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يفخــر البنــك الســعودي لالســتثمار بتقديــم التقريــر الســنوي الخامــس 
والعمليــات   2015 لعــام  الماليــة  الســنة  يغطــي  الــذي  لالســتدامة 
ــة 31  ــنة المنتهي ــت للس ــات ُجمع ــر بيان ــرض التقري ــك. يع ــرة للبن المباش
الشــركات  عمليــات  التقريــر  هــذا  نطــاق  يتضمــن  وال   .2015 ديســمبر 
المالــي  األداء  بيانــات  ذلــك  مــن  ُيســتثنى  ولكــن  للبنــك  الشــقيقة 
الموضحــة فــي الصفحــة 37، وبعــض البيانــات الموضحــة فــي فصــل 
الرعايــة )القــوى العاملــة(. كمــا أشــرنا بــكل وضــوح إلــى نطــاق كل 
مؤشــر فــي التقريــر كمــا هــو وارد فــي الملحــق )ب(. وقــد اعتمــد البنــك 
المبــادئ  علــى  التقريــر  لهــذا  إعــداده  فــي  لالســتثمار  الســعودي 
التوجيهيــة واإلفصاحــات المعياريــة للقطــاع المالــي اإلصــدار الرابــع 
يتضمــن  حيــث   ،)GRI-G4( التقاريــر  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة  مــن 
الملحــق )أ( فهــرس محتــوى اإلصــدار الرابــع مــن المبــادرة العالميــة 

إلعداد التقارير الذي تم على أساسه إعداد هذا التقرير. 

نبذة حول التقرير
GRI G4-17
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جدول المحتويات

نهجنا في إدارة االستدامة
يتحــّدد نهجنــا فــي إدارة االســتدامة مــن خــالل الركائــز الخمســة التــي يقــوم عليهــا إطــار عملنــا 

في مجال االستدامة والتي ترتكز بدورها على المبادئ اإلسالمية لإلدارة والحوكمة الرشيدة.

النمو )التطور( 
يعنــي مصطلــح النمــو "اســتمرار الحيــاة" و"االزدهــار". ويشــير فــي اللغــة العربيــة إلــى تغير إيجابــي. وفي 
إطــار إدارة االســتدامة من ِقبل البنك الســعودي لالســتثمار، يتجّســد مفهوم النمو بالجهــود المبذولة 
فــي ســبيل تحقيــق االســتقرار والنمــو االقتصادي/المالــي، واســتحداث خدمــات ومنتجــات ذات جــودة 
عاليــة وســهلة الوصــول، فضــاًل عــن تعزيــز األداء المالــي على نحٍو مســتدام. كما ُيجّســد النمــو التطّور 

المستدام وسهل الوصول وذي النطاق الشامل الذي يضم البنك ومساهميه في آٍن واحد.

التكليف )المسؤولية( 
يعنــي مصطلــح "التكليــف" الخضــوع للمســاءلة وامتــالك روح المســؤولية، وذلــك يشــمل اّتبــاع 
البنــك الســعودي لالســتثمار لممارســات بنكيــة مســؤولة وااللتــزام بالســلوكيات األخالقيــة 

واّتخاذ التدابير التي تضمن حفظ حقوق العمالء ووالئهم.

الرعاية )القوى العاملة(
يشــير مصطلــح "الرعايــة" إلــى إقامــة عالقــات قويــة بيــن األفــراد. ويبــذل البنــك جهــودًا حثيثــة 
لبــث روح العمــل الجماعــي بيــن الموظفيــن ليكونــوا بمثابــة العائلــة الواحــدة، وذلــك ســعيًا 
الشــمولية واالحتــرام وتنميــة مواهبهــم والمحافظــة علــى حقــوق  لتجســيد مفهومــي 

اإلنسان.

الحفظ )حماية البيئة(
يشــمل "الحفــظ" االســتخدام المســتدام للموارد الطبيعيــة من قبــل المجتمعات المحلية. ويتجســد 
الحفــاظ علــى البيئــة مــن قبــل البنــك فــي القــرارات التــي يتخذهــا بخصــوص االســتثمارات التــي يدخــل 
فيهــا أو القــروض التــي يمنحهــا، باإلضافــة إلــى جهــوده المبذولــة فــي الحد مــن االنبعاثــات والنفايات 

وخفض استهالك الكهرباء والماء والورق في عملياته المباشرة ومع مورديه.

العون )مساعدة اآلخرين(
تعنــي كلمــة "عــون" تقديــم المســاعدة ومــا هــو بمقــدروك لآلخريــن. ويتعلــق مفهــوم العــون 
بمســؤولية البنــك الســعودي لالســتثمار فــي دعــم المجتمعــات المحليــة. كمــا يتضمــن العــون 

استثمارات الزكاة وبرامج االستثمار المجتمعي والشراء المحلي. 

البنك السعودي لالستثمار
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ــرني أن  ــتثمار، يس ــعودي لالس ــك الس ــي البن ــس اإلدارة وموظف ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع نياب
أقدم لكم تقرير االستدامة للبنك لعام 2015م.

حقــق البنــك تقدمــًا كبيــرًا فــي هــذا المجــال خــالل هــذه الســنة، حيــث تــم تعزيــز آليــات 
الحوكمــة لعمليــات االســتدامة، كمــا حقــق شــفافية أعلــى فــي اإلفصــاح وإنجــازات ملموســة 

في أدائه المالي واالجتماعي والبيئي. 

ــى  ــل عل ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي ــة إل ــك الهادف ــة البن ــاعدت سياس ــي، س ــد المال ــى الصعي فعل
ــًا  ــك أرباح ــق البن ــث حق ــة، حي ــة هام ــات اقتصادي ــل تحدي ــي ظ ــدة ف ــة جي ــج مالي ــق نتائ تحقي

جيدة واستمر في توسيع قاعدة عمالئه في مختلف األنشطة. 

