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الملك عبد ا� بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين

ا�مير سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

الشريك ا�مثل للتنمية المالية المستدامة...

ونركز على التنمية...

نهتــم 
بالنمو



نحن ننظر إلى ذلك باعتباره 
طموحًا والتزامًا أخالقيًا من 

جانبنا من أجل أن نضيف قيمة 
إلى العالم من حولنا.  

النمو 
المستدام
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رسـالـــــــــــــــــــة  الدكتــــــــــــــــــــــور /  رئيـــــــــــــــــــــس  مجلــــــــــــس  ا�دارة

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم  لكم أداء االستدامة للبنك 
السعودي لالستثمار في عام 2012م.

 
يحظى البنك اليوم بمكانة رائدة في السوق السعودية، وله 

مستقبل واعٌد وقدرٌة على المساعدة في النمو طويل ا�مد 
للممكلة العربية السعودية. وال يعني نمو البنك تحسين ا�داء 

االقتصادي فحسب، بل يعني أيًضا زيادة القدرة على ا�سهام في 
تحقيق ا�هداف االجتماعية والبيئية. ونحن ننظر إلى ذلك باعتباره 

طموًحا والتزاًما أخالقًيا من جانبنا من أجل أن نضيف قيمة إلى 
العالم من حولنا.  

وباعتبارنا أحد مقدمي الخدمات المالية فإننا نسعى جاهدين إلى 
أن نصبح بنًكا أفضل يُسهم في إيجاد عالٍم أفضل. وفي سبيل 

تحقيق ذلك قمنا بوضع استراتيجية متكاملة لالستدامة 
المؤسسية تتضمن ثقافتنا وعملياتنا التشغيلية بشكل كامل.  

تم إعداد استراتيجية االستدامة المؤسسية الخاصة بنا من أجل 
تعزيز العدالة االجتماعية واالستدامة البيئية ولكي نترك أثًرا إيجابًيا 

على ا�داء الكلّي والتنافسية طويلة ا�مد للبنك. وهذا يشمل رضا 
العميل والتزام الموظفين والشفافية وا�دارة القوية.

ومن بين ا�نجازات الهامة التي تحققت في مجال االستدامة خالل 
العام إعداد استراتيجية االستدامة المؤسسية الخاصة بنا وتشكيل 

لجنة وفرقة عمل االستدامة.  وقد أعطى هذا دفعة قوية لتحقيق 
بعض ا�نجازات المستدامة ذات القيمة الكبيرة. إلى جانب ذلك 

فقد تعاملنا بجدية مع قدرتنا على تقليل معدل استهالكنا للموارد 
الطبيعية في عام 2012م - وهو الجهد الذي سوف نستكمله في 

مسيرتنا المستقبلية.

إنني فخور بالخطوات التي اتخذناها في عام 2012م وأتطلع إلى 
التركيز على جهودنا في السنوات المقبلة. و نحن منفتحون دائًما 

على معرفة آرائكم وأفكاركم المتعلقة بجهودنا في أن نكون بنًكا 
أكثر استدامة.  

د/ عبدالعزيز العبداÃ العوهلي
رئيس مجلس ا�دارة

5 تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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الـتـنـفـيـــــــــــــذي رســـــــــــــــالـــة وكلــمـــــــــــــــــة / الـــــــــــــــــرئــيــس 

طريقتا المتبعة في ا	عمال 
المصرفية تدور حول 

االقتصاديات والقيم وليس 
على مجرد تحقيق ا	رباح دون 

النظر إلى أية اعتبارات أخرى.

ا	عمال المصرفية القائمة
على القيم
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مساعد محمد المنيفي
الرئيس التنفيذي

9 تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

تتمثل رؤيتنا في البنك السعودي لالستثمار في 
أن نكون شريكاً ماليًا مستدامًا ورائداً وان نكون جهة 

العمل المفّضلة للعاملين في المملكة العربية 
السعودية.  وفي عالمنا الذي يشهد تغييرات سريعة 
ومتواصلة فأننا نفخر بقدرتنا على مواصلة االستثمار 

في إيجاد طرق ووسائل جديدة تؤدي الى أفضل 
الممارسات العملية.

إن تركيزنا على االستدامة المؤسسية يمّكننا من 
إعادة النظر في أعمالنا اليومية وفي ا£ثر الذي نتركه 

على العالم من حولنا كمؤسسة مالية. إننا نلعب 
دوراً هامًا كبنك في حياة الشعب السعودي. فنحن 

نقدم الخدمات المالية لعمالئنا ونعتقد أنه في 
عالم اليوم هناك ضرورة لوجود نوٍع جديد من 

ا£عمال المصرفية. 

إننا في البنك السعودي لالستثمار نؤمن بالفلسفة 
المصرفية التي تفّضل العالقات المالية الطويلة 

ا£مد مع المجتمع على المعامالت القصيرة ا£مد مع 
العمالء فقط. وطريقتا المتبعة في ا£عمال 

المصرفية تدور حول االقتصاديات والقيم وليس 
على مجرد تحقيق ا£رباح دون النظر إلى أية 

اعتبارات أخرى. إنه نظام يقوم على الثقة 

والعالقات المستدامة وليس على 
مجرد توقيع العقود. 

لقد وضعنا مجموعة من المبادئ 
حول ا£عمال المصرفية القائمة على 

مجموعة من  القيم - التي تعزز من 
جهود حماية البيئة والعدالة 

االجتماعية والربحية المالية في نفس 
الوقت. وتمثل هذه المبادئ ا£ساس 

الذي يقوم عليه منهج البنك 
السعودي لالستثمار في أعماله 

المصرفية: ا£عمال المصرفية ذات 
القيمة. مع ا£عمال المصرفية القائمة 

على القيم، التي تجمع بشكل 
استراتيجّي بين المبادئ المصرفية  

وبين التفكير المستدام، نواصل 
استثمارنا في تحقيق الريادة وسط 

عالٍم فّعال يتجه نحو العولمة. 

إنني فخور بأن أقدم لكم ما حققناه 
من نتائج وإنجازات في مجال االستدامة 

في عام 2012م. 
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حنفية الماء التي بها تسريب تستهلك

لتراً من الماء في اليوم
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تتمثل رؤيتنا في أن يصبح البنك السعودي لالستثمار هو 
الشريك المالي المستدام الذي تفضله الشركات ا�خذة     

في النمو، وأصحاب ا�عمال وا�فراد الذين يتطلعون إلى 
النجاح  حيث يمتلك البنك ٤٨ فرعًا و ١١ قسمًا للسيدات في 

المملكة - وهي شبكة مترابطة من العمالء الذي يحظون 
باحترام كبير.  

وبصفته أحد مقدمي الخدمات المالية، يلعب البنك 
السعودي لالستثمار دورًا هاًما في جوانب مختلفة من حياة 

الشعب السعودي. ومن ثم فإن البنك السعودي لالستثمار 
ينظر إلى االستدامة المؤسسية باعتبارها مفهوًما قّيًما وهاًما 

يجب دمجه في استراتيجيته وثقافته وعملياته التشغيلية. ان 
العمليات المصرفية والتجارة عمليات تربط بين قاعدة الموارد 

في العالم وبين ا¹نتاج واالستهالك، فإننا نؤمن بأن القطاع 
المالي لديه فرصة لكي يعيد التوازن بين ا�مور الثالثة. إن 

الهدف النهائي لجهود االستدامة المؤسسية التي نبذلها هو 
تعزيز نمو بالدنا والعالم ككل، وأن نحّفز شعبنا وفي نفس 

الوقت نساعد أنفسنا على النمو كبنك داخل المملكة في 
ا�عوام المقبلة.

تركيز على
النمو

االستدامة المؤسسية

١١ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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حقق عام ٢٠١٢م الكثير فيما يتعلق باالستدامة المؤسسية. 
إنه العام الذي أعدنا فيه تعريف وطرح رؤيتنا ورسالتنا 

المتعلقة باالستدامة المؤسسية عن طريق تقديم 
مفهوم ا�عمال المصرفية القائمة على القيم - وفي هذا 

المفهوم قمنا بدمج استدامة المؤسسة داخل هياكلنا 
ا�دارية عن طريق تقديم فريق العمل الخاص باالستدامة، 

وفي هذا العام أيًضا أطلقنا الحملة صديقة البيئة – وهي 
حملة لرفع الوعي البيئي بين الموظفين حول النفايات 

والمياه والطاقة.

