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Introduction مقدمة  

 The purpose of this document is to set out Saudi Investment Bank (also 

referred to as “SAIB” or the “Bank”) Policy on Corporate Social 

Responsibility (“CSR”). 

 This policy aims at recognizing The Bank’s position as a significant 

contributor to the society. 

 In addition, this policy translates SAIB’s commitment to: 

 Support its social goals and adapt to changes and challenges faced by 

the business as a participant in society generally. 

 Fair and equal treatment of employees that includes direct 

contributions through philanthropy and engagement in the local 

society. 

 While CSR covers a wide range of activities, this Policy is primarily 

concerned with SAIB philanthropic and charitable activities, support and 

sponsorship, host of events and programs, education, health, economic, 

and environmental activities.  

 SAIB where deemed necessary will implement more detailed 

procedures, which are designed to support the Bank’s on-going 

compliance with, among other things, this policy. 

 

  المتعلقة السياسة يُشار إليه فيما بعد بـ "البنك") والبنك السعودي لالستثمار (يقدم

 "المسؤولية").االجتماعية (المسؤولية ب

  رئيس في المجتمع. البنك كمساهم إلى تصنيفتهدف هذه السياسة 

  بما يليباإلضافة إلى ذلك، تُمثل هذه السياسة التزام البنك: 

 أعماله  تي تواجهالتغييرات والتحديات الاالجتماعية والتكيف مع  دعم أهدافه

 باعتباره مشاركًا في المجتمع بشكلٍ عامٍ.

 المساهمات المباشرة  تقديم التعامل مع الموظفين بعدلٍ وإنصافٍ بما في ذلك

 والمشاركة في المجتمع المحلي. ةالخيرياألعمال من خالل 

  من األنشطة، تستعرض هذه كبيرة في حين تتناول المسؤولية االجتماعية مجموعة

السياسة في المقام األول األنشطة الخيرية التي يقوم بها البنك والدعم والرعاية 

 والبرامج واألنشطة التعليمية والصحية واالقتصادية والبيئية.  للفعاليات

  إجراءات أكثر تفصيًال، وقد وُضعت هذه اإلجراءات حسب الحاجة البنكسيطبق ،

 .بشكل خاص السياسة إجماالً وبهذه المستمرلدعم التزام البنك 
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Holistic View 

Philanthropy and charitable donations 
In line with SAMA regulations, the services provided to charitable 
organizations through donations and other support means is subject to such 
organizations being recognized by the Ministry of Human Resources and 
Social Development, by Royal Decree or otherwise as permitted by SAMA. 
 
Sponsorship and Support  
The banking services provided should meet the needs and requirements of 
the entities, society, encourage economic development and adds value for 
shareholders, and is provided to a wide variety of stakeholders which may 
include but not limited to social, educational, economic, health, welfare or 
environmental benefits. This may include the Bank’s engagement in different 
sponsorship events, initiatives, programs and providing financial support. 
 
Environmental  
The environmental friendly concept is expected to be followed when utilizing 
the Bank’s resources and facilities. In addition, from time to time, CSR 
department shall initiate a designed initiative to educate, improve of 
environmental care and ensure its implementation as appropriate.  

  شاملة  نظرة

  األعمال الخيرية والتبرعات 
الخدمات المقدمة للجمعيات الخيرية  تقتصر، البنك المركزي السعوديتماشيًا مع لوائح 

وزارة  بها من والمؤســســات المعترفلجهات ا على تبرعات ووســائل دعم أخرى من
بموجب مرســـوم ملكي أو بخالف ذلك على أو الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية، 

 البنك المركزي السعودي. سمح به يالنحو الذي 
  

  الدعم والرعاية 
جب أن بات تلبي ي جات ومتطل يا مة احت قد ية الم مات المصـــرف خد ية  ال عا لدعم والر ا

ــات ــس ــتفيدين كمؤس ــجع التنميةوالمجتمع للمس ــيف قيمة  ، وأن تُش ــادية وتض االقتص
ساهمين، وأن تُقد صلحة بما في  م هذه الخدماتللم صحاب الم لمجموعة كبيرة من أ