ــزة  ــة بجائ ــرة الثاني ــام 2015 وللم ــي ع ــك ف ــاز البن ــد ف ــا، فق ــام بموظفين ــص االهتم ــا يخ ــا فيم أم
أفضــل بيئــة عمــل، كمــا اســتمر البنــك فــي اســتقطاب موظفيــن ســعوديين أكفــاء حيــث زادت 

نسبة السعودة بـ 5٪ وصواًل إلى 83٪ في نهاية العام. 

ــزة  ــات ممي ــم خدم ــى تقدي ــة إل ــته الهادف ــذ سياس ــي تنفي ــام 2015م ف ــالل ع ــك خ ــتمر البن اس
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه تحفيــز نمــو اإلقتصــاد المحلــي، 
ــا  ــام 2015 وبم ــالل الع ــأة خ ــو 3.000 منش ــاع بنح ــذا القط ــي ه ــك ف ــالء البن ــدد عم ــع ع ــث ارتف حي
يمثــل نمــوًا بنحــو 43٪ عــن العــام الســابق، وقــد عمــل البنــك أيضــًا علــى دعــم هــذا القطــاع مــن 
خــالل إدراج تلــك المنشــآت ضمــن المورديــن المعتمديــن للبنــك، حيــث نمــا عــدد مــوردي البنــك 

المحليين بنحو 18٪ خالل هذه السنة.

ــى  ــي إل ــي ترم ــي الت ــا الغال ــداف وطنن ــق أه ــن بتحقي ــن ملتزمي ــي فنح ــد البيئ ــى الصعي ــا عل أم
تحقيــق كفــاءة أعلــى فــي اســتخدام الطاقــة والميــاه والمــوارد الطبيعيــة األخــرى، وهــذا األمــر 
مهــم جــدًا للوطــن والبنــك ومســاهميه ونعمــل بــكل جــد إلنجــاز أهدافنــا الطموحــة فــي هــذا 

المجال. 

عمومــًا فإننــا مقتنعيــن أن الحــرص علــى تنميــة ممارســات االســتدامة ضــروري جــدًا لتعزيــز 
تنافســية البنــك، لــذا فإننــا فخوريــن، بشــكل خــاص، بحصــول البنــك علــى الجائــزة الفضيــة 
ــد للتنافســية المســئولة لعــام 2015 متقدميــن عــن  )المركــز الثانــي( فــي مســابقة الملــك خال
ــدى  ــاس م ــازًا لقي ــرًا ممت ــك مؤش ــر ذل ــام 2014، ويعتب ــي ع ــك ف ــرزه البن ــذي أح ــث ال ــز الثال المرك

التزامنا ونجاح جهودنا في مجال التنمية المستدامة. 

وبمواكبــة ســعي المملكــة الــدؤوب لتســريع عجلــة التنميــة المســتدامة وتعزيــز مركزهــا 
ــي  ــريك المثال ــون الش ــى أن يك ــع إل ــتثمار يتطل ــعودي لالس ــك الس ــإن البن ــًا، ف ــي عالمي التنافس
ــة  ــدة المالي ــى األصع ــل عل ــق أداء أفض ــة لتحقي ــا والخاص ــة منه ــات الحكومي ــة القطاع لكاف

واالقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

 عبداهلل صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

GRI G4-1
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يســرنا أن نقــدم لكــم تقريــر االســتدامة للبنــك الســعودي لالســتثمار للعــام 2015م، حيــث 
ــام،  ــذا الع ــي له ــر المال ــي وغي ــقيه المال ــال بش ــذا المج ــي ه ــك ف ــم أداء البن ــتعرض معك نس

والفرص والتحديات التي نواجهها وأولوياتنا للسنة القادمة وما بعدها. 

يتمحــور مفهــوم االســتدامة فــي البنــك الســعودي لالســتثمار حــول خمســة مبــادئ هــي 
ــة  ــا الطويل ــًا لخططن ــادئ نبراس ــذه المب ــر ه ــون، ونعتب ــظ والع ــة، الحف ــو، الرعاي ــف، النم التكلي
األجــل، كمــا نسترشــد بهــا فــي عملنــا اليومــي، وبمــا أننــا نؤمــن بــأن أحــد مهامنــا األساســية هــو 
ــي  ــتدامة الت ــادئ االس ــاعد مب ــل أن تس ــا نأم ــم فإنن ــق تطلعاته ــى تحقي ــا عل ــاعدة عمالئن مس

نتبناها على االحتفاظ بتركيزنا على تحقيق هذا الهدف.

يتســاءل البعــض عــن ماهيــة العالقــة بيــن تبنــي المبــادئ الخمســة المذكــورة أعــاله وبنــاء عمــل 
تجــاري ناجــح، واإلجابــة أن تلــك المبــادئ تســاعد علــى التواصــل والتالحــم مــع العمــالء بشــكل 
أفضــل ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الــوالء المتبــادل وتعميــق العالقــة والتعامــالت الماليــة، والــذي 
يــؤدي بــدوره إلــى إيــرادات ماليــة أكبــر لــكل األطــراف. كمــا أن تلــك المبــادئ تســاعد علــى إدارة 
ــزز  ــا يع ــة مم ــات الرقابي ــالء والجه ــات العم ــات ومتطلب ــع توقع ــى م ــة تتماش ــر بطريق المخاط

من قيمة البنك.

ــكام  ــادئ وأح ــق مب ــان تطبي ــادرات لضم ــن المب ــد م ــي العدي ــام 2015م، بتبن ــي ع ــك ف ــام البن ق
االســتدامة فــي عملياتــه حيــث تــم إنشــاء لجنــة االســتدامة برئاســة الرئيــس التنفيــذي وعضويــة 
ــي  ــك ف ــى أداء البن ــراف عل ــتدامة لإلش ــات االس ــة بعملي ــن ذوي العالق ــدراء التنفيذيي ــض الم بع
هــذا المجــال. وقــد كان أحــد أول إنجــازات هــذه اللجنــة إصــدار سياســة إجرائيــة لالســتدامة 
تنظــم العمــل وتكــون مرجعــًا لجميــع موظفــي البنــك المعنييــن. كمــا قامــت اللجنــة بوضــع 
أهــداف طموحــة ألدائنــا فــي هــذا المجــال تغطــي جميــع المبــادئ المذكــورة أعــاله وبمــا 

يتناسب مع أهداف البنك االستراتيجية.