وقد حاز البنك السعودي لالستثمار على جائزة المسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات نظير كونه واحًدا من أفضل 

البنوك في المملكة العربية السعودية في مجال 
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات لعام ٢٠١٢م. وقد 

ُقدمت الجائزة من المنظمة العربية للمسؤولية 
االجتماعية بالتعاون مع أكاديمية تتويج.

التزام البنك السعودي لالستثمار
باالستدامة المؤسسية

"استدامة"؟
استدامة؟

النمو النوعّي 
الطويل ا�مد! 

نحن ننظر إلى االستدامة باعتبارها مفهوًما هاًما 
يتم دمجه في استراتيجية البنك وثقافته 

وعملياته التشغيلية. وهذا ال يرجع فقط لكونها 
تعزز من العدالة االجتماعية واالستدامة البيئية، بل 
أيضًا �نها تساهم في رضا العمالء والمساهمين 

وتحفيز الموظفين والشفافية وا�دارة الجيدة.

إن االستدامة المؤسسية أكبر من أن تكون مجرد 
عمٍل خيري. إنها تدعم االستراتيجية الكلية للبنك 

وفي نفس الوقت تضيف قيمة للعالم من حوله. 
ولن يكون لها دور هامشيآ، بل سيكون لها أثر 

على ا�داء الكلي والتنافسية الطويلة ا�مد 
للبنك من الداخل.

في المملكة العربية السعودية لعام 2012 م
في مجال المسؤولية ا�جتماعية

جائزة التميّز
حيد

الو
ل و

�و
ك ا

لبن
ا
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يقدم هذا التقرير الخاص باالستدامة المؤسسية 
لعام ٢٠١٢م آخر ا�خبار حول مستوى التقدم الذي 

تحقق فيما يخص ا�ولويات المذكورة في 
استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة، ويستند إلى تقرير 
االستدامة لعام ٢٠١١م. ويحتوي التقرير على بيانات 

ومعلومات حول مختلف جوانب أعمالنا وعملياتنا، 
ويعكس أهدافنا وجهودنا وإنجازاتنا.

إضافة لذلك يهدف هذا التقرير إلى تقديم 
المعلومات الضرورية �صحاب المصلحة لدينا.  

وهو يعتمد تحديًدا على التوقعات التي عّبر عنها 
عمالؤنا وموظفونا والمستثمرون لدينا.

 
هذا ويحصل فريق معالجة البيانات المركزية 

بالبنك السعودي لالستثمار على مساعدة من 
وكالة مستقلة تساعده في إثبات ومعالجة 

الكمية الكبيرة من البيانات التي تم تجميعها من 
إدارات البنك السعودي لالستثمار .

 
وقد تم االسترشاد في صياغة محتوى هذا التقرير 

بإرشادات إعداد تقارير االستدامة (G3.1) وملحق 
القطاع المالي من المبادرة العالمية للتقارير.

هذا التقرير

١٣ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

ا�ول من يناير ٢٠١٢م
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

تقرير االستدامة
لعام ٢٠١١م 

المستوى ب

 

ا�همية المادية،
ظروف االستدامة،

أرقام ا�داء، النظرة
االستراتيجية

فترة رفع التقارير

التقرير السابق

مستوى رفع التقارير
وفق المبادرة العالمية

(GRI) للتقارير

تحديد المحتويات
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من االستهالك
العالمي للكهرباء 

%
تمثل ا�ضاءة وحدها
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البنك السعودي لالستثمار هو شركة مساهمة عامة سعودية 
تأسست بموجب مرسوم ملكي عام ١٩٧٦م ويقع مقره الرئيسي في 

الرياض. ويدير البنك ثمانية وأربعين فرعًا وأحد عشر قسمًا للسيدات 
موزعة على كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

 
ويقدم البنك مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التقليدية 

والمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقه مع أحكام الشريعة 
ا§سالمية  ل¦فراد وللشركات، ومنها المؤسسات الصغيرة ومتوسطة 

الحجم، وذلك من خالل المكتب الرئيسي للبنك ومن خالل شبكة 
من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة. 

١. نظرة سريعة على 
البنك السعودي لالستثمار 

١٥ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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يتم إدارة البنك على أساس "نوع النشاط". كما ان إدارة 
المعامالت بين قطاعات ا�عمال تتم وفق الشروط وا�حكام 

التجارية العادية عبر استخدام تسعير تحويل ا�موال 
ومنهجيات التخصيص. يتم تنظيم أنشطة البنك في شكل 

ثالثة قطاعات أعمال رئيسية: 
ا�عمال المصرفية ل�فراد   .١

ا�عمال المصرفية للشركات   .٢
الخزينة واالستثمار  .٣

قطاعات ا�عمال

استراتيجية تقنية  المعلومات  
سعيًا لتلبية االحتياجات القوية للنمو التجاري، 

قام البنك بتفعيل استراتيجية طموحة للتجديد 
الشامل لتقنية  المعلومات تمتد لخمسة أعوام. 

وتركز االستراتيجية على تدعيم نمو البنك 
على مستوى الخدمات المصرفية ل�فراد 

وللشركات، إلى جانب بناء روابط قوية بين 
الوحدات التجارية للبنك. 

وتأتي هذه االستراتيجية مدعومة بالبيانات 
د  التفصيلية الخاصة بالمشروع والتنفيذ الموحَّ

وإدارة المشروع. كما يتم التحكم في عملية تتبع 
الحالة والرصد عن طريق ا¶دارة المركزية للمشروع. 

إلى جانب ذلك فقد تم تنفيذ بنية ¶دارة تقنية  
المعلومات، ويتم التحكم في عملية ا¶شراف 

عن طريق لجنة توجيهية لتقنية  المعلومات 
تتألف من ا¶دارة العليا.  

إدارة المخاطر 
إن تعقيد القطاع المالي اليوم بما في ذلك 

العمليات التجارية وتنوع المواقع الجغرافية يحتاج 
إلى تحديد المخاطر وقياسها وتجميعها 

ومعالجتها بفاعلية، إلى جانب التوزيع الفّعال 
لرأس المال من أجل تحقيق أفضل معدل 

للمخاطر والعائد. يقوم البنك بإدارة المخاطر 
التي لديه بطريقة مهيكلة ونظامية وشفافة من 

خالل سياسة واسعة للمخاطر تعمل على دمج 
ا¶دارة الشاملة للمخاطر في الهيكل التنظيمي 

وفي عمليات قياس المخاطر ورصدها.  

حوكمة الشركات 
يمتثل البنك على نحو مستدام ¶رشادات 

وتوجيهات حوكمة الشركات الصادرة عن 
مؤسسة النقد العربي السعودي في ٢٠١٢م، 

وا¶رشادات الواردة في "قواعد الحوكمة للشركات 
في المملكة العربية السعودية" والصادرة عن 
هيئة سوق المال. وقد تم وضع خطة تفصيلية 

من قِبل ا¶دارة لتحقيق االمتثال التام في ٢٠١٣م. 
إضافة لذلك فإن البنك يتبع المعايير المحاسبية 

للمؤسسات المالية والصادرة عن مؤسسة النقد 
العربي السعودي ومعايير التقارير المالية الدولية. 

القوانين واللوائح
يخضع البنك لجميع القوانين واللوائح الخاصة 

بالمملكة العربية السعودية ويسير وفق أنظمة 
ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي. كما 

يتبع البنك أيضًا اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة 
والصناعة وهيئة سوق المال. 
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قسم التخطيط
االستراتيجي 

خالل ا�عوام الثالثة الماضية 
استطاع  البنك القيام بعملية 

تحويل استراتيجي ناجحة. إن 
االستدامة المؤسسية بالطبع تُعد 

جزًءا هاًما من هذا التوجه 
االستراتيجي، حيث تترتب عليها 

نتيجة نهائية وتنافسية طويلة ا�مد 
تشمل النمو المستدام. ونحن 
فخورون جداً باشتراكنا في إدراج 

مؤشرات ا�داء الرئيسية المستدامة 
هذه في بطاقات التقييم المتوازنة 

الخاصة بإدارتنا هذا العام حيث 
تُعد هذه واحدة من أفضل الطرق 
لدمج هذه الممارسات بنجاح في 

أعمالنا اليومية.

