانب الجوهري :مكافحة الف�ساد
16 - 17
G4-DMA
 .16 – 17الن�سبة المئوية للموظفين المتدربين على �سيا�سات و�إجراءات مكافحة الف�ساد في الم�ؤ�س�سة لآخر �سنتين
G4-SO4
 %2012 = 94و %2013 = 97
لم توجد حاالت م�ؤكدة من الف�ساد بين الموظفين و�شركاء العمل .وال توجد ق�ضايا قانونية عامة تتعلق بالف�ساد �ضد الم�ؤ�س�سة �أو موظفيها خالل
G4-SO5
فترة �إعداد التقرير.
الجانب الجوهري :ال�سيا�سة العامة
لم يقدم البنك �أي نوع من الم�ساهمات ال�سيا�سية �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
G4-DMA
لم يقدم البنك �أي نوع من الم�ساهمات ال�سيا�سية �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
G4-SO6
الجانب الجوهري :االمتثال
16 - 17
G4-DMA
16 - 17
G4-SO8
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ال�ضمان
الخارجي
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون

غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون

الملحق (:)2
عوامل إعداد التقارير

GRI
G4–18

ال�صورة العامة :هذا هو تقرير اال�ستدامة ال�سنوي عام  2013للبنك ال�سعودي
لال�ستثمار ،ويبرز �أداء اال�ستدامة لعام  2013ويناق�ش الق�ضايا الجوهرية بالن�سبة
�إلى البنك و�أ�صحاب الم�صلحة فيه.
ح��دود التقرير :يغطي هذا التقرير �أداء اال�ستدامة الخا�ص بالبنك ال�سعودي
لال�ستثمار بما في ذلك جميع فروعه في ال�سعودية .وال ت�شمل المعلومات المقدمة
المتعهدين والموردين .ون�سعى في الم�ستقبل �إلى تطوير حدودنا لت�شمل الموردين
والمتعهدين و�إعداد التقارير وفق ًا لذلك كلما لزم.
المقارنة والتوازن :يقدم هذا التقرير بيانات مت�سقة ل�سنوات مختلفة ويمكن للقارئ
مراجعة الأداء بمرور الزمن وا�ستخال�ص االتجاهات .ويقدم هذا التقرير تحلي ًال
مو�ضوعي ًا للأداء وفق ًا التجاهات ال�صناعة.

غير م�ضمون
غير م�ضمون

كاف من الدقة
الدقة :تت�سم البيانات النوعية والكمية الواردة في التقرير بقدر ٍ
كي ي�ستوعب القراء جودة الأداء .والبيانات الواردة في التقرير قد قي�ست من خالل
نظم الإدارة الداخلية وال ينبغي اعتبارها تعبير ًا مطلق ًا عن الأداء دون ت�أكيدها من
م�صدر �آخر.

غير م�ضمون
غير م�ضمون

ال�ضمان :هذا التقرير لي�س م�ضمون ًا من م�صدر خارجي� ،إال �أنه قد تم التقيد
ب�إجراءات مراقبة الجودة عند جمع البيانات ومعالجتها وترجمتها من خالل نظم
الإدارة الداخلية.

ال�ضمان الخارجي
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
غير م�ضمون
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الملحق (:)3
إرشادات إعداد التقارير
والتغذية الراجعة

النجاح في اجتياز فح�ص الأهمية المادية
للمبادرة العالمية لإعداد التقارير

�إن تقرير اال�ستدامة لعام  2013الذي يبرز �أداء اال�ستدامة الخا�ص بالبنك ال�سعودي
لال�ستثمار لل�سنة التقويمية  2013هو ثالث تقرير ا�ستدامة وي�صدر �سنوي ًا مكم ًال
للتقارير المالية ال�سنوية.
ويت�ضمن التقرير الإف�صاحات المعيارية وفق ًا لإر�شادات �إعداد تقارير اال�ستدامة
ال�صادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير (الإ�صدار � – 4إر�شادات �إعداد
التقارير) .وقد �صيغ التقرير وفق ًا للمتطلبات “الأ�سا�سية” للإ�صدار الرابع من
المبادرة العالمية .يرجى االطالع على فهر�س المبادرة العالمية لإعداد التقارير
في الملحق (.)2
ونحن نعتقد �أن �إعداد التقارير �أداة فاعلة لإ�شراك جميع �أ�صحاب الم�صلحة و�ضمان
تلبية �أن�شطتنا لحاجاتهم وتوقعاتهم على �أف�ضل وجه .ونقدر التغذية الراجعة منكم
واقتراحاتكم لم�ساعدتنا على فهم ت�أثير �أن�شطتنا على العمل والمجتمع ب�صورة
�أف�ضل .يرجى التوا�صل معنا من خالل البريد الإلكتروني.info@saib.com.sa :
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