ــى  ــاله، فعل ــورة أع ــتدامة المذك ــادئ االس ــق مب ــي تطبي ــًا ف ــًا ملحوظ ــًا تقدم ــك أيض ــق البن حق
صعيــد النمــو يســتمر البنــك فــي التركيــز علــى فهــم وتلبيــة متطلبــات عمالئــه وتوقعاتهــم، 
ــم  ــورة فإنه ــة المتط ــالء المالي ــات العم ــات واحتياج ــاد متطلب ــل ازدي ــي ظ ــى ف ــه حت ــدر أن ونق
يتطلعــون إلــى خدمــات بنكيــة أســهل وأكثــر كفــاءة، لــذا فقــد اتخــذ البنــك رؤيــة أساســية تنــص 
علــى تقديــم أســهل المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات كل عميــل. وفــي ســبيل 
ــة  ــن المرون ــد م ــا المزي ــر لن ــي توف ــة الت ــا الحديث ــخير التكنولوجي ــى تس ــل عل ــك نعم ــق ذل تحقي
فــي تقديــم منتجاتنــا وخدماتنــا، وتســاعد علــى زيــادة الكفــاءة والتنافســية. وفــي هــذا الســياق 
اســتمر البنــك فــي تطويــر خدمــات اإلنترنــت المصرفيــة والهاتــف المصرفــي وزيــادة عــدد أجهزة 
ــغ  ــه يبل ــن عمالئ ــى م ــدل رض ــك مع ــق البن ــى تحقي ــا أدى إل ــدي، مم ــداع النق ــي لإلي ــرف اآلل الص
ــرة. وقــد نمــا عــدد عمــالء المنشــآت  نحــو 93٪ فــي 2015م مــع انخفــاض الشــكاوى بنســبة كبي
 الصغيــرة والمتوســطة بنســبة بلغــت 43٪، كمــا نمــا عــدد عمــالء المصرفيــة الشــخصية بنســبة 
ــا  31٪ بينمــا ارتفــع عــدد عمــالء خدمــات الشــركات بنحــو 13٪ وتؤكــد هــذه األرقــام علــى نجاحن

في تلبية احتياجات عمالئنا.’ 

نعتبــر أن الثقافــة المهنيــة لمؤسســتنا وموظفينــا األســاس الــذي نعتمــد عليــه فــي مواجهــة 
الرعايــة فإننــا نعمــل علــى  التحديــات وتطويــر أســاليب تقديــم خدماتنــا. وبحســب مبــدأ 
اســتقطاب الموظفيــن الذيــن يهتمــون بعملهــم ويضعــون مصلحــة العميــل أواًل ويشــاركون 
بفعاليــة ويقدمــون خدمــة شــاملة، وقــد حقــق البنــك فــي عــام 2015م تحســنًا بنســبة 8٪ فــي 
مــدى رضــى الموظفيــن عــن بيئــة العمــل لتصــل نســبة الرضــى إلــى 82٪ ممــا يــدل علــى نجــاح 

جهودنا في هذا المجال. 

فــي مجــال توطيــن الوظائــف، تركــز اســتراتيجية البنــك على زيــادة عــدد الموظفين الســعوديين 
ــي  ــددة ف ــة متع ــج تدريبي ــك برام ــدم البن ــم يق ــة مهاراته ــزة، ولتنمي ــدرات المتمي ــاب الق أصح
مجــاالت مصرفيــة األفــراد وخدمــات الشــركات والخزينــة وإدارة المخاطــر والعمليــات المصرفية 
حيــث شــارك نحــو 233 موظــف فــي هــذه البرامــج التدريبيــة 30٪ منهــم مــن العنصــر النســائي 
الــذي مثــل نحــو 33٪ مــن الموظفيــن الجــدد خــالل العــام، وبينمــا نحــن فخوريــن بهــذه النتائــج إاّل 

أننا ندرك أنه ال يزال لدينا الكثير من العمل في هذا المجال. 

رسالة من الرئيس التنفيذي
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ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــدة للحف ــة جدي ــام 2015م سياس ــي ع ــك ف ــى البن ــظ، تبن ــدأ الحف ــب مب بموج
للوصــول إلــى أفضــل الممارســات المهنيــة فــي هــذا المجــال الهــام بحيــث تكــون ممارســات 
الحفــاظ علــى البيئــة جــزءًا مــن عملياتنــا اليوميــة إضافــة إلــى زيــادة الكفــاءة فــي اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة، أمــا فيمــا يخــص مبــدأ العــون فقــد ارتفعــت مســاهمة البنــك فــي دعــم 

برامج الرعايــة االجتماعية بنحو 82٪ خالل العام.

أخيــرًا، وبموجــب مبــدأ التكليــف يطمــح البنــك إلــى أن ينظــر إليــه عمــالؤه ومالكــه وموظفــوه 
ــة  ــدق والنزاه ــم الص ــى قي ــة يتبن ــي المملك ــك ف ــل بن ــه أفض ــى أن ــام إل ــكل ع ــع بش والمجتم
واألخــالق الحميــدة والمســئولية، ونعتقــد أن ســعينا لتطبيــق مبــادئ االســتدامة بصــورة شــاملة 
سيســاعدنا علــى تحقيــق هــذه األهــداف، كمــا نعمــل فــي هــذا اإلطــار لزيــادة ثقافــة المجتمــع 
فــي األمــور الماليــة، والتعامــل مــع البنــوك واالســتثمار اآلمــن واالقتــراض المســئول، وعلــى ســبيل 
المثــال فقــد ارتفــع عــدد عمــالء خدمــات صــرف الرواتــب "Easy Pay" إلــى نحــو 135,000 عميــل والتــي 
تمثــل زيــادة بنســبة 180٪ عــن عــام 2014م ، كمــا نقــوم بتعزيــز ثقافــة المجتمــع الماليــة مــن خــالل 
تقديــم نــدوات فــي أماكــن العمــل والجامعــات، والرســائل النصيــة عبــر وســائل االتصــال 
االجتماعيــة وقنــوات فلكــس "Flex call line" وصفحــة مخصصــة علــى موقعنــا، وسنســتمر فــي 
ســعينا إليجــاد طــرق جديــدة لتطبيــق أفضــل الممارســات المصرفيــة فــي مجــاالت االســتثمار 

واإلقراض.

