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نبذة حول التقرير
يفخر البنك ال�سعودي لال�ستثمار بتقديم التقرير ال�سنوي الرابع لال�ستدامة 
ال�سعودي  البنك  اعتمد  وق��د  2014م،  لعام  المالية  ال�سنة  يغطي  ال��ذي 
واالإف�ساحات  االإر�سادية  المبادئ  على  التقرير  لهذا  اإعداده  في  لال�ستثمار 
المعيارية للقطاع المالي ح�سب االإ�سدار الرابع من المبادرة العالمية الإعداد 
محتوى  فهر�س  )اأ(  الملحق  يت�سمن  حيث   )GRI4( التقارير   ه��ذه  مثل 
المبادرة العالمية الإعداد التقارير الذي تم على اأ�سا�سه التحقق من م�ستوى 

الدقة.
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2014م  لعام  �لر�بع  �ل�سنوي  �ل�ستد�مة  تقرير  في  بكم  �أرحب  �أن  ي�سرني 
للبنك �ل�سعودي لل�ستثمار، و�لذي يعك�س مدى �لتقدم �لذي حققه �لبنك في 
مجال �لتنمية �لم�ستد�مة في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية من خلل تقديم 

�لخدمات �لمالية للأفر�د و�لموؤ�س�سات و�ل�سركات.

العمل  على  قائم  وم��زده��ر  متنوع  اقت�ساد  اإل��ى  ال�سعودية  االقت�سادية  ال��روؤي��ة  تتطلع 
الموؤ�س�سي، والذي يوفر فر�س العمل والم�ساواة في التعليم والرعاية ال�سحية والمهارات 
الالزمة ل�سمان رفاهية كافة المواطنين، وفي ذات الوقت المحافظة على القيم االإ�سالمية 

والموروث الثقافي للمملكة.

في  الرئي�سة  الن�ساطات  خالل  من  الروؤية  هذه  تحقيق  في  بالم�ساهمة  ملتزمون  ونحن 
ال�سعودي لال�ستثمار  البنك  يتيح  المجتمع،  المالي في  التدفق  ت�سهيل  عملنا، فمن خالل 
والنمو  التوظيف  دع��م  جانب  اإل��ى  اال�ستثمارات  الإقامة  وال�سركات  للعمالء  االإمكانية 
اأ�س�س  لتعزيز  الم�ساريع  من  متنوع  نطاق  في  اال�ستثمار  اإلى  ن�سعى  اأننا  كما  االقت�سادي. 

اقت�سادنا الوطني باالإ�سافة اإلى محافظنا االإقرا�سية واال�ستثمارية، حيث يحفز االإقرا�س 
القائم على هذه المبادئ تنمية القطاع الخا�س وي�ساهم في االزدهار الوطني.

وما زلنا م�ستمرين في التركيز على تح�سين م�ساهمتنا في كافة عنا�سر الطموح الوطني 
اإننا ن�ستثمر  من خالل م�ساركتنا الفعالة وبما يتجاوز دورنا االقت�سادي االأ�سا�سي، حيث 
ب�سكل كبير في بناء المهارات وتح�سين فر�س الح�سول على الوظائف لدى ال�سباب �سمن 
قوانا العاملة، وكذلك ندعم العديد من الم�ساريع التي تعزز ال�سحة والتعليم في المملكة 
في  نهجنا  االإ�سالمية جوهر  القيم  تمثل  المجتمع، حيث  في  اال�ستثمار  برامج  من خالل 
مع  المتوافقة  وخدماتنا  منتجاتنا  مجموعة  في  جلية  تبدو  وهي  الموؤ�س�سية،  الم�سوؤولية 
التي  والممار�سات  ال�سيا�سات  جانب  اإلى  عمالئنا  اإلى  نقدمها  التي  ال�سرعية  ال�سوابط 

نتبعها في عملنا.

ويمثل التكريم الذي تلقاه البنك ال�سعودي لال�ستثمار بفوزه بجائزة الملك خالد للتناف�سية 
كافة  �سمن  االجتماعية  الم�سوؤولية  دمج  في  على جهودنا  �سهادة  2014م  لعام  الم�سوؤولة 
هو  ما  اإلى  تتطلع  التي  الأعماله  نتيجة  للبنك  الجائزة  هذه  منحت  ولقد  عملنا،  جوانب 
اأبعد من مبادرات االأعمال الخيرية للتركيز على مواءمة ممار�سات م�سوؤوليته االجتماعية 
اإلى  وال�سمعة،  التجارية  العالمة  وتعزيز  الربحية  النمو وتح�سين  اأولوياته مثل تحفيز  مع 
بالمنجزات  نفخر  اإذ  واإننا،  الرئي�سيين.  الم�سلحة  اأ�سحاب  مع  الم�ساركة  تعميق  جانب 
التي منحتنا هذا التكريم، اإال اأننا مدركون للخطوات التي يجب اأن نتخذها لموا�سلة دمج 

اال�ستدامة في ا�ستراتيجيتنا وحوكمتنا الموؤ�س�سية.

النهاية ومن خالل  باأننا في  واأنا واثق  لنا،  بالن�سبة  اأن اال�ستدامة عملية م�ستمرة  ونوؤمن 
التطلعات  نحقق  �سوف  را�سخة،  مبادئ  اأ�سا�س  على  بالعمل  والتزامنا  الم�ستمر  نمونا 
الكاملة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار على اأر�س الواقع، ونحقق قيمة كبيرة لكافة اأ�سحاب 

الم�سلحة لدينا.

عبد�هلل �سالح بن جمعة
رئي�س مجل�س االإدارة 

 GRIكلمة رئيس مجلس اإلدارة
G4-1
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�لنمو  من  �آخر  عامًا  لل�ستثمار  �ل�سعودي  للبنك  بالن�سبة  2014م  عام  يمثل 
من  �لم�ستفيدين  �لعملء  قاعدة  في  كبيرً�  تو�سعًا  �سهدنا  حيث  �لمطرد، 
�لخدمات �لم�سرفية للأفر�د و�لمن�ساآت �ل�سغيرة و�ل�سركات، و�ساحب ذلك 
�لقوى  في  �لنمو  نحو  ��ستثمار�تنا  دفع  �إلى  بدورها  �أدت  جيدة  مالية  نتائج 

�لعاملة و�لخدمات و�لبنية �لتحتية.

 "النمو" هي الركيزة االأولى لدينا في اإطار اال�ستدامة، لذا فاإننا نركز على التزامنا نحو 
نمو م�ستدام ومتاح ي�سمل البنك واأ�سحاب الم�سلحة. وقد نفذنا خالل عام 2014م العديد 
من المبادرات لتكري�س هذا االلتزام، حيث وا�سلنا تولي منهجية متينة في اإدارة المخاطر 
واال�ستثمار  باالإقرا�س  المتعلقة  قراراتنا  �سمن  واالجتماعية  البيئية  االهتمامات  بدمج 
اإلى  الو�سول  اإمكانية  بتعزيز  قمنا  اأننا  كما  االأمد.  وطويل  م�ستدام  نمونا  اأن  من  للتاأكد 
خدماتنا من خالل اإطالق اأجهزة االإيداع النقدي، واإجراء تحديثات على من�سة الخدمات 
اأجهزة ال�سراف االآلي. وكان  النقد الطارئ عبر  الم�سرفية االإلكترونية، وتقديم خدمة 
من  تزيد  التي  الن�ساطات  اأهم  اأحد   Easy Pay بالبطاقات  الرواتب  دفع  خدمة  اإط��الق 

ال�سعودية، وخا�سة  ال�سركات  العاملة في  القوى  ت�سليم  المالي، وذلك من خالل  ال�سمول 
بطاقات  البنوك،  مع  يتعاملون  ال  والذين  الب�سيطة  االأج��ور  ذوي  المغتربين  العمل  فئات 
ال�سعودي  البنك  يوفرها  التي  البنكية  ح�ساباتهم  اإلى  الو�سول  من  تمكنهم  اآلي  �سرف 
خالل  من  رات��ب  بطاقة   31،800 حوالي  اإ�سدار  تم  2014م،  عام  وبنهاية  لال�ستثمار. 

البرنامج.

من اأجل �سمان مواكبة موظفينا لنمو البنك و�سعيًا لتلبية االحتياجات المتنامية لعمالئنا، 
لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  واأكاديمية  االإلكتروني  التعليم  اأكاديمية  في  فقدا�ستثمرنا 
للتدريب. كما اأننا ن�سعى لتوفير بيئة عمل تمكن موظفينا من تقديم اأف�سل ما لديهم: وقد 
تم تكريمنا في هذا المجال بجائزة اأف�سل بيئة عمل لعام 2014م. وتابعنا اال�ستثمار في 
والتاأهيل  المهنية  م�ستوى  لرفع  ال�سعوديات  وال�سيدات  بال�سباب  الخا�سة  التدريب  فر�س 
ن�سبته 15% من  ما  ال�سيدات  �سكلت  – حيث  الوطنية  العاملة  القوى  وزيادة  فريقنا  لدى 
قوانا العاملة في عام 2014م، بينما �سكل ال�سباب ما بين 18-30 عامًا من القوى العاملة 
الم�ستريات  على  تركيزنا  خالل  ومن   .%78 لدينا  ال�سعودة  ن�سبة  بلغت  وقد   ،%42 ن�سبة 
المحلية، قدمنا الدعم لنمو �سركات �سعودية اأخرى تعمل �سمن �سل�سلة التوريد الخا�سة 
بايك"  "فلك�س  المميزة  مبادرتنا  �سمن  ومن  المجتمع،  في  لال�ستثمار  مبادرتنا  ومع  بنا 
وهي عبارة عن برنامج اجتماعي لم�ساركة الدراجات الهوائية تم اإطالقه في عام 2014م، 

بحيث ن�سمن اإعادة ا�ستثمار جزء من اأرباحنا ل�سالح المجتمعات المحلية.

وكذلك اأ�سدر مجل�س االإدارة في عام 2014م موافقته على الخطة اال�ستراتيجية الخم�سية 
للبنك ال�سعودي لال�ستثمار، والتي تهدف اإلى "البناء على نقاط القوة" وتت�سمن اأهداف 
باأن هذه الخطة �سترتكز على  وطموحات لزيادة النمو حتى عام 2019م. واإننا على ثقة 
منجزاتنا من اأجل �سمان تحقيق الربحية على المدى الطويل اإلى جانب تحقيق الفائدة 
اإلى  اال�ستراتيجية  بقيادة هذه  تمامًا  ملتزمون  اأننا  كما  لدينا،  الم�سلحة  اأ�سحاب  لكافة 
اإلى جانب �سعورنا بالحما�س ال�سديد لما يحمله الم�ستقبل لبنكنا، واأتطلع  االأمام. ذلك، 

اإلى المزيد من م�ساركتكم وم�ساركة اأ�سحاب الم�سلحة في رحلة اال�ستدامة هذه.

م�ساعد بن محمد �لمنيفي
الرئي�س التنفيذي 

 GRIكلمة الرئيس التنفيذي
G4-1
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يعد �لبنك �ل�سعودي لل�ستثمار �أحد �أبرز �لموؤ�س�سات �لمالية 
تزيد  لمدة  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  في  بنجاح  �لعاملة 
على 38 عامًا، ولديه �أكثر من 48 فرعًا و12 ق�سما لل�سيد�ت 

موزعًا في جميع �أنحاء �لمملكة.

الخدمات  ت�سمل  التي  الم�سرفية  المجاالت  كافة  في  البنك  يعمل 
االأ�سول وقطاعات  واإدارة  والخزينة  وال�سركات  ال�سخ�سية  الم�سرفية 

الو�ساطة المختلفة. 

الت�سهيالت  و  التمويل  بتقديم  لل�سركات  الم�سرفية  الخدمات  وتقوم 
الكبيرة  و  المتو�سطة  و  ال�سغيرة  للمن�ساآت  ااأنواعها  بكافة  الم�سرفية 
في القطاعات االقت�سادية الم�ستهدفة، و تقدم الحلول المالية الإدارة 
ال�سخ�سية  الم�سرفية  الخدمات  تقدم  الخزينة.  ومنتجات  النقد 
مع  المتوافقة  والخدمات  المنتجات  من  متنوعة  و  كبيرة  مجموعة 

المرابحة  وا�ستثمارات  الح�سابات  �سمنها  من  االإ�سالمية  ال�سريعة 
وحلول التمويل ال�سخ�سي لعمالئها.

المالية  االأ�سواق  تقديم خدمات  لدينا على  الخزينة  وت�ستمل خدمات 
خدمة  تت�ضمن  كما  المالي.  التحوط  و  واال�ضتثمار  العمالت  اأ�ضواق  و 
واال�ست�سارات  واالإدارة  التعامالت  على  والو�ساطة  االأ���س��ول  اإدارة 
م�ساريع  اأقمنا  وكذلك  المالية.  االأوراق  على  الو�ساية  خدمات  و 
مجاالت  ف��ي  ال��خ��دم��ات  لتقديم  تابعة  و���س��رك��ات  ناجحة  م�ستركة 
وتمويل  والتاأجير،  االأ�سول،  واإدارة  اال�ستثمارية،  الم�سرفية  االأعمال 
الرهونات، والتاأمين. لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا، يرجى 

www.saib.com.sa/en زيارة الموقع التالي: 

 GRIنبذة موجزة عن البنك السعودي لالستثمار
G4-4

GRI 
G4-8

�لحافظة ح�سب قطاعات �لأعمال
)ن�سبة مئوية من اإجمايل االأ�سول(

اخلزينة
%34.0

اإدارة االأ�سول 
والو�ساطة

%0.4

االأعمال امل�سرفية 
ال�سخ�سية
%24.7

اخلدمات
امل�سرفية لل�سركات
%40.9
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منتجات وخدمات البنك السعودي لالستثمار

الخدمات المصرفية للشركاتالخدمات المصرفية الشخصية

�لح�سابات �ل�سخ�سية
الجاري الأ�شالة  • ح�شاب 

الرواتب • ح�شاب 
الجاري • الح�ساب 

• ح�ساب التوفير
• ح�ساب تحت الطلب

�لود�ئع
المرابحة الأجل• وديعة  • الوديعة 

تمويل بيت �لأ�سالة
الإجارة ب�شيغة  الأ�شالة  بيت  • تمويل 

المرابحة ب�شيغة  الأ�شالة  بيت  • تمويل 

بطاقات �ل�ستثمار
الئتمانية • البطاقات 
الم�سرفية • البطاقات 

الرواتب • بطاقة 
والتحويل • الدفع 

�لتمويل �ل�سخ�سي
الأ�شهم مرابحة  • تمويل 

"اأرزاق" المرابحة  • تمويل 
ال�شيارات مرابحة  • تمويل 

�لحو�لت و�لمدفوعات
�سداد من  المدفوعات  • خدمة 

المحلية للحواالت  �سريع  • خدمة 
الحكومية الخدمات  • ر�سوم 

الخدمات الم�سرفية لل�سيدات

�لقرو�س �لمجمعة
تمويل ر�أ�س �لمال �لعامل
خدمات �لتمويل �لتجاري

حلول تمويل �لتجارة �لدولية
تمويل �لم�ساريع

منتجات �لتمويل �لمتو�فقة مع �ل�سو�بط �ل�سرعية
ال�شلع و�شراء  بيع  بمرابحة  • التمويل 

بالمرابحة الم�شتندية  العتمادات  • تمويل 
وعقارات( )ب�شائع  المرابحة  • تمويل 
وعقارات( )معدات  بالإجارة  • تمويل 

وم�شانع( عقارية  )وحدات  ال�شت�شناع  • تمويل 

حلول �إد�رة �لنقد
•  الخدمات الم�سرفية 
االإلكترونية لل�سركات
• خدمات دفع الرواتب

• بطاقات االإيداع لل�سركات
• خدمة نقل االأموال

• نقاط البيع

م�سرفية �لمن�ساآت �ل�سغيرة
الجاري الأ�شالة  • برنامج كفالة• ح�شاب 

خدمات ومنتجات �لخزينة
• الودائع

• م�ستقات اأ�سعار الفائدة
•  العمالت االأجنبية وم�ستقات العمالت االأجنبية

• المنتجات المركبة

�لخدمات �لم�سرفية للموؤ�س�سات �لمالية
بطاقة �لبنك �ل�سعودي لل�ستثمار �أمريكان �إك�سبر�س لل�سركات

روؤيتنا ور�سالتنا

التو�سع في المنتجات والخدمات للبنك 
ال�سعودي لال�ستثمار  وتطلعاته للم�ستقبل، 

تتطلب روؤية م�ستقبلية مبتكرة : ال�سهولة 
والمالءمة

روؤيتنا

تقديم منتجات و خدمات مالئمة و�سهلة 
لكل عميل من عمالئنا

ر�سالتنا

التزاماتنا 
تجاه عمالئنا

كل  لتالئم  �سهلة  الم�سرفية  •  نجعل 
عميل من عمالئنا

والتجاوب،  والتكيف،  بالمرونة،  •  نت�سم 
لتقديم ما يالئمهم

احتياجاتهم  نتفهم  لعمالئنا،  •  ن�ستمع 
ورغباتهم، للتح�سين والتطوير

تجاه موظفينا
والمبادرات والطموحات،  االأفكار،  •  نقدر 

وما  االأف�سل،  لتقديم  موظفينا  •  نمكن 
هو فوق المتوقع

وندعم  الفردية  الم�ساهمات  •  نقدر 
تطويرها

جميعا  نقدًم  كي  الفريق،  روح  •  نعزز 
حلواًل ذكية

GRI 
G4-56

المنتجات باللون االزرق متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية.
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GRI 
G4-7

البنك ال�سعودي لال�ستثمار هو �سركة م�ساهمة عامة مدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية، ويمتلك الم�ساهمون 
ال�سعوديون 90% من االأ�سهم المدرجة، بينما يمتلك الم�ساهمون االأجانب 10% من االأ�سهم.

الملكية

�لم�ساهمون

بنك ميزوهو 
التجاري املحدودو

%2.5

املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات االجتماعية
%21.5

امل�ساهمون 
ال�سعودين
%35.3

البنك االأهلي 
التجاري

%7.3

جي بي مورغان 
الدولية
%7.5

�سعودي اأوجيه 
املحدودة

%8.6

املوؤ�س�سة العامة 
للتقاعد

%17.3

48
فرعا

12
قسم سيدات

57.5 مليار
حجم اإلقراض

70.7 مليار 
ودائع العمالء

 196.910
عدد العمالء

1.3 مليون
االستثمار في المجتمع

 1.495
موظفون بدوام كامل
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ترتكز  �ل��ذي  �لأ�سا�س  �لفعالة  �لحوكمة  تمثل 
�لنتائج  تحقيق  وت��دع��م  �إ�ستر�تيجيتنا  عليه 
ويتولى  و�لم�ستد�مة،  و�لأخلقية  �لم�سوؤولة 
�لم�سوؤولية على  �لمالية  نائب مدير  عام �لإد�رة 
�لم�ستوى �لإد�ري عن �لحوكمة �لموؤ�س�سية. و�إننا 
�لبنوك  حوكمة  بجائزة  تكريمنا  تم  باأن  لنفخر 
لبنوك  �لتقدير  تمنح  و�ل��ت��ي   ،2014 �لعربية 
�لتي  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
تتميز في تح�سين ممار�ستها للحوكمة �لموؤ�س�سية، 
و�لتنظيمية  �لقانونية  �لمتطلبات  يفوق  وبما 
�لمعمول بها في بلدها. وقد �أبدت لجنة �لتحكيم 
�إعجابها بالتقدم �لذي �أحرزه �لبنك في ممار�سات 
�لما�سيين.  �لعامين  خلل  �لموؤ�س�سية  �لحوكمة 
وكان من �أبرز �لتغيير�ت �لتي تم �إجر�وؤها تاأ�سي�س 
عام  خ��لل  �لإد�رة  مجل�س  في  �لمخاطر  لجنة 

�أعلى  �لبنك  فيه  حقق  �لذي  �لمجال  �أما   ،2014
�لدرجات �سمن مجالت �لحوكمة �لموؤ�س�سية فقد 

كان في مر�قبة �لبيئة و�لعمليات.

لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  في  الحوكمة  هيكلية  تمنح 
والفر�س  المخاطر  مراقبة  على  القدرة  اإدارت���ه  مجل�س 
الذي  االإدارة  مجل�س  ويعد  ن�ساطاتنا،  عن  تن�ساأ  قد  التي 
الم�سوؤولة  الجهة  تنفيذيين  غير  اأع�ساء  ت�سعة  من  يتكون 
واأه��داف��ه  وا�ستراتيجيته  البنك  ات��ج��اه��ات  تحديد  ع��ن 
االأداء مقابل هذه االأهداف. كما  المالية، واالإ�سراف على 
يراقب المجل�س االلتزام بالمتطلبات القانونية والت�سريعية 
اأربع  وهنالك  االأخالقية.  والمعايير  الداخلية  وال�سيا�سات 
وهي:  مبا�سرة  االإدارة  مجل�س  اإلى  تقاريرها  ترفع  لجان 
ولجنة  والمكافاآت،  التر�سيح  ولجنة  التنفيذية،  اللجنة 
المجل�س  اأداء  تقييم  ويتم  المراجعة.  ولجنة  المخاطر، 

الذاتي.  التقييم  عملية  خ��الل  من  �سنوي  ب�سكل  ولجانه 
لمزيد من المعلومات حول اأع�ساء مجل�س اإدارتنا، يرجى 
ال�سنوي  التقرير  من   23-19 ال�سفحات  على  االط��الع 

2014م، اأو زيارة الموقع االإلكتروني التالي:
www.saib.com.sa/en/sub-sections/board-

.directors

والعديد  التنفيذي  الرئي�س  االإدارة  مجل�س  لجان  وي�ساعد 
يتولون  الذين  الم�ساندة  والخدمات  االأعمال  م��دراء  من 
الرئي�سية  للمخاطر  اليومية  واالإدارة  االإ�سراف  م�سوؤولية 
التي تواجه عملنا. لمزيد من المعلومات حول فريق االإدارة 

في البنك، يرجى زيارة الموقع االإلكتروني التالي:
www.saib.com.sa/en/sub-sections/man-

.agement-team

مكافاآت �لمدر�ء
العالية  المالية  المخاطر  تجنب  ب��اأن  مطمئن  البنك  اإن 
من  تطبيقه  يتم  ال��ذي  ال��م��دراء  مكافاآت  برنامج  �سمن 
االأخذ  مع  المكافاآت  برامج  ت�سميم  تم  وقد  الآخ��ر،  حين 
نتيجة  عالية  لمخاطر  البنك  تعري�س  عدم  االعتبار  بعين 
بتحديد  اأواًل  االإدارة  مجل�س  يقوم  حيث  البرامج،  لهذه 
التر�سيح  لجنة  وتقوم  المتوفرة،  للمكافاآت  االأعلى  الحد 
من  لالأ�سخا�س  المكافاآت  بتحديد  ذلك  بعد  والمكافاآت 
االإدارة العليا باأثر رجعي. ويعمل البنك حاليًا على مراجعة 
دفعات  فائ�س  ا�سترجاع  يتم  بحيث  ال�سابقة  الفترات 
المكافاآت في حال اأنها لم تمنح جزئيًا اأو كليًا عند موعد 

ا�ستحقاقها.

 GRIالحوكمة المؤسسية
G4-34
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الهيكل التنظيمي

 اللجنة
التنفيذية

 مجل�س
االإدارة

 لجنة
المراجعة الداخلية

 لجنة
االلتزام

 لجنة
المخاطر

لجنة التر�سيحات 
والمكافاآت

اللجنة
ال�سرعية

 الرئي�س
التنفيذي

 رئي�س
مجل�س االدارة

رئي�س حوكمة 
ال�سركات

وال�سوؤون القانونية
رئي�س اأمن 
المعلومات

 رئي�س
المراجعة الداخلية

مدير عام مجموعة 
الموارد الب�سرية 

مدير عام
مجموعة ال�سركات 

ال�سقيقة

مدير عام 
الخدمات 
الم�ستركة

رئي�س مجموعة 
الخزينة واال�ستثمار

 رئي�س
اإدارة االلتزام

مدير عام مجموعة 
الخدمات الم�سرفية  

ال�سخ�سية

مدير عام
مجموعة �سمان 

الجودة

رئي�س اإدارة 
المخاطر واالئتمان

 مدير عام
مجموعة العمليات

مدير عام 
مجموعة الخدمات 

الم�سرفية لل�سركات 

رئي�س
مجموعة التخطيط 

اال�ستراتيجي

رئي�س مجموعة 
الرقابة المالية 

والتخطيط
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أبرز المحطات في عام 2014

التقديرية  الجائزة  اإدارة اال�ستدامة، حيث تمنح هذه  الم�سوؤولة في عام 2014م وذلك عن ممار�ساته في  للتناف�سية  الملك خالد  بتكريمه بجائزة  ال�سعودي لال�ستثمار  البنك  يفخر 
لل�سركات التي تنظر اإلى اأبعد من مجرد المبادرات الخيرية وتركز على ممار�سات الم�سوؤولية االجتماعية و و�سعها في �سميم ا�ستراتيجيات اأعمالها مثل تحفيز النمو وتح�سين الربحية 
تقديم  للجائزة من خالل  التاأهل  اأجل  بالم�ساركة من  ال�سعودي لال�ستثمار  البنك  قام  وقد  الرئي�سيين.  الم�سلحة  اأ�سحاب  الم�ساركة مع  وتعميق  وال�سمعة  التجارية  العالمة  وتعزيز 
ا�ستطالع مف�سل بهدف اإظهار نظرته حيال الق�سايا االجتماعية والبيئية �سمن كافة عملياته الرئي�سية، حيث جرى تحليل ال�ستجابات هذا اال�ستطالع من خالل اإطار عمل ومنهجية 

تقييم معترف بها عالميًا، وبناء على ذلك تح�سل اأف�سل ثالث �سركات م�ساركة على هذه الجائزة المرموقة. 

جائزة الملك خالد للتناف�سية 
الم�سوؤولة

 %11
زيادة من عمالء المن�ساآت 

ال�سغيرة والمتو�سطة

%15
زيادة بن�سبة توظيف ال�سيدات

%15
زيادة في القوى العاملة

%78
�سعودة

جائزة الحوكمة الموؤ�س�سية

الح�سول على التقدير من معهد 
 Great( "المميز العمل  "مكان 

)Place to Work

تاأ�سي�س برنامج
بايك" "فليك�س 

%43
ن�سبة انت�سار الخدمات الم�سرفية 

االإلكترونية

 %25
زيادة في عدد عمالء الخدمات 

الم�سرفية التجارية

اإطالق برنامج التدريب للخدمات 
الم�سرفية لل�سركات

اإطالق برنامج المكافاآت
"وااو" للعمالء

اإطالق اأجهزة ال�سراف االآلي 
لالإيداع النقدي

%92
ن�سبة ر�سا العمالء

اإطالق خدمة الرواتب
"Easy Pay"

افتتاح اأكاديمية البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار
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ي
ل الثان

ص
الف

مة
ستدا

ي إدارة اال
هجنا ف

ن
فر�سة  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يمتلك 
في  الم�ساهمة  م��ن  تمكنه  خ��الل  م��ن  كبيرة 
التنمية الم�ستدامة وت�سكيلها، حيث اإننا نوؤدي 
على  نعمل  المجتمع:  في  اأ�سا�سيًا  دورًا  كبنك 
من  االقت�سادي  واال���س��ت��ق��رار  النمو  تحفيز 
خالل ت�سهيل التدفق المالي في المجتمع. كما 
النمو  ذلك  اتجاه  على  للتاأثير  القوة  لدينا  اأن 
من  و�سمولية  واإتاحة  ا�ستدامة  اأكثر  لي�سبح 
خالل ت�سميم منتجاتنا وخدماتنا، والم�ساريع 

واالأعمال التي نقرر تمويلها. 

خم�سة  على  اال�ستدامة  ف��ي  نهجنا  يتمحور 
مجاالت مركزية يقوم عليها اإطار اال�ستدامة، 
بالن�سبة  جوهرية  االأكثر  الق�سايا  ت�سم  وهي 
لنا، وترتكز العملية ال�سنوية لتعريف الق�سايا 
على  بناًء  االأولوية  ح�سب  وترتيبها  الجوهرية 

التوا�سل الدائم مع اأ�سحاب الم�سلحة.    
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GRI 
G4-24

GRI 
G4-26

GRI 
G4-25

GRI 
G4-27

وقائمة  د�ئمة  علقات  لبناء  ن�سعى  �إننا  حيث  �لم�سلحة،  �أ�سحاب  مع  جيدة  علقات  على  �لحفاظ  في  قدرتنا  على  كبير  ب�سكل  كموؤ�س�سة  نجاحنا  يعتمد 
�إلى توفير معلومات موثوقة وقائمة على  �أننا ن�سعى  �لقر�ر�ت. كما  �لبناء و�أخذ وجهات نظرهم بالح�سبان عند �تخاذ  على �لثقة معهم من خلل �لحو�ر 
�لو�قع وفي �لوقت �لمطلوب حول عملنا وحول �لقطاع �لمالي و�لإقت�ساد ب�سكل عام، لكي نهيئ قاعدة موثوقة لأ�سحاب �لم�سلحة لت�سكيل وجهات نظرهم 

وقر�ر�تهم. 

أصحاب المصلحة في البنك

��ستجابتناتوقعاتهمكيفية �إ�سر�كهم�أ�سحاب �لم�سلحة

�لعملء
ت�سم قائمة عمالئنا 190،000 عميل 

من عمالء الخدمات الم�سرفية 
اال�سخ�سية، اإلى جانب 7،300 

من�ساأة �سغيرة و1،200 �سركة كبيرة 
ت�ستفيد كلها من الخدمات الم�سرفية 

لل�سركات وخدمات الخزينة.

الفروع• 
مركز االإت�سال "فليك�س كول"• 
واالأج��ه��زة •  االإن��ت��رن��ت  عبر  الم�سرفية  ال��خ��دم��ات 

المحمولة
الموقع االإلكتروني• 
�سبكات التوا�سل االإجتماعي• 
مدراء العالقات• 
اأبحاث العمالء• 
وحدة "�سوت العميل"• 
وحدة تثقيف وتوعية العمالء• 
وحدة �سكاوى العمالء• 
ا�ستبيانات ر�سا العمالء• 

المنتجات والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية• 
خدمة عمالء نوعية على مدار ال�ساعة• 
الخدمات الم�سرفية االآمنة والمتاحة وال�سهلة• 
ر�سوم واأتعاب �سفافة ومن�سفة• 
الخ�سو�سية• 
المتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية• 

خدمة االإنترنت واالأجهزة المحمولة "فليك�س"• 
مركز االت�سال "فليك�س كول"• 
برنامج الحل من اأول مكالمة• 
اأجهزة •  خالل  من  ال�ساعة  مدار  على  فروع  خدمات 

ال�سراف االآلي عبر الفيديو 
برامج الوالء "وااو"، و"اأ�سيل"• 
وحدة تثقيف وتوعية العمالء• 
�سيا�سة الخ�سو�سية• 
التوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية• 
تطبيق اأخالقيات العمل.• 
ت�سنيف العمالء.• 

�لموظفون
حوالي 1،500 موظف بدوام كامل.

ا�ستطالع م�ساركة الموظفين• 
مجلة البنك ال�سعودي لال�ستثمار الداخلية• 
التدريب والتطوير• 
االإجتماعات المنتظمة• 
المراجعات ال�سنوية لالأداء• 
مكتب الم�ساعدة للموارد الب�سرية• 
القنوات االآمنة للتغذية الراجعة واالقتراحات• 
برامج التكريم والمكافاآت• 
برنامج يامر  للتوا�سل االجتماعي• 

ت�ساوي الفر�س والعدالة• 
�سحة الموظفين و�سالمتهم ورفاههم• 
االت�سال المفتوح باتجاهين مع االإدارة• 
الرواتب والمنافع التناف�سية• 
فر�س التدريب والتطور الوظيفي• 
فريق اإدارة يت�سم بال�سفافية والم�ساءلة• 

�سيا�سة تظلمات الموظفين• 
التدريب والتفتي�س على ال�سالمة• 
ا�ستطالع ر�سا الموظفين• 
برنامج اقتراحات الموظفين – "فكرتي"• 
برنامج "�سكرًا" • 
اأكاديمية التعليم االإلكتروني• 
اأكاديمية البنك ال�سعودي لال�ستثمار للتدريب• 
خدمة �سوؤال الموارد الب�سرية• 
مبادرة وقفات اإبداعية• 

�لم�ساهمون
ي�سم البنك ال�سعودي لال�ستثمار 

الم�ساهمين ال�سعوديين، وموؤ�س�ستين 
حكوميتين، وثالث �سركات خدمات 

مالية.

الجمعية العامة ال�سنوية• 
اجتماعات مجل�س االإدارة• 
التقارير ال�سنوية والن�سف �سنوية والربع �سنوية• 
فريق عالقات الم�ساهمين• 
االخبار ال�سحفية• 
قنوات التوا�سل االجتماعي• 

الربحية والنمو• 
العوائد المالية القوية والم�ستدامة• 
ال�سمعة الممتازة للبنك • 
الحوكمة الموؤ�س�سية ال�سليمة• 
التوا�سل ب�سفافية• 
االلتزام لالأنظمة واللوائح• 
االإدارة القوية للمخاطر• 

نمو �سافي الدخل • 
التطوير الم�ستمر الإطار الحوكمة الموؤ�س�سية• 
تعزيز قدرات اإدارة المخاطر• 
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��ستجابتناتوقعاتهمكيفية �إ�سر�كهم�أ�سحاب �لم�سلحة

�لبيئة
تعتبر البيئة �ساحب م�سلحة �سامت، 

حيث يجب اأخذها بعين االعتبار 
وحمايتها من اأجل �سمان عمليات 

طويلة االأمد وم�ستدامة. 

الحكومية •  غير  المنظمات  مختلف  مع  الم�ساريع 
المهتمة بالبيئة

تقارير اال�ستدامة ال�سنوية التي تن�سر االأداء البيئي• 

تخفي�س النفايات واالنبعاثات اإلى الحد االأدنى• 
)الطاقة، •  ال��م��ح��دودة  ال��م��وارد  ا�ستهالك  تر�سيد 

المياه، الورق(
تح�سين عمليات قيا�س ا�ستهالك الموارد• 
دمج المعايير البيئية في الم�ساريع المالية• 

تقليل ا�ستخدام المياه والكهرباء• 
مبادرة اإعادة التدوير• 
تخفي�س الطباعة• 
تمويل المنتجات والخدمات ال�سديقة للبيئة• 

�لجهات �لتنظيمية
يخ�سع البنك ال�سعودي لال�ستثمار 

لتنظيم واإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي وهيئة ال�سوق المالية.

التوا�سل عبر الخطابات والبريد االإلكتروني• 
االجتماعات والزيارات الميدانية• 
تقديم التقارير ب�سكل منتظم• 
الم�ساركة في المبادرات والحمالت الحكومية• 

االلتزام بال�سيا�سات واللوائح• 
تقديم تقارير االإف�ساح لكل م�سروع• 
تطبيق اأف�سل الممار�سات الم�سرفية• 
العمالء •  وتثقيف  توعية  م��ب��ادرات  ف��ي  اال�ستثمار 

)التعليم المالي( 
المواءمة مع االإ�ستراتيجية الوطنية ال�سعودية• 

خطة االلتزام المف�سلة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار • 
لجنة  قبل  م��ن  عليها  االإ���س��راف  ت��م  ال��ت��ي  لل�سنة 

التدقيق وااللتزام  
مثل •  ال�سلة  ذات  لالإف�ساحات  االأداء  تقارير  اإعداد 

"3 "بازل 
ال�سفافية •  لزيادة  ا�ست�سارات  على  للح�سول  ال�سعي 

ومنع المخالفات

�لمجتمع �لمحلي
وهذا يغطي المجتمع ال�سعودي.

التقارير العامة• 
مبادرات العالقات مع االإعالم• 
موظفونا ومعظمهم من ال�سعوديين• 
الق�سايا •  تدعم  التي  الخيرية  االأع��م��ال  م��ب��ادرات 

المحلية الملحة
الموقع االإلكتروني• 
�سبكات التوا�سل االجتماعي• 

ال�سمول المالي• 
التثقيف المالي• 
اإتاحة ال�سكن باأ�سعار معقولة• 
في •  اال�ستثمار  خالل  من  االجتماعي  التطور  تعزيز 

المجتمع
تطوير الموارد الب�سرية المحلية وتوفير فر�س العمل• 
تخفي�س التاأثيرات على البيئة• 
الم�سوؤولية االجتماعية• 

Easy Pay – خدمة دفع الرواتب• 
ال�سراكة مع �سندوق التنمية العقارية• 
برنامج "فليك�س بايك"• 
اال�ستثمار في المجتمع• 
في •  الهامة  والم�ساريع  للقطاعات  القرو�س  تقديم 

االقت�ساد
"الم�سار •  "الخريجون"،  الجديد"،  "الجيل  برامج 

ال�سريع للموظفين ال�سعوديين"

�لموردون
يقوم اأكثر من 50 موردًا ومتعهدًا 

بتزويد البنك ال�سعودي لال�ستثمار 
بالب�سائع والخدمات.

التوا�سل مع الموردين• العطاءات والمناف�سات• 
عملية عادلة لمناف�سات العقود واإحالتها• 
تعامالت مهنية اأخالقية• 
ال�سركات  •  من  المقدمة  للعرو�س  االأف�سلية  اإعطاء 

المحلية
الدفع في الوقت المحدد• 

المحافظة على عالقات تعاونية وذات فائدة متبادلة• 
زيادة عدد الموردين مع اإعطاء االأف�سلية للموردين • 

المحليين كلما كان ذلك ممكنًا

GRI 
G4-24

GRI 
G4-26

GRI 
G4-25

GRI 
G4-27
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�إ���س��ر�ك  نتيجة  ت��اأت��ي  �لتي  �لمعلومات  ت�سكل 
تقييمنا  في  �أ�سا�سية  م�ساهمة  �لم�سلحة  �أ�سحاب 
عن  عبارة  وهو   – �لجوهرية  للجو�نب  �ل�سنوي 
للتنمية  �لأ�سا�سية  �لق�سايا  تلك  تحدد  عملية 
�إل��ى  ير�سدنا  �أن��ه  كما  �لبنك.  ف��ي  �لم�ستد�مة 
�لتقارير  �إع��د�د  عند  �أهمية  �لأكثر  �لمجالت 

ويعزز نهجنا �ل�ستر�تيجي.

خالل عام 2014، قمنا باإ�سراك ممثلين عن كل ق�سم من 
اأق�سام البنك �سعيًا اإلى تحديد ق�سايا الجوانب الجوهرية 
وي�سم  الم�سلحة.  واأ�سحاب  للبنك  بالن�سبة  اأهمية  االأكثر 
هذا التقرير ا�ستعرا�سًا للموا�سيع المتعلقة بتلك الق�سايا، 

والتي تم تحليلها بناًء على قائمة �ساملة من االأمور التي قد 
توؤثر على البنك اأو ت�سكل م�سدر قلق الأ�سحاب الم�سلحة. 
جوانب  منها  م�سادر  على  القائمة  ه��ذه  ا�ستندت  كما 
التقارير  الإع��داد  العالمية  المبادرة  من  الرابع  االإ�سدار 
)GRI – G4(، واالإف�ساحات القطاعية لالإ�سدار الرابع 
االإف�ساح  وبنود  التقارير،  الإع��داد  العالمية  المبادرة  من 
لدى مجل�س معايير محا�سبة اال�ستدامة )SASB( للقطاع 
المالي، والمقارنات المعيارية للقطاع، والوثائق الداخلية.

تتغير  وكذلك  الوقت،  مرور  مع  الجوهرية  الق�سايا  تتغير 
�سنقوم  لذلك  جديدة.  ق�سايا  تن�ساأ  وقد  حولها  المعرفة 
متكرر.  ب�سكل  الجوهرية  الجوانب  تحليل  عملية  بمراجعة 

اأ�سحاب  اإ�سراك  اإلى  بال�سعي  الم�ستقبل  في  �سنقوم  كما 
الجوانب  تقييم  في  مبا�سر  ب�سكل  الخارجيين  الم�سلحة 
اأدناه لمحة �سريعة عن الق�سايا  الجوهرية. يبين الجدول 

الجوهرية للبنك ال�سعودي لال�ستثمار في عام 2014م. 