سبيل المثال ال الحصر الخدمات االجتماعية والتعليمية واالقتص ادية والصحية ذلك على 
د البيئية. وقد يتضـــمن ذلك مشـــاركة البنك في فعاليات ومبادرات ئوالرفاهية أو الفوا

 رعاية مختلفة فضًال عن تقديم الدعم المالي. وبرامج
  

  البيئة 

تجسيدها في لبيئة عند استخدام موارد البنك وااتباع نهجٍ صديق  اعتبارهيضع البنك في 

المســـؤولية االجتماعية من حينٍ آلخر  إدارةمرافقه. وباإلضـــافة إلى ذلك، يتعين على 

دعت الحاجة  متى ماالرعاية البيئية وضـــمان تنفيذها،  بمفهومإطالق مبادرة للتثقيف 

  .إلى ذلك
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Policies السياسات  

1. Applicability & Commitment 
1.1. Applicability 

This policy is applicable to SAIB’s philanthropy and social engagement 
activities. 
 
 

1.2. Statement of Commitment  
SAIB and its BoD are dedicated to lead or support active and positive 
contribution to society and the operation of its business as well to its 
stakeholder, vendor , employees, investors, clients so far as is practicable. 

   وااللتزام التطبيق . 1

  التطبيق  . 1.1

تُطبق هذه السياسة على أنشطة األعمال الخيرية والمشاركة االجتماعية التي يُنفذها 
  البنك.

  بيان االلتزام  . 1.2

واإليجابية في  الفعالةيكرس البنك ومجلس إدارته جهودهما لقيادة أو دعم المساهمة 
أعماله باإلضافة إلى أعمال المساهمين والموردين ممارسة من خالل المجتمع 

 الموظفين والمستثمرين والعمالء، بقدر اإلمكان.و

2. Laws, Regulations, Related Policies & Supporting Procedures  
2.1. Regulations  

The key regulations are as follows:  

Law/Regulation Authority 

Corporate Governance 
Regulations  

Capital Market Authority (CMA) 

Key Principles of Governance in 
Financial Institutions 

SAMA 

2.2. Related Policies & Procedures 
 

 Corporate Social Responsibility Manual 
 Sustainability Committee Charter 

 

  األنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة واإلجراءات الداعمة . 2
  اللوائح  . 2.1

 

  يلي:تتمثل اللوائح األساسية فيما 
  ةجهال  النظام أو الالئحة

  هيئة السوق المالية  حوكمة الشركات  الئحة

مبادئ الرئيسة للحوكمة في ال
   المؤسسات المالية

  البنك المركزي السعودي 

  السياسات واإلجراءات ذات الصلة  . 2.2
 

  دليل المسؤولية االجتماعية  
 ميثاق لجنة االستدامة  
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3. Policy  
3.1. Policy Statement  

Saudi Investment Bank in addition to maintaining the best interest of its 
stakeholders recognizes it responsibility towards the society and strives to 
achieve its social responsibility objectives that are designed to support the 
largest possible segment of the community in all fields, our commitment is 
deeply rooted in our values and forms an integral part of our strategy. 

3.2. Policy Principles  
The following are the key principles of SAIB’s CSR Policy, subject to 
ensuring the solvency of the Bank: 
a. Maximizing shareholders’ value; 
b. Provide banking services, support and sponsorship that meets the 

requirements and needs of businesses/stakeholders. 
c. Meet the credit needs of the local economy through granting loans and 

facilities for productive businesses. 
d. Provide innovate products that encourage economic development.  
e. Conducting the business with the highest local and international 

standards / principles of ethics, ensuring fair treatment of its different 
stakeholders including its shareholders, customers, vendors, employees 
as well as the public. 

f. Support various social projects and spread further guidance and 
awareness within society of financial products and services as well as its 
different inherited risks. 

  السياسة  . 3
  بيان السياسة  . 3.1

مسؤوليته تجاه  يدرككما ، المصالحلحفاظ على المصلحة العامة ألصحاب ل يسعى البنك
التي وضعت لدعم أكبر شريحة وأهداف هذه السياسة، تحقيق لذا يعمل على المجتمع 

 الذي به تشكلقيمنا و لترسيخ ًاالتزامممكنة من شرائح المجتمع في جميع المجاالت، 
  جزءًا ال يتجزأ من استراتيجيتنا. 