ــاد  ــعينا الج ــد أن س ــه، ونعتق ــى تأسيس ــًا عل ــن عام ــرور أربعي ــي 2016/6/23م بم ــك ف ــل البن يحتف
لتحســين حيــاة عمالئنــا وموظفينــا ومالكنــا والمجتمــع بشــكل عــام ســيضعنا علــى الطريــق 

الصحيح للنجاح في عقدنا الخامس إن شاء اهلل. 

 مساعد بن محمد المنيفي
الرئيس التنفيذي
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أبــرز  البنــك الســعودي لالســتثمار أحــد  يعــد 
نجاحــًا  حّققــت  التــي  الماليــة  المؤسســات 
كبيــرًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة 
تصــل إلــى مــا يقــارب 40 ســنة، وذلــك مــن خــالل 
48 فرعــًا و12 قســمًا للســيدات موزعيــن فــي 
البنــك  وينــدرج  المملكــة.  أنحــاء  جميــع 
ــركات  ــة ش ــن قائم ــتثمار ضم ــعودي لالس الس
المســاهمة المســجلة فــي الســوق الماليــة 
ــى 10.355  ــل إل ــوقية تص ــة س ــعودية، بقيم الس
مليــون ريــال ســعودي وإجمالــي أصــول بقيمــة 

93.634 مليون ريال سعودي لعام 2015.

مصرفيــة  تقليديــة  منتجــات  البنــك  ويقــدم 
والمؤسســات.  لألفــراد  وخدمــات  وتجاريــة 
القطاعــات  تقــدم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
المســؤولة عن الخدمــات المصرفية الشــخصية 
والخاصــة بالشــركات كل مــن خدمــات الودائــع 
والقــروض والمنتجــات االئتمانيــة األخــرى لألفــراد 
الحجــم  ومتوســطة  صغيــرة  والمنشــآت 

وعمالء الشركات والمؤسسات. 

المصرفيــة  الخدمــات  صعيــد  وعلــى 
البنــك تمويــاًل للشــركات  للشــركات، يقــدم 
الصناعيــة  والقطاعــات  الحكوميــة  شــبه 
تمويليــة  منتجــات  إلــى  باإلضافــة  الخاصــة، 
ــادرات  ــادة الص ــواردات وزي ــهيل ال ــة لتس تجاري
ضمــن  البنــك  يقــدم  كمــا  الســعودية. 
الخدمــات المقّدمــة علــى مســتوى األفــراد 
ــع  ــة م ــة ومتوافق ــات تقليدي ــات وخدم منتج
إنشــاء  ضمنهــا  مــن  اإلســالمية،  الشــريعة 
والحلــول  المرابحــة  واســتثمارات  الحســابات 

التمويلية الشخصية. 

وإضافــًة إلــى ذلــك، يضــم نطــاق خدمــات البنــك 
الشــامل كل مــن خدمــات ومنتجــات الخزينــة 
ويقــدم  المؤسســية.  المصرفيــة  والخدمــات 
قطــاع الخزينــة خدمــات األســواق الماليــة وإدارة 
ــرى  ــة أخ ــات خزين ــب خدم ــى جان ــتثمارات إل االس
وتقديــم  األجنبيــة  العمــالت  صــرف  مثــل 
للعمــالء. والهيكليــة  المشــتقة  المنتجــات 
ناجحــة  مشــتركة  مشــاريع  أقمنــا  وكذلــك، 
وشــركات تابعــة لتقديــم خدمــات فــي مجــاالت 
وتــداول  االســتثمارية،  المصرفيــة  األعمــال 
وتمويــل  والتأجيــر،  األصــول،  وإدارة  األســهم، 
الرهونــات، وبطاقــات االئتمــان، وخدمــات الدفــع. 
مملوكــة  واحــدة  تابعــة  شــركة  نمتلــك  كمــا 
كليــًا؛ وهــي "االســتثمار كابيتــال" والتــي تقــدم 
خدمــات وســاطة ومنتجــات اســتثمارية وخدمات 
ــك،  ــة للبن ــركات الزميل ــركات.أما الش ــل الش تموي
ــالك  ــعودية وأم ــبرس الس ــكان إكس ــي أمري فه

العالمية واوركس السعودية للتأجير التمويلي. 

نبذة موجزة حول البنك السعودي لالستثمار
الفصل األول - البنك السعودي لالستثمار

المحفظة   من  قبل شرائح العمل
)٪ إجمالي األصول(

 ٪0.42
إدارة األصول والوساطة

 ٪30.73
الخزينة

٪26.67 
 الخدمات
 المصرفية
الشخصية

 ٪42.18
الخدمات المصرفية 

للشركات

 48
فرع، بما في ذلك 12 قسم للسيدات

60.0 مليار 
حجم اإلقراض

70.3 مليار 
ودائع العمالء 

260,694
عدد العمالء

2.4 مليون 
االستثمار في المجتمع

1,747
عدد الموظفين

1.3 مليار
صافي الدخل

رؤيتنا
تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة لكل عميل من عمالئنا.

رسالتنا 
تجاه عمالئنا

نجعــل المصرفيــة ســهلة لتالئــم كل   •
عميل من عمالئنا.

ــاوب،  ــف، والتج ــة، والتكي ــم بالمرون نتس  •
لتقديم ما يالئمهم.

نســتمع لعمالئنــا، نتفهــم احتياجاتهم   •
ورغباتهم، للتحسين والتطوير.

تجاه موظفينا
نقدر األفكار، والطموحات، والمبادرات.  •

األفضــل،  لتقديــم  موظفينــا  نمكــن   •
وما هو فوق المتوقع.

وندعــم  الفرديــة  المســاهمات  نقــدر   •
تطويرها.

نعــزز روح الفريــق، كــي نقــدم جميعــًا   •
حلواًل ذكية.