 GRIنهجنا تجاه الجوانب الجوهرية
G4-18

GRI 
G4-20

GRI 
G4-19

GRI 
G4-21
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GRI 
G4-18

GRI 
G4-20

GRI 
G4-19

GRI 
G4-21

�لق�سايا �لجوهرية للبنك �ل�سعودي 
لل�ستثمار

�لجو�نب �لجوهرية للمبادرة �لعالمية لإعد�د 
�لتقارير

�لم�ساهمون �لمعنيون�لف�سل

العمالء، الجهات التنظيمية4- ثقة العميل وحمايتهخ�سو�سية العميلثقة العميل وحمايته1

العمالء3- تجربة العميلالتعريف بالمنتجات والخدماتجودة الخدمات ور�سا العمالء2

اأ�سحاب الم�سلحة، الجهات التنظيمية4- االأخالقيات والنزاهة االلتزامااللتزام  باالأنظمة3

اأ�سحاب الم�سلحة، الجهات التنظيمية4- االأخالقيات والنزاهةغير متوفراالإف�ساح عن االأداء بدقة و�سفافية4

العمالء4- ثقة العميل وحمايتهخ�سو�سية العميلاأمن البيانات5

اأ�سحاب الم�سلحة3- االأداء المالي الموؤ�س�سياالأداء االقت�سادياالأداء المالي الموؤ�س�سي6

1- الحوكمة الموؤ�س�سيةالحوكمةالحوكمة والم�ساءلة7
3- الكفاءة الت�سغيلية

الموظفون، اأ�سحاب الم�سلحة، 
الجهات التنظيمية 

العمالء، الموظفون، الجهات التنظيميةال ينطبقا�ستقرار النظام المالي8

اأ�سحاب الم�سلحة، الجهات التنظيمية4- االأخالقيات والنزاهةمكافحة الف�سادال�سلوك االأخالقي ومنع الجرائم المالية9

الملحق )اأ(: فهر�س المبادرة العالمية عمالة االأطفال، العمالة االإجبارية والممار�سات االأمنيةحقوق االإن�سان وحقوق العمال10
الإعداد التقارير

الموظفون

الموظفون5- كفاءة الموظفين والتطور الوظيفيالتدريب والتعليمتدريب وتعليم القوى العاملة11

العمالء7- اال�ستثمار في المجتمعالمجتمعات المحليةالم�ساركة واال�ستثمار في المجتمع12

العمالء، اأ�سحاب الم�سلحةالتقرير ال�سنوي 2014، ال�سفحات 12-13ال ينطبقاإدارة المخاطر13

الموظفون، اأ�سحاب الم�سلحة5- فريقناالتواجد في ال�سوقال�سعودة14

المخاطر البيئة واالجتماعية والحوكمة في 15
االإقرا�س واال�ستثمار

العمالء، اأ�سحاب الم�سلحة، البيئة4- الخدمات المالية الم�سوؤولةالمنتجات والخدمات

الموظفون5- فريقناالتنوع وت�ساوي الفر�سالم�ساواة في الفر�س ومكافحة التمييز16

الموظفون5- بيئة عمل مجزيةالتوظيف، وال�سحة وال�سالمة المهنيةر�سا الموظفين وم�ساركتهم17

البيئة7- الم�ستريات المحليةممار�سات الم�سترياتالم�ستريات الم�ستدامة18

العمالء3- توفر الخدمات واإمكانية الو�سول اإليهااالآثار االقت�سادية غير المبا�سرةالبنية التحتية واإمكانية الو�سول19

االلتزام بمبادئ االأعمال الم�سرفية 20
االإ�سالمية

المجتمعال ينطبق

البيئة6- تاأثيرنا على البيئةالطاقة والمياه والمخلفات والنفاياتتخفي�س االأثر البيئي للعمليات21
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يمثل �إطار عمل �ل�ستد�مة نهجًا متكامًل نتبعه لجعل �أعمالنا �أكثر ��ستد�مة، وقد حدد �لبنك خم�سة مجالت ذ�ت �أولوية لتنظيم نهجنا �لمرتبط بالمبادئ 
�لإ�سلمية للحوكمة و�لإد�رة �لر�سيدة. وتم �إعد�د هذ� �لإطار بما يتو�فق مع ��ستر�تيجيتنا و�أكثر ق�سايانا �لجوهرية ��ستد�مة، وت�سكل هذه �لمجالت 

�لخم�سة تطور ��ستر�تيجيتنا لل�ستد�مة وتعك�س �أي�سًا �لطريقة �لتي تم تنظيم هذ� �لتقرير وفقها.

إطار عملنا في مجال االستدامة

�لنمو
تعني كلمة النمو ا�ستمرار الحياة و"االزدهار". وت�سير باللغة العربية اإلى تغير اإيجابي، ويمثل النمو فيما يخ�س اإطار اال�ستدامة الخا�س بالبنك جهود 
النماء  النمو  ويج�سد  م�ستدام،  ب�سكل  المالية  الكفاءة  نحو  وال�سعي  نوعية،  وخدمات  منتجات  وا�ستحداث  المالي،  والنمو  اال�ستقرار  اإيجاد  في  البنك 

الم�ستدام والمتاح الذي ي�سمل البنك وم�ساهميه.

�لتكليف
االأعمال  لال�ستثمار ممار�سات  ال�سعودي  للبنك  بالن�سبة  ي�سمل ذلك  الم�سوؤولة،  والحوكمة  االإدارة  تطبق  واأن  للم�ساءلة  الخ�سوع  التكليف  يعني م�سطلح 

الم�سوؤولة، و�سمان االإجراءات وال�سلوكيات االأخالقية التي تمنع المفا�سد اأو تحد منها.

�لرعاية
ي�سير م�سطلح الرعاية اإلى اإقامة عالقات قوية بين االأفراد، ويتطلب ذلك ت�سجيع العالقات واالرتباطات مع الموظفين والم�ساهمين على حد �سواء. كما 

ت�سير اإلى جهود البنك الرامية اإلى اإ�سراك الموظفين والعمل كعائلة واحدة تج�سد التنوع واالحترام وت�سون حقوق االإن�سان والموظف.

�لحفظ )حماية �لبيئة(
التي  القرارات  البنك عبر  البيئة من قبل  للموارد الطبيعية من قبل المجتمعات المحلية، وي�سمل الحفاظ على  الم�ستدام  "الحفظ" اال�ستخدام  ي�سمل 
يتخذها بخ�سو�س االإقرا�س واال�ستثمار، وجهوده في الحد من االنبعاثات والنفايات وتخفي�س ا�ستهالك الكهرباء والماء والورق في عملياته المبا�سرة 

ومورديه.

�لعون
للمجتمعات  والدعم  الموارد  لتقديم  واالجتماعية  الموؤ�س�سية  البنك  م�سوؤولية  اإلى  وت�سير  لالآخر،  ا�ستطعت  ما  وكل  الم�ساعدة  تقديم  عون  كلمة  تعني 

المحلية. وي�سمل العون كذلك الزكاة والبرامج المتعلقة بالمجتمع المحلي، كما يمكن اأن تندرج برامج التدريب والتطوير الداخلية تحت هذا المبداأ.

}      {  

}   {  

"  "...      

}   {  

}     {  
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ملخص أداء االستدامة لعام 2014

�لمبادرة �لعالمية لإعد�د  
�لتقارير

20132014�لوحدة

�لنمو

تجربة �لعميل

1،0611،205عدد --عمالء الخدمات الم�سرفية لل�سركات 

151،880190،155عدد --عمالء خدمات التمويل التجاري

4،1747،300عدد --عمالء م�سرفية المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة

99.95%99.95%ن�سبة مئوية --دقة الدفع

99.80%99.70%ن�سبة مئوية-- �سبط الدفع

92%89%ن�سبة مئويةPR5 ر�سا العمالء

توفر �لخدمات و�إمكانية �لو�سول �إليها

396442عدد--اأجهزة ال�سراف االآلي

29.330.8ن�سبة مئوية--انت�سار الخدمات الم�سرفية االإلكترونية

47،566،87157،472،514األف ريال �سعودي--�سافي القرو�س والدفعات المقدمة

�لأد�ء �لمالي �لموؤ�س�سي

1،286،8341،436،479األف ريال �سعوديEC1 �سافي الدخل لهذا العام

80،495،41393،626،440األف ريال �سعودي--اإجمالي االأ�سول

�لتكليف

�لأخلقيات و�لنز�هة

67عددSO8  حاالت عدم  االلتزام 

�لرعاية

فريقنا

1،3191،495عددG49 اإجمالي القوى العاملة

42%43%ن�سبة مئويةLA12 ن�سبة ال�سباب من القوى العاملة

78%76%ن�سبة مئوية --ال�سعودة �سمن القوى العاملة

15%13%ن�سبة مئويةLA12 توظيف ال�سيدات

GRI 
G4-9
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�لمبادرة �لعالمية لإعد�د  
�لتقارير

20132014�لوحدة

بيئة عمل مجزية

لم يتم اال�ستطالع76%ن�سبة مئويةEC6 ر�سا الموظفين

11%14%ن�سبة مئويةLA1 اإجمالي االتدوير الوظيفي

357،527،789448،089،937ريال �سعوديEC1 اإجمالي االأجور والمنافع المدفوعة

كفاءة �لموظفين و�لتطور �لوظيفي

810عددLA9 متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظف

�لحفظ

تاأثيرنا على �لبيئة

7،430،7668،211،304ريال �سعوديالمبالغ المنفقة على الكهرباء

57125493ريال �سعودينفقات الكهرباء لكل موظف بدوام كامل

36،57137،019ريال �سعوديالمبالغ المنفقة على الوقود

2825ريال �سعودينفقات الوقود لكل موظف بدوام كامل

62،64467،098كيلوغرام ا�ستهالك الورق

60،99063،745كيلوغرامالورق المعاد تدويره

58،469112،409ريال �سعوديالمبالغ المنفقة على المياه

4575ريال �سعودينفقات المياه لكل موظف بدوام كامل

�لعون

�ل�ستثمار في �لمجتمع

1،335،5001،313،500ريال �سعوديSO1 اال�ستثمار في المجتمع

�لم�ستريات �لمحلية

7580مليون ريال �سعوديEC9 المبالغ المالية المنفقة على المتعهدين والموردين المحليين

9090ن�سبة مئويةEC9 ن�سبة نفقات الم�ستريات من الموردين المحليين
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وت�سير  و"�لزدهار".  �لحياة  ��ستمر�ر  �لنمو  كلمة  تعني 
�لنمو فيما يخ�س  �إيجابي، ويمثل  �إلى تغير  �لعربية  باللغة 
�إيجاد  في  �لبنك  جهود  بالبنك  �لخا�س  �ل�ستد�مة  �إط��ار 
وخدمات  منتجات  و��ستحد�ث  �لمالي،  و�لنمو  �لإ�ستقر�ر 
نوعية، و�ل�سعي نحو �لكفاءة �لمالية ب�سكل م�ستد�م، ويج�سد 
�لبنك  ي�سمل  �لذي  �لمنال  و�ل�سهل  �لم�ستد�م  �لنماء  �لنمو 

وم�ساهميه.

ت�سهيل  خالل  من  االقت�سادي  النمو  تحفيز  على  بنك  ب�سفتنا  نعمل 
المالية  التحتية  البنية  معظم  نوفر  حيث  المجتمع،  في  االأم��وال  تدفق 
التي تجعل تنقل االأموال اأكثر �سهولة و�سرعة واأمنًا، ونقدم كذلك روؤو�س 
االأموال التي تعتمد عليها ال�سركات لال�ستثمار في النمو والتنمية. كما 
اال�ستثمارات  اإقامة  من  والموؤ�س�سات  وال�سركات  العمالء  نمكن  اأننا 
اإلى  المقر�سين  من  االأم��وال  روؤو���س  توزيع  اإع��ادة  عبر  النمو   وتعزيز 

المقتر�سين. 
اإلى جانب  الوطني  نمو وتطور االقت�ساد  وياأتي دورنا في موا�سلة دفع 
وتعظيم  اإليها،  والو�سول  تعزيز جودة خدماتنا  اأعمالنا من خالل  نمو 
كفاءة عملياتنا، وتحقيق نتائج مالية قوية. كما اأننا ن�سعى لتوجيه هذا 
النمو عبر ت�سميم منتجاتنا وخدماتنا، واالأعمال والم�ساريع التي نقرر 
الم�سلحة  اأ�سحاب  لكافة  القيمة  تحقيق  بذلك  ون�ستهدف  تمويلها. 
واال�ستقرار  بالقوة  يت�سم  ال��ذي  الوطني  االقت�ساد  في  والم�ساهمة 

واال�ستدامة البيئية. 
اأ�سدر مجل�س االإدارة في عام 2014م موافقته على الخطة االإ�ستراتيجية 
على  "البناء  اإلى  تهدف  والتي  لال�ستثمار،  ال�سعودي  للبنك  الخم�سية 
اأهداف وغايات لزيادة النمو حتى عام 2019.  نقاط القوة" وتت�سمن 
الم�ساندة  والوظائف  العمل  وحدات  تلتزم  الخطة،  هذه  فترة  وخالل 
مع  العالقات  تعميق  في  رئي�سية  تعتبر عنا�سر  معينة  مبادرات  بتنفيذ 
ال�سوق.  اإلى قطاعات جديدة في  العمالء الحاليين والجدد، والدخول 
ونحن على ثقة باأن الخطة االإ�ستراتيجية لالأعوام 2015-2019م �سوف 
لكافة  الفائدة  تحقيق  جانب  اإلى  االأم��د  طويلة  ربحية  تحقيق  ت�سمن 
اأ�سحاب الم�سلحة. ومن االأهداف الرئي�سية للخطة التو�سع في اإي�سال 
التي  للمن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة،  التي نقدمها  باأنواعها  الخدمات 
تقوم بدورها في ا�ستحداث فر�س العمل والتنوع االقت�سادي واالبتكار. 
من�ساأة   1،000 اأكثر  اإلى  للو�سول  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يهدف 
قدرها  ن�سبة  لتحقيق  2015م،  عام  خالل  جديدة  ومتو�سطة  �سغيرة 
العمالء  لقاعدة  باالإ�سافة  جديدة  �سركة   1000 ب�  للنمو   زي��ادة   %14

الحاليين 7،300.

GRI G4-DMA Indirect 
Economic Impacts
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ون��وؤم��ن  عملئنا  ح���ول  عملياتنا  تتمحور 
و�لربحية  �لنمو  لتحقيق  طريق  �أ�سرع  ب��اأن 
ح�سول  من  �لتاأكد  هي  لأعمالنا  �لأمد  طويلة 
ممكنة  م�سرفية  تجربة  �أف�سل  على  عملئنا 
�لبنك  في  �لجودة  �سمان  ق�سم  ويتولى  معنا، 
�أننا  من  �لتاأكد  م�سوؤولية  لل�ستثمار  �ل�سعودي 
�لق�سم  ويقوم  لعملئنا،  مميزة  خدمات  نقدم 

بذلك من خلل ما يلي:  

من  واال���س��ت��ف��ادة  للعمالء  الم�ستمرة  •  الم�ساركة 
التي  التوا�سل  اأماكن  كافة  في  الراجعة  التغذية 

تغطي تجربة العمالء.
تتمحور  التي  الموظفين  ثقافة  على  •  المحافظة 
البنك  م��ن  ال��دع��م  يتلقون  وال��ذي��ن  العميل،  ح��ول 

ويخل�سون له.   
•  المحافظة على فعالية وكفاءة العمليات التي ت�سهل 
الم�سوؤولية  ت�سمن  وال��ت��ي  العمالء،  اأم���ام  االأم���ور 

والتعاون الكاملين خالل العملية باأكملها. 
دون  البنك  نزاهة  لحماية  المثالي  التوازن  •  تحقيق 

التاأثير غير المبرر على �سير العمل.
وال�سعور  العام  المظهر  وات�ساق  توحيد  من  •  التاأكد 

واالنطباع في مكاتب ومباني البنك.

قاعدة  في  �سحيًا  نموًا  2014م  عام  في  �سهدنا  وقد 
الخدمات  ع��م��الء  ف��ي   %25 بلغت  ب��زي��ادة  عمالئنا 
الم�سرفية التجارية، و14% في عمالئنا من ال�سركات، 
المن�ساآت  من  عمالئنا  عدد  في   %11 بمقدار  وزي��ادة 
الخدمات  تقديم  ج���ودة  م�ستوى  وب��ق��ي  ال�سغيرة. 
الدفع  عمليات  لدقة   %99.95 بن�سبة  ج��دًا  مرتفعًا 

ون�سبة 99.80% للدفع في الوقت المحدد. 

تجربة العميل

2014 2013

1،061151،880
4،174

1،205190،1557،300

20132014جودة تقديم �لخدمات

99.95%99.95%دقة الدفع )ن�سبة مئوية(*

99.80%99.70%الدفع في الوقت المحدد )ن�سبة مئوية(**

* لقد تابعنا كافة المدفوعات المعادة وحددنا اأ�سباب االإعادة، وحيثما كان ذلك خطاأً من البنك، تم ت�سنيفها كعمليات غير دقيقة. 
** تمت متابعة الوقت الم�ستغرق لتنفيذ عمليات الدفع، وحيثما كان الوقت بعد التاريخ المحدد، تم ت�سنيفها كدفعات متاأخرة.

* 1750 عميل موؤ�س�سات �سغيرة تم ت�سحيح ت�سنيفهم خالل 2014 حيث كانوا م�سنفين �سمن الم�سرفية ال�سخ�سية 

عدد العمالء

�لمن�ساآت �ل�سغيرة و�لمتو�سطة�لم�سرفية �ل�سخ�سية�لخدمات �لم�سرفية لل�سركات

GRI G4-DMA Product 
and Service Labelling

GRI  
G4-PR5

2014 20132014 2013
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�لتو��سل مع عملئنا
ممكنة  م�سرفية  تجربة  اأف�سل  توفير  اإل���ى  منا  �سعيًا 
توا�سل  قنوات  على  المحافظة  علينا  يتوجب  لعمالئنا، 
الكامل  والفهم  العمالء  و�سكاوى  ا�ستف�سارات  ومعالجة 
الحتياجاتهم وتطلعاتهم المتنامية. لذلك نحن نتوا�سل مع 
االإلكتروني  والبريد  االإلكتروني  الموقع  عمالئنا من خالل 
التوا�سل  و�سبكات  الن�سية  الر�سائل  عبر  واالإ���س��ع��ارات 
كول"  "فليك�س  االت�ساالت  مركز  جانب  اإلى  االجتماعي، 
�سكاوى  كما ح�سلت وحدة  البنك.  في  العالقات  ومديري 
"االآيزو 9001"،  �سهادة  على  الرئي�سي  المقر  في  العمالء 

وهي وحدة تتولى معالجة كافة �سكاوى العمالء.

معالجة  عملية  بتح�سين  2014م  ع��ام  خ��الل  قمنا  وق��د 
برنامج  عبر  التوا�سل  مركز  في  العمالء  �سكاوى  وح��ل 
"الحل من اأول مكالمة" بهدف تعزيز التوا�سل مع العمالء 
وم�ساركتهم، وا�ستحدثنا  وظيفة لدعم البطاقات االئتمانية 
حاًل  اأطلقنا  كما  ال�ساعة.  م��دار  على  االحتيال  ومراقبة 
جديدًا ل�سرافي الفروع عبر نظام اإدارة عالقات العمالء، 
الفروع خدمة عمالئنا ب�سكل  العمل في  والذي يتيح لفرق 
اأ�سرع واأكثر فعالية من خالل تطبيق النظم االآلية للعمليات 

ومركزية معلومات العمالء.