  مبادئ السياسة  . 3.2

ـــؤولية االجتماعية للبنك، التي تنص عليها أهم المبادئ  فيما يلي ـــة المس ـــياس رهنًا س
  المالية للبنك: مالءمتهابضمان 

  .ممكنٍ أقصى حدٍ إلىزيادة قيمة المساهمين   .أ

بات   .ب ية متطل أصـــحاب تقديم الخدمات المصـــرفية والدعم والرعاية من أجل تلب
  وأصحاب المصلحة واحتياجاتهم. االعمال

من خالل منح القروض والتســـهيالت  تلبية االحتياجات االئتمانية لالقتصـــاد المحلي  .ج
  لألعمال اإلنتاجية.

  تقديم منتجات مبتكرة تُشجع على التنمية االقتصادية.  .د

إجراء األعمال وفقًا ألعلى المعايير أو المبادئ األخالقية المحلية والدولية، وضمان   .ه
بما في ذلك المساهمين والعمالء  المصالحالمعاملة العادلة لمختلف أصحاب 

  والموظفين والجمهور. الموردين

داخل المجتمع  رفع معدل التوعية والتوجيهواالجتماعية المختلفة  المشاريعدعم   .و
  المخاطر المتأصلة فيها. ىوتسليط الضوء علبالمنتجات والخدمات المالية المرتبط 
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g. Supporting various social projects and work to increase the level of 
awareness and guidance 

h. Exercise due consideration for environmental and sustainability issues in 
the conduct of its business. 

i. Support and encourage small and medium enterprises without 
compromising the bank and its stakeholders. 

j. Achieving sustainability development for the society as well as bank 
employees. 
3.3. Policy Details  

3.3.1. CSR Governance Structure   
The Social Responsibility policy will be approved by the General Assembly, 
and CSR program should to be in line with this policy to support various social 
activities including without limitation, philanthropy, social engagement,  
support and sponsorship, host of events and programs, and environmental 
issues, however the management sustainability committee will approve the 
initiatives/programs and oversight them along with CSR Department in order 
to ensure creating the expected value to the bank strategy, customers, as well 
as society.   
 

3.3.2. Policy Review 
The policy shall be reviewed periodically according to the need and minimum 
every three years by the Board of Directors and any amendments if required 
will be presented and approved by the general assembly. 
 

  الوعي والتوجيهات. مستوىعلى رفع  والعملاالجتماعية المختلفة  المشاريعدعم   .ز

ممارسة عند البيئة واالستدامة المواضيع المتعلقة ببشأن  الفعالةممارسة العناية   .ح
  األعمال.

مساومة البنك وأصحاب الصغيرة والمتوسطة دون  لمشاريعادعم وتشجيع   .ط
  المصلحة.

  تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ولموظفي البنك.  .ي

  تفاصيل السياسة  . 3.3

  هيكل حوكمة المسؤولية االجتماعية  . 3.3.1

العامة هذه السياسة ويجب أن يتماشى برنامج المسؤولية االجتماعية ستعتمد الجمعية 

مع هذه السياسة بهدف دعم األنشطة االجتماعية المختلفة بما في ذلك على سبيل 

واستضافة  ،والدعم والرعاية ،المثال ال الحصر، العمل الخيري، والمشاركة االجتماعية

لجنة  من االعتمادسيتم ، فة على ذلكباإلضاوالبرامج والقضايا البيئية.  الفعاليات

بالتعاون مع إدارة المسؤولية يتم اإلشراف عليها االستدامة على المبادرات أو البرامج و

البنك والعمالء والمجتمع.  ةالستراتيجيالقيمة المتوقعة خلق االجتماعية من أجل ضمان 

  

  مراجعة السياسة  . 3.3.2

أدنى كل ثالث سنوات بمعرفة مجلس  مراجعة السياسة دوريًا عند الحاجة وبحدٍيتم 

  اعتمادها من الجمعية العامة.يتم  تعديالت،أي في حال وجود اإلدارة و
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3.3.3. Board of Directors 
The Board shall ensure that the bank adopts social responsibility programs in 
line with the Social Responsibility Policy as approved by the General 
Assembly and its principles  
3.3.3.1. The Bank may disclose the objectives of social responsibility to its 

(stakeholders including, employees, management, board of directors, 
vendors… etc.). 