GRI G4-65
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النتائح – القيمة التي نضيفها المخرجات – ماذا نقدممدخالت – المصادر المستخدمة

المنتجات والخدماتتدفق المالأنشطة العمل

المنشآت األفراد
الصغيرة 

والمتوسطة

المؤسسات الشركات
المالية والبنوك

مؤسسات 
سيادية

أموال ورأس المال المستلم من   •

المستثمرين 
ودائع مقدمة من العمالء  •

الموظفون ذوي المهارات   •

والمعرفة 
االلتزام بالقيم المشتركة للنمو   •

والتكليف والرعاية والحفظ 
والعون

فروع وملكيات أخرى  •

أجهزة الصراف اآللي  •

معدات وأنظمة تكنولوجيا   •

المعلومات 
منتجات ومنصات رقمية  •

طاقة وماء ومواد استهالكية   •

من ورق وخالفه

المبالــغ  توفيــر مــكان آمــن لحفــظ 
وإدارتهــا واســتثمارها  النقديــة 

يقوم البنك السعودي لالستثمار 
بإدارة أموال مساهميه وقبول ودائع 

العمالء وتسهيل الدفع واالستثمارات 
عبر منصات للمعامالت المصرفية 
ويترّتب عن ذلك التزامات ندفعها 

كفوائد ونمنح قروض

فوائد مدفوعة للمودعين والممولين  •

إيرادات متولدة عن المساهمين  •

استثمارات منبثقة بالنيابة عن العمالء  •

إيرادات للمساهمينحسابات جارية وحسابات على المكشوف  •
إيجاد سبل عيش محسنة نتيجة   •

للفوائد المحصلة من خالل ودائع 
العمالء 

النمو االقتصادي وفرص العمل   •
عبر عمليات البنك المباشرة 

وسالسل اإلمداد 
الرواتب والمزايا التي تقدم   •

للموظفين الذين يسهمون في 
إنماء اقتصادهم المحلي كعمالء 

ودافعي ضرائب
رضا الموظف وإشراكه في العمل   •

النمو االقتصادي وفرص العمل   •
المدفوعة بعوامل مثل تقديم 

قروض للمنشآت الصغيرة وعمالء 
الشركات وتوفير سبل الوصول 

إلى السوق للعمالء واستقطاب 
استثمار أجنبي مباشر

المساهمة في األموال الوطنية   •
من خالل دفع الضرائب وتحصيلها

كفاءة النظام المالي واستقراره   •
بفضل المشاركة في األسهم 

وأسواق رأس المال المقترض
االرتقاء بمستوى الخدمات المالية   •

والمهارات والمعارف ذات الصلة 
عبر التنمية الوطنية للموظف

تثقيف وتمكين مالي   • 
 محسن عبر مبادرات بناء 

الوعي وثقافة العميل
ثقة أصحاب المصلحة في عالمتنا   •

التجارية وسمعتنا 
اآلثار البيئية للعمليات المباشرة   •

والتي تشمل بشكل رئيسي 
انبعاثات الغاز الدفيئة والنفايات 

واآلثار غير المباشرة عبر قرارات 
اإلقراض واالستثمار

منتجات االستثمار والودائع والمدخرات

الدفع عبر الهاتف الجوال والكترونيا

الوصول إلى األسواق المالية العالميةخدمات تجارية ووسائط أسهم

إدارة النقد وأنظمة الدفع والخدمات التجارية الدولية

يقوم البنك السعودي لالستثمار تقديم التمويل للمشتريات والنمو
بإقراض العمالء مبلغًا ماليًا ضمن 

مستوى قابلية المخاطر المحدد في 
البنك بحيث تولد تلك األصول عوائد 

مجدية للبنك. 

الحصول على دخل من الفائدة المترتبة  •

على المقترضين
الدخل الصادر عن رسوم أنشطة اإلقراض  •

قروض سكنية 
ومركبات وتمويل 

أصول وقروض 
شخصية 

وبطاقات ائتمانية

قروض العمل وتمويل الملكية التجارية

األصول واإليجار التمويلي وتمويل المورد والتمويل التجاري 
وحلول رأس المال العامل

أسواق رأس المال العالمية

إقراض بين البنوك والشركات الضخمة

يقدم البنك السعودي لالستثمار تقديم دعم مالي وتجاري
نصائح لألفراد والمنشآت وخدمات 

استشارية وبحثية في االستثمار.

الدخل الصادر عن رسوم   • 

الخدمات االستشارية
مصرفيــة  خدمــات 
واستشــارية  خاصــة 
فــي شــؤون الثــروات 
وذلك يشــمل تقديم 
والنصائــح  المشــورة 
ــار  ــي االستثـمـــ فـــــ

والودائــع

مدراء العالقة والدعم

يقوم البنك السعودي لالستثمار إدارة المخاطر التجارية والمالية
بإستخدام أدوات التحوط المناسبة 

لتذليل مخاطر السوق وتذبب الفائدة 
والعمالت والسلع.

دخل العموالت  •

اإليرادات التجارية  •
تحوط سعر الصرف للعمالت األجنبية

تحوط سعر الفائدة والتضخم

GRI G4-4 GRI G4-8
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النتائح – القيمة التي نضيفها المخرجات – ماذا نقدممدخالت – المصادر المستخدمة

المنتجات والخدماتتدفق المالأنشطة العمل

المنشآت األفراد
الصغيرة 

والمتوسطة

المؤسسات الشركات
المالية والبنوك

مؤسسات 
سيادية

أموال ورأس المال المستلم من   •

المستثمرين 
ودائع مقدمة من العمالء  •

الموظفون ذوي المهارات   •

والمعرفة 
االلتزام بالقيم المشتركة للنمو   •

والتكليف والرعاية والحفظ 
والعون

فروع وملكيات أخرى  •

أجهزة الصراف اآللي  •

معدات وأنظمة تكنولوجيا   •

المعلومات 
منتجات ومنصات رقمية  •

طاقة وماء ومواد استهالكية   •

من ورق وخالفه

المبالــغ  توفيــر مــكان آمــن لحفــظ 
وإدارتهــا واســتثمارها  النقديــة 

يقوم البنك السعودي لالستثمار 
بإدارة أموال مساهميه وقبول ودائع 

العمالء وتسهيل الدفع واالستثمارات 
عبر منصات للمعامالت المصرفية 
ويترّتب عن ذلك التزامات ندفعها 