ا�ستطالعات  العميل"  "�سوت  وحدة  تجري  جانبها  ومن 
اأدائنا في خدمة  حول ر�سا العمالء ب�سكل منتظم لقيا�س 
عام  خالل  العميل"  "�سوت  خدمة  و�سعنا  وقد  العمالء، 
من  العمالء  ان�سمام  حول  ا�ستطالعات  باإ�سافة  2014م 
والقرو�ض  بيع  نقاط  وتثبيت  جديدة  عالقات  اإقامة  اأجل 
اأجرينا  كما  ال��ع��م��الء.  و���س��ك��اوى  الم�سجلة،  ال��ت��ج��اري��ة 
ال��والء  برامج  ح��ول  عمالئنا  اآراء  لمعرفة  ا�ستطالعات 

االئتمانية.   البطاقات  من  "وااو" و"اأ�سيل" ومنتجاتنا 

لالطالع على اأحدث تقرير حول االأداء ال�سادر من ق�سم 
التالي: الموقع  زيارة  يرجى  العميل"،  "�سوت 

www.saib.com.sa/en/complaints-report

تطوير منتجات وخدمات جديدة
بها  يزودنا  التي  التو�سيات  من  اال�ستفادة  وا�سلنا  لقد 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ج���دي���دة تلبي  ع��م��الوؤن��ا 
ع��ددًا   2014 ع��ام  ت�سمن  وق��د  وتوقعاتهم،  احتياجاتهم 
لجعل  ت�سميمها  تم  التي  والخدمات  المنتجات  هذه  من 

خدماتنا المالية اأكثر �سهولة في الو�سول لعمالئنا: 

االآل��ي،  ال�سراف  اأجهزة  عبر  الطارئة  النقد  •  خدمة 
ال�ساعة  مدار  على  اأموالهم  �سحب  للعمالء  تتيح  والتي 

دون الحاجة اإلى بطاقاتهم.
•  خدمات دفع الرواتب االإلكترونية والتجارة االإلكترونية، 
وتنفيذ  ال���روات���ب  دف���ع  م��ن  ال�����س��رك��ات  تمكن  وال��ت��ي 

خطابات االعتماد وخطابات ال�سمان اإلكترونيًا.
مميزين. لعمالء  ائتمانية  •  بطاقات 

البنك  بين   )AMEX( الم�ستركة   االئتمانية  •  البطاقة 
ال�سعودي لال�ستثمار واأمريكان اإك�سبر�س. 

المملكة  في  "غوغل"  لنظارات  م�سرفي  تطبيق  •  اأول 
فرع  اأق��رب  تحديد  للعمالء  ي�سمح  وال��ذي  والمنطقة، 

وجهاز �سراف اآلي با�ستخدام نظارات "غوغل". 
االآلي.  ال�سراف  اأجهزة  عبر  النقدي  •  االإيداع 

مكافاأة ولء �لعملء
بمكافاأة  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يلتزم  كما 
العمالء على والئهم للبنك، حيث يقدم برنامج الوالء 
ي�ستخدمون  مرة  كل  في  منافع  للعمالء  "اأ�سيل" 
الأي  للدفع  االآل��ي  ال�سراف  اأج��ه��زة  بطاقات  فيها 
اأطلقنا  2014م،  عام  وفي  التجاريين.  �سركائنا  من 
االأع�ساء  يمكن  ال��ذي  "وااو"  المكافاآت  برنامج 
المعامالت  ا�ضتكمال  خالل  من  نقاط  اكت�ضاب  من 
لال�ستثمار.  ال�سعودي  البنك  مع  اليومية  الم�سرفية 
وتعتبر الع�سوية بمثابة هدية لعمالئنا الذين يمكنهم 
للح�سول  يجمعونها  التي  "وااو"  نقاط  ا�ضتخدام 
االإنترنت  عبر  المدرجة  القائمة  من  مكافاآت  على 
والتي تحتوي على مجموعة متنوعة من االإلكترونيات 
واالأجهزة المنزلية واالإك�س�سوار وق�سائم الهدايا من 
في  االإقامة  اإلى  باالإ�سافة  العالمية،  المتاجر  اأ�سهر 
المعلومات  من  لمزيد  الطيران.  وتذاكر  الفنادق 
حول برنامج المكافاآت "وااو"، يرجى زيارة الموقع:
www.saib.com.sa/en/personal-bank-

ing/woow-rewards

20132014
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عملئه  ت��زوي��د  �أج��ل  م��ن  ج��ه��وده  �لبنك  يبذل 
ور�حة  ب�سهولة  �لخدمات  �إلى  �لو�سول  باإمكانية 
بقدر �لإمكان. ولدينا 48 فرعًا منت�سرً� في كافة 
�إلى  لل�سيد�ت،  فرعًا   12 تحوي   ، �لمملكة  �أنحاء 
�آلي )زيادة بن�سبة %13  جانب 422 جهاز �سر�ف 
من  �لعديد  لرغبة  ون��ظ��رً�  2013م(.  ع��ام  ع��ن 
مكان  �أي  من  خدماتنا  �إلى  �لو�سول  في  عملئنا 
وخارج �أوقات �لعمل �لر�سمية، فقد ��ستثمرنا ب�سكل 
بالأجهزة  خا�سة  وحلول  رقمية  حلول  في  كبير 
�ل�ستفادة  من  �لعملء  يتمكن  بحيث  �لمحمولة 
من خدماتنا في �أي وقت و�أي مكان ينا�سبهم. وقد 
خم�سية  خطة  لل�ستثمار  �ل�سعودي  �لبنك  �أعد 
تركز  �لمعلومات  تكنولوجيا  لجعل  طموحة 
�ل�سخ�سية  �لم�سرفية  �لخدمات  نمو  دعم  على 
�إلى بناء رو�بط قوية بين  و�ل�سركات، بالإ�سافة 

�لبنك ووحد�ت �لعمل �لأخرى.  

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: 
www.saib.com.sa/en/main-section/flexx-

echannels-electronic-banking-services

الم�سرفية  ال��خ��دم��ات  بتحديث   2014 ع���ام  ف��ي  قمنا 
في  ا�ستثمارنا  من  كجزء  كليك"،  "فليك�س  االإلكترونية 
حملة  ونفذنا  المحمولة،  االأجهزة  وحلول  الرقمية  الحلول 
لت�سجيع  فروعنا  كافة  في  االإلكترونية  الم�سرفية  االأعمال 
وقد  المجال.  هذا  في  الدخول  على  العمالء  من  المزيد 
كنا كذلك اأحد البنوك ال�سعودية االأولى في تركيب اأجهزة 

يتيح  وال��ذي  الرئي�سي،  المقر  في  تفاعلية  اآل��ي  �سراف 
يجرونها  التي  العادية  عملياتهم  من   %95 اإنهاء  للعمالء 
وعلى  االآلي  ال�سراف  اأجهزة  خالل  من  الفروع  في  عادة 
اأحد  قبل  من  بعد  عن  مبا�سرة  وبم�ساعدة  ال�ساعة  مدار 
اإيداع  اأجهزة  بتركيب  اإلى ذلك، قمنا  اإ�سافة  ال�سرافين. 

نقدي في 25 فرعًا من فروعنا. 

توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها

قنو�ت �لتعامل �لم�سرفي
مع �لبنك �ل�سعودي لل�ستثمار

كليك« »فليك�س  االإلكترونية  الم�سرفية  •  الخدمات 
تات�س« »فليك�س  الجوالة  الهواتف  •  تطبيق 

كول« »فليك�س  الهاتف  عبر  الم�سرفية  •  الخدمات 
الن�سية الر�سائل  عبر  الم�سرفية  •  الخدمات 

الفروع •  عمليات 
•  خدمات ال�سراف االآلي القيا�سية على مدار ال�ساعة

االآلي ال�سراف  اأجهزة  عبر  النقدي  •  االإيداع 
التفاعلي االآلي  •  ال�سراف 

201220132014نقاط الو�صول

396442--اأجهزة ال�سراف االآلي

0035اأجهزة ال�سراف االآلي لالإيداع النقدي االإلكتروني

001اأجهزة ال�سراف االآلي التفاعلية

97.43%95.95%94.62%توفر اأجهزة ال�سراف االآلي )ن�سبة مئوية(

20132014�نت�سار خدمات �لت�سالت )ن�سبة مئوية(*

93.195.2اإ�سعارات الر�سائل الن�سية

36.729.9خدمات " فليك�س كول" عبر الهاتف

29.342.6الخدمات الم�سرفية االإلكترونية" فليك�س كليك"

*هذه الن�سبة تمثل عمالء الخدمات الم�سرفية للتجارة واالأفراد الذين لديهم ح�ساب عميل واحد على االأقل غير مغلق، وم�سجلين لتلقي الر�سائل 
الن�سية، وخدمة اال�ستف�سارات الهاتفية وخدمات اال�ستف�سار عبر االإنترنت على التوالي.

ن�سبة �لنمو %20132014�لعمليات ح�سب �لطريقة

97%488،631962،757عدد العمليات االإلكترونية

54%5،541،2788،525،485عدد العمليات عبر اأجهزة ال�سراف االآلي

37%686،698942،510عدد العمليات عبر الفروع

201220132014حجم محفظة �لقرو�س

34،050،69247،566،87157،472،514�سافي القرو�س والدفعات المقدمة

GRI G4-DMA Indirect 
Economic Impacts

GRI  
G4-EC7
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يتوجب علينا اأن نوا�سل العمل لكي ن�سبح اأكثر كفاءة 
تجربة  اأف�سل  تقديم  بهدف  عملياتنا  نب�سط  واأن 
على  لدينا  العمليات  ق�سم  ويركز  للعمالء،  م�سرفية 
اإعادة ت�سميم العمليات الرئي�سية، وا�ستخدام التقنية 
للمنتجات  الدعم  وتقديم  اليدوية،  العمليات  الإنجاز 
اأنه  كما  البنك.  يعتمدها  التي  الجديدة  والخدمات 
في  االأف�����س��ل  الت�سغيلية  الحلول  تقديم  اإل���ى  ي�سعى 
العمليات  معالجة  �سمان  خالل  من  لالأعمال  نوعها 
والدقة  الوقت  حيث  من  االن�ضباط  على  التركيز  مع 

وال�سوابط والتكلفة والجودة.

االإج��راءات  من  العديد  2014م  عام  في  البنك  اتخذ 
ذلك  وت�سمن  البنك،  �سمن  االأداء  اإدارة  لتح�سين 
المالي  االأداء  ح��ول  �سامل  �سهري  تقرير  اإط���الق 
لمديري  التقارير  اإعداد  اأدوات  وتوفير  المالي،  وغير 
قيا�سًا  ال��ف��ردي  اأدائ��ه��م  متابعة  اأج��ل  م��ن  العالقات 

بموؤ�سرات اأداء رئي�سية.

اإدارة  نظام  تطبيق  تم  قد  فاإنه  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�سافة 
الكفاءة  وتح�سين  المكتبية  االأعمال  لتخفي�س  العمالء 
حقق  وقد  والمراقبة.  ال�سفافية  من  المزيد  وتكري�س 

النظام ذلك من خالل ما يلي: 

ال�سفقات.  واإغالق  توقع  في  التقدم  •  مراقبة 
الح�سابات  فتح  لعمليات  اإلكتروني  نظام  •  تطبيق 

للعمالء الجدد.
تظهر  االإنترنت  عبر  �سفافة  مراقبة  لوحة  •  توفير 
وعالقته  العميل  ح��ول  ال��الزم��ة  المعلومات  كافة 

مع البنك.

الفعالية التشغيلية
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بالنظام  �لثقة  وتعزيز  �لقت�ساد  دعم  �إلى  �سعيًا 
مربحة،  �أع��م��اًل  ندير  �أن  علينا  ينبغي  �لمالي، 
قوي  مالي  �أد�ء  لتقديم  كبيرً�  جهدً�  نبذل  ونحن 
�أ�سحاب �لم�سلحة لدينا من خلل تطبيق  ل�سالح 
��ستر�تيجية �لنمو مع �لحفاظ على نهج من�سبط 

في �لإد�رة �لمالية.

األداء المالي المؤسسي

األداء المالي المؤسسي )ألف ريال سعودي(

GRI G4-DMA  
Economic Performance

GRI 
G4-9

GRI  
G4-EC1

1،721،602

2،016،665

2،531،176

956،082

890،656

1،174،212

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

324،500 

912،037

1،286،834

1،436،479

416،600 

477،500 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

59،066،650

80،495،413

93،626،440

40،413،571

9،378،826

10.17

13.11

13.00

10،252،775

11،852،132

57،043،847

70،733،411

�إجمالي �لأ�سول�إجمالي �لدخل �لت�سغيلي

�إجمالي ود�ئع �لعملء�إجمالي �لم�ساريف �لت�سغيلية

�إجمالي حقوق �لملكيةح�س�س �لأرباح �لمدفوعة

�لعائد على حقوق �لملكية )ن�سبة مئوية(�سافي �لدخل لل�سنة
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ل الرابع
ص

الف
ف

كلي
الت

الخ�سوع  التكليف  م�سطلح  يعني 
الممكن  غير  من  فاإنه  للم�ساءلة، 
يت�سرف  لم  اإذا  مربح  بنك  اإدارة 
م�سوؤولة  بطريقة  عليه  ال��ق��ائ��م��ون 
تعزز الثقة لدى اأ�سحاب الم�سلحة. 
م�سوؤولياتنا  �سمن  من  فاإنه  لذلك، 
ال���ع���م���ل ب��ط��ري��ق��ة ت�����س��ت��ح��ق ث��ق��ة 
قيمة  وتحقق  الم�سلحة  اأ���س��ح��اب 
الم�سلحة  الأ�سحاب  االأم��د  طويلة 
والعمالء والموظفين و�سركاء العمل 

والمجتمع ككل.

المالي،  ال�سمول  دعم  يعني  وذل��ك 
وم�ساركة الم�ساءلة حول اال�ستخدام 
وخدماتنا،  لمنتجاتنا  االأخ��الق��ي 
وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال��ن��ا وف��ق��ًا ل��ل��وائ��ح 
لل�سلوك  الدولية  والمبادئ  الوطنية 
اإل���ى حماية  ب��االإ���س��اف��ة  االأخ��الق��ي 

حقوق العمالء.
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�إن �أحد م�سوؤولياتنا �لفريدة كبنك نحو �لمجتمع 
لدى  �أن  من  �لتاأكد  �أي  �لمالي،  �ل�سمول  تتمثل في 
كل �سخ�س �إمكانية �لو�سول �إلى �لخدمات �لمالية 
�لدخ��ار  خدمات  ذل��ك  في  بما  معقولة  بتكلفة 
وتحويلها.  �لأم����و�ل  دف��ع  وخ��دم��ات  و�لإي�����د�ع 
نقر�سها  �لتي  �لأم��و�ل  �أن  ل�سمان  نعمل  �أننا  كما 
ون�ستثمرها تذهب �إلى �لموؤ�س�سات و�لم�ساريع �لتي 
تحترم �لمبادئ �لدولية �لمعترف بها في مجالت 

حقوق �لإن�سان و�لبيئة ومكافحة �لف�ساد.  

دعم �ل�سمول �لمالي
المواطنين  و�سول  �سمان  م�سوؤولية  المالي  القطاع  لدى 
الرقمي  التحول  �ساهم  وق��د  الم�سرفية،  الخدمات  اإل��ى 
اإلى  للو�سول  النا�س  من  العديد  اأم��ام  المجال  اإتاحة  في 
اأن هنالك  اإال  العالم،  اأنحاء  الم�سرفية في كافة  خدمات 
�سعيفة.  مجموعات  اأمام  ماثلة  زالت  ما  الحواجز  بع�س 
العديد  بتطوير  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  قام  لذلك، 
اإمكانية  لزيادة  معينة  فئات  ت�ستهدف  التي  المنتجات  من 
المملكة  في  الرئي�سية  المالية  الخدمات  اإل��ى  الو�سول 

العربية ال�سعودية.

 "EasyPay" الرواتب  دفع  خدمة  خالل  من  البنك  يوفر 
اإلكترونية  بوابة  لل�سركات  االآلي  ال�سرف  بطاقة  بوا�سطة 
ع��ب��ر االإن��ت��رن��ت ل��دف��ع ال���روات���ب وب��ط��ري��ق��ة م��ت��واف��ق��ة مع 
ال�سعودية،  الحكومة  في  الرواتب  حماية  نظام  متطلبات 
ال�سركات  ف��ي  العاملة  للقوى  الخدمة  ه��ذه  تتيح  حيث 
ال  ال��ذي��ن  المغتربين  العمال  فئات  وخا�سة  ال�سعودية، 
تمكنهم  بال�ستيكية  بطاقة  ا�ستالم  البنوك،  مع  يتعاملون 
ال�سعودي  البنك  يوفرها  بنكية  ح�سابات  اإلى  الو�سول  من 
الح�ساب  ه��ذا  في  الموظف  رات��ب  دف��ع  يتم  لال�ستثمار. 

ي�سحب  اأن  بطاقته  بوا�سطة  للموظف  يمكن  حيث  �سهريًا، 
العربية  المملكة  في  اآل��ي  �سراف  جهاز  اأي  من  االأم���وال 
يختاره  بنك  ح�ساب  اإل��ى  مبا�سرة  تحويلها  اأو  ال�سعودية 
الموظف م�سبقًا لعائلته في وطنه االأم. وتتوفر هذه الخدمة 
والعربية.  االإنجليزية  جانب  اإلى  والتغالوغ  االأوردو  بلغات 
اإدخ��ال  على  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يعمل  وكذلك 
من  لمزيد  االأم��وال.  تحول  عمليات  لت�سهيل  جديد  منتج 
االإلكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  الخدمة،  عن  المعلومات 

التالي:   
www.saib.com.sa/en/personal-banking/

easypay

العقاري  التنمية  �سندوق  م��ع  �سراكة  البنك  عقد  كما 
امتالك  ت�سهيل  اإلى  يهدف  م�سترك  تمويل  برنامج  الإدارة 
المنازل للمواطنين ال�سعوديين، وقد التزم �سندوق التنمية 
اأعلى  العقارية ب�سرف مبلغ 500،000 ريال �سعودي كحد 
باالإ�سافة اإلى تمويل الرهن، وترك للبنك مهمة التفاو�س 

حول �ضروط التمويل مع العمالء وتقديم االأموال.  

�لم�سوؤولية في �ل�ستثمار و�لإقر��س
اأن  م��ن  التاأكد  عاتقنا  على  تقع  التي  الم�سوؤوليات  م��ن 
موؤ�س�سات  اإلى  تذهب  ون�ستثمرها  نقر�سها  التي  االأم��وال 
حقوق  مجاالت  في  دوليًا  بها  المعترف  المبادئ  تحترم 
اأنف�سنا  األزمنا  لذلك  الف�ساد.  ومكافحة  والبيئة  االإن�سان 
الحوكمة  وق�سايا  واالجتماعية  البيئية  الق�سايا  بدمج 
واال�ستثمار  باالإقرا�س  الخا�سة  االأبحاث  عمليات  �سمن 

واتخاذ القرارات ب�ساأنها.

لتقييم  �ساماًل  نهجًا  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يعتمد 
تقييم  اعتمدنا  فقد  المحتملة،  القرو�س  ومنافع  مخاطر 
االأثر البيئي واالجتماعي لل�سركة كجزء اأ�سا�سي من عملية 
تقييم المخاطر المتبعة في البنك "اعرف عميلك". حيث 
تمكننا هذه العملية من اأخذ �سورة كاملة عن ال�سركة: بدءًا 
الموؤ�س�سية  وحوكمتها  بن�ساطاتها  ومرورًا  ال�سركة  باأ�سهم 
اإلى اأدائها المالي. كما اأننا ال نتبع عملية �سلبية وال اإيجابية 
لدى  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  ق�سايا  مع  التعامل  في 
باإلقاء نظرة  تلك ال�سركات، ولكننا نقوم عو�سًا عن ذلك 
االقت�ساد  ف��ي  للمقتر�س  المحتملة  المكانة  ع��ن  عامة 
واالجتماعية  البيئية  االعتبارات  ذلك  في  بما  ال�سعودي 
حيثما كان ذلك ممكنًا. اإلى جانب ذلك، فاإننا نولي اأهمية 
خا�سة لمعايير الحوكمة الأن تقييمنا الإدارة ال�سركة يعتبر 

ركيزة اأ�سا�سية لنهجنا في تقييم المخاطر.

يتطلب تمويل الم�ساريع عادًة اإجراء تحليالت مكثفة ب�سكل 
اأكبر من العرو�س العادية الإقرا�س ال�سركات، وذلك نظرًا 
الم�ساريع،  تمويل  عند  نواجهها  التي  الخا�سة  للظروف 

والتي تمثل فيما يلي:

عليه. يعتمد  تاريخي  �سجل  لها  ولي�س  جديدة  •  ال�سركة 
في  اأ�سهم  �سوى  للم�سروع  الراعية  الجهات  تقدم  •  ال 
الم�سروع،  ا�ستكمال  قبل  م��ا  و�سمانات  ال��م��ال  راأ����س 
عمليات  ب��دء  بمجرد  للدين  �سمانات  اأي  ت��ق��دم  وال 

الم�سروع.
من  بكثير  اأطول  الم�سروع  تمويل  ا�ستحقاق  فترة  •  تكون 

الفترة في القرو�س العادية لل�سركات.        