١٧ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

35.4%

21.5%

17.3%

8.5%
7.5%

7.3%
2.5

%

تضم قائمة أبرز مساهمي البنك:
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٢١٫٥٪ 

المؤسسة العامة للتقاعد ١٧٫٣٪
شركة سعودي اوجيه المحدودة ٨٫٥٪

جي بي مورغان المالية المحدودة ٧٫٥٪ 
البنك ا�هلي التجاري ٧٫٣٪ 

بنك ميزوهو ٢٫٥٪
أخرى ٣٥٫٤٪
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جزٌء من حملة إعادة 
االستخدام، إعادة التدوير 

هو وضع سالل مخصصة 
للورق في كل أنحاء البنك

نعم!نعم!
معًا...

      يمكننا أن نصنع فرقًا
معًا...

      يمكننا أن نصنع فرقًا
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المبادئ التوجيهية ل�عمال 
المصرفية القائمة على القيم

من  الحوار  عبر  والريادة  االبتكار  تعزيز   •
أجل خدمة المجتمع بأفضل شكل 

با�عمال  الخاصة  والفرص  القيم  تبّني   •
المصرفية المتفقة مع الشريعة من 

أجل تعزيز التفكير ا�خالقي 
من  والنزاهة  بالعدالة  ا�عمال  تتسم  أن   •

أجل إقامة عالقات منفتحة وموثوقة 
العمالء  مع  المالية  خبراتنا  تبادل   •

والمجتمع ككل حتى نكون رائدين 
في مجال االستدامة المالية

مع أخذ االستدامة في االعتبار، فأننا نطرح السؤال : كيف يمكن للمهارات المالية والخبرة التي لدينا في 
البنك أن تساهم في تحقيق أهداف االستدامة؟  كيف يمكن استخدام ا�موال بأكفأ الطرق من أجل تعزيز 

االستدامة االجتماعية والبيئية؟ كيف يمكننا أن نُدخل في جميع أنشطتنا االعتبارات الخاصة بالقيود 
البيئية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية؟ ما هو شكل العالم الذي نريد أن نخدمه وكيف بإمكاننا 

كبنك أن نساعد في صياغة مستقبلنا الجماعي؟
 

باختصار: ما هو طموحنا فيما يخص االستدامة المؤسسية؟

ااالستدامة المؤسسية
بالنسبة لنا فاالستدامة المؤسسية هي السبب 

الذي يجعلنا نعيد النظر في أعمالنا اليومية أو 
نعيد النظر في ا�ثر الذي نتركه على العالم من 

حولنا بصفتنا مؤسسة مالية. لقد أثبتت 
االستدامة المؤسسية أنها ا�داة ا«دارية التي 

تمنحنا القدرة على صياغة طريقتنا الخاصة في 
القيام با�عمال المصرفية. إن أفكارنا المتعلقة 

بدور ا�عمال المصرفية في المجتمع وأفكارنا حول 
القيمة المضافة للمؤسسات المالية، أسفرت 
عن إطار عمل ل�عمال المصرفية القائمة على 
القيم - وهي مجموعة من المبادئ المتعلقة 

با�عمال المصرفية تهدف إلى تعزيز حماية البيئة 
والعدالة االجتماعية والربحية المالية في نفس 

الوقت. وتمثل هذه المبادئ ا�ساس الذي يقوم 
عليه منهج البنك السعودي لالستثمار في أعماله 
المصرفية: ا�عمال المصرفية القائمة على القيم.

ا�عمال المصرفية القائمة 
على القيم 

لكي ننجح حًقا في دمج االستدامة في صميم 
أعمالنا، قمنا في ٢٠١٢م بطرح مفهوم ا�عمال 

المصرفية ذات القيمة. وبهذا فإننا نُعتبر أحد أوائل 
البنوك في المملكة التي تعمل على دمج 

االستدامة المؤسسية في قيمها ا�ساسية، وفي 
عملياتها التشغيلية وفي االستراتيجية الطويلة 

ا�مد. إننا نسعى لتطبيق طريقة جديدة ل�عمال 
المصرفية تجمع بشكل استراتيجي بين المبادئ 

المصرفية المتفقة مع الشريعة وبين التفكير 
المستدام، إلى جانب القدرة على التكيف 

باستمرار مع التطورات االجتماعية واالقتصادية 
في عالٍم فّعال يتجه نحو  العالميه.  

هناك فرٌق واحد 
بين االعمال المصرفية

القائمة على القيمة
واالعمال المصرفية

العادية: 
إنها مستدامة

٢. استراتيجية 
االستدامة المؤسسية 

الخاصة بنا 

١٩ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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ا�همية المادية وإشراك المساهمين 
لكي نضمن أن استراتيجية االستدامة المؤسسية الخاصة بنا تعكس واقعنا االجتماعي والبيئي والتجاري 

وتتالئم معه، فإننا نركز طوال العام على المسائل ا�كثر أهمية ونُجري حوارًا دائًما مع أصحاب المصلحة 
لدينا. في مرحلة تطوير استراتيجية االستدامة المؤسسية الخاصة بنا، اتبعنا منهجًا رباعيًا في تحديد المسائل 

المادية الرئيسية. خالل تحليل ا�همية المادية تم أخذ آراء أصحاب المصلحة واستشارتهم في االعتبار: 
المساهمين الداخليين والخارجيين ونظراؤنا في القطاع وإرشادات المبادرة العالمية للتقارير ومؤشر 

التنافسية السعودي. يبّين لنا تحليل ا�همية المادية العالقة االستراتيجية بين قضايا االستدامة ومؤشرات 
ا�داء الرئيسية الخاصة باالستدامة. لقد طّبقنا في استراتيجية االستدامة أكثر مؤشرات ا�داء الرئيسية 

االستراتيجية صلة با�مور المادية. 

طموحنا 
إن طرح مفهوم ا�عمال المصرفية القائمة 

على القيم في الممكلة يمنحنا الفرصة �ن 
نأخذ الريادة في مجال االستدامة المؤسسية 
داخل القطاع المالي. ونحن نطمح أن نحقق 

ما يلي بحلول عام ٢٠١٥م:  

أن يُنظر إلينا باعتبارنا الشريك المالي 
ل، من خالل رؤيتنا حول  المستدام المفضَّ

ا�عمال المصرفية في القرن الحادي 
والعشرين وبرنامجنا المتكامل لالستدامة 

المؤسسية. أن نمتلك أفضل الممارسات في 
مجال االستدامة في المنطقة، وأن نكون 

برنامج المجتمع المحلي
تقييم ا�ثر االجتماعي

إدارة الموارد الطبيعية
المياه

النفايات
الطاقة

تعزيز التثقيف المالي (للعمالء وللمجتمع ككل)

الريادة في مجال االستدامة

ا�داء االقتصادي واÁثار االقتصادية
غير المباشرة اÂدارة الفعاله

 ورفع التقرير الخاص باالستدامة 

الموظفون 
التوظيف 

تدريب وتعليم الموظفين 
التنوع وتكافؤ الفرص

الصحة والسالمة المهنية  

خصوصية وأمن العمالء 

مؤشرات ا�داء الرئيسية االستراتيجيةمؤشرات ا�داء الرئيسية المتعلقة باالستدامة

مرموقين بريادتنا القوية وبأنشطتنا الفريدة 
المتنوعة داخل المجتمع.

أن ينظر موظفونا الحاليون والمستقبليون 
إلينا باعتبارنا جهة العمل المستدامة 

لة. أن تساهم رؤيتنا وأنشطتنا  المفضَّ
المتعلقة باالستدامة المؤسسية في كوننا 

"مكاًنا رائًعا للعمل".   

أن تُسفر االستدامة المؤسسية عن إيجاد 
القيمة القابلة للقياس على مستوى 

العائدات ككل وتحقيق الحد ا�دنى من 
التوفير في التكاليف.

هناك ثالثة مجاالت تجارية تتأثر با�عمال 
المصرفية القائمة على القيم وتحدد شكلها، 

وهي ١) إدارة الموارد البشرية ٢) العمليات 
التجارية وإدارة المنشآت ٣) تطوير المنتجات 

وتسويقها. لذا فإن استراتيجيتنا لالستدامة 

المؤسسية تُترَجم إلى ثالثة برامج:  
برنامج المواهب    .١

برنامج التميز التشغيلي    .٢
برنامج القيمة المشتركة   .٣

برنامج االستدامة المؤسسية 

إضافة إلى ذلك فإن أنشطة االستدامة لدينا تأخذ في الحسبان مجموعة 
من مؤشرات ا�داء الرئيسية المتعلقة بالبيئة.
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دمج االستدامة المؤسسية
في مؤسستنا 

االستدامة المؤسسية هي أمٌر يخص كل من 
يعمل في البنك. وللمساعدة في تطبيق 

سياساتنا وخلق بيئة مواتية لجميع الموظفين، 
قمنا بتشكيل فرقة عمل خاصة باالستدامة 

المؤسسية تهدف إلى تسهيل ودمج ممارسات 
االستدامة في أعمالنا اليومية. وتعمل فرقة 
العمل هذه تحت إشراف الرئيس التنفيذي، 

حيث يتم دمج مؤشرات ا¡داء الرئيسية 
المتعددة  الخاصة باالستدامة في أهداف 

الموظفين المعنيين.

فرقة العمل الخاصة باالستدامة
تُعد فرقة العمل التي يرأسها ثالثة أشخاص 

مسؤولة عما يلي: 
إعداد وتنفيذ استراتيجية االستدامة   .1

المؤسسية الطويلة ا¡مد.
تنسيق ومراقبة تنفيذ أنشطة االستدامة من   .2

قِبل الموظفين المعنيين. 
تنظيم إطالق حملة التوعية البيئية الداخلية   .3

حول النفايات والمياه والطاقة.

حوكمة االستدامة المؤسسية 
وتعهد فرق العمل

"ليس هناك نوع واحد من الطرق التي تناسب 
جميع ا¡غراض لدمج االستدامة المؤسسية داخل 
إحدى المؤسسات. فاالستدامة لها أوجه متعددة 

وكل فرد لديه تعريف مختلف لها. ومن ثم فإننا إذا 
أردنا أن يساعد العاملون لدينا في تدعيم جهود 
االستدامة التي نقوم بها، علينا أن نتأكد من أن 

يتفهمون ما يدور حوله المفهوم الواسع 
والمعقد لالستدامة، وكيف يمكنهم أن يقدموا 
إليه إسهاماتهم الخاصة. نحن نؤمن بأن توعية 

الموظفين، على سبيل المثال عن طريق إطالق 
حملة صديقة للبيئة وتمكينهم من المشاركة 

في مختلف أنشطة االستدامة هي الطريقة 

الوحيدة لدمج االستدامة المؤسسية بنجاح 
داخل البنك. وعندها فقط يمكن أن نعزز

النمو المستدام".

ا¡خالقيات ومكافحة 
الرشوة والفساد 

يولي البنك أهمية كبرى للعمليات التجارية، بما 
في ذلك سياسة عدم التسامح المطلق تجاه 
الرشوة والفساد. يُحظر ارتكاب أي شكل من 

أشكال الرشوة والفساد واالحتيال. وتعتبر 
سياستنا الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد هي 
الوسيلة التي نعود من خاللها للوائح والقوانين 

في هذا الجانب. وتنطبق هذه السياسة على كل 
جزء من أجزاء البنك. وبالطبع فتترتب على عدم 

اتباع سياسة مكافحة الفساد بعض العواقب: 
قد يتم اتخاذ إجراءات بموجب القانون أو القانون 

الداخلي، أو قد يتم إنهاء العالقة مع العميل 
أو المورّد.

اÉبالغ عن المخالفات 
تهدف سياسة اÉبالغ عن المخالفات في البنك 

السعودي لالستثمار إلى تسهيل قيام 
الموظفين باÉبالغ عن المخالفات بنية حسنة 

ودون الخوف من أن يؤدي هذا التصرف من 
جانبهم إلى نتائج عكسية على المستوى 

الشخصي. وتُعد سياسة اÉبالغ عن المخالفات 
عنصًرا هاًما لحماية نزاهة البنك. وتهدف السياسة 

إلى تحسين مستوى الشفافية في البنك وتعزيز 
نظام مكافحة الممارسات التي قد تضر أداء 

البنك وسمعته.

منع االحتيال والكشف عنه
أنشأ البنك السعودي لالستثمار قسم منع 

االحتيال والكشف عنه في عام ٢٠٠٩م كقسم 
مستقل للمساعدة في حماية البنك من جرائم 
االحتيال. والهدف الرئيسي من هذا القسم هو 

مراقبة المعامالت والكشف عن معامالت    
تنطوي على احتيال في وقت مبكرٍ قدر اÉمكان 

من أجل الحد من الخسائر وتقليل أنشطة   
االحتيال إلى أدنى حد.

٢١ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

هل تعلم...؟ 
أن كل موظف في البنك السعودي لالستثمار قام

بالتوقيع على مدونة السلوك الخاصة بالموظفين.



page 22CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

قبل أن يصل إلى الرياض.

أن الماء الذي نشربه في 
المقر الرئيسي يقطع  مسافة

كم
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٣.  الموظفون والمجتمع  
نحن في البنك السعودي لالستثمار ننظر إلى 
موظفينا باعتبارهم أهم وأثمن ما نملكه. وقد 

وصل البنك السعودي لالستثمار إلى ما هو فيه 
اليوم بفضل العاملين فيه. لذا فإن قسم التدريب 

والتطوير يحظى بمكانة رئيسية في برنامج 
االستدامة المؤسسية الخاص بنا. وبدورها فإن 

فرقة عمل متحمسة وموهوبة يجب أن تمتلك 
الرغبة أيًضا في ا�سهام في مجتمعها.

٣٫١   بالنسبة للموظفين 
نريد أن نستثمر فيما يصب في صالح موظفينا 

وأن نوفر لهم بيئة عمل مواتية ومالئمة. في عام 
٢٠١٢م استثمرنا في أن نصبح "مكاًنا رائًعا للعمل" 

بالنسبة لكل موظف. وفي المقام اªول نحن 
نتعامل بجدية تامة مع اªمور التي يستفيد منها 

الموظفون مثل مقاييس الصحة والسالمة 
المهنية. ونحن شركة صديقة السيدات (حيث أن 

١٠٪ من العاملين لدينا من ا�ناث) ونقدم 
لموظفينا فرًصا كثيرة جداً للتدريب والتطوير. 

إلى جانب ذلك فنحن نجري كل عامين "دراسة 
شاملة استقصائية لرضا الموظفين". 
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ا�دارة العليا
ا�دارة الوسطى

ا�دارة الدنيا

الذكور
٦٤٦

١٣٨٨
٩٣
٪١٫١

الذكور
٣٢٤
٥٣٧
٩٧

١٠٢
٣٧٨
٤٧٨

ا�ناث
٩٧
٤١
٠

٢
٣٣
١٠٣

إجمالي
٤٢١

٥٧٨
٩٧

١٠٤
٤١١

٥٨١

٢٠١١
٪٧٧

٣

٢٣ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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تحسين رضا الموظفين
تدريب وتطوير الموارد

البشرية

إجمالي عدد الموظفين 
العاملين في البنك ١٠٩٦ موظف 

بدوام كامل. ونتيجة لجهود 
السعودة المستمرة التي يبذلها 

البنك، فإن نسبة المواطنين 
السعوديين من إجمالي 

العاملين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م 
تظل نسبة قوية، حيث تصل إلى 
٧٨٪، وهو ما يعكس التزام البنك 

المتواصل تجاه السعودة. ومن 
ا©مثلة الرائعة على ذلك برنامج 

الخريجين للشباب السعودي، 
والذي يتم من خالله توظيف 

مجموعة من الشباب والشابات 
حديثي التخرج.   

فرقة عمل سعودية

نحن نتعامل بجدية تامة مع رضا موظفينا. ولهذا فإننا نجري كل عامين دراسة 
استقصائية لقياس رضا الموظفين ومعرفة آراء موظفينا في كيفية جعل البنك 

السعودي لالستثمار مكانًا أفضل للعمل. واعتماداً على نتائج استقصاء عام ٢٠١١م، قمنا 
بمراجعة وتحسين سياسة التأمين الطبي، وأتحنا إمكانية التقديم للحصول على المنح، 

وقمنا بتحسين وإيجاد المزايا والمنافع مثل القروض ورحالت العمل والمساعدة في 
التعليم. إلى جانب ذلك فقد أضفنا تسهيالت على اÂنترنت في نظام إدارة الموارد 

البشرية الخاص بنا، وقمنا بتحسين التواصل بين العاملين من خالل بوابة إنترانت داخلية 
عن طريق نشر سياسة الموارد البشرية ومدونة السلوك الخاصة بنا. وقد ساعدتنا هذه 

اÂجراءات الهامة التي نُفذت خالل عام ٢٠١٢م على أن نصبح مكانًا أفضل للعمل.
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الطريق إلى ا�مام:
التدريب والتطوير تدريب
وتطوير الموارد البشرية

"خالل عام ٢٠١٢م، قّدمنا ١٣٧٩  دورة تدريبية منفصلة 
حضرها ٦٤٦ موظف سعودي. وفي عام ٢٠١٣م، مع افتتاح 
مركز التدريب الخاص بالبنك  تم التركيز بشكل أكبر على 

تدريب الموظفين وتطويرهم. ومن ا�مثلة على ذلك: 
التدريبات ا©لزامية حول االستدامة المؤسسية ومدونة 

السلوك. إضافة إلى ذلك، وإلى جانب برنامج الخريجين 
المعروف الخاص بنا، فسنقوم في ٢٠١٣م بإطالق برنامج 

توظيف خاص بالشباب والشابات السعوديين. ونحن 
نقوم بهذا بالتعاون مع صندوق تطوير الموارد البشرية 
والمعهد المصرفي. بعد برنامج تدريبي صارم وشامل، 
سوف يحصل ١٠٠ شاب سعودي على إمكانية الحصول 

على فرص وظائف ممتازة في القطاع المالي".

الطريق إلى ا�مام:
برنامج تقدير الموظفين

قسم ضمان الجودة
برنامج تقدير الموظفين هو عبارة عن مبادرة لمجموعة 

ضمان الجودة، و يهدف إلى مكافأة موظفي البنك الذين 
حققوا جهوًدا وإنجازات متميزة خارج نطاق أدوارهم 

ومسؤولياتهم الحالية. وسوف تغطي هذه المبادرة كافة 
جوانب البنك ومجموعاته وأقسامه ووحداته. يمكن ترشيح 

الموظفين من قِبل رئيس القسم الذين يعملون به وسوف 
يكونون مؤهلين للحصول على ميدالية ذهبية وفضية 
وبرونزية وهدية عبارة عن قسيمة شراء بمبلغ يتراوح من 

٥٠٠-٢٠٠٠ ريال سعودي. مع برنامج تقدير الموظفين، يقوم 
البنك بتشجيع جميع موظفيه على أن يكونوا مثاًال يُحتذى به. 

سيتم منح ميداليات خاصة للموظفين الذين يقدمون 
إسهامًا متميزاً في ا©بداع المستدام في البنك.

٢٥ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

الموظف
المتألق

بالتأكيد
نحن نقدر 

كافة جهوده 
وأعماله!
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عن طريق الموظفين 
لقد كان طموحنا دائمًا أن نحّفز 
موظفينا على تطوير مواهبهم 
واستثمار وقتهم ومعرفتهم في 

مشروعات مجتمعية قّيمة. ولتحقيق 
ذلك قمنا بإعداد برنامج تطوع موظفي 

البنك السعودي لالستثمار، والذي 
اُطلق في اليوم العالمي للمتطوعين 

في عام ٢٠١٢م. تم تشكيل فريق من 
المتطوعين كجزء من جهود البنك 

السعودي لالستثمار لتوطيد 
مفهوم العمل التطوعي بما يتماشى 

مع استراتيجية االستدامة المؤسسية 
الجديدة للبنك. ونتيجة لذلك، يمكن 

للموظفين اªن أن يشتركوا في 
مبادرات مجتمعية كثيرة تتم 

داخل المجتمع.

مبادرة المالبس:
خالل شهر رمضان الكريم عام ٢٠١٢م، قام موظفو 

البنك السعودي لالستثمار بتنظيم مبادرة 
مساعدة العائالت المتعففه عن طريق إعطائهم 

قسائم شراء مدفوعة مسبقًا للمالبس، وتم 
توزيعها على عدد كبير من العائالت الفقيرة.

اليوم العالمي لكبار السن:
تطوعت موظفات البنك السعودي لالستثمار 

لزيارة إحدى دور رعاية المسنين بغرض تكريم كبار 
السن وتوفير الرعاية والدعم المعنوي لهم.

اليوم المهني ل¸يتام:  
تدريب تطوعي لليتامى من اºناث حول قطاع 
البنوك لتشجيع االهتمام بالمجال والعمل به.

كيدزانيا:
تم توقيع اتفاقية مع كيدزانيا يقوم بموجبها 
البنك السعودي لالستثمار بعرض فرع طبق 

ا¿صل للبنك  ل¸طفال ليتم استخدامه 
¿غراض التثقيف المالي.

سياسة الرعاية والتمويل 
بالبنك السعودي لالستثمار

لضمان أن تكون مشروعاتنا وأنشطتنا 
المجتمعية مرتبطة بنشاطنا ا¿ساسي وبخبرات 
موظفينا، قمنا بصياغة ثالثة ركائز للمشروعات. 

وكل مشروع مجتمعي ندعمه سواًء بشكل 
عيني أو مالي أو عن طريق موظفينا، يجب أن 

يلبي الشروط التالية:
الشروط الموضوعية: التركيز على التثقيف   .١
المالي أو التطوير المهني أو الحماية البيئية 

الشروط الجغرافية: جميع ا¿نشطة تتم داخل   .٢
المملكة العربية السعودية.

شروط العمليات: يجب أن يكون ا¿ثر   .٣
االجتماعي للمشروع قابًال للقياس وأن 

يكون طويل ا¿مد.  

مبادراتنا االجتماعية 
الخمس الكبرى

مبادرة صندوق الطعام: 
خالل شهر رمضان الكريم عام ٢٠١٢م، قام موظفوا 

البنك السعودي لالستثمار بتوزيع سالل الطعام 
على عدد كبير من العائالت المتعففه في 

أنحاء المملكة.
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٣٫٣ ا�هلية لالستدامة 
والتوعية بها 

من أجل تحقيق طموحنا فيما يتعلق باالستدامة 
يجب أن يكون موظفونا هم سفراء االستدامة 
في نهاية المطاف. ولكي نجعلهم على وعي 
بما تعنيه االستدامة بالنسبة للبنك السعودي 

لالستثمار، ولكي نُشركهم في البرنامج، ولكي 
نؤهلهم للقيام با�مور المتعلقة باالستدامة، 

فقد بدأنا في إعداد حملة للتوعية باالستدامة مع 
الموظفين ومن أجلهم هذا العام: حملة داخلية 

للتوعية والسلوك فيما يخص ا�مور الثالثة 
الكبرى: النفايات والمياه والطاقة.

هل تعلم...؟
برعاية  لالستثمار  السعودي  البنك  يفخر  الرياضة  مجال  في  أنه   •

وتمويل مباراة كرة القدم عام ٢٠١٢م بين المنتخب الوطني 
السعودي ومنتخب ا�رجنتين. 

الموظفين  لتطوع  برنامج  بإعداد  قام  لالستثمار  السعودي  البنك  أن   •
في اليوم العالمي للمتطوعين بهدف تمكين موظفيه من تقديم 

الدعم القّيم للمبادرات المجتمعية الجديدة والمستقبلية.

نقطة هامة: سياسة الرعاية في البنك السعودي لالستثمار  
إننا نعتبر أنفسنا متميزين بحصولنا على طلبات كثيرة جًدا لرعاية ا�نشطة من المنظمات المجتمعية 

والمنظمات غير الحكومية من كل أنحاء المملكة. ولكي نضمن أن نقدم الدعم تحديًدا لتلك 
المبادرات التي لها صلة برؤية االستدامة المؤسسية الخاصة بالبنك وبأهدافه، قمنا هذا العام بإعداد 

سياسة الرعاية. يمكننا أن ندعم المبادرات التي تركز على التثقيف المالي أو التطوير المهني أو الحماية 
البيئية، والتي تتم داخل المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك فإننا نجد أنه من المهم لموظفينا 

أن ينخرطوا بنشاط في المبادرات المجتمعية التي نحن مشتركون فيها. 

تساعدنا سياسة الرعاية على تحديد المبادرات التي تالئم نشاط البنك من خالل معايير واضحة، وهو ما 
يساعدنا في استبعاد المبادرات غير المؤهلة في مرحلة مبكرة. تضيف سياسة الرعاية قيمة كبيرة لنمو 

أنشطة االستدامة التي نقوم بها.

٢٧ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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لقد بدأنا بخطة
إستبدال ا�نارة 

بكافة انحاء البنك 
بإنارة صديقة 

للبيئة.



page 29 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

الطاقة
النوع الرئيسي الذي نستخدمه من الطاقة هو 

الكهرباء. ونحن نستخدم الكهرباء بشكل رئيسي 
�ضاءة المصابيح وا�جهزة الكهربائية ومكيفات 

الهواء. ويعتبر ا�ثر البيئي المترتب على 
استخدامنا للطاقة نتيجة غير مباشرة لمحطة 

يمكننا أن نقلل بشكل كبير من أثرنا البيئي من خالل ا�عمال الداخلية التي تتسم 
بالفاعلية واالستدامة. إن شعارنا هو "تقليل االستهالك، إعادة االستخدام بذكاء وإعادة 

التدوير عند ا�مكان". لقد ساعدنا هذا في التقليل بنسبة ١٠٫٧٪ من استهالكنا للطاقة 
لكل موظف بدوام كامل مقارنة بعام ٢٠١١م - وهو تطور كبير في تقليل أثرنا البيئي.

الطاقة التي تولد الكهرباء ومن ثم تطلق 
انبعاثات كربونية. وفي إطار تطبيق شعارنا، 

استطعنا تقليل استهالكنا للطاقة بنسبة ١٠٫٧٪ 
لكل موظف بدوام كامل مقارنة بعام ٢٠١١م – 

وهو تطور كبير في مجال تقليل أثرنا الكربوني.  
يتسبب استخدامنا للكهرباء في انبعاثات 

كربونية تقدر بـ ١٩٤١١ طنًا. إن زيادة الوعي بالحفاظ 
على الطاقة وتنفيذ واستخدام التقنيات الذكية 

من شأنه أن يمهد الطريق لجعل البنك السعودي 
لالستثمار مؤسسة أكثر استدامة.

٢٩ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

٤. إدارة المرافق
والعقارات
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الورق
يسهم استخدام الورق في أثرنا البيئي حيث 

أن إنتاج الورق يتطلب كًلا من الطاقة 
وا�راضي (الغابات). وبما أن تقنيات 

المعلومات واالتصاالت تتيح طرقًا رقمية 
للتواصل مع أفراد العمل والعمالء، فإن 

استخدامنا للورق يتبع توجًها (عالميًا) يقل 
فيه استخدام الورق. لقد انخفض استخدام 
الورق على مستوى البنك بنسبة ١٩٫٨٪ من 

١٠٫٧ كجم لكل موظف في عام ٢٠١١م إلى
 ٨٫٦ كجم لكل موظف في عام ٢٠١٢م. وقد 

أسهمت كٌل من حملتنا الداخلية "مبادرة 
تقليل الطباعة" واستخدام "المظاريف 

الداخلية القابلة ¸عادة االستخدام" في زيادة 
توفير استخدام الورق ورسمت الخطوات 

ا�ولى نحو مكتب خاٍل من ا�وراق. 

المياه
إن ندرة المياه آخذة في التزايد كمشكلة 

عالمية، ومن ثم فإننا نهدف إلى تحسين 
استهالكنا من المياه. تم تقليل استخدامنا 

للمياه بشكل كبير، أي من ٣٧٣ متر 
مكعب/لكل موظف بدوام كامل في عام 

٢٠١١ م إلى ٥٩ متر مكعب/لكل موظف بدوام 
كامل في ٢٠١٢م. وهذا التخفيض نتج عن 

زيادة الوعي بين الموظفين واستخدام 
ا�جهزة الموفرة للمياه مثل تركيب منقصات 

إستهالك الماء على الحنفيات.

النفايات
تعتبر نفاياتنا بمثابة منتجات ثانوية لبعض 

عملياتنا. يمكن للمرء أن يفكر في مواد مثل 
الورق والبالستيك وغيرها من مستلزمات 
المكتب التي يستخدمها موظفونا في 

مكاتبنا ومرافقنا. ويعد تقليل إنتاج النفايات 
متماشيًا مع سياسة ترشيد المشتريات لدينا.
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الحملة الصديقة البيئة 
من السهل جداً تحقيق تحسينات مستدامة في مجاالت إدارة المرافق 

والعمليات التجارية. إال أن التحدي ا�كبر هو تغيير سلوك موظفينا. 
يعتمد نجاح البرنامج على وعيهم بإمكانيات االستدامة والتزامهم 

با�سهام في االستدامة في أعمالهم اليومية. إن إطالق حملة 
"توعية الموظفين باالستدامة" حول المياه والنفايات 

والطاقة يقدم للموظفين وسائل عملية يمكنهم 
استخدامها خارج جدران المكاتب لكي يسهموا 

بأنفسهم في مجهودات االستدامة. 
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Director Desk software

المواصالت. وقد بلغت انبعاثات الكربون الناتجة 
عن وسائل المواصالت في عام ٢٠١٢م ٢٦٧٫٨ طنًا 

من ثاني أكسيد الكربون.

٣١ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

التنقل
نحن كبنك نحافظ على االتصال الدائم بعمالئنا. 

فالسيارات والطائرات هي أحد وسائل التنقل 
الضرورية لموظفينا وبما أن هذه ا�شكال من 

التنقل تعتمد على استهالك الوقود، فمن 
الواضح أن لها تأثير بيئى، وهذا هو السبب الذي 

يجعلنا نعمل من أجل ترشيد استخدامنا لوسائل 

هل تعلم...؟
بأستخدام اجهزة الكمبيوتر 
اللوحيه الجتماعات اللجان 

المختلفه وذلك بدال من استخدام 
الملفات يقلل من استهالك الورق . 
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في ٢٠١٢م،
خفضنا
إجمالي

استخدام
ورقة الطباعة

في البنك
بنسبة ١٩٫٨٪.

الطريق ل�مام:
البيانات ا�لكترونية وتقليل الورق

"مع حوالي ٥٠،٠٠٠ بيان إلكتروني بدًال من البيانات 
الورقية التي تُرسل إلى العمالء كل شهر، نحن 

نمضي في جهودنا نحو تنفيذ طريقة عملنا 
الرقمية بشكل أكبر. ويستحوذ هذا ا¥مر على 

اهتمامنا في العام المقبل. إلى جانب ذلك 
فهناك إجراءات أخرى مثل مبادرة تقليل 

الطباعة والمظاريف الداخلية 
القابلة �عادة االستخدام 

واستخدام برنامج 
"Director Desk" الذي 

يحل محل العروض 
التقديمية القائمة على 

ا¥وراق والتقارير، وكل هذا 
يستهدف تقليل استخدامنا 

للورق بنسبة ٢٥٪ في عام ٢٠١٣م."

الطريق إلى ا¥مام:
االستدامة تقودنا على الطريق
"لقد كان عام ٢٠١٢م مجرد البداية لرحلة الطاقة 

الذكية التي بدأناها، والتي ستستمر في ا¥عوام 
القادمة. في ٢٠١٣م سوف نواصل استبدال المصابيح 

التقليدية بمصابيح صديقة للبيئة. نحن نتحدث عن 
أكثر من ٣٠٠ مصباح في كل فرع. وفي نفس الوقت، 

سوف نستبدل البيان الورقي الشهري الذي نُصدره 
بالبيانات ا�لكترونية التي تحافظ على البيئة بشكل 

أكبر بكثير. وهذا ال يقلل بشكل كبير من حجم 
النفايات التي نُنتجها فحسب، بل يوفر أيضًا من 

الوقت والمال والسرية."

أهم ٥ مبادرات بيئية لنا 
في عام ٢٠١٢م

توفير المياه من خالل حساسات إلكترونية.  .١
مصابيح صديقة للبيئة في المقر الرئيسي.  .٢

حملة "مبادرة تقليل الطباعة الداخلية".  .٣
بدء استخدام المظاريف الداخلية القابلة   .٤

�عادة االستخدام.
االحتفال بيوم البيئة العالمي عن طريق   .٥

تنظيف شواطئ تبوك.
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هل تعلم أن ...؟
مع طرح المظاريف القابلة �عادة االستخدام 

داخل المكاتب استطعنا تقليل متوسط 
استخدامنا للمظاريف من ٥٠٠٠٠ مظروف في الشهر 

إلى ٣٠٠٠٠ مظروف. تم تقليل استخدام المظاريف 
إجماًال بنسبة ٤٠٪! 

هل تعلم أن ...؟
ا�ثر الكربوني �عمال البنك السعودي لالستثمار 

في عام ٢٠١٢م هو ١٩٫٦٩٣ طن من ثاني أكسيد 
الكربون. وهذا يُعد تحسًنا بنسبة ١١٫٢٪ مقارنة 

بعام ٢٠١١م.

الطريق إلى ا�مام: المشتريات واالمتثال
"نحن نؤم بأن مسؤوليتنا في مجال االستدامة تمتد إلى ما هو أبعد من عملياتنا التجارية الداخلية. لذا 
فإنه بداية من العام القادم سنجري تدقيًقا شامًال لشركائنا وموردينا داخل سياسة الشراء الخاصة بنا، 

وسنقوم بتقييمهم على أساس الشفافية واالستدامة في عملياتهم الخاصة بهم. من المهم جداً أن 
نبدأ ونستمر في حوار طويل ا�مد مع موردينا، وهو أمر يتعامل معه قسم ا�دارة بجدية تامة". 

الطاقة الذكية
كجزء من التزامنا ومصداقيتنا تجاه البيئة، بذلنا 

هذا العام جهًدا كبيًرا لتعزيز الوعي بالطرق 
البسيطة للحفاظ على البيئة والتي يمكنها 
المساعدة في تقليل أثرنا البيئي. إضافة إلى 

ذلك فقط ركزنا على تنفيذ بعض التدخالت 
الذكية في موضوع توفير الطاقة؛ ففي مقرنا 

الرئيسي قللنا من المستوى المعتاد لدرجة 
حرارة مكيف الهواء وبدأنا في تركيب مصابيح 
صديقة للبيئة  لتقليل استهالك الطاقة. قمنا 

بتركيب مجسات على صنابير المياه وبدأنا 
في برنامج إعادة تدوير الورق.

٤٫٢ التوعية باالستدامة 
يعتبر تقليل أثرنا البيئي هدفًا أساسًيا للبنك 
السعودي لالستثمار. تركيب ا�جهزة (أدوات 

موفرة الطاقة) هو أحد ا�مور الهامة، لكن 
التأكد من أن موظفينا يتبنون السلوك 

الجديد هو أمٌر آخر تماًما. لقد ساعدتنا الحملة 
الصديقة البيئة هذا العام على رفع وعي 

موظفينا باالستدامة المؤسسية. وفي هذا 
العام حققنا تقدًما ناجحًا في "مبادرة تقليل 

الطباعة" التي بدأناها في عام ٢٠١١م واحتفلنا 
باليوم العالمي للبيئة. وسوف نطلق الحملة 

الصديقة البيئة للعام المقبل ببدء برنامج 
"إعادة تدوير الورق".

٣٣ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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لقد بدأنا استبدال
أكواب القهوة

الورقيه لتحل محلها 
ا�كواب الشخصية

الصديق للبيئة.
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التركيز على ا�عمال المصرفية
القائمة على القيم

"العنصر ا�كثر جذبًا لالهتمام في ا�عمال المصرفية القائمة على القيم هو عملية بناء العالقات 
الطويلة ا�مد مع أهم أصحاب المصلحة لدينا. كل مؤسسة مالية ناجحة تعتمد على هذا العنصر، ويجب 

أن تعتز بالعالقات الطويلة ا�مد مع عمالئها. ولهذا فإن ما يُعرف بـ"ا�عمال المصرفية القائمة على 
العالقات" تعتمد أيًضا على أسس ا�عمال المصرفية المتفقة مع الشريعة، والعكس بالعكس.

٥. إيجاد القيمة
المشتركة

يعتبر البنك السعودي ل¦ستثمار من أبرز 
المؤسسات المصرفية الناجحة في المملكة 

العربية السعودية منذ أكثر من خمسة و ثالثين 
عامًا، وهو يتملك ثمانية واربعين فرع واحدى عشرة 

فروع نسائية منتشرة في جمبع انحاء المملكة. 
ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات 

المصرفية للشركات وا�فراد با³ضافة إلى خدمة 
االستثمار ويقوم البنك بعمليات تمويل القطاعات 

الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عملية 
االستيراد والتصدير حيث يمثل ذلك التزام البنك 

بدعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري الخاص.

ومن وجهة نظر االستدامة المؤسسية، تساعدنا 
المبادئ التوجيهية ل¹عمال المصرفية القائمة 

على القيم في أن ننظر إلى منتجاتنا وعلى 
تمركزنا الخارجي بشكل مختلف. وفي نفس 

الوقت فإن هذا يجعل االستدامة والتفكير 
المستدام جزًءا من أعمالنا ا�ساسية. في العام 
الماضي انعكس هذا في اربعة جوانب رئيسية: 

خدمة العمالء والحوار معهم، والتسويق 
المسؤول، وتطوير المنتجات. 

٣٥ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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خدمة العمالء والحوار معهم 
نحن بنك. ونحن نقدم الخدمات المالية لعمالئنا. 

هذا هو السبب وراء وجودنا. ولهذا أيًضا نريد
أن نضمن أن عميلنا يتعامل مع هذا ا�مر باعتباره 

تجربة قّيمة وذات مغزى. ينصب تركيز فريق ضمان 
الجودة بشكل أساسي على سالمة بيانات 
العمالء، وتقليل الشكاوى واستبيانات رضا 
العمالء. ومن ضمن أهم أولوياتنا إجراءات 

السالمة والصحة الكلية في الفروع، وهذا هو 
السبب في تركيزنا على تسهيل دخول ذوي 

ا©عاقات إلى فروعنا.  عالوة على ذلك فقد أطلقنا 
في عام ٢٠١٢م حملة للتوعية ضد االحتيال كان 
هدفنا منها توصيل إجراءات التوعية بالسالمة 

الخاصة بقاعدة عمالئنا.

هل تعلم ...؟
أن البنك أجرى دورات تدريبية من خالل التعليم 
ا©لكتروني لجميع موظفي البنك في جميع 

جوانب مكافحة غسيل ا�موال وا©لتزام، حيث 
شارك فيها بنجاح ٩٧٫٣٪ و٩٦٫٣٪ من الموظفين 

على التوالي. تعتبر خدمة العمالء والحوار 
أمرين أساسيين في الحفاظ على العالقات 

الطويلة ا�مد والثقة بيننا وبين كبار أصحاب 
المصلحة لدينا.

صوت العميل
لقد اشتمل عام ٢٠١٢م على تحديات إنما كان عامًا 

فاعًال لفريق ضمان الجودة. كان أول التحديات 
التي واجهت وحدة شكاوى العمالء هو تنفيذ 

وتقديم طلبًا لمعيار ISO 9001:2008 داخل نطاق 
معالجة شكاوى العمالء والتعامل معها، والتي 

آتت ثمارها بنجاح في أغسطس ٢٠١٢م. إلى جانب 
هذا فقد كنا فخورين جًدا بإطالق وحدة "صوت 

العميل" في يوليو. تتولى الوحدة التي يرأسها 

ثالثة أفراد مسؤولية العمالء على أربعة مستويات 
مختلفة: الحسابات والقروض ونقاط البيع 

والشكاوى مع "صوت العميل"، استهدفنا ٩٢٪ من 
إجمالي العمالء العاملين معنا. وهو إنجاز كبير .
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٥٫٢ التسويق المسؤول 
بالنسبة للبنك، يعني التسويق الدخول في حوار طويل ا�جل مع العالم من حولنا، ومع المجتمع الذي 
نعمل فيه، ومع عمالئنا الحاليين والمستقبليين، ومع غيرهم من الجهات االجتماعية. ولكي نحقق ذلك 

قمنا في العام الماضي بوضع أنشطة مختلفة للتسويق الهادف. في ٢٠١٢م بدأنا إجراء تواصل خارجي 
بشأن االستدامة ومبادرات االستدامة. ولم يكن الهدف فقط هو نشر الوعي بهذا الموضوع، بل أيضًا 
شركائنا وعمالئنا بقصص نجاحاتنا. وفي ٢٠١٢م حصلنا على عدٍد من الجوائز بلغ سبع جوائز وإنجازات. 

' 'Customer Complaints Quality Assurance' '
ISO 9001:2008 certified

التميز با�داء لمعالجة شكاوي العمالء

ا¸نجازات ٢٠١٢م

الجوائز ٢٠١٢م

٣٧ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

في المملكة العربية السعودية لعام 2012 م
في مجال المسؤولية ا
جتماعية

جائزة التميّز
من جي بي مورغان للعام 2012م

جائزة النخبة
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هل تعلم ...؟
في العام المقبل سيحتفل البنك السعودي لالستثمار بإطالق أول بطاقة ائتمانية له والتي 
تمت بالتعاون الوثيق مع بطاقتي Visa و Mastercard. وسوف يكون هذا بمثابة إسهام كبير 

في عروض المنتجات المصرفية التي نقدمها ل�فراد.

حساب شريعة جاري (ا�صالة)

حساب راتب

إيداع مرابحة

منتج تمويل السلع "أرزاق"

شراء القروض 

منتج تمويل السيارات "إيراد"

مرابحة ا�سهم

ا�صالة لتمويل المنازل

إجارة

قائمة المنتجات المصرفية الشرعية ٢٠١٢م

ا�عمال المصرفية للشركاتا�عمال المصرفية ل�فراد

تطوير المنتجات
في مجال ابتكار منتجات االستدامة كان التركيز 

في العام الماضي منصًبا على تطوير المنتجات 
المصرفية ا¶لكترونية، مصحوبًا بحملة توعية 

حول ا�عمال المصرفية ا¶لكترونية. ومن خالل 
هذه ا¶جراءات وصل مستوى االستخدام 

للمصرفية ا¶لكترونية إلى ٢٥٫٧٦٪ في عام ٢٠١٢م. 
وحيث أن البنك يتوقع تنامي إقبال العمالء 

فسوف يواصل عمليات مكننة الخدمات التي 
نقدمها بشكل أكبر.

 يوفر البنك منتجات وخدمات متفقة مع الشريعة 
تندرج تحت العالمة التجارية المصرفية " ا�صالة ". 
تم إعطاء هذه المنتجات اهتماًما خاًصا لضمان 
أن تتوافق مع مبادئ الشريعة وأن تكون مناسبة 

للسوق المحلي في اعتراف منا بزيادة ا¶قبال على 
المنتجات والخدمات المتفقة مع الشريعة وأهمية 

ا�عمال المصرفية المتفقة مع الشريعة كتوجه 
استراتيجي للبنوك العاملة في المملكة العربية 

السعودية والمنطقة. يعمل البنك اÆن في أربعة 
وأربعين فرًعا متفًقا مع الشريعة. 

إن ا�عمال المصرفية الشرعية هي قلب 
استراتيحية استدامة ا�عمال المصرفية القائمة 

على القيم التي ينتهجها البنك. ونتيجة لذلك تم 
التعامل مع ملف المنتجات الشرعية الخاصة بنا 
واعتماده من قبل اللجنة الشرعية با¶ضافة  إلى 

منتجات جديدة سيتم طرحها للعمالء
من الشركات.

إيداع بضائع المرابحة

قروض المرابحة للسلع

مرابحة

استصناع

إجارة

الخزانة
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٪٠٫١٨
شكاوى العمالء

تكامل ودقة
بيانات العمالء

٪٠٫١٧

٪٠٫١٦

٪٠٫١٥

٪١٠٠

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٥٫٤ رضا العمالء
من أهم أسس نجاح البنك هو منح ا�فضلية 
للعمالء. من أقوى دوافع ا�داء الجيد للبنك 
التعامل بدقة مع بيانات العمالء بكل نزاهة 

وتكامل مع عقلية تقوم على الخدمات

الدائمة في حال حدوث شكاوى من العمالء. 
ويفخر البنك السعودي لالستثمار بتقديم تحسين 

مستمر في ا§جراءات.

هل تعلم ...؟
أنه في عام ٢٠١٢م حصل البنك 

السعودي لالستثمار على جائزة
مقابل كونه واحداً من أفضل البنوك 
في المملكة العربية السعودية في 

مجال المسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات من قِبل المنظمة العربية 

للمسؤولية االجتماعية بالتعاون مع 
أكاديمية تتويج.

هل تعلم ...؟
النسبة ا§جمالية لرضا العمالء هي

٣٩ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢
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في عام ٢٠١٢م قمنا 
بتركيب ما يقدر بـ٢٠٠ 

مجس لضغط الماء 
في كافة دورات 

المياه في البنك 
بهدف تقليل 

استهالكنا للمياه
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الملحق ٢ – المبادرات العالمية للتقارير 
يلتزم هذا التقرير با�رشادات المعترف بها عالمًيا الخاصة بالمبادرة العالمية للتقارير 

G3.1. في عام ٢٠١٢م، رفعنا التقارير على المستوى "ب" من مستويات المبادرة العالمية 
للتقارير (ا�عالن الذاتي).

لمعلومات إضافية عن مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير الخاصة بنا، يرجى زيارة 
موقعنا االليكتروني : 

http://www.saib.com.sa/en/main-section/corporate-social-responsibility/GRI

نحن نقدر تعليقاتكم واقتراحاتكم لمساعدتنا على أن نفهم بشكل أفضل 
مدئ تأثير أنشطتنا على ا¦عمال والمجتمع. �رسال تعليقات على هذا التقرير، 

info@saib.com.sa {يرجى االتصال بنا على: ١

٤١ تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م



page 02CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

فخورون بإصدار التقرير السنوي ا�ول للتنمية المستدامة للعام 2012م.
المتوافق مع معايير ”GRI“ والمعتمدة على مبدأ الشفافية واالفصاح المستدامة

 ،“GRI” والذي يعّبر عن مدى التزام البنك في مجال التنمية والمسئولية االجتماعية والصادر عن
التي تعتبر منظمة غير ربحية رائدة في مجال التطوير ا�قتصادي والبيئي واالجتماعي.

البنك السعودي لالستثمار ... شريك ا�ستدامة ا�مثل!

نهتم بالنمو .. 
          ونركز على التنمية

تقرير التنمية المستدامة لعام 2012 م
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SAIB’s CSR Objectives
•  To follow Islamic principles for socially responsible business and investment practices

•  By continuing to donate through Zakat to the more unfortunate in society

•  By providing job opportunities to reduce unemployment and improve education in society through 

    training and vocational programmes

•  By raising the awareness of good health in society and contributing through positive actions

•  By encouraging SAIB members of staff to contribute to social programmes and voluntary work

•  Building a corporate culture that respects individuals
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A Pocket Guide to CSR Corporate Social Responsibility

The sustainable financial partner of choice…
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facebook.com/SAIB
saib.com.sa | 800 124 8000

| @saiblive



Vision رؤيتنا

Buildبناء

الشريك المالي ا�مثل �صحاب ا�عمال وا�فراد 
الذين يتطلعون إلى النجاح.

The financial partner of choice for aspiring 
businesses and individuals.

التركيز على نخبة من المنتجات التي تلبي
كافة احتياجات عمالئنا وتقديمها بكفاءة

عالية وخدمة تميزنا عن ا�خرين.
Focus on a core product set with clear offerings 

for each client segment that differentiates us 
through efficiency and service quality.

تعزيز والء الموظفين عبر تطوير بيئة تكافىء 
المتميزين في ا�داء.

Further strengthen staff loyalty through the 
introduction of a performance driven 

environment.

بناء عالقات طويلة ا�مد مع الشركات
والمؤسسات الواعدة وا�فراد الناجحين.
Build lasting relationships with growing 
businesses, and with today and tomorrow’s 
affluent individuals.

تطوير بيئة عمل تشجع االنتماء والتعاون
والعناية بخدمة العمالء والكفاءة في ا¤نجاز.
Develop a culture that fosters ownership, 
collaboration, customer focus and
operational excellence.

Strengthen تعزيز

Focus التركيز

Develop تطوير

Vision رؤيتنا

Vision رؤيتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Mission رسالتنا

Vision رؤيتنا
Vision رؤيتنا Vision رؤيتنا Mission رسالتنا

Mission رسالتنا Mission رسالتنا

facebook.com/SAIB
saib.com.sa | 800 124 8000

| @saiblive
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saib.com.sa | 800 124 8000

| @saiblive
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