كفوائد ونمنح قروض

فوائد مدفوعة للمودعين والممولين  •

إيرادات متولدة عن المساهمين  •

استثمارات منبثقة بالنيابة عن العمالء  •

إيرادات للمساهمينحسابات جارية وحسابات على المكشوف  •
إيجاد سبل عيش محسنة نتيجة   •

للفوائد المحصلة من خالل ودائع 
العمالء 

النمو االقتصادي وفرص العمل   •
عبر عمليات البنك المباشرة 

وسالسل اإلمداد 
الرواتب والمزايا التي تقدم   •

للموظفين الذين يسهمون في 
إنماء اقتصادهم المحلي كعمالء 

ودافعي ضرائب
رضا الموظف وإشراكه في العمل   •

النمو االقتصادي وفرص العمل   •
المدفوعة بعوامل مثل تقديم 

قروض للمنشآت الصغيرة وعمالء 
الشركات وتوفير سبل الوصول 

إلى السوق للعمالء واستقطاب 
استثمار أجنبي مباشر

المساهمة في األموال الوطنية   •
من خالل دفع الضرائب وتحصيلها

كفاءة النظام المالي واستقراره   •
بفضل المشاركة في األسهم 

وأسواق رأس المال المقترض
االرتقاء بمستوى الخدمات المالية   •

والمهارات والمعارف ذات الصلة 
عبر التنمية الوطنية للموظف

تثقيف وتمكين مالي   • 
 محسن عبر مبادرات بناء 

الوعي وثقافة العميل
ثقة أصحاب المصلحة في عالمتنا   •

التجارية وسمعتنا 
اآلثار البيئية للعمليات المباشرة   •

والتي تشمل بشكل رئيسي 
انبعاثات الغاز الدفيئة والنفايات 

واآلثار غير المباشرة عبر قرارات 
اإلقراض واالستثمار

منتجات االستثمار والودائع والمدخرات

الدفع عبر الهاتف الجوال والكترونيا

الوصول إلى األسواق المالية العالميةخدمات تجارية ووسائط أسهم

إدارة النقد وأنظمة الدفع والخدمات التجارية الدولية

يقوم البنك السعودي لالستثمار تقديم التمويل للمشتريات والنمو
بإقراض العمالء مبلغًا ماليًا ضمن 

مستوى قابلية المخاطر المحدد في 
البنك بحيث تولد تلك األصول عوائد 

مجدية للبنك. 

الحصول على دخل من الفائدة المترتبة  •

على المقترضين
الدخل الصادر عن رسوم أنشطة اإلقراض  •

قروض سكنية 
ومركبات وتمويل 

أصول وقروض 
شخصية 

وبطاقات ائتمانية

قروض العمل وتمويل الملكية التجارية

األصول واإليجار التمويلي وتمويل المورد والتمويل التجاري 
وحلول رأس المال العامل

أسواق رأس المال العالمية

إقراض بين البنوك والشركات الضخمة

يقدم البنك السعودي لالستثمار تقديم دعم مالي وتجاري
نصائح لألفراد والمنشآت وخدمات 

استشارية وبحثية في االستثمار.

الدخل الصادر عن رسوم   • 

الخدمات االستشارية
مصرفيــة  خدمــات 
واستشــارية  خاصــة 
فــي شــؤون الثــروات 
وذلك يشــمل تقديم 
والنصائــح  المشــورة 
ــار  ــي االستثـمـــ فـــــ

والودائــع

مدراء العالقة والدعم

يقوم البنك السعودي لالستثمار إدارة المخاطر التجارية والمالية
بإستخدام أدوات التحوط المناسبة 

لتذليل مخاطر السوق وتذبب الفائدة 
والعمالت والسلع.

دخل العموالت  •

اإليرادات التجارية  •
تحوط سعر الصرف للعمالت األجنبية

تحوط سعر الفائدة والتضخم

GRI G4-4 GRI G4-8
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الملكية 

ــة  ــوق المالي ــي الس ــة ف ــة مدرج ــاهمة عام ــركة مس ــو ش ــتثمار ه ــعودي لالس ــك الس البن
الســعودية. ويمتلــك المســاهمون 90٪ مــن األســهم المدرجــة، بينمــا يمتلــك المســاهمون 

األجانب 10٪ من األسهم.

المساهمين

GRI G4-56

 مساهمون سعوديون
٪39.63

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

٪17.26

المؤسسة العامة للتقاعد 
٪17.32

شركة سعودي أوجيه 
المحدودة

٪8.59

 جي بي مورغان الدولية 
المالية المحدودة 

٪7.50

بنك مزوهوالبنك األهلي التجاري ٪7.20

٪2.50
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ــة الركيــزة األساســية  ال تمثــل الحوكمــة الفعَّ
اســتراتيجيتنا  لتحقيــق  إليهــا  نســتند  التــي 
تتســم  عمليــة  نتائــج  تحقيــق  ودعــم 
بالمســؤولية واألخالقيــة واالســتدامة. كمــا 
الرشــيدة  المؤسســية  الحوكمــة  تســاعدنا 
فــي ضمــان اتخــاذ قــرارات جيــدة والعمــل 

بفعاليــة أكبر والحد من المخاطر. 

يقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة المكــون مــن 
تنفيذييــن  وغيــر  مســتقلين  أعضــاء  تســعة 
مســؤولية وضــع اتجاهــات البنــك الســعودي 
لالســتثمار واســتراتيجيته وأهدافــه الماليــة إلــى 
لألهــداف  وفقــًا  األداء  علــى  اإلشــراف  جانــب 
المقــررة. وتمنــح هيكليــة الحوكمــة فــي البنــك 
الســعودي لالســتثمار مجلــس إدارتــه القــدرة 
علــى رصــد المخاطــر والفــرص الناشــئة عــن 
ــس  ــوم مجل ــك، يق ــى ذل ــة إل ــطتنا. وإضاف أنش
بالمتطلبــات  االمتثــال  مــدى  بمراقبــة  اإلدارة 
القانونيــة والتشــريعية والسياســات الداخليــة 

والمعايير األخالقية. 