3.3.3.2. The Bank must disclose its achieving social responsibility in the 
periodical reports. 
3.3.4. Sustainability Committee: 

The Sustainability committee is a management committee where its 
responsibilities are but not limited to:  
 

3.3.4.1. Approve the Social Responsibility activities, initiatives and programs 

within the approved Budget. 

3.3.4.2. Periodically review strategic corporate social responsibility and 

sustainability priorities, aspirations and objectives in the context of the 

continuous evolution of social responsibility and sustainability trends, 

stakeholders, risks and opportunities. 

3.3.4.3. Review, recommend and enhance the CSR policy for the Board’s 

endorsement through Board committee prior the GA. 

3.3.4.4. Review and approve endorse eligible community and charitable 

organizations. 

  مجلس اإلدارة  . 3.3.3

التأكد من أن البنك يتبنى برامج المسؤولية االجتماعية بما  مجلس اإلدارةيتعين على 
  التي أقرتها الجمعية العامة ومبادئها سياسة هذه يتماشى مع 

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية إلى (أصحاب  للبنكيمكن  . 3.3.3.1
 المصلحة بما في ذلك الموظفين ومجلس اإلدارة والموردين وما إلى ذلك).

في  المنجزة مسؤوليته االجتماعية برامج اإلفصاح عن يجب على البنك . 3.3.3.2
  التقارير الدورية.

  لجنة االستدامة . 3.3.4

 على ما سبيل المثال ال الحصر ؤولياتها علىمستقتصر  لجنة االستدامة لجنة إداريةتُعد 
   :يلي

اعتماد أنشطة المسؤولية االجتماعية والمبادرات والبرامج ذات الصلة ضمن  . 3.3.4.1
  الميزانية المعتمدة.

أهم األمور  متضمنًاواستراتيجيتها المراجعة الدورية للمسؤولية االجتماعية  . 3.3.4.2
التطور المستمر تماشيًا مع االستدامة والتطلعات واألهداف ب المتعلقة

كذلك و المصالح بأصحاب والمرتبطةواالستدامة للمسؤولية االجتماعية 
  الفرص. واالمخاطر 

مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والتوصية بها وتعزيزها من أجل  . 3.3.4.3
المنبثقة عنه قبل أخذ  اللجانالحصول على اعتماد مجلس اإلدارة من خالل 

   موافقة الجمعية العامة.

 المجتمعية والخيرية المؤهلة واعتمادها. / الجهات المنظماتقائمة  مراجعة . 3.3.4.4
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3.3.4.5. Review and endorse the amount of expenditure to be incurred on the 

CSR activities to be undertaken by the Bank. 

3.3.4.6. Establish the transparent controlling mechanism for the 
implementation of the CSR projects or programs or activities 
undertaken by SAIB. 

3.3.4.7. Ensure the CSR department are complying with the approved donation 
and focusing on strategic sponsorship & CSR mechanism that add 
value to customers, investors, society, and other relevant 
stakeholders. 

3.3.4.8. Ensure that the Bank complies with local and international standards 
and guidelines as manifested in the best practices of CSR and 
sustainability management. 

3.3.4.9. Evaluate the CSR performance with its initiatives and associated 
activities. 
 

3.3.5. CSR Department 
The CSR Department is responsible for recommending and/or assessing all 
charitable donations and activity sponsorships of events and activities from a 
social responsibility angle, coordinating efforts in relation to education, 
economic, health, business retention/growth, and anything that is relevant to 
the corporate and bank brand strategy and awareness and implementing 
sustainability and environmental issues. 
The CSR Department provides CSR Committee with periodic reports on 
progress on initiatives taken during the year on a semi-annual basis. 

المسؤولية  على أنشطة إنفاقهاالنفقات المزمع ميزانية  واعتمادمراجعة  . 3.3.4.5
  االجتماعية الواجب تنفيذها من البنك واعتماده. 

لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسؤولية  إشراف ومتابعةوضع آلية  . 3.3.4.6
  أو األنشطة التي يضطلع بها البنك. االجتماعية أو البرامج

والتركيز  ةالمعتمد االجتماعية بخطة الدعم ضمان امتثال إدارة المسؤولية . 3.3.4.7
التي تُضيف قيمة للعمالء والمستثمرين  واآلليةعلى الرعاية االستراتيجية 

  .العالقةذوي  المصالحوالمجتمع وأصحاب 

 حسبمالمعايير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية ل ضمان امتثال البنك . 3.3.4.8
  يتجلى ذلك في أفضل ممارسات المسؤولية االجتماعية وإدارة االستدامة.

تقييم أداء المسؤولية االجتماعية من خالل مبادراتها واألنشطة المرتبطة بها. . 3.3.4.9

  

  إدارة المسؤولية االجتماعية  . 3.3.5

تقديم التوصيات أو تقييم جميع التبرعات الخيرية  االجتماعية مسؤوليةالإدارة  تتولى

منظور المسؤولية االجتماعية، فضًال عن تنسيق الجهود من  الفعالياترعاية أنشطة و

يتعلق  ءشيالمتعلقة بالتعليم واالقتصاد والصحة وبقاء األعمال ونموها، وأي 

  القضايا البيئية.باستراتيجية العالمة التجارية والبنوك والوعي وتنفيذ االستدامة و

عن التقدم المحرز في  كل ستة أشهرتقدم إدارة المسؤولية االجتماعية تقارير دورية 

  المبادرات التي تُجرى خالل العام.
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3.3.6. Disclosures and related Compliances: 
 SAIB shall ensure that requisite disclosures are made in its annual Report 

in the prescribed format, containing details relating to the Sustainability 
Committee, CSR spends carried forward and/or set off, and such other 
information, and the Companies (CSR Policy) Rules, as amended and 
notified from time-to-time. 

  حاالت اإلفصاح واالمتثال ذات الصلة: . 3.3.6

 البنك اإلفصاحات المطلوبة في تقريره السنوي على النحوٍ المحدد،  سيقدم
أو االجتماعية بلجنة االستدامة ونفقات المسؤولية  المتعلقةتفاصيل المتضمنا ً

(سياسة المسؤولية االجتماعية)، بصيغتها المعدلة من بـ، تفاصيل ذات العالقة
   وقت آلخر.

4. CSR Selection Framework  
The SAIB CSR Selection Framework will be used to improve the design and 
selection of CSR projects, regardless if a request for a CSR project originates 
internally from within SAIB, or is submitted by an external party.   
The CSR proposal selection framework will be: 
1. Is in line with the bank corporate strategy. 
2.  Is in line with the brand strategy (if not but it’s a needed CSR, then 

branding will be minimal and without any marketing investment to 
communicate this). 

3.  Is in line with the bank CSR strategy. 
4.  Creates value to the community. 
5. Helps in further building partnership with key strategic customers, or in 

opening possibilities of future banking opportunity for SAIB. 

  إطار اختيار المسؤولية االجتماعية  . 4

 اختيارات إطار الختيار المسؤولية االجتماعية بهدف تحسينسيعمل البنك على تصميم 
، بصرف النظر عما إذا كان البنك من يُقدم طلب لتنفيذ مشروع الصلةذات  المشاريع

  من طرف خارجي. يتم تقديمهالمسؤولية داخليًا أو 

  يلي: على ماإطار اختيار أو اقتراح المسؤولية االجتماعية  سيشمل

  البنك. المؤسسية التي ينتهجها ستراتيجيةاالمناسبته إلى  .1

ذا لم يكن األمر كذلك، يلزم تحديد المسؤولية، العالمة التجارية (إ ستراتيجيةأو ا .2
دون أي استثمار تسويقي إليصال العالمة التجارية الحد األدنى و فحينها ستبلغ

 ذلك). 

 استراتيجية المسؤولية االجتماعية للبنك. .3

 خلق قيمة للمجتمع. .4

أو إتاحة  االستراتيجيين،من الشراكة مع أهم العمالء  إقامة مزيدٍ  المساعدة على .5
  الفرص المصرفية المستقبلية للبنك.