 GRI G4-DMA Indirectالخدمات المصرفية المسؤولة
Economic Impacts

GRI G4-DMA Products 
and Services

GRI  
G4-EC8

GRI  
G4-EN27

GRI G4-DMA 
Investment
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لي�س  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  الحا�سر،  الوقت  في 
وهي  اال�ستواء"،  خط  مبادئ  "اتفاقية  في  ملتزمًا  ع�سوًا 
التي  الدولية  االإر�سادية  المبادئ  من  مجموعة  عن  عبارة 
تحدد المخاطر البيئية واالإجتماعية في الم�ساريع وتقيمها 
مع  ال�سعودية  الحكومة  اتفقت  فقد  ذلك،  ومع  وتديرها. 
البنوك ال�سعودية على مجموعة منف�سلة من المبادئ التي 
تركز على االأهداف البيئية، الموجودة في "اتفاقية مبادئ 
لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  و�سعتها  والتي  اال�ستواء"،  خط 

وحماية البيئة ال�سعودية.

الفترة  حيث  م��ن  معنية  اإر���س��ادي��ة  م��ب��ادئ  و�سعنا  وق��د 
مع  والعالقة  ال�سلة  ذات  االأطراف  مع  والعالقة  والقطاع 
الأهمية  واإدراك��ًا  االعتبارية.  ال�ضخ�ضيات  اأنماط  مختلف 
في  ال�سناعية  والم�ساريع  العامة  واالأ�سغال  التحتية  البنية 
فقد  الم�سترك،  التمويل  ذات  الم�ساريع  قرو�س  مجال 
اأولينا اهتمامًا خا�سًا اإلى االآثار البيئية واالجتماعية لهذه 
الحوكمة  اتباع معايير عالية من  ي�ضترط  الم�ضاريع، حيث 

الموؤ�س�سية نظرًا لوجود درجة عالية من المخاطرة.

م�ساريع  ف��ي  م�ساهماتنا  جميع  ف��اإن  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�سافة 
المن�ساآت ذات التمويل الم�سترك تت�سمن بنودًا تركز على 
قر�س  ي�ستمل  الخ�سو�س،  وجه  وعلى  البيئية.  الجوانب 
على  الجديد  للفو�سفات"  ال�سمال  وعد  "معادن  م�سروع 
وثائق ت�سمن الحماية البيئية. كما عملنا خالل عام 2014 
لدعم طلب  للبوليمرات  ال�سعودية  ال�سركة  مع  وثيق  ب�سكل 
م�سروعهم  ال�ستكمال  الجبيل  مدينة  في  من�ساآتها  تو�سيع 
ب��زي��ارات  القيام  على  ت�ستمل  التي  الطويلة  لقرو�سهم 
الم�سانع  على  تفتي�س  مع  الجبيل  في  للمن�ساآت  ميدانية 
المنوال،  نف�س  وعلى  البيئة.  بحماية  خا�سة  بنودًا  تغطي 
قدمنا دعمًا خا�سًا لع�سرين �سركة �سعودية لتطوير وتنفيذ 
اإجراءات اإدارية بيئية مالئمة، وبلغ اإجمالي محفظة تمويل 
الم�ساريع التي تت�سمن بنودًا خا�سة بحماية البيئة حوالي 

3 مليار ريال �سعودي.

في  لمنهجنا  مماثاًل  اال�ستثمار  في  منهجًا  نتبع  اأننا  كما 
واالجتماعية  البيئية  التقييمات  اأهمية  وتبقى  االإقرا�س. 
و�سمن  لال�ستثمار،  ال�سعودي  للبنك  بالن�سبة  اأول��وي��ة 
ومكانتها  ال�سركة  اأعمال  لنموذج  االأو�سع  العام  ال�سياق 
اأو للقرو�س.  في االقت�ساد، �سواء كان ذلك لال�ستثمارات 
اال�ستثمار،  اأو  باالإقرا�س  الخا�سة  القرارات  اتخاذ  وعند 
فاإننا ناأخذ اأهدافنا العليا بعين االعتبار لترويج الن�ساطات 
اإلى  وذل��ك  الوطني،  االقت�ساد  على  بالفائدة  تعود  التي 
جانب االمتثال لالأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بحقوق 
االإن�سان والبيئة ومكافحة الف�ساد. ونحن نبحث عن الفر�س 
لال�ستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة وتمويلها، وم�ساريع 
الوظائف  ا�ستحداث  اإل��ى  ت��وؤدي  التي  ال�سناعية  التنمية 
وتعزز التجارة. كما اأن للبنك ال�سعودي لال�ستثمار عالقة 

تلتزم  التي   )ACWA Power International( مع  مهمة 
بتو�سعة  قمنا  حيث  المتجددة،  الطاقة  تجاه  كبير  ب�سكل 
ال�سركة العربية  التابعة لها وهي  اإحدى ال�سركات  من�ساآت 
ريال  مليون   823.5 بلغت  بقيمة  والطاقة  المياه  لم�ساريع 
ون�سجع  ال�سغيرة  للمن�ساآت  الدعم  نقدم  وكذلك  �سعودي. 

المواهب المحلية على اإقامة الم�ساريع.

المخاطر  �سيا�سات  خالل  ومن  المح�سلة  في  ن�سعى  اإننا 
وفيما  واال�ستثمار،  لالإقرا�س  متنوعة  محافظ  بناء  اإل��ى 
ح�سب  م�سنفًة  المقدمة  والدفعات  القرو�س  تفا�سيل  يلي 

القطاع. 

�لقرو�س و�لدفعات �لمقدمة ح�سب �لقطاع
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GRI G4-DMA  
Anti-corruption

GRI G4-DMA 
Compliance

GRI 
G4-56

�أننا  من  للتاأكد  جهوده  من  �لكثير  �لبنك  يكر�س 
�لمعمول  و�للو�ئح  للأنظمة  وفقًا  باأعمالنا  نقوم 
نتبع  و�أننا  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  في  بها 
�لمعترف  و�لمبادئ  �لدولية  �لإر�سادية  �لمبادئ 
بها �لخا�سة بال�سلوك �لأخلقي بما في ذلك منع 

�لجر�ئم �لمالية.

واإ���س��راف  لتنظيم  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يخ�سع 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، البنك المركزي للمملكة 
موؤ�س�سة  وهي  المالية،  ال�سوق  وهيئة  ال�سعودية  العربية 
مالية تنظيمية م�سوؤولة عن تنظيم ال�سوق المالية وعمليات 
تجارة االأوراق المالية. وي�سارك البنك ال�سعودي لال�ستثمار 
وفقًا  تقدمه  ل�سمان  دائم  ب�سكل  الجهتين  هاتين  من  كاًل 
من   %95 من  اأكثر  اأكمل  وقد  التف�سيلية.  االلتزام  لخطة 
االأم��وال،  غ�سيل  مكافحة  في  تدريبية  دورات  الموظفين 
واالمتثال، واالحتيال، ومدونة اأخالقيات العمل، وتخطيط 

ا�ستمرارية االأعمال، ومبادئ حماية عمالئنا.

الإجراءات  االلتزام  بمراقبة  الداخلي  التدقيق  ق�سم  يقوم 
عام  خ��الل  وقعت  وق��د  التقارير.  اإع���داد  ومعايير  العمل 
عقوبات  اإل��ى  اأدت  االلتزام  عدم  من  ح��االت  �سبع   2014
بقيمة 9،083،952 ريال �سعودي، والتي تم دفعها بالكامل 
من اأجل الحد من حدوث مثل هذه الحاالت في الم�ستقبل.  

201220132014�لمتثال للقو�نين

267حاالت عدم االلتزام

منع �لجريمة �لمالية
توؤثر الجرائم المالية مثل االحتيال وغ�سيل االأموال وتمويل 
االإرهاب على االأفراد وال�سركات والمنظمات وحتى الدول، 
النظام  مجمل  على  �سلبية  اآث���ارًا  الجرائم  ه��ذه  وتترك 
الكبيرة  الخ�سائر  خ��الل  م��ن  واالجتماعي  االقت�سادي 
ال�سعودي  البنك  قام  لذلك  االأدن��ى.  بالحد  االأم��وال،  في 
لال�ستثمار بو�سع اآليات قوية لمنع ظهور مثل هذه الجرائم.

لدينا االآن �سيا�سة مطبقة الكت�ساف االحتيال ومنعه، ونقوم 
�ست  اأو  لخم�س  االحتيال  لمخاطر  �سنوي  تقييم  باإجراء 
ق�سم  يجري  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  المخاطر.  عالية  عمليات 
للمخاطر  تقييمات   10-8 من  الت�سغيلية  المخاطر  اإدارة 
الت�سغيلية كل عام، وهذا ي�سمل مخاطر االحتيال على اأعلى 
الم�ستويات. ويعتمد دليل �سيا�سة واإجراءات اكت�ساف ومنع 
قبل  من  تعميمها  تم  والتي  التالية  المبادئ  على  االحتيال 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية: 

االحتيال ومنع  مكافحة  • ا�ستراتيجية 
الم�سوؤولية وهيكلية  الت�سريعي  • االإطار 

االحتيال مخاطر  • تقييم 
االحتيال حول  الوعي  • زيادة 
الداخلية الرقابة  • اإجراءات 

المتابعة • عملية 
االحتيال حول  االإ�سعار  • نظام 

التحقيق • معايير 
التنظيمية والتدابير  العمل  اأخالقيات  • مدونة 

�أخلقيات �لعمل و�لإجر�ء�ت �لن�سباطية
الرئي�سية  الم�سوؤولية  االحتيال  ومنع  اكت�ساف  ق�سم  يتولى 
كافة  على  يتوجب  ذل��ك،  ورغ��م  ال�سيا�سة،  تطبيق  ع��ن 
تدريب  دورات  اإكمال  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  موظفي 
وقد  االح��ت��ي��ال.  ومنع  اكت�ساف  ح��ول  االإلكتروني  التعلم 
عقدنا في عام 2014م دورة تدريبية مبا�سرة حول مخاطر 
وح��دة  العمالء،  رع��اي��ة  وح��دة  اأق�����س��ام:  لثالثة  االحتيال 

االإقرا�س التجاري، ومركز ال�سيطرة. 

الموؤ�س�سات  من  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  تطلب 
يكون  اأن  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  العاملة  المالية 
و"مكافحة  عميلك"  ب�"اعرف  خا�سة  اإج���راءات  لديها 
غ�سيل االأموال" و"مكافحة تمويل االإرهاب"، ويلتزم البنك 
ال�سعودي لال�ستثمار بكافة هذه المبادئ االإر�سادية. وتتلقى 
العمليات  حول  اإ�سعارات  االأم��وال  غ�سيل  مكافحة  وح��دة 
االأن�سطة  اأنظمة مراقبة  بها من  الم�سكوك  واال�ستف�سارات 
المنتجات  وق�سم  العمالء،  عالقات  واإدارة  الم�سبوهة 
التجارية، وق�سم المدفوعات والفروع، وتقوم بمراقبة هذه 
العمليات ب�سكل يومي. كما تقوم الوحدة بمراجعة �سيا�سات 
مكافحة غ�سيل االأموال كل عامين اأو اأقل وح�سب الحاجة، 

وتجري تقييمًا ذاتيًا لمهامها كل عام. 

األخالقيات والنزاهة

2012

2013

2014
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%97
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�لتدريب على مكافحة �لف�ساد
ن�سبة الموظفين الذين تلقوا تدريبًا على �سيا�سات واإجراءات 

اإطار االإف�ساح المالي لمكافحة الف�ساد
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�أخلقيات �لعمل و�لك�سف عن �لمخالفات 
ت��ح��دد م��دون��ة اأخ��الق��ي��ات ال��ع��م��ل ال��م��ب��ادئ االإر���س��ادي��ة 
من  ال��م��ج��االت  م��ن  ع��دد  ف��ي  الت�سرف  لكيفية  ال��ع��ام��ة 
والك�سف  الم�سالح  وتعار�س  الداخلية  المعلومات  �سمنها 
عن  الك�سف  �سيا�سة  ت�سميم  تم  وق��د  المخالفات.  عن 
انتهاكات  اأية  عن  االإب��الغ  للموظف  تتيح  لكي  المخالفات 
وقواعد  اأنظمة  اأي��ة  اأو  العمل  اأخالقيات  لمدونة  محتملة 
ولوائح ومبادئ اإر�سادية مطبقة على عملياتنا، اإلى الرئي�س 
التنفيذي اأو رئي�س الموارد الب�سرية بح�سن نية، ودون القلق 
حيث  عليه،  �سخ�سية  عواقب  اأي��ة  الفعل  لهذا  يكون  ب��اأن 

جهودنا  في  االأهمية  بالغ  عن�سرًا  تعتبر  ال�سيا�سة  هذه  اإن 
لحماية نزاهة البنك.  

�إعد�د �لتقارير �لمالية و�لتدقيق �لخارجي
الخا�سة  باللوائح  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يلتزم 
العربية  المملكة  في  البنوك  مراقبة  ونظام  بال�سركات، 
ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي للبنك، ويعد البيانات المالية 

الموحدة �سنويًا وفقًا لهذه القواعد واللوائح.
مدققين  قبل  من  خارجيًا  البنك  على  التدقيق  يتم  كما 
اثنين م�ستقلين م�ستركين �سنويًا، ويتم فح�س ال�سيا�سات 

الخا�سة بال�سوؤون المالية واالإدارية وممار�ساتها واأنظمتها 
العالمية  المعايير  مع  يتوافق  وبما  �سامل  ب�سكل  واأدائها 
للموؤ�س�سات  المحا�سبة  ومعايير  المالية  التقارير  الإع��داد 
اأ�سدرتها  التي  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  المالية 
التدقيق  اأف���اد  وق��د  ال�����س��ع��ودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة 
قد  عمومًا  المالية  البيانات  ب��اأن  2014م  لعام  الخارجي 
بينت الموقف المالي للبنك في 31 دي�سمبر 2014م ب�سكل 

من�سف وفي كافة الجوانب الجوهرية.
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�أكثر  �لثقة  على  �لم�سرفي  �لقطاع  عمل  يتمحور 
على  �أعمالنا  نجاح  ويعتمد  �آخ��ر،  قطاع  �أي  من 
وب�سكل  جاهدين  ن�سعى  فنحن  عملئنا.  ثقة 
حماية  خ��لل  من  �لثقة  تلك  لكت�ساب  م�ستمر 
حلول �لعملء و�لتو��سل �ل�سفاف حول منتجاتنا 
يدركون  عملءنا  �أن  من  �لتاأكد  بهدف  وخدماتنا 
مخاطر  ذل��ك  في  بما  �لمالية،  قر�ر�تهم  نتائج 
خ�سو�سية  �سمان  �أن  ن��درك  �أننا  كما  �لخ�سارة. 
�لعملء و�أمن معلوماتهم �ل�سخ�سية تعتبر عن�سرً� 

رئي�سيًا لنيل ثقتهم.

ويدرك البنك ال�سعودي لال�ستثمار اأي�سًا اأهمية التخطيط 
عمالئنا.  وحماية  الثقة  هذه  لحماية  االأعمال  ال�ستمرارية 
ت�سهيل  على  االأعمال  ال�ستمراية  فعالة  خطة  اأي  و�ستعمل 
والمدمرة  الخطيرة  االأزم��ات  اآث��ار  تقليل  في  البنك  عمل 
اأنها  كما  المنا�سب.  الوقت  وفي  ومنظم  من�سبط  ب�سكل 
اأ�سرار في عملياته  الفعالة الأية  البنك في االإدارة  ت�ساعد 
غير  الكوارث  من  الممكنة  وال�سرعة  بالفعالية  والتعافي 
المتوقعة اأو حاالت الطوارئ التي يمكن اأن تعطل العمليات 
اأو جزئي. ولقد ح�سلت عمليات  العادية للعمل ب�سكل كلي 
 "22301 "اآيزو  �سهادة  على  للبنك  االأعمال  ا�ستمرارية 
منذ عام 2012م، وبذلك يكون البنك ال�سعودي لال�ستثمار 
ح�سلت  التي  العالم  م�ستوى  على  االأولى  الموؤ�س�سات  اأحد 
2014م  عام  خالل  البنك  عمل  كما  ال�سهادة.  هذه  على 
ا�ستمرارية  بخطة  الخا�سة  التدريب  عملية  تقوية  على 
العمل بوا�سطة وحدة التعليم االإلكترونية من )BCP( التي 

يتوجب على كافة الموظفين اإكمالها.   

حماية حقوق �لعملء و�لو�سول �إلى �لمعلومات
اإلى الحد  التي تهدف  ال�سيا�سات المطبقة  لدينا عدد من 
البنك  بين  الم�سالح  لتعار�س  المحتملة  ال��ح��االت  م��ن 
مبادئ  و�سعنا  وق��د  العمالء.  حقوق  وحماية  والعمالء، 
تدريبيًا  برنامجًا  اأي�سًا  ونقدم  العمالء  لحماية  م�سرفية 
هذه  دم��ج  من  فريقنا  لتمكين  االإلكتروني  التعليم  عبر 

المبادئ �سمن ن�ساطاتهم اليومية.  

ال�سخ�سية  المالية  �سوؤونهم  حول  العمالء  تثقيف  ويعتبر 
اأحد الجوانب المهمة لحمايتهم، وبالتالي نقوم باإعطائهم 
قمنا  وق��د  المالية.  �سوؤونهم  اإدارة  ف��ي  االأ���س�����س  اأف�سل 
لتولي  العمالء  توعية  وح��دة  بتاأ�سي�س  2014م  ع��ام  ف��ي 
التي  العمالء  لتوعية  الجديدة  اللوائح  تنفيذ  م�سوؤولية 
وحدة  وتهدف  ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  و�سعتها 
توعية العمالء ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة وعي العمالء حول 
الفوائد والمخاطر للمنتجات المتوفرة وحقوقهم كعمالء، 
وتثقيف العمالء حول تخطيط المالية الم�سوؤولة. كما و�سع 
لمدة  عمل  وخطة  ا�ستراتيجية  البنك  في  الجودة  ق�سم 

تلك  تحقيق  اأجل  من  العمالء  توعية  لوحدة  �سنوات  ثالث 
االأهداف.

لعمالئنا  ي��م��ك��ن  م��ال��ي��ون  م�����س��ت�����س��ارون  ك��ذل��ك  ول��دي��ن��ا 
ا�ست�سارتهم قبل اتخاذ قرارات مالية هامة، وقمنا باإعداد 
اإلكتروني  تعليم  دورة  ي�ساحبه  بالمنتجات  المعرفة  دليل 
القدرة  يمتلكون  جميعًا  اأنهم  من  للتاأكد  الموظفين  لكافة 
على تقديم �سرح وا�سح حول منتجاتنا وخدماتنا للعمالء. 
في  �سفحة  اإع��داد  على  حاليًا  نعمل  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
تثقيف  اإلى  يهدف  محتوى  �ستت�سمن  االإلكتروني  موقعنا 
الم�ساحبة  والمخاطر  المالي  التخطيط  ح��ول  العمالء 
بعقد  الم�ستقبل  في  نقوم  اأن  ونخطط  المالية.  للعمليات 
جل�سات تعليمية حول ال�سوؤون المالية في االأ�سواق التجارية 

والجامعات. 

ثقة العميل وحمايته
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�لع�سر  في  �لبيانات  و�أم��ن  �لعميل  خ�سو�سية 
�لرقمي

والخ�سو�سية  لالأمن  المحتملة  التهديدات  البنك  يدرك 
التي تن�ساأ لدى اإدخال تقنيات جديدة في الع�سر الرقمي. 
وتعتبر التطبيقات الم�سرفية الرقمية والخا�سة باالأجهزة 
المحمولة �سهلة ومريحة، ولكنها تحمل معها مخاطر وقوع 
انتهاكات الأمن المعلومات ومعر�سة للجرائم االإلكترونية. 
باالأعمال  القيام  على  بالقدرة  عمالئنا  تزويد  اأجل  ومن 
نوا�سل  فاإننا  الرقمية،  المن�سات  في  بثقة  الم�سرفية 
ال�سخ�سية  المعلومات  حماية  ت�سمن  اإج���راءات  تطبيق 
والمالية لعمالئنا وحماية اأعمالنا اأي�سًا. ولم ي�سجل البنك 
لبيانات  فقدان  اأو  انتهاك  حالة  اأية  لال�ستثمار  ال�سعودي 

العمالء خالل عام 2014م. 