هــذا وترفــع خمســة لجــان تقاريرهــا إلــى مجلس 
ــة  ــة ولجن ــة التنفيذي ــي: اللجن ــرة، وه اإلدارة مباش
الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة إدارة المخاطــر 
ــة.  ــق والمراجع ــة التدقي ــرعية ولجن ــة الش واللجن
ــة  ــرة ثالث ــس اإلدارة لفت ــاء مجل ــن أعض ــم تعيي يت

ســنوات مــن قبــل مســاهمي البنك. ويتــم تقييم 
أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عنه بشــكل 

سنوي من خالل عملية التقييم الذاتي. 

بجميــع  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  ويلتــزم 
لمعاييــر  وفقــًا  المقــررة  الحوكمــة  متطلبــات 
العربــي  النقــد  ومؤسســة   )3( بــازل  اتفاقيــة 
الســعودي وهيئــة الســوق المالــي. ولمزيــد مــن 
المعلومــات حــول أعضــاء مجلــس اإلدارة، يرجــى 
ــنوي  ــا الس ــن تقريرن ــة 5 م ــى الصفح ــالع عل االط

لعام 2015 وزيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

www.saib.com.sa/ar/content/أعضاء-مجلس-اإلدارة

مســؤولية  الحوكمــة  عــام  مديــر  يتولــى 
الحوكمــة في البنك علــى المســتوى التنفيذي. 
ويســاعد لجان مجلــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
والخدمــات  األعمــال  مــدراء  مــن  والعديــد 
ــراف  ــؤولية اإلش ــون مس ــن يتول ــاندة الذي المس
واإلدارة اليوميــة للمخاطــر الرئيســية التي تواجه 
عملنــا. لمزيــد مــن المعلومــات حــول فريــق 
الموقــع  زيــارة  يرجــى  البنــك،  فــي  اإلدارة 

اإللكتروني التالي:
www.saib.com.sa/ar/content/الفريق-التنفيذي

مكافآت المدراء

المــدراء مــع  تــم تصميــم برامــج مكافــآت 
األخــذ بعيــن االعتبــار تقديــم حوافــز تتماشــى 
مــع مســتوى تحمــل المخاطــر المأمــون الــذي 
تــّم اّتخــاذ المخاطــر وفقــًا لــه. يقــوم مجلــس 
مــن  األقصــى  الحــد  بتحديــد  أواًل  اإلدارة 
ــة  ــوم لجن ــم تق ــن ث ــرة وم ــآت المتوف المكاف
الترشــيحات والمكافــآت بعــد ذلــك بتحديــد 
المكافــآت الســنوية لألفــراد مــن اإلدارة العليــا 
الرجــوع. ويعمــل  مــع مراعــاة تطبيــق حــق 
البنــك علــى تطبيــق شــرط حــق الرجــوع بحيــث 
المكافــآت  دفعــات  فائــض  اســترجاع  يتــم 
ــد  ــًا عن ــًا أو كلي ــح جزئي ــم تمن ــا ل ــال أنه ــي ح ف
ممارســات  وتلتــزم  اســتحقاقها.  موعــد 
مؤسســة  بأحــكام  التنفيذيــة  المكافــآت 
تتعلــق  التــي  الســعودي  العربــي  النقــد 
بإجــراءات التعويــض والمبــادئ الصــادرة عــن 
لممارســات  المالــي  االســتقرار  منتــدى 
التعويــض العادلــة. كمــا يقــوم البنــك بإجــراء 
ــك.  ــن ذل ــق م ــتقل للتحق ــنوي مس ــم س تقيي
الحوكمــة  عمــل  إطــار  علــى  لالطــالع 
المؤسســّية، ُيرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي 

التالي:
www.saib.com.sa/ar/content/حوكمة-الشركات

الحوكمة المؤسسية

GRI G4-34
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الرئيس التنفيذي رئيس إدارة أمن المعلومات

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس المراجعة الداخلية 

رئيس إدارة المخاطر
المدير العام 

للخدمات المصرفية 
للشركات

المدير العام 
للشركات الشقيقة   

مدير عام 
الحوكمة

رئيس االستثمار 
والخزينة

المدير العام 
للخدمات المصرفية 

الشخصية

رئيس اإلدارة المالية

رئيس العمليات 

المدير العام 
للعمليات

 المدير العام 
للموارد البشرية

المدير العام لضمان 
الجودة والخدمات

رئيس إدارة االلتزام

رئيس إدارة التخطيط 
االستراتيجي

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية لجنة الشرعيةلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة المخاطر

الهيكل التنظيمي

لجنة االلتزام

GRI G4-34

لجنة المراجعة
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٪82
زيادة في االستثمار 

المجتمعي

إعداد نظام جديد لمراقبة 
االحتيال

٪7
انخفاض في معدل 

الدوران الوظيفي لإلناث

 إعداد 

سياسة بيئية

٪31
زيادة في عمالء الخدمات 

المصرفية الشخصية

٪26
زيادة في المعامالت 

الكلية

إطالق شبكة التواصل 
المؤسسي االجتماعي 

للموظفين 

"Yammer"

٪18
زيادة في عدد الموردين 

المشاركين

 تأسيس 

سياسة ولجنة 
االستدامة

تقديم أربعة جلسات 
للتوعية بشأن الثقافة 

المالية

٪5
زيادة في السعودة 

 الحصول على التقدير 
 من معهد مكان 

العمل المميز 

 Great Place(
)to Work

 إطالق

بطاقة السفر

 ٪43
زيادة في عمالء المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة

برنامج التوعية 
حول أمن المعلومات 

للموظفين والعمالء

٪8
زيادة في رضا الموظف

الثانيــة  بالمرتبــة  بتكريمــه  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  يفخــر 
ــام  ــؤولة لع ــية المس ــد للتنافس ــك خال ــزة المل ــي جائ ــة ف الفضي
إدارة االســتدامة؛ حيــث تمنــح  2015، وذلــك عــن ممارســاته فــي 
أهدافهــا  تتعــدى  التــي  للشــركات  التقديريــة  الجائــزة  هــذه 
المســؤولية  ممارســات  علــى  لُترّكــز  الخيريــة  المبــادرات 
االجتماعيــة وتضعهــا فــي صميــم اســتراتيجيات أعمالهــا مثــل 
التجاريــة  العالمــة  وتعزيــز  الربحيــة  وتحســين  النمــو  تحفيــز 
المصلحــة  أصحــاب  مــع  المشــاركة  وتعميــق  والســمعة 
الرئيســيين. وقــد قــام البنــك الســعودي لالســتثمار بالمشــاركة 
ــل  ــتطالع مفص ــم اس ــالل تقدي ــن خ ــزة م ــل للجائ ــل التأه ــن أج م
ــا االجتماعيــة والبيئيــة ضمــن  بهــدف إظهــار نظرتــه حيــال القضاي
كافــة عملياتــه الرئيســية؛ حيــث جــرى تحليــل إلجابــات االســتطالع 
مــن خــالل إطــار عمــل ومنهجيــة تقييــم معتــرف بهــا عالميــًا، 
ــى  ــاركة عل ــركات مش ــالث ش ــل ث ــل أفض ــك تحص ــى ذل ــاًء عل وبن

هــذه الجائزة المرموقة.

أبرز المحطات في عام 2015
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األفــراد  لتمكيــن  البنــك  فــي  نســعى 
والمؤسســات من توظيــف األموال بشــكل واٍع 
األشــخاص  علــى  بالمنفعــة  تعــود  وبطــرق 
بالتنميــة  االرتقــاء  جانــب  إلــى  والبيئــة، 
المســتدامة في المملكــة العربية الســعودية. 
تحفيــز  فــي  هامــًا  دورًا  البنــك  يــؤدي  كمــا 
المجتمعــات علــى النمــو واالســتقرار. وإننــا على 
لتمويــل  توظــف  األمــوال  هــذه  بــأن  ثقــة 
إيجابــًا  ينعكــس  مــا  المســتدام،  االقتصــاد 

وُيحدث فرقًا ملحوظًا في المجتمع كُكل. 

يتمحــور نهجنــا فــي االســتدامة حــول الركائــز 
الخمســة التــي يقــوم عليهــا إطــار االســتدامة، 
والتــي ترتكــز بدورهــا علــى المبــادئ اإلســالمية 
نعمــد  حيــث  الرشــيدة؛  والحوكمــة  لــإلدارة 
مــن خــالل المجــاالت المركزيــة إلــى إشــراك 
سياســتنا  وتشــكيل  المصلحــة  أصحــاب 
ونهجنــا فــي االســتدامة ونســعى أيضــًا إلدارة 
أبــرز القضايــا الجوهريــة وقيــاس أدائنــا ووضــع 
األهــداف والغايــات المســتقبلية. وإضافــة إلــى 
البنــك  تتــرأس لجنــة االســتدامة فــي  ذلــك، 
عمــل  إلطــار  الناجــح  التطبيــق  جهــود 
الســعودي  البنــك  فــي  المقــرر  االســتدامة 

لالستثمار.

نهجنا في إدارة االستدامة
الفصل الثاني 
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يمثــل إطــار عمــل االســتدامة فــي البنــك النهــج المتكامــل الــذي 
يتبنــاه لجعــل أنشــطته أكثــر اســتدامة. وقــد عمــد البنــك إلــى تحديــد 
خمســة ركائــز لهــذا اإلطــار وذلــك لتنظيــم نهجنــا المســتند إلــى 

المبادئ اإلسالمية لإلدارة والحوكمة الرشيدة

إطار عمل االستدامة

النموالركائز
)التطور(

التكليف
)المسؤولية(

الرعاية
)القوى العاملة(

الحفظ
)حماية البيئة(

العون
)مساعدة اآلخرين(

المرجع

يعني مصطلح "النمو" التعريف
استمرار الحياة واالزدهار. 
ويشير في اللغة العربية 

إلى تغير إيجابي. وفي إطار 
إدارة االستدامة من ِقبل 

البنك السعودي لالستثمار، 
يتجّسد مفهوم النمو 
بالجهود المبذولة في 

سبيل تحقيق االستقرار 
والنمو االقتصادي/المالي، 

واستحداث خدمات 
ومنتجات ذات جودة عالية 
وسهلة الوصول، فضاًل عن 

تعزيز األداء المالي على نحٍو 
مستدام. كما ُيجّسد النمو 

التطّور المستدام وسهل 
الوصول وذي النطاق 

الشامل الذي يضم البنك 
ومساهميه في آٍن واحد.

يعني مصطلح "التكليف" 
الخضوع للمساءلة 

وامتالك روح المسؤولية. 
وذلك يشمل اّتباع البنك 

السعودي لالستثمار 
لممارسات بنكية مسؤولة 

واالمتثال بالسلوكيات 
األخالقية واّتخاذ التدابير 

التي تضمن حفظ حقوق 
العمالء ووالئهم.

يشير مصطلح "الرعاية" 
إلى إقامة عالقات قوية 
بين األفراد. ويبذل البنك 

جهودًا حثيثة لبث روح 
العمل الجماعي بين 

الموظفين ليكونوا بمثابة 
العائلة الواحدة، وذلك 

سعيًا لتجسيد مفهومي 
الشمولية واالحترام 

وتنمية مواهبهم 
والمحافظة على حقوق 

اإلنسان.

يشمل "الحفظ" 
االستخدام المستدام 

للموارد الطبيعية من قبل 
المجتمعات المحلية. 

ويتجسد الحفاظ على 
البيئة من قبل البنك في 

القرارات التي يتخذها 
بخصوص االستثمارات التي 

يدخل فيها أو القروض 
التي يمنحها، باإلضافة إلى 

جهوده المبذولة في 
الحد من االنبعاثات 

والنفايات وتقليل 
استهالك الكهرباء والماء 

والورق في عملياته 
المباشرة ومع مورديه.

تعني كلