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 مقدمة .1

 الغرض من الالئحة 1.1

ميثاق الالمملكة العربية السعودية وفي  مع األنظمة المعمول بها لتتماشى هذه الالئحةصيغت 

 البنك السعودي لالستثمار على تطبيق أهداف لجنة االستدامة وحرصًا منالعالمي لألمم المتحدة. 

مهامها بالكفاءة والفعالية المطلوبة وأداء  يةلتنفيذاوتوفير التوجيه المالئم لتشكيل مهام اللجنة 

 .االجتماعيةمجال االستدامة والمسؤولية في التي تساعد في رفع مستوى الوعي 

 وثائق البنك المستخدمة مع الالئحة 2.1

 سة واستراتيجية االستدامةسيا 

  السياسة البيئية 

 برنامج االستدامة 

  ممارسات األعمال المستدامة 

 الوثائق التنظيمية المرجعية 3.1

  2030رؤية المملكة العربية السعودية 

  مبادرة العالمية إلعداد التقاريرالمعايير 

 المتحدة مالميثاق العالمي لألم 

 الملكية والتعديالت 4.1

تنسيق مع أمين سر لجنة ولة عن تحديثها بالوهي المسؤ الحوكمةإدارة  إلى الالئحةتعود ملكية هذه 

 .االستدامة
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 الئحةمحتوى ال .2

 تعريف باللجنة 1.2

في إدارة المسؤولية  المستدامةيحرص البنك السعودي لالستثمار على اعتماد الممارسات المبتكرة 

 ذهاالتي تنف واالقتصادية االجتماعية النشاطاتمن  األساسية انطالقاً  اعملياتهلأثناء أدائها  االجتماعية

لتحقيق األهداف وتلبية متطلبات اكفة الجهات ذات العالقة  لتحقيق رؤية البنك وتحقيق أهدافه

 مجتمعي.التعاون تحقيق الو الطرق بأفضل

يتعامل معها  التيوتتركز االستدامة لدى البنك على التواصل مع فئة واسعة من الجهات ذات العالقة 

 .المستهدفين المجتمعمؤسسات وأفراد الالبنك مثل المساهمين والموظفين والعمالء و

ويتجلى نهج  ،وتأمينها األهدافهذه  االستدامة في البنك السعودي لالستثمار لدعم وقد أنشئت

 التي تعّرف كما هو موضح أدناه. ةالخمس إطار أراكنهااالستدامة في 

 الخمسة لالستدامة في البنك وطموحاته األراكن 1.1.2 

يتكون إطار عمل االستدامة في البنك السعودي لالستثمار من خمسة أراكن تشلك عناصر إدارة 

 -إطار عمل االستدامة هذا يعد االستدامة التقليدية في السياق السعودي المحلي واإلسالمي، و

هو بذلك يضع البنك السعودي لالستثمار األول من نوعه، و - العربي والسعودي واإلسالمي بسياقه

لتأمين وتوظيف الفوائد والمميزات المحتملة مع العمالء  كبيرةويخلق له فرصة  المبادر،موضع 

والموظفين والمستثمرين، وقد وضع البنك السعودي لالستثمار طموحات للك ركن من هذه األراكن 

 ألنشطةلتي يستهدفها البنك بإدارته ية اليزود موظفيه برؤية وفهم واضحين للميزة التنافس

 االستدامة.
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 طموحاتال التعريف الركن

التلكيف 

 مسؤولية(ال)

عني تحمل المسؤولية، ي« التلكيف»

ويشمل ذلك الممارسات المصرفية 

واإلجراءات المسؤولة  والسلوكيات األخالقية

لحماية  البنك والتي يضطلع بها موظف

 وكسب ثقتهم. عمالئه

 األمثل للنزاهةالخيار 

رسالة إلى العمالء والمستثمرين  إيصال

البنك أن ن والجمهور العام بوالموظفي

أعلى السعودي لالستثمار يرتكز في عمله على 

النزاهة التي تعززها القيم المحركة لروح معايير 

 المسؤولية في المملكة العربية السعودية.

ي فف ر  والتطور، فع  الحياة ب مرتبط« نموال» تطور(ال)النمو 

الزيادة أو التطور أو بمعنى ب اللغة العربية

التغيير اإليجابي، وفي إطار عمل  آخر

االستدامة المعتمد في البنك السعودي 

لالستثمار يجسد النمو جهود البنك الرامية 

لترسيخ االستقرار االقتصادي وتحقيق 

مستوى من النمو الكفيل بتقديم منتجات 

يد األداء المالي لجودة وتأكوخدمات عالية ا

التطور فالنمو يجسد  المستدام للبنك؛

لذي يشمل تطور المستدام والشامل ا

 ونمو البنك وأصحاب المصلحة على حد  

 سواء.

 البنك األسرع نموا  

 ألن يكونالبنك السعودي لالستثمار  يسعى

أسرع البنوك نموًا في المملكة العربية 

وكسب ثقتهم العمالء  باستقطابالسعودية 

بفضل ما يقدمه من خدمات مميزة وفريدة من 

 مميزاتاللتلك الخدمات و نوعها، وتجربة العمالء

لى ع المستندةالتي تعزى إلى حد كبير لالبتاكرات 

 التي يطبقها البنك باستمرار. االستدامة 

هذه االبتاكرات هي بمثابة نماذج رائعة لجهود و

ال ، والبنكدامة التي يبذلها ويمارسها االست

تثبت فقط أثر االستدامة على تشكيل نواة عمل 

مدى تميزه الذي يتجسد في البنك، بل وتظهر 

 نمو، وتحقيقه الخدمةأعلى مستوى من تحقيقه 

 في اإليرادات والربحية. عالي

 الرعاية

 )القوى العاملة(

رعاية" تعني إقامة عالقات قوية بين ال"

ويتمثل ذلك األفراد العاملين في البنك، 

في  في جهود البنك إلشراك الموظفين

الفريق الواحد،  وفق آلية أداء المهام

لتجسيد مفاهيم الشمولية واالحترام 

المتبادل وتطوير مواهب الموظفين 

 والحفاظ على حقوقهم اإلنسانية.

 لعمل لراغبين في االبنك األكثر جاذبية ل

 رألن يصبح أكثالبنك السعودي لالستثمار  يطمح

البنوك جاذبية للراغبين في العمل، وذلك يعود 

يتحلى به من شفافية  إلى مافي المقام األول 

والمساءلة تجاه  واضحة وتحمل للمسؤولية

 الموظفين والمجتمع على حد سواء.

 الحفظ

 )حماية البيئة(

 المستدام ستخداماالعني الحفظ" ي"

 اي تستخدمهالتللموارد الطبيعية 

، ويترتب المجتمعات المحليةالمؤسسات و

على ذلك محافظة البنك على البيئة من 

اإلقراض والقرارات االستثمارية خدمات خالل 

، في المشاريع المستدامة يتبناهاالتي 

 تحقيق كفاءة ال مثيل لها

سيقوم البنك السعودي لالستثمار بخلق ميزة 

تنافسية من خالل دمج اإلدارة البيئية في 

 ةالصبغاألنشطة األساسية للبنك ومواصلة إزالة 

البنك  ويسعىالمادية عن األنشطة المصرفية، 

يحتذى به في الممارسات البيئية  ليصبح نموذجاً 
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 طموحاتال التعريف الركن

ومن خالل جهوده الرامية للحد من 

 واالقتصاد فيالضارة والنفايات، االنبعاثات 

 
ً
 استهالك الكهرباء والماء والورق سواء

في تنفيذ عملياته المباشرة أو في 

 تعامالته مع الموردين.

التنافسية التي تسعى الحكومة لتطبيقها 

رؤية و لمصلحة العامة في المملكةلتحقيق ا

2030. 

 العون

)مساعدة 

 اآلخرين(

عني المساعدة وتقديم ما يعون" ال"

ويقصد تستطيع تقديمه من أجل اآلخرين، 

البنك السعودي لالستثمار  بها تحمل

مسؤولياته في دعم المجتمعات المحلية، 

االستثمارات في مجاالت فالعون يشمل 

 .المجتمعالزاكة والنشاطات الخيرية و

 زيادة تأثيرنا إلى حد كبير في لك ريال مستثمر

فضاًل عن قيام البنك السعودي لالستثمار 

بقياس مقدار المال الذي يستثمره، سيقوم أيضًا 

ن ، وموفعاليته تأثير هذا االستثمار بقياس مدى

هذا المنطلق، سيقوم البنك بحصر استثماراته 

في المجاالت التي يمكن أن تساهم وتركيزها 

ليس في إنماء المال وحسب، بل وفي إنماء وإثراء 

 األدوات والخبرات الالزمة لتحقيق ذلك.

 

 التشكيل 2.2

 المتطلبات 1.2.2

 االستدامة من الرئيس التنفيذي. ةأعضاء لجناعتماد تشكيل اختيار ويتم   1.1.2.2

أعضاء من موظفي البنك من إدارات  خمسةيكون من ضمن أعضاء اللجنة   2.1.2.2

 .مختلفة لتطبيق إطار عمل ناجح لالستدامة في البنك

المعرفة في أمور  من أعضاء لجنة االستدامة يجب أن تتوفر في لك عضو  3.1.2.2

التجارية  متعلقة باألعمالواألمور الاالستدامة ذات الصلة بمجال عمله 

مجال االستدامة وفرصها في أهمية ب والمعرفة المرتكزة على االستدامة

 أو إداراتهم. أعمالهم
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 األعضاء 2.2.2

 تتشلك عضوية اللجنة من اآلتي: 1.2.2.2

 رئيساً  -الرئيس التنفيذي  يختارهالذي  -أو أحد نوابه  الرئيس التنفيذي .1

 موظفي إدارة البنكأحد عضو من  .2

 موظفي إدارة البنكأحد عضو من  .3

 موظفي إدارة البنكأحد عضو من  .4

 موظفي إدارة البنكأحد عضو من  .5

 عضو من أحد موظفي إدارة البنك .6

 أمين السر .7

 اللجنة وأمين سرالرئيس  

 اللجنة:رئيس  1.3.2.2

 من نوابه لرئاسة اللجنة يختارهأو من  الرئيس التنفيذي. 

 أمين سر اللجنة: 2.3.2.2

  الرئيس التنفيذي من اختيارهيتم.  

 المسؤوليات3.2 

 مسؤوليات اللجنة 1.3.2

 .اإلدارات المختلفة في البنك استراتيجيةدعم االستدامة ودمجها ضمن   

 ضمان المساهمة والتنفيذ الفعال لالستدامة لدى منشآت البنك.  

  األداء لمؤشر  إعداد سجلأهم قضايا االستدامة مرتبة حسب األولوية وتحديث قائمة ب   

 .توقعات أصحاب المصلحةبما في ذلك تحديث مخطط 

 .بالنظر إلى المؤشرات على أساس سنوي وربع سنويومراجعته قياس األداء   
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 .أو لك سنتينسنويًا مقارنة مؤشر األداء بنظيره من المؤشرات األخرى   

       والتأكد من  ،تحديد أهداف على المدى القصير والطويل حول مواضيع رئيسية في االستدامة  

 .خطة العمل السنوية للبنكأنها مدرجة في 

   دامةمبادرات االستودعم تحديد وتنفيذ  ،تقييم استجابة البنك للك من قضاياه الرئيسية سنوياً   

 .األداء نتحسأن التي من شأنها العميقة األثر زز 

وتوفير التوجيه لميزانيات اإلدارات ذات  تنفيذ مبادرات االستدامة المحددةتعيين ميزانيات سنوية ل 

ريال  200,000الصلة، واستعراض وإقرار جميع البرامج الهامة والنفقات التي تتجاوز تلكفتها 

 معتمدة مسبقًا.السعودي غير 

 .تتبع تنفيذ المبادرات التي أوصت بها اللجنة  

 .اللجنة وتحددها سنوياً تحقيق الطموحات واألهداف قصيرة المدى التي تضعها 10.1.3.2  

بشأن أداء االستدامة ومقارنته باألهداف المحددة وبالتقدم  لمجلس إدارة البنكرفع التقارير 11.1.3.2  

أو شخص  -الذي أحرزته هذه المبادرات على أساس سنوي وربع سنوي. )سيعرض رئيس اللجنة 

 هذه التقارير على المجلس( - يفوضه رئيس اللجنة

 .إشراك أصحاب المصلحة في رسائل االستدامة 12.1.3.2   

 .داخلية مستمرةاستدامة إطالق حملة  13.1.3.2

   مة سنوي )تقرير متاكمل( باستخداموفير البيانات والمعلومات لدعم إعداد تقرير استدات 14.1.3.2

 .قبل النشروإقرارها المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليًا وعرض صيغة التقرير النهائية 

 تها فيما يتعلق بتأثير االستدامةوسياسات إدارة المخاطر وإجراءا مراجعة تقييم مخاطر اإلدارة  15.1.3.2

 .وجهات النظر فيهادراسة و

متابعة واعتمادها و االستدامةصياغة السياسات واإلجراءات الالزمة لنجاح تنفيذ إطار عمل  16.1.3.2 

  .تنفيذها
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 .التأكد من التزامها بهذه الالئحة ويشمل ذلك، من الرئيس التنفيذي اللجنة سنوياً قييم أداء ت  17.1.3.2  

 .سنويًا وتقديم توصيات بشأن أي تعديالت تراها اللجنة مناسبةوتقييمها  راجعة الالئحةم 18.1.3.2

 االستدامة فيجاح تنفيذ إطار عمل موافقة على السياسات واإلجراءات والمبادرات الالزمة لنلا19.1.3.2       

 .البنك، بما في ذلك سياسة االستدامة في البنك السعودي لالستثمار

 طلب الوثائق والتقارير والتفسيرات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المسؤولين  20.1.3.2

 .والمديرين التنفيذيين والموظفين في البنك

في البنك ستراتيجية االدعوة المسؤولين والمديرين التنفيذيين والموظفين ومستشاري    21.1.3.2

 الالزمة. التفسيرات واإليضاحات عنلسؤالهم اللجنة عند الحاجة اجتماعات لحضور 

   اآلليات القائمة أو عن طريق القنوات وآراء أصحاب المصلحة الخارجيين، إما من خالل  تلمس22.1.3.2  

 .المباشر مع اللجنةالتفاعل 

 .عند الحاجةمن خارج البنك  وفي البنك أوالخبراء  المستشارينالستعانة بخدمات ا  23.1.3.2 

عند الحاجة وتقدير  إجراء التحقيقات الالزمة واالستفادة من خدمات الخبراء المستقلين في ذلك 24.1.3.2 

 أعمالهم.المالية نظير  آتالماكف

المطبق عند  والنظامومع سياسات البنك  أنشطة أخرى تتماشى مع هذه الالئحةتنفيذ أي  25.1.3.2 

 .حسب ما تراه اللجنة مناسباً الضرورة 

 مين سر اللجنةمسؤوليات أ 2.3.2

 .انعقاد اجتماعات اللجنةترتيب موعد  

 .تعميم الدعوات وجمع تأكيدات حضور االجتماعات المقررة من أعضاء اللجنة  

 .جدول األعمال المقترح لالجتماع حولومقترحاتهم جمع إسهامات أعضاء اللجنة   

 .جداول أعمال االجتماعات على وأخذ موافقته مع رئيس اللجنة التنسيق  

 .جمع الوثائق التي ستوزع في االجتماع  

 على األعضاء. توزيع جدول أعمال االجتماع مع الوثائق ذات الصلة 6.2.3.2

 .تماعات وكتابة محاضر االجتماعات وتوزيعها على األعضاءحضور جميع االج  

جدول أعمال االجتماع وتعميمه مع الوثائق ذات الصلة قبل االجتماع بأسبوع عليه أن يعد   

 .واحد على األقل
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 اجتماعات اللجنة 4.2

 .صالحية عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة ولهاتجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في السنة، 

 ضبط االجتماعات اكم أح 5.2

 .أعضاء اللجنة %50عن اليقل  ماالرئيس ويكتمل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع بحضور  1.5.2

 .مرجحال هورئيس اللجنة تصويت ، يكون األعضاء مع الرئيس أصواتفي حالة تعادل  2.5.2

 .وتضمينها في محضر االجتماع األسبابوتبيين بإماكن األعضاء المعارضين تسجيل اعتراضاتهم  3.5.2

 للجنة عن طريق ماكلمة بدائرةاحضور اجتماعات  - اللجنة رئيسأخذ موافقة بعد  -للعضو  يجوز 4.5.2  

 .وسيلة أخرى مماثلة أيبث فيديو مباشر أو 

 مدة اللجنة 6.2

 اللجنة سنة ميالدية واحدة.تكون مدة  1.5.2

بعد  رينآخ أو أعضاء عضويختار الرئيس التنفيذي أو لنفس األعضاء لمدة مماثلة يتم التجديد  2.5.2

 .مدة اللجنة انقضاء

إعادة و حل اللجنة إقالة أي عضو من أعضاء اللجنة أو - في أي وقت -يحق للرئيس التنفيذي   3.5.2

 .ئهاأعضا تشكيل 

 أحاكم إعداد ورفع التقارير 7.2

يتولى أمين سر اللجنة مسؤولية إشعار األعضاء مسبقًا بموعد االجتماع وتزويدهم بجدول   

بنود جدول بخصوص أي من والوثائق المطلوبة والتأكد من توفر جميع المعلومات األعمال 

يجب أن يرسل وعلى األقل،  بأسبوعالتي سيناقشها األعضاء وذلك قبل االجتماع  األعمال

 .، ويجوز له أن يرسلها بوسيلة اتصال أخرىاإلشعار عبر البريد اإللكتروني

، ويعمم أمين سر اللجنة هذا المحضر االجتماعتدون نتائج أعمال وقرارات اللجنة في محضر   

أيام عمل إلبداء الرأي قبل إعداد المحضر  5على جميع األعضاء الحاضرين لالجتماع في غضون 

 ورئيس اللجنة.الحاضرين  األعضاءيوّقعه النهائي والذي 

 .اريرهاتزود اللجنة إدارة الحوكمة بنسخة من تق  