كما اأن لدينا �سيا�سة خ�سو�سية تبين القواعد التي تحمي 
المعلومات ال�سخ�سية لالأفراد ل�سمان اتباع نهج مت�سق في 
االلتزام للخ�سو�سية، وتحكم هذه القواعد الطريقة التي 
وا�ستخدامها  ال�سخ�سية  المعلومات  جمع  خاللها  من  يتم 
واإف�سائها وتخزينها وتاأمينها والتخل�س منها. ومن خالل 
واالإج��راءات  المعايير  على  نحافظ  فاإننا  االأم��ن،  �سيا�سة 
االأمنية للم�ساهمة في منع اأي محاوالت دخول غير م�سرح 
اإلى المعلومات ال�سرية لعمالئنا. باالإ�سافة اإلى ذلك،  بها 
االأنظمة  اأمن  اإج��راءات  من  كاماًل  نطاقًا  ن�ستخدم  فاإننا 
من �سمنها الكتابة الم�سفرة والموجهات المفلترة واأنظمة 
والجدران  الفيرو�سات  ك�سف  واأنظمة  االختراقات  ك�سف 
الت�سغيل الموثوقة، وذلك كجزء  اأنظمة  اإلى جانب  النارية 
2014م  ع��ام  في  قمنا  وق��د  لالأمن.  العامة  الهيكلية  من 

�سراف  جهاز   200 حوالي  في  ديناميكية  اأقفال  بتركيب 
�سهادة  البنك على  اأمنها. كما ح�سل  لتعزيز  اآلي م�ستقلة 
المتوافق  المعلومات  اأمن  اإدارة  نظام  "اآيزو 27001" عن 

.)PCI-DSS( مع معايير اأمن البيانات

لمزيد من المعلومات حول �سيا�سة الخ�سو�سية واإجراءات 
اأمن البيانات، يرجى زيارة الموقع االإلكتروني التالي:  

www.saib.com.sa/en/content/privacy-pol-

icy

GRI G4-DMA 
Customer Privacy
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�لمبد�أ 1:
�لمعاملة �لمن�سفة و�لعادلة

العمالء  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال��ب��ن��وك  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
العالقة  م��راح��ل  ك��اف��ة  ف��ي  و���س��دق  باإن�ساف 
ثقافة  من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  ذلك  ويعتبر  معهم، 
اأن تقدم الرعاية لهم واإيالء  البنك. كما يجب 
اهتمام خا�س الحتياجات االأفراد والمجموعات 

ال�سعيفة. 

�لمبد�أ 2:
�لإف�ساح و�ل�سفافية

يجب اأن تقدم البنوك للعمالء معلومات حديثة 
هذه  تكون  بحيث  والخدمات،  المنتجات  حول 
ومفهومة  ووا�سحة  المنال  �سهلة  المعلومات 
مخاطر  اأي��ة  تبين  واأن  م�سللة،  وغير  ودقيقة 
تو�سح  اأن  يجب  كما  للعميل.  بالن�سبة  محتملة 
حقوق وم�سوؤوليات كافة االأطراف بما في ذلك 
ط��رف،  لكل  الم�سرفية  العالقة  اإن��ه��اء  اآل��ي��ة 
واأية  واالأ�سعار  الر�سوم  تفا�سيل  اإلى  باالإ�سافة 

عقوبات محتملة قد يتحملها العميل.   

�لمبد�أ 3:
�لتثقيف و�لتوعية �لمالية

يجب على البنوك اإعداد برامج واآليات منا�سبة 
والم�ستقبليين  الحاليين  العمالء  لم�ساعدة 
وثقتهم  وم��ه��ارات��ه��م  معرفتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ذلك  في  بما  المخاطر  فهم  من  تمكنهم  التي 
المخاطر المالية، وتحديد خياراتهم بناء على 
يتوجهون  جهة  اأي  اإل��ى  ومعرفة  المعلومات، 

عندما يحتاجون اإلى م�ساعدة.

�لمبد�أ 4:
�ل�سلوك و�أخلقيات �لعمل

من  مهنية  بطريقة  ال��ب��ن��وك  تعمل  اأن  يجب 
بها،  عالقتهم  خ��الل  العمالء  م�سلحة  اأج��ل 
حماية  عن  رئي�سيًا  م�سوؤواًل  البنك  يكون  بحيث 

الم�سالح المالية للعميل.

�لمبد�أ 5:
�لحماية من �لحتيال

العمالء  ودائ���ع  حماية  ال��ب��ن��وك  على  يتوجب 
وم��دخ��رات��ه��م واأ���س��ول��ه��م ال��م��ال��ي��ة االأخ����رى 
تحكم  اأن��ظ��م��ة  تطوير  خ��الل  م��ن  ومراقبتها 
بم�ستوى مرتفع من الكفاءة والفعالية للحد من 

االحتيال واالختال�س و�سوء اال�ستخدام. 

�لمبد�أ 6:
حماية �لخ�سو�سية

وال�سخ�سية  المالية  المعلومات  حماية  يجب 
للعميل من خالل اآليات تحكم وحماية منا�سبة، 
من  التي  الغايات  االآليات  هذه  تحدد  اأن  ويجب 
وتناولها  ومعالجتها  المعلومات  يتم جمع  اأجلها 
للجهات  )خا�سة  عنها  واالإف�ساح  وا�ستخدامها 

الخارجية(. 

�لمبد�أ 7:
معالجة �ل�سكاوى

يجب اأن يتمكن العمالء من الو�سول اإلى اآليات 
تكون  بحيث  ال�سكاوى  م��ع  للتعامل  منا�سبة 
وم�ستقلة  ومتاحة  الو�سول  �سهلة  االآليات  تلك 
حيث  من  ومنا�سبة  م�ساءلة  ومو�سع  ومن�سفة 
النقد  موؤ�س�سة  لقواعد  ووفقًا  والكفاءة،  الوقت 

العربي ال�سعودي.

�لمبد�أ 8:
�لتناف�س

يجب اأن تتاح للعمالء اإمكانية البحث والمقارنة 
والخدمات  المنتجات  وتبديل  ال��ل��زوم،  عند 

ومزوديها ب�سهولة وو�سوح وبتكلفة معقولة.

�لمبد�أ 9:
�لجهات �لخارجية

المخولون  ووك��الوؤه��ا  البنوك  ت�سعى  اأن  يجب 
تكون  واأن  العليا،  لم�سلحة عمالئها  العمل  اإلى 
يجب  كما  العمالء.  اأم��وال  حماية  عن  م�سوؤولة 
عن  م�ساءلة  ومو�سع  م�سوؤولة  البنوك  تكون  اأن 

اأفعال وكالئها المخولين.  

�لمبد�أ 10:
تعار�س �لم�سالح

مكتوبة  �سيا�سة  البنوك  ل��دى  يكون  اأن  يجب 
هذه  اأن  من  والتاأكد  الم�سالح،  تعار�س  حول 
احتماالت  عن  الك�سف  في  ت�ساعد  ال�سيا�سة 
تعار�س الم�سالح. ويجب االإف�ساح للعميل عن 
اأية حالة تعار�س الم�سالح قد تن�ساأ بين البنك 

واأية جهة خارجية.

�لمبادئ �لعامة لحماية عملء �لم�سارف 
تنطبق المبادئ العامة لحماية عمالء الم�شارف على اأن�شطة كافة العمالء التي تعمل تحت اإ�شراف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ومن �شمنها البنك ال�شعودي لال�شتثمار، 

وذلك بناًء على )G20( المبادئ عالية الم�شتوى لحماية الأعمال المالية للعمالء.



40  |  البنك ال�سعودي لال�ستثمار تقرير اال�ستدامة 2014

ي�سير م�سطلح الرعاية اإلى اإقامة 
عالقات قوية بين االأفراد.

يعتبر االأفراد اأثمن ما نمتلكه من 
موارد واأ�سول عندما يتعلق االأمر 

بتقديم خدمات وا�ست�سارات مالية 
ذات جودة عالية لعمالئنا، وبالتالي 
نحن ن�سعى اإلى ا�ستقطاب فرق من 

االأفراد يت�سمون بالحيوية وال�سمولية 
ويمتلكون المواهب، فاأ�س�سنا بيئة 
عمل مجزية يجدون فيها فر�سًا 

للتعلم والتقدم في وظائفهم لدينا.

س
م

ل الخا
ص

الف
الرعاية
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فريقنا

حول  �لعاملة  قو�نا  بناء  عند  �أولويتنا  تتمحور 
�أف�سل �لمو�هب �لمتنوعة �لتي يقدمها  ��ستقطاب 
�لتي  �لمو�قع  �أف�سل  في  �لأفر�د  وو�سع  مجتمعنا، 
ومهار�ت.  خبر�ت  من  يمتلكون  من  مع  تتنا�سب 
لل�سباب  �لعمل  فر�س  زي��ادة  �إل��ى  ن�سعى  �أننا  كما 
ذلك  لأن  �ل�سعوديين،  و�لمو�طنين  و�ل�سيد�ت 
�سو�ء  حد  على  و�لبنك  للمملكة  �لقيمة  يحقق 

عبر بناء قوى عاملة �سمولية.

موظف   1،500 بلغ  قد  موظفيه  ع��دد  ب��اأن  البنك  ويفخر 
موؤهل خالل عام 2014م، حيث �سهدت قوانا العاملة خالل 
النا�سئة  المتطلبات  لتلبية  ملمو�سًا  نموًا  االأخيرة  ال�سنوات 
عام  خ��الل  قمنا  وق��د  للبنك.  القوي  المالي  االأداء  عن 
زاد  بدوام كامل، مما  بتعيين حوالي 200 موظف  2014م 
فريقنا بن�سبة 13%. ونتوقع في عام 2015م زيادة فريقنا 
االإجمالي  العدد  لي�سل   %20 وبن�سبة  اأخ��رى  مرة  الحالي 

اإلى 1،836.

GRI 
G4-10

�إجمايل �لقوى �لعاملة

2014 2013 2012 2011
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�لتوظيف ح�سب �مل�ستوى �لوظيفي
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بناء قوى عاملة �سمولية
خالل ال�سنوات االأربع الما�سية، �سكل ال�سباب ما بين �سن 18 اإلى 30 عامًا اأكثر من 

40% من قوانا العاملة، بينما ي�سكل الموظفون من ال�سعوديين 78% من القوى العاملة 
في عام 2014م. واإننا نفخر بتوفير الفر�س لل�سباب ال�سعودي الواعد وتقديم الدعم 

وفر�س التطور لهم من اأجل تنمية مهاراتهم وتحقيق النجاح في عملهم في البنك 
ال�سعودي لال�ستثمار.

ويمكنكم قراءة المزيد عن الدعم المقدم لل�سباب في ق�سم كفاءة الموظفين والتطور 
الوظيفي �سمن هذا التقرير. 

كما اأننا ن�سعى اإلى دعم توظيف ال�سيدات �سمن قوانا العاملة عبر كافة الم�ستويات 
االإدارية ونوا�سل هذه الزيادة الثابتة في توظيف ال�سيدات مع مرور الوقت، ونهدف 

اإلى اأن ن�سل اإلى ن�سبة 16% في عام 2015م.

وقد وقع البنك ال�سعودي لال�ستثمار اتفاقية تدريب تعاونية مع جامعة اليمامة في عام 
2014م لتحقيق هذه االأهداف، مما يوفر برامج تدريبية لمدة 10 اأ�سابيع ت�ستمل على 

التدريب ال�سفي وعلى راأ�س العمل لع�سر خريجات ممن يحملن �سهادة الدبلوم في 
االأعمال. 

�ل�سعودة توظيف �ل�سيد�ت

%71

%6

%10

%13
%15

%9
%10

%4
%3

%7

%2

%38

%4
%0

%40
%48

%51

%73
%76%78

ال�شعودة �شمن القوى العاملة
توظيف ال�شيدات

ال�شعودة �شمن القوى العاملة
املوظفات يف الإدارة الو�شطى )ن�شبة مئوية(

املوظفات يف الإدارة العليا )ن�شبة مئوية(
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بيئة عمل مجزية

تجربة  �أف�سل  تقديم  في  �لعو�مل  �أهم  �أحد  �إن 
�لتاأكد  ف��ي  تتمثل  للعملء  ممكنة  م�سرفية 
�لبنك  في  للعمل  �لمتحم�سين  من  موظفينا  ب��اأن 
�لد�فعية  ول��دي��ه��م  ن�ساطاته  ف��ي  ومنخرطين 
خلل  م��ن  ذل��ك  ويمكننا  فيه.  للعمل  و�ل�سغف 
�لموظفين،  م��ع  و�لمفتوح  �لم�ستمر  �لتو��سل 
ومنحهم �أجور تناف�سية وم�ساعدتهم في �لحفاظ 

على �سحتهم و�سلمتهم.

وقد تم تكريم البنك ال�سعودي لال�ستثمار في عام 2014م 
 Great Place( بيئة عمل مميزة" من قبل معهد" بو�سفه 
اأماكن  اأف�سل  من  كواحد  اختيارنا  تم  حيث   ،)to Work

تم  تقييم  على  بناء  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  العمل 
اإجراوؤه على نظام وبرامج وممار�سات القيمة لدينا، والقدر 
اأجرى  وقد  لموظفينا.  موثوقة  عمل  بيئة  فيه  نوفر  الذي 
اأ�سئلة  ت�سمنت  لموظفينا،  �سرية  ا�ستطالعات  المقيمون 
حول ال�سلوكيات التي تقي�س الو�سائل التي يتم التعبير من 
خاللها عن تقدير اأ�سحاب المنجزات واالحترام والعدالة 
في مكان العمل، كما اأنهم جمعوا البيانات حول م�ستويات 

االعتزاز بالبنك ال�ضعودي لال�ضتثمار واالرتباط به. 

�لتو��سل و�لم�ساركة
المبادرات  م��ن  ع��دد  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  ل��دى 
والتي  الموظفين  مع  الحوار  اإمكانية  تتيح  التي  الجارية 
قد تمكن البنك من الو�سول اإلى فهم اأف�سل الحتياجاتهم 
ا�ستطالعًا  نجري  اأننا  كما  لها.  واال�ستجابة  وتطلعاتهم 
تلبية  م��دى  لقيا�س  ال��ع��ام  ف��ي  مرتين  الموظفين  لر�سا 
لدينا  وكذلك  اهتماماتهم.  وتحديد  الموظفين  احتياجات 
برنامج اقتراحات الموظفين الذي يدار ب�سكل اأقل ر�سمية، 
فريق  ليدر�سها  اقتراحات  تقديم  للموظفين  ي�سمح  مما 
الموارد الب�سرية. وقد قدم الموظفون  184اقتراحًا خالل 
عام 2014م، تم تناول 40% منها فعليًا �سمن ا�ستراتيجية 

البنك، ويتم حاليًا درا�سة 10% منها من اأجل التنفيذ. كما 
اإبداعية"  "وقفات  مبادرة  عبر  التنفيذي  الرئي�س  يقوم 
بلقاء �سهري مع موظفين يتم اختيارهم ع�سوائيًا والتحاور 
معهم واال�ستماع اإلى اأفكارهم واهتماماتهم. ويعمل البنك 
مثل  المختلفة  التوا�سل  اأدوات  تطوير  على  با�ستمرار 
االإدارة  مع  واالجتماعات  واالإنترنت  االإخبارية  الن�سرات 
مع  بفعالية  التوا�سل  على  الموظفين  م�ساعدة  بهدف 
بع�سهم البع�س ومع الموؤ�س�سة ب�سكل عام. وي�ساهم البنك 
في ت�سهيل التوا�سل المفتوح مع موظفيه من خالل �سيا�سة 
الموارد الب�سرية ومدونة اأخالقيات العمل، ذلك اإلى جانب 
كما  الموظفين.  دليل  �سمن  التظلم  �سيا�سية  ون�سر  توفير 

الفريق  بناء  اإلى  تهدف  ع�ساء  ماآدب  م�ستمر  ب�سكل  تقام 
لكل ق�سم من اأق�سام البنك.

ون�سعى كذلك اإلى اإ�سراك الموظفين في برنامج "�سكرًا" 
الذي يهدف اإلى مكافاأة الموظفين لجهودهم واإنجازاتهم 
الحالية.  وم�سوؤولياتهم  اأدواره���م  تتخطى  التي  المميزة 
ويمكن اأن يتم تر�سيح الموظف من قبل رئي�س ق�سمه ويكون 
اأو  الف�سية  اأو  الذهبية  الميدالية  على  للح�سول  موؤهاًل 
 2000 اإلى   500 من  تبداأ  بقيمة  ق�سيمة  وهدية  البرونزية 
ريال �سعودي. كما يمنح البنك ال�سعودي لال�ستثمار مكافاأة 
للموظفين ال�سعوديين الذين يم�سون 15 عامًا متتالية من 

العمل في البنك.   
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2011201220132014ر�سا �لموظفين

لم يتم اال�ستطالع76%لم يتم اال�ستطالع49%ر�سا الموظفين )ن�سبة مئوية(

GRI  
G4-LA1

�إجمالي �لتدوير �لوظيفي )ن�سبة مئوية(

�لتدوير �لوظيفي

2012

2011

2013

2014

%20

%16

%14

%11

2012

2011

2013

2014

2011201220132014�لتدوير �لوظيفي ح�سب �لجن�س

18%20%30%16%التدوير الوظيفي لالإناث )ن�سبة مئوية(

10%13%19%16%التدوير الوظيفي للذكور )ن�سبة مئوية(

2011201220132014�لتدوير �لوظيفي ح�سب �لم�ستوى �لوظيفي

8%12%10%12%التدوير الوظيفي في االإدارة العليا )ن�سبة مئوية(

8%9%12%12%التدوير الوظيفي في االإدارة الو�سطى )ن�سبة مئوية(

15%18%27%19%التدوير الوظيفي بين الموظفين )ن�سبة مئوية(

2011201220132014�لتدوير �لوظيفي ح�سب �ل�سن

30-18%22%29%18%15

40-31%15%17%12%9

50-41%12%10%5%5

5%12%8%7%فوق 51
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GRI  
G4-LA3

GRI  
G4-LA6

GRI G4-DMA Occupational 
Health and Safety

�لأجور و�لمنافع
تناف�سية  ومنافع  اأجورًا  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يقدم 
بهدف ا�ستقطاب اأف�سل االأ�سخا�س في القطاع والمحافظة 
المالية  م�ساهماتنا  تنامت  وق��د  وم��ك��اف��اأت��ه��م،  عليهم 
تنامي  مع  تما�سيًا  �سنة  بعد  �سنة  للموظفين  الممنوحة 
البنك وحجم عملياته. واإننا نفخر بكوننا نقدم لموظفينا 
تاأمينًا على ال�سحة والحياة ون�ساهم في �سندوق التاأمينات 
االجتماعية ال�سعودي من اأجل دعمهم على المدى الطويل.

البنك  اأ�سهم  في  ملكية  ح�س�س  لموظفينا  كذلك  ونقدم 
تن�س  وال��ت��ي  للموظفين،  االأ���س��ه��م  منح  خطة  بموجب 
على  لهم  تعطى  ح�س�سًا  الموظفين  منح  على  اأحكامها 
مدار اأربع �سنوات. اإ�سافة اإلى ذلك، يمنح البنك موظفيه 
على  القائمة  والتوفير  ال�سمان  خطط  من  اأخ��رى  اأنواعًا 
حيث  وال��م��وظ��ف��ي��ن،  البنك  بين  المتبادلة  الم�ساهمة 
تاريخ  في  الم�ساركين  للموظفين  الم�ساهمات  هذه  تدفع 
ا�ستحقاق معين لكل خطة. لمزيد من المعلومات حول هذه 

البرامج الخا�سة بالموظفين، يرجى زيارة الموقع التالي :
https://careers.saib.com.sa/content.

php?ulid=81649-employee-sch&lid=

brQuaGsVpo0RCKYGe1PMSkcyhh/

wnyG1KaKML6m::0RA

GRI  
G4-EC1

2011201220132014�لأجور و�لمنافع

396،296،937 333،734،789 272،422،399 124،433،960االأجور المدفوعة

51،793،000 23،793،000 9،386،000 78،587،366المنافع المدفوعة

19،055،000 15،179،000 10،991،000 10،234،000 اأق�ضاط التاأمينات االجتماعية

13،003،000 9،534،000 8،345،000 7،285،000 التاأمين ال�سحي للموظفين

�ل�سلمة و�ل�سحة و�لرفاه
اإننا ننظر لم�سوؤوليتنا تجاه الحفاظ على �سالمة موظفينا 
على  تفتي�س  باإجراء  ونقوم  بالغة،  بجدية  عملهم  خالل 
�سهري  ب�سكل  ونقوم  يومي،  ب�سكل  فروعنا  في  ال�سالمة 
تعميمات  ونر�سل  ال�سالمة  ح��ول  تعريفية  جل�سات  بعقد 
نعقد دورات  اأننا  الموظفين. كما  كافة  اإلى  توعوية حولها 
اأ�سهر.   6 كل  والعمليات  الفروع  لمدراء  متقدمة  تدريبية 
تحليل  ب��اإج��راء  ف��ورًا  نقوم  ح��ادث��ة،  اأي��ة  وق��وع  وف��ي حالة 

ونقوم  مماثلة،  حوادث  وقوع  لمنع  االإج��راءات  ونتخذ  لها 
المهنية  ال�سالمة  �سهادة  على  للح�سول  بالتح�سير  حاليًا 
ال�سعودي  البنك  ب��اأن  العلم  م��ع   .)18001  OHSAS(
في  االإ�سابة  نتيجة  �سائع  وقت  اأي  ي�سجل  لم  لال�ستثمار 

عام 2014م.

حياة  عي�س  على  موظفينا  ت�سجيع  اإل��ى  ن�سعى  اأننا  كما 
�سحية ومتوازنة، وذلك من خالل ترتيب ع�سوية في اأحد 

موظفيه.  لكافة  مدعومة  باأ�سعار  البدنية  اللياقة  اأندية 
باأن تح�سل موظفاتنا على  اإجازة االأمومة  وكذلك ت�سمن 
فر�سة التمتع بتجربة االأمومة وتلبية متطلباتها ثم العودة 
اإجازة  االأمهات  ت�ستحق  حيث  العاملة،  بالقوى  لاللتحاق 

اأمومة لمدة 10 اأ�سابيع قبل وبعد الوالدة. 

201220132014�إجازة �لأمومة )للموظفات(

1612الموظفات اللواتي ح�سلن على اإجازة اأمومة

1512الموظفات اللواتي رجعن اإلى العمل بعد اإجازة االأمومة

14--الموظفات اللواتي بقين في عملهن لمدة عام بعد اإجازة االأمومة 

100%83%100%ن�سبة العائدات اإلى العمل بعد اإجازة االأمومة )ن�سبة مئوية( 

80%100%--البقاء في العمل بعد العودة من اإجازة االأمومة )ن�سبة مئوية(
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GRI G4-DMA Training 
and Development

GRI  
G4-LA9

ي�سع �لبنك ��ستثمار�ت كبيرة في تطوير موظفيه 
�لحتياجات  فهم  على  قدر�تهم  تعزيز  �أجل  من 
لهم،  �لمنا�سبة  �لحلول  وتقديم  لعملئنا  �لمالية 
وقابلية  �لمهار�ت  بناء  على  خا�س  ب�سكل  ونعمل 
�ل�سعوديين  و�لمو�طنين  �ل�سباب  لدى  �لتوظيف 
�لذين �أظهرو� �إمكانيات عالية ولكن يفتقرون �إلى 

�لخبرة �لو��سعة.

مدى  "التعلم  فل�سفة  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يتبنى 
الموؤ�س�سات  ف��ي  للنجاح  حيوية  �سيا�سة  وه��ي  الحياة"، 
ال�سريعة  التكنولوجية  التغيرات  م��ع  وذل��ك  المعا�سرة، 
عمليات  مع  الم�ستمر  التكيف  الموظفين  من  تتطلب  التي 
الفل�سفة،  اأعمالهم. وفي �سوء هذه  واإج��راءات جديدة في 
يجري البنك مراجعات منتظمة الحتياجات التدريب لكافة 
الالزمة  والفر�س  الموارد  توفير  اإل��ى  وي�سعى  الموظفين 
ال��دورات  عقد  البنك  ويوا�سل  االحتياجات.  ه��ذه  لتلبية 
والتدريب  االإلكتروني  التعليم  طرق  خالل  من  التدريبية 

المبا�سر لكافة العاملين في البنك.
وقد اأطلق البنك في عام 2014م بوابة التعليم االإلكتروني 
الم�ستقلة والتي تعمل على مدار ال�ساعة والتي تعرف با�سم 
"اأكاديمية البنك ال�سعودي لال�ستثمار للتعليم االإلكتروني"، 
التعليم  ف��ي  ج��دي��دة  تدريبية  م�����س��ارات  اأرب��ع��ة  واأدخ��ل��ت 
االإلكتروني لي�سبح مجموعها �سبعة م�سارات، وهي تت�سمن 
التدريب على مكافحة غ�سيل االأموال، وااللتزام، واالحتيال، 
ومبادئنا الم�سرفية في حماية العميل، وتخطيط ا�ستمرارية 
معلومات  وتاأمين  العمل،  اأخ��الق��ي��ات  وم��دون��ة  االأع��م��ال، 
البنك  موظفي  كافة  ول��دى  خ�سو�سيتنا.  وحماية  البنك 
عبر  البرامج  اإل��ى  الو�سول  اإمكانية  لال�ستثمار  ال�سعودي 
االإنترنت والتي تتما�سى مع م�سفوفة م�سار تطوير المهارات 
تم  اليوم،  ولغاية  لال�ستثمار.  ال�سعودي  بالبنك  الخا�سة 
اإ�سدار تراخي�س يبلغ عددها 1،362 للموظفين وتم تفعيل 

ح�ساباتهم الخا�سة بالتعليم االإلكتروني.

كما اأ�س�س البنك خالل عام 2014م اأكاديمية التدريب والتي 
ت�سم 5 قاعات تدريب وفرعًا نموذجيًا لتدريب الموظفين 
كافتيريا  فيها  وي��وج��د  الم�سرفي،  النظام  على  ال��ج��دد 
وخدمات اأخرى. ومنذ تاأ�سي�سها تم تدريب اأكثر من 1،400 

من  اأكثر  بمجموعها  تغطي  برامج  خالل  من  فيها  موظف 
150 مو�سوعًا م�سرفيًا وفنيًا.

كفاءة الموظفين والتطور الوظيفي

201220132014�لتدريب

4،0439،77314،165اإجمالي عدد اأيام التدريب المقدمة للموظفين

3،618،4366،080،7919،364،650اإجمالي تكاليف التدريب )ريال �سعودي(

متو�سط عدد �أيام �لتدريب لكل موظف

2012

2013

2014

4

8

10

متو�سط تكاليف �لتدريب لكل موظف )ريال �سعودي(

2012

2013

2014

3،410

4،978

6،699

201220132014�لتدريب ح�سب �لجن�س

13 16 10متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظفة

710 3 متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظف

201220132014�لتدريب ح�سب �لم�ستوى �لوظيفي*

534متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظف في االإدارة العليا

478متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظف في االإدارة الو�سطى

3913متو�سط عدد اأيام التدريب لكل موظف من الموظفين

* تم االحت�ساب بق�سمة اإجمالي عدد اأيام التدريب واإجمالي كلفة التدريب على التوالي على العدد الفعلي للموظفين الذين ح�سروا 
التدريب
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فر�س �لتدريب و�لتوظيف لل�سعوديين

وفر�س  كبيرًا  دعمًا  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يقدم 
تطور للمواطنين ال�سعوديين لتنمية مهاراتهم والنجاح في 
البنك خالل عام 2014م  البنك، وقد وا�سل  عملهم لدى 
عمله في برامج "الجيل الجديد" و"الخريجين" و"الم�سار 
"الجيل  برنامج  م��دة  ال�سعوديين".  للموظفين  ال�سريع 
تطوير  اأج��ل  من  ت�سميمه  وت��م  اأ�سابيع،  �ستة  الجديد" 
مهارات الخريجين المعينين حديثًا من خالل �سل�سلة من 
ال�سعودي، ويتم  الم�سرفي  المعهد  التدريبية في  الدورات 
في  العمل  راأ���س  على  التدريب  خالل  من  عمليًا  تطبيقها 

البنك ال�سعودي لال�ستثمار "في فرع تجريبي".

التدريبي  البرنامج  2014م  عام  في  اأي�سًا  البنك  واأطلق 
للخريجين  خ�سي�سًا  الم�سمم  ال�����س��رك��ات  لم�سرفية 
بالعمل  المتعلقة  التخ�س�سات  ف��ي  ال��ج��دد  ال�سعوديين 
الم�سرفي، مدة البرنامج �ستة اأ�سهر ت�سمل التدريب الذي 
مثل  الم�سرفي  العمل  في  المطلوبة  الجوانب  جميع  يغطي 
التكنولوجية  االأدوات  المحا�سبية،  والجوانب  االأنظمة، 
مقدمة  اأي�سًا  يغطي  كما  الت�سريعي.  واالإطار  واالإح�سائية، 
في اأعمال الخزينة واإدارة المخاطر. ويقدم التدريب من قبل 

المعهد الم�سرفي ال�سعودي ومعاهد عالمية متخ�س�سة في 
الخدمات المالية. وفي نهاية البرنامج يقوم البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار بتعيين الم�ساركين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح 
اأق�سام  في  متدرب  �سركات  م�سرفية  مدير  من�سب  على 

م�سرفية ال�سركات في كل من الريا�س، جدة والدمام.

للموظفين،  التطويرية  البرامج  عن  المعلومات  من  لمزيد 
يرجى زيارة الموقع التالي:

https://careers.saib.com.sa/content.

php?ulid=81649-growth
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للموارد  الم�ستدام  اال���س��ت��خ��دام  "الحفظ"  ي�سمل 
ويتج�سد  المحلية،  المجتمعات  قبل  م��ن  الطبيعية 
الحفاظ على البيئة من قبل البنك في القرارات التي 
و  فيها  يدخل  التي  اال�ستثمارات  بخ�سو�س  يتخذها 
اأ�سحاب  اأن  من  الرغم  وعلى  يمنحها.  التي  القرو�س 
االأولويات ح�سب  من  االأمر  هذا  يعتبرون  ال  الم�سلحة 
ال�سعودي  البنك  اأن  اإال  الجوهرية،  للجوانب  تقييمنا 
لال�ستثمار يدرك االأهمية المتنامية لحماية البيئة من 
في  رياديًا  يكون  اأن  اإلى  وي�سعى  القادمة  االأجيال  اأجل 
االهتمام  اإدخ��ال  اأجل  من  نكافح  واإننا  المجال.  هذا 
باأعمالنا  والقيام  منتجاتنا  �سمن  والبيئة  المناخ  في 

بطريقة نقلل من خاللها تاأثيرنا عليهما. 
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تأثيرنا على البيئة

يقدم �لبنك �ل�سعودي لل�ستثمار �لدعم لقاعدته 
و442  فرعًا   48 خلل  من  �لعملء  من  �لمتز�يدة 
جهاز �سر�ف �آلي منت�سرة في كافة �أنحاء �لمملكة 
�لعربية �ل�سعودية، ومع ��ستمر�ر هذ� �لنمو، فاإننا 

ن�سعى �إلى تخفي�س تاأثير عملياتنا على �لبيئة.

الم�سرفية  الخدمات  ا�ستخدام  في  الكبير  النمو  يتطلب 
تدعمها  متنامية  تكنولوجية  تحتية  بنية  االإلكترونية 
كبيرة  كميات  ب���دوره  يتطلب  وذل��ك  البيانات،  م��راك��ز 
الفروع  من  الكبير  العدد  ه��ذا  وج��ود  وم��ع  الطاقة.  من 
في  كذلك  ن�ستثمر  فاإننا  المملكة،  م�ستوى  على  المنت�سرة 
يعد  ذل��ك،  جانب  اإل��ى  وال�سفر.  التنقل  اأج��ل  من  الوقود 
كبير.  ب�سكل  للورق  م�ستهلكًا  قطاعًا  الم�سرفي  القطاع 
بينها  وم��ن  البنوك،  من  المزيد  هنالك  ف��اإن  وبالتالي 
الو�سائط  نحو  االآن  تتحول  لال�ستثمار،  ال�سعودي  البنك 
القيام  على  عمالءها  وت�سجع  االإنترنت  عبر  الرقمية 
من  كبيرًا  مقدارًا  ن�ستهلك  فاإننا  واأخيرًا،  ال�سيء.  بنف�س 
الكهرباء والماء للمحافظة على مكاتبنا ورفاه الموظفين 

الذين قارب عددهم 1،500 موظف.

البيئية  الق�سايا  بتحديد  قمنا  هذه،  تاأثيراتنا  �سوء  وفي 
الكهرباء  ا�ستهالك  بالبنك:  الخا�سة  التالية  الكبيرة 
بمقدورنا  لي�س  الحظ،  ل�سوء  وال���ورق.  وال��م��اء  وال��وق��ود 
الكهرباء  من  ا�ستهالكنا  حول  التقارير  اإعداد  �سوى  االآن 
وال���وق���ود وال��م��ي��اه ف��ق��ط م��ن ح��ي��ث اإن��ف��اق��ن��ا ع��ل��ى ه��ذه 
على  حافظت  البنود  هذه  اأ�سعار  والأن  ذلك،  ومع  البنود. 
المملكة  في  الما�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  ا�ستقرارها 
يعك�س  االإنفاق  ب��اأن  ثقة  على  فاإننا  ال�سعودية،  العربية 
ا�ستهالكنا ب�سكل موؤكد. ونقوم حاليًا ببناء نظام لتحديد 
مبا�سر،  ب�سكل  والوقود  والكهرباء  المياه  من  ا�ستهالكنا 
اال�ستهالك  بيانات  على  نح�سل  اأن  خالله  من  ونتوقع 
على  ل��ت��ر(  مكعب،  متر  )م��ي��غ��اواط/���ض��اع��ة،  ب��وح��دات 

التوالي لندرجها في تقريرنا للعام 2015م. وهذا �سيتيح 
لنا بدوره احت�ساب مقدار انبعاث الغازات.  

�لطاقة ��ستهلك 
اأك�سيد  ثاني  غ��از  انبعاث  لتقليل  جاهدين  نعمل  اإن��ن��ا 
وذل��ك  ممكنًا،  ذل��ك  ك��ان  حيثما  طرفنا  م��ن  ال��ك��رب��ون 
باختبار  حاليًا  ونقوم  البيئة،  بحماية  التزامنا  من  كجزء 
المباني  في  الطاقة  ا�ستهالك  من  تح�سن  التي  الو�سائل 
�سراء  اإل��ى  اأجهزتنا  تبديل  عند  ون�سعى  لنا،  التابعة 
حيث  من  الكفاءة  ذات  والمكتبية  االإلكترونية  االأجهزة 
الطاقة. كما ن�سعى اإلى تح�سين كفاءتنا من حيث الطاقة 

�سلوكياتنا. تغيير  من خالل 

على  لتاأثيرنا  الرئي�سي  الم�سدر  هي  الكهرباء  زالت  ما 
ومن  التح�سين.  مجاالت  اأهم  اأحد  تعتبر  وبذلك  البيئة، 

بعملية  حاليًا  نقوم  للكهرباء،  ا�ستهالكنا  تقليل  اأج��ل 
اإ�ساءة  بم�سابيح  العادية  االإ�ساءة  م�سابيح  ا�ستبدال 
في  وفروعنا  مكاتبنا  كافة  في   )LED( ن��وع  من  كفوؤة  
باإطالق  ال�سابق  ال�سعودية، كما قمنا في  العربية  المملكة 
كما  الكهرباء.  ا�ستخدام  حول  البنك  في  توعية  حمالت 
لتخفي�س  ال�سرورية  غير  التنقالت  تقليل  على  عملنا 

الوقود. ا�ستهالك 

خالل  الكهرباء  من  نفقاتنا  اإجمالي  اأدناه  الجدول  يبين 
ا�ستهالك  في  الزيادة  وتعود  الما�سية،  االأربع  ال�سنوات 
العاملة  قوانا  في  الزيادة  اإل��ى  مبا�سر  ب�سكل  الكهرباء 
على  االإن��ف��اق  �سهد  وق��د  المملكة.  عبر  ال��ف��روع  وتو�سع 
الكهرباء لكل موظف بدوام كامل انخفا�سًا ثابتًا، وكذلك 

الوقود.  ا�ستهالك 

GRI 
G4-14

GRI  
G4-EN3

GRI G4-DMA 
Energy

2011201220132014��ستهلك �لطاقة

7،393،4877،366،8847،430،7668،211،304المبالغ المنفقة على الكهرباء )ريال �سعودي(

7،5446،4515،7125،493نفقات الكهرباء لكل موظف بدوام كامل )ريال �سعودي(

44،12541،10136،57137،019المبالغ المنفقة على الوقود )ريال �سعودي(

45362825نفقات الوقود لكل موظف بدوام كامل )ريال �سعودي(
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�لمياه ��ستهلك 
تعاني المملكة العربية ال�سعودية من ندرة المياه والجفاف الحاد مما 

يدفعها اإلى االعتماد على موارد المياه الجوفية المحدودة والمتناق�سة 
وعلى تحلية مياه البحر لتلبية متطلبات ال�سكان. وحيث اإن التكاليف 

البيئية واالجتماعية لهذه الن�ساطات كبيرة جدًا، من ال�سروري اأن 
نبذل اأق�سى الجهود لتخفي�س ا�ستهالكنا من المياه والحفاظ على 

موارد المملكة.

وقد تمكنا خالل عام 2014م والأول مرة من جمع بيانات فواتير 

الكهرباء عبر كافة عملياتنا وو�سعها �سمن تقرير، بينما كنا في 
االأعوام ال�سابقة ندرج في التقارير اإنفاقنا في المقر الرئي�سي فقط، 

وهذا ما يبرر الزيادة الكبيرة في اال�ستهالك من عام 2013م اإلى عام 
2014م. وقد نجحنا خالل الفترة من عام 2010م اإلى عام 2013م في 

تخفي�س نفقاتنا على المياه في المقر الرئي�سي للبنك على الرغم من 
نمو عملياتنا وقوانا العاملة، وذلك من خالل زيادة الوعي بين موظفينا 

وتركيب اأجهزة كفوؤة بتوفير المياه مثل المج�سات على ال�سنابير. 
ويتطلع البنك للعمل في عام 2015م على عقد المزيد من الن�ساطات 

لتثقيف العمالء والموظفين حول اأهمية المحافظة على المياه.

��ستهلك �لورق و�إعادة �لتدوير
التعديل  متوا�سل على  ب�سكل  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يعمل 

تقليدي  ب�سكل  تعتمد  التي  وعملياته  ل�سيا�ساته  الرقمي  والتحويل 
الورقية وتخزينها، وذلك بهدف  الوثائق  على الطباعة على 

تخفي�س ا�ستخدام الورق. وعلى الرغم من الزيادة في عدد 
التي بلغت 50% بين عامي 2013م  للبنك  العمليات الم�سرفية 
و2014م، اإال اأن ا�ستهالك الورق ارتفع بن�سبة 7% فقط خالل 

التحويل الرقمي لعدد من  الما�سية، وكان ذلك نتيجة  ال�سنة 
اأجهزة ال�سراف  العمليات واالإجراءات الم�سرفية. كما ال تقوم 

اإذا اختار العميل ذلك،  اإال  االآلي افترا�سيًا بطباعة االإي�سال 
االإي�سال  للعميل تن�سحه بعدم طباعة  االأجهزة ر�سالة  وتظهر هذه 

اإذا لم يكن له �سرورة. وفي الربع االأخير من عام 2013م، بداأنا 
واإعادة تدويره. الورق وتقطيعه  بعمليات ف�سل 

* هذا يت�سمن الورق من قيا�س A4 الذي يتم �سراوؤه في كافة عملياتنا.
** هذا ي�سمل اأي ورق تمت اإعادة تدويره في كافة من�ساآتنا بما في ذلك المجالت وال�سحف وغيرها.

*** الزيادة في حجم الورق المعاد تدويره من عام 2012م اإلى عام 2013م حدثت نظرًا لتو�سع برنامج اإعادة التدوير ليغطي كافة الفروع.
وفي الوقت الراهن، يتم التخل�س من النفايات التي تخرج من البنك، ولكن البنك يعمل حاليًا على تطوير برامج الإعادة التدوير للمواد االأخرى مثل البال�ستيك 

واالإلكترونيات، كما اأننا نقوم ببناء نظام لقيا�س اإجمالي وزن كافة المخلفات التي ينتجها البنك الإدراجها في التقارير الم�ستقبلية.

GRI G4-
EN23

GRI G4-
EN8

GRI G4-DMA Effluents 
and Waste

GRI G4-DMA  
Water

2011201220132014��ستهلك �لمياه

51،93957،46658،469112،409المبالغ المنفقة على المياه )ريال �سعودي(

53504575نفقات المياه لكل موظف بدوام كامل )ريال �سعودي(

2011201220132014��ستهلك �لورق

55،37259،10262،64467،098ا�ستهالك الورق )كيلوغرام(*

60،99063،745***26،44026،350الورق المعاد تدويره )كيلوغرام(**
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سابع
ل ال

ص
 الف

ن(
ساعدة اآلخري

م
العون )

تعني كلمة عون تقديم 
الم�ساعدة وكل ما ا�ستطعت 

لالآخر، حيث ن�سارك 
المجتمعات ون�ستثمر 

فيها �سمن مناطق عملنا 
للم�ساهمة في توفير الفر�س 

وتحقيق االزدهار، وتدمج 
م�ساهمتنا االجتماعية 

اال�ستثمار في برامج 
و�سراكات طويلة االأمد 

باالإ�سافة اإلى اال�ستعانة 
بالموردين المحليين.  
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 االستثمار
في المجتمع

ي�ستثمر �لبنك �ل�سعودي لل�ستثمار في مجتمعاته من خلل �إد�رة �لبر�مج ورعاية �لفعاليات 
و�لتبرع للق�سايا �لخيرية، كما �أننا ملتزمون بتعزيز �أثر ��ستثمار�تنا في �لمجتمع ومو�ءمتها 
مع �أهد�ف �سيا�سية �لرعاية �لمتبعة لدينا. وقد ��ستثمرنا في عام 2014م مبلغ 1،313،500 

ريال �سعودي في �لمجتمع.

GRI  
G4-EC1

GRI  
G4-SO1

GRI G4-DMA  
Local Communities

20132014�ل�ستثمار في �لمجتمع )ريال �سعودي(

1،335،5001،313،500اال�ستثمار في المجتمع

�ل�ستثمار في �لمجتمع )ريال �سعودي(�لمنا�سبة

78،500يوم اليتيم

200،000احتفالية العيد – اأمانة الريا�س

10،000يوم البيئة

30،000نادي ال�سم- منا�سبة رم�سان

100،000احتفالية اليوم الوطني – اأمانة الريا�س

150،000رعاية في جامعة طيبة 

30،000رعاية زواج ال�سباب –جمعية خيرية

500،000رعاية في جامعة الطائف

200،000رعاية في كلية االأ�سنان وال�سيدلة

15،000دعم جمعية الحياة الخيرية

1،313،500المجموع
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�لرعاية �سيا�سة 
ع��ددًا  اأ���س��ب��وع  ك��ل  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يتلقى 
االجتماعية  الموؤ�س�سات  من  الرعاية  طلبات  من  �سخمًا 
وقد  المملكة.  اأن��ح��اء  كافة  من  الحكومية  والمنظمات 
بالرعاية  خا�سة  �سيا�سة  بو�سع  2012م  ع��ام  في  قمنا 
الرعاية،  مبادرات  اختيار  في  لنا  اإر�ساديًا  دلياًل  لتكون 
حيث تم ت�ضميم هذه ال�ضيا�ضة ل�ضمان ارتباط الم�ضاريع 
وخبرات  االأ�سا�سي  عملنا  مع  االجتماعية  والن�ساطات 
موظفينا، واإمكانية قيا�س اأثرها. وينبغي على كل م�سروع 
ندعمه �سواء كان ذلك عينيًا اأو ماليًا اأو بالعمل التطوعي 

التالية:  المتطلبات  يلبي  اأن  لموظفينا، 
التدريب  على  التركيز  بالمو�سوع:  تتعلق  متطلبات   .1

البيئة. الوظيفي، وحماية  والتطور  المالي، 
داخل  الن�ساطات  كافة  تقام  بالمكان:  تتعلق  متطلبات   .2

ال�سعودية. العربية  المملكة 
اأث��ر  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  بالمعالجة:  تتعلق  متطلبات   .3

للقيا�س.  االأمد وقاباًل  الم�سروع طويل 
في  اال�ستثمار  ب��رام��ج  على  ال�����س��وء  ن�سلط  يلي  وفيما 

المجتمع خالل عام 2014م.

بايك فلك�س 
2014م  عام  نهاية  في  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  اأطلق 
ربحي  غ��ي��ر  ب��رن��ام��ج  وه���و  بايك"،  "فليك�س  ب��رن��ام��ج 
لممار�سة ريا�سة ركوب الدراجات. ويوفر البرنامج الذي 
هوائية  دراجة  اأربعين  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  يديره 
وال��دم��ام  ال��ري��ا���س  م��دن  ح��ول  محطات   5 على  م��وزع��ة 
ال�سنة.  اأيام  وطوال  ال�ساعة  مدار  على  واالأح�ساء  وجدة 
والدمام،  الريا�س  من  كل  في  مجانًا  الخدمة  هذه  تقدم 
وتكون ال�ساعة االأولى مجانية ثم ي�ستوفى 10 رياالت عن 
على  محطة  كل  وت�ستمل  اإ�سافية.  ا�ستئجار  �ساعة  كل 
وجهاز  ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل  ذكية  ت�سجيل  وح��دة 
لالأفراد  يمكن  الدراجات.  ال�ستئجار  اللغات  متعدد  اآلي 
"فليك�س  لبرنامج  االإلكتروني  الموقع  الت�سجيل عبر  اأي�سًا 
تاأجير  ري��ع  وي��ع��ود  ال��ج��وال.  الهاتف  تطبيق  اأو  بايك" 
كما  المجتمع.  اإل��ى  االأع�����س��اء  يدفعه  ال��ذي  ال��درج��ات 
حول  الوعي  ن�سر  اإل��ى   بايك"  "فليك�س  برنامج  يهدف 

ركوب  ريا�سة  ممار�سة  على  والت�سجيع  ال�سحية   الثقافة 
للتنقل. وكو�سيلة  كتدريب  الهوائية  الدراجات 

ويدفع  البرنامج  هذا  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  اأن�ساأ 
كافة التكاليف الخا�سة ببناء المحطات واإدارة البرنامج 
البنك  موظفي  م�ساركة  ذلك  ويت�سمن  �سنوات،   5 لمدة 
ا�ستثمر  وق��د  والت�سغيلية.  االإداري���ة  العمليات  كافة  في 
�سعودي،  ريال  مليون   3 االآن  لغاية  البرنامج  في  البنك 
اإليه  الو�سول  اإمكانية  تو�سعة  الم�ستقبلية  خططه  وتغطي 
لت�سمل المزيد من المدن في كافة اأنحاء المملكة العربية 
"فليك�س  برنامج  حول  المعلومات  من  لمزيد  ال�سعودية. 

التالي: بايك"، يرجى زيارة الموقع االإلكتروني 
2=www.flexxbike.com/?lang

�ل�سعودية دعم �لأيتام في �لمملكة �لعربية 
مع  قوية  �سراكة  تطوير  2012م على  لقد عملنا منذ عام 
والذي  ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  "اإنجاز"  برنامج 
ال�سعوديين من  عقدنا من خالله برامج تدريبية لالأيتام 
بالمهارات  بتزويدهم  و�ساهمنا  المملكة،  اأنحاء  مختلف 
حول  وعيهم  زي��ادة  ف��ي  و�ساعدنا  القيادة  ف��ي  العملية 
مجاالت  في  تدريبية  برامج  نظمنا  اأننا  كما  و�سعهم. 
كنا  2014م،  عام  نهاية  وفي  االأعمال.  ريادة  مثل  معينة 

قد نجحنا في تدريب 577 يتيمًا.  

�أبرز �لفعاليات �لتي تمت رعايتها
برعاية  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  قام   2014 عام  في 
ومنها  االأخ���رى،  الهامة  والق�سايا  الفعاليات  من  ع��دد 

ما يلي:
للموظفين  المخ�س�س  لل�سكري  العالمي  اليوم  •  فعالية 
وق��د  2014م.  ع���ام  ف��ي  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة  وال��ع��م��الء 
وتثقيف  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  اإع�����داد  ت��م 
بطريقة  ال�سكري  مر�س  ح��ول  والعمالء  الموظفين 

وممتعة.  تفاعلية 
ال�سوؤون  وزارة  جانب  اإل��ى  لليتيم  العالمي  •  ال��ي��وم 

االجتماعية.
في�سل  ال��م��ل��ك  اأب��ح��اث  وم��رك��ز  م�ست�سفى  •  ت��زوي��د 

متحركة. بكرا�سي  التخ�س�سي 

جامعة  في  الملتحقين  للطالب  درا�سية  منحة   30  •
�سلطان. االأمير 

قام  ال��ف��ائ�����س.  للطعام  رم�سان"  "اإطعام  •  حملة 
ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ع��ودي خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان 
حول  البيوت  �سيدات  لتثقيف  "اإطعام"  مع  بالت�سارك 
المحتاجة  للعائالت  الفائ�س  الطعام  وتوزيع  تغليف 

الخيرية. والموؤ�س�سات 
ال�سغيرة. المن�ساآت  •  ملتقى 

االجتماعية. للم�سوؤولية  ال�سعودي  •  المنتدى 
على  المحافظة  االأم��ن��ة،  "القيادة  التوعية  •  حملة 

.)BMG( اأطلقتها موؤ�س�سة االأرواح" التي 
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المشتريات المحلية

نظرً� لكوننا موؤ�س�سة مالية، ترتكز منتجاتنا على 
لذلك  �إنتاجية،  من�ساآت  لدينا  ولي�س  �لخدمات 
تكون نفقاتنا على �لم�ستريات غير مبا�سرة ب�سكل 
�لحا�سوب  وم��ع��د�ت  �أج��ه��زة  مثل  م��و�د  على  ع��ام 
�لأن��ظ��م��ة،  وبرمجيات  وتجهيز�ت  و�ل�سبكات 

بالإ�سافة �إلى �لمر�فق و�لقرطا�سية.

اأث���رًا  تحقق  الم�ستريات  على  نفقاتنا  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
تعمل  التي  ال�سركات  ونمو  لتطور  ودعمًا  كبيرًا  اقت�ساديًا 
�سمن �سل�سلة التوريد لدينا. لذلك، ن�سعى ل�سراء الب�سائع 
تحفيز  في  للم�ساهمة  المحليين  الموردين  من  والخدمات 

التنمية االقت�سادية الوطنية.
اأداًء  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  حقق  2014م،  عام  وفي 
اأداءه في عام 2013م، حيث  يعادل  المجال  قويًا في هذا 
اإجمالي  من   %90 اإلى  المحلية  الم�ستريات  ن�سبة  و�سلت 

قيمة الم�ستريات، وذلك لل�سنة الثانية على التوالي.

GRI G4-DMA Procurement 
Practices

GRI 
G4-12

GRI G4-
EC9

2011

2012

2013

2014

75

80

60

65

 املبالغ املنفقة على املتعهدين واملوردين املحليني
)مليون ريال �شعودي(

2011

2012

2013

2014

50

55

40

45

عدد املوردين املحليني

2011

2012

2013

2014

90

90

60

80

ن�شبة الإنفاق على امل�شرتيات من املوردين املحليني

�لم�ستريات �لمحلية
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 الملحق )أ(:
فهرس المبادرة العالمية إلعداد التقارير

�لإف�ساحات �لمعيارية �لعامة

�ل�سمان �لخارجي�ل�سفحة �لمرجعية )�أو �ل�ستجابة �لمبا�سرة في حال عدم ذكرها(�لموؤ�سر
ال�شتراتيجية والتحليل

ال14-3
ال�شورة التنظيمية

الالبنك ال�سعودي لال�ستثمار3
ال46
الالريا�س، المملكة العربية ال�سعودية5
الالمملكة العربية ال�سعودية6
ال77-6
ال86
ال32، 22، 920-19

ال1033-32
الالنقابات العمالية لي�ست منت�سرة وفقًا لالأنظمة11
ال1242
الال تغيير ات كبيرة13
ال1439-37
الال توجد لوائح اأو مبادئ اأو غيرها من المبادرات المعدة خارجيًا تن�سم اإليها الموؤ�س�سة اأو تتبناها15
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي16

جمعية �سند ل�سرطان االأطفال
جمعية )Otherways( – الجائزة العالمية للمبادرات الخ�سراء

ال

الجوانب الجوهرية والحدود التي تم تحديدها
الالبيانات المالية 172014
ال1812
ال1913
ال2013
ال2113
التمت االإ�سارة اإلى اإعادة ال�سياغة بو�سوح في الن�س22
الال تغيير23

اإ�شراك اأ�شحاب الم�شلحة
ال2412-11
اليتم اختيار اأ�سحاب الم�سلحة من خالل تحليل داخلي ي�سنف اأ�سحاب الم�سلحة ح�سب تاأثيرهم.25
ال2612-11
ال2712-11

Profile تقرير
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�لإف�ساحات �لمعيارية �لعامة

�ل�سمان �لخارجي�ل�سفحة �لمرجعية )�أو �ل�ستجابة �لمبا�سرة في حال عدم ذكرها(�لموؤ�سر
ال1 يناير – 31 دي�سمبر 282014
التقرير اال�ستدامة 292013
ال�سنوي30
31info@saib.com.saال
الاأ�سا�سي32
اللم يتم اال�ستعانة ب�سمان خارجي33

الحوكمة
ال348

االأخالقيات والنزاهة
ال566

�لف�ساحات �لمحددة
الفئة: اقت�شادي

الجانب الجوهري: الأداء القت�شادي
G4-DMA26-24 ،22ال

EC133 ،41 ،22ال
EC226-24ال
EC3ال�س 19 من التقرير ال�سنوي
EC4اللم تمنح الحكومة اأي م�ساعدات مالية

الجانب الجوهري: التواجد في ال�شوق
G4-DMA32ال

EC5الالحد االأدنى للرواتب في البنك ال�سعودي لال�ستثمار اأعلى من الحد االأدنى المطلوب
EC632ال

الجانب الجوهري: الآثار القت�شادية غير المبا�شرة
G4-DMA19ال

EC719ال
EC824 ،19ال

الجانب الجوهري: ممار�شات الم�شتريات
G4-DMA42ال

EC942ال
الفئة: بيئي

الجانب الجوهري: الطاقة
G4-DMA38-37ال

EN338-37ال
EN538-37ال
EN638-37ال

الجانب الجوهري المياه
G4-DMA39-38
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�لف�ساحات �لمحددة
EN839-38ال

الجانب الجوهري: النبعاثات
G4-DMA38

EN1538ال
EN1638ال
EN1738ال
EN1838ال
EN1938ال

الجانب الجوهري: النفايات والنفايات ال�شائلة
G4-DMA38

EN22 لم يكن هنالك الكثير من ت�سريف المياه ويتم �سراء المياه مبا�سرة من �سركات مرافق المياه، وال تخ�سع المياه للمعالجة الأنها
ت�سترى كمياه عذبة اأو معالجة.

ال

EN2338ال
الجانب الجوهري: المنتجات والخدمات

G4-DMA26-24
EN2726-24ال

الجانب الجوهري: المتثال
G4-DMA26

EN2926ال
الجانب الجوهري: النقل

G4-DMA38-37
EN3038-37ال

الفئة: المجتمع
الفئة الفرعية: ممار�سات العمل والعمل الالئق

الجانب الجوهري: التوظيف
G4-DMA34-31

LA133-31ال
LA2الال يوجد موظفين بدوام جزئي
LA334ال

الجانب الجوهري: ال�شحة وال�شالمة المهنية
G4-DMA34

LA6.2014 لم تقع اأي حادثة تتعلق ب�سالمة الموظفين خالل عامNo

الجانب الجوهري: التدريب والتعليم
G4-DMA35-34

LA935ال
LA1034ال

الجانب الجوهري: التنوع وت�شاوي الفر�س
G4-DMA8

LA128ال
الجانب الجوهري: الأجور المت�شاوية بين الرجال والن�شاء
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�لف�ساحات �لمحددة
G4-DMA32

LA1332ال
الفئة الفرعية: حقوق االإن�سان

الجانب الجوهري: ال�شتثمار
G4-DMA26-24

HR10ال
HR20ال

الجانب الجوهري: عدم التمييز
G4-DMA32-31

HR3 2014 اللم يرد اإلى البنك معلومات تتعلق بحوادث تمييز خالل عام
الجانب الجوهري: عمالة الأطفال

G4-DMA28-26
HR5 يتبع البنك ال�سعودي لال�ستثمار كافة االأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بحقوق االن�سان في المناطق التي يعمل فيها. كما اأن البنك

ال يقبل وال ي�سمح بعمالة االأطفال، ولم يتم االإبالغ عن اأية ممار�سة من هذا النوع.    
ال

الجانب الجوهري: العمل الإجباري والق�شري
G4-DMA28-26

HR6 يتبع البنك ال�سعودي لال�ستثمار كافة االأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بحقوق االن�سان في المناطق التي يعمل فيها. كما اأن   
البنك ال يقبل وال ي�سمح بالعمالة الق�سرية، ولم يتم االإبالغ عن اأية ممار�سة من هذا النوع.     

ال

الفئة الفرعية: المجتمع
الجانب الجوهري: المجتمعات المحلية

G4-DMA42-41
SO142-41ال
SO2.اللم يرد اإلى البنك معلومات حول اأي تاأثير �سلبي كبير على المجتمعات المحلية تن�ساأ عن عملياته فيها

الجانب الجوهري: مكافحة الف�شاد
G4-DMA27-26

SO327ال
SO427-26ال
SO5 ال توجد حوادث موؤكدة من الف�ساد بين الموظفين اأو �سركاء االأعمال. وال توجد ق�سايا قانونية عامة مرفوعة �سد البنك اأو موظفيه

خالل فترة اإعداد التقرير.
ال

الجانب الجوهري: المتثال
G4-DMA26

SO826ال
الفئة الفرعية: م�سوؤولية المنتج

الجانب الجوهري: التعريف بالمنتجات والخدمات
G4-DMA20

PR520ال
الجانب الجوهري: خ�شو�شية العميل

G4-DMA29
PR8.اللم يتم االإبالغ عن اأي انتهاكات اأو فقدان لبيانات العمالء
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لعام  ال�سنوي  اال�ستدامة  تقرير  هو  هذا  العامة:  ال�شورة 
2014، ويبرز اأداء اال�ستدامة لعام 2013 ويناق�س الق�سايا 

الجوهرية بالن�سبة للبنك واأ�سحاب الم�سلحة فيه.

اال�ستدامة  اأداء  التقرير  ه��ذا  يغطي  ال��ت��ق��ري��ر:  ح���دود 
ذلك جميع  في  بما  لال�ستثمار  ال�سعودي  بالبنك  الخا�سة 
المقدمة  المعلومات  ت�سمل  وال  ال�سعودية.  ف��ي  ف��روع��ه 
تطوير  اإلى  الم�ستقبل  في  ون�سعى  والموردين.  المتعهدين 
التقارير  واإع��داد  والمتعهدين  الموردين  لت�سمل  حدودنا 

وفقًا لذلك كلما لزم.

مت�سقة  بيانات  التقرير  هذا  يقدم  وال��ت��وازن:  المقارنة 
بمرور  االأداء  مراجعة  للقارئ  ويمكن  مختلفة  ل�سنوات 
التقرير  ه��ذا  وي��ق��دم  االت��ج��اه��ات.  وا�ستخال�س  ال��زم��ن 

تحلياًل مو�سوعيًا لالأداء وفقًا التجاهات القطاع.

في  ال����واردة  والنوعية  الكمية  البيانات  تت�سم  ال���دق���ة: 
القراء جودة  ي�ستوعب  لكي  الدقة  التقرير بقدر كاٍف من 
االأداء. وقد قي�ست البيانات الواردة في التقرير من خالل 
مطلقًا  تعبيرًا  اعتبارها  ينبغي  وال  الداخلية  االإدارة  نظام 

عن االأداء دون تاأكيدها من م�سدر اآخر.

خارجية،  جهة  من  م�سمونًا  لي�س  التقرير  هذا  ال�شمان: 
اأنه قد تم التقيد باإجراءات مراقبة الجودة عند جمع  اإال 
االإدارة  نظم  خ��الل  من  وترجمتها  ومعالجتها  البيانات 

الداخلية.

 الملحق )ب(:
عوامل إعداد التقارير

GRI 
G4-1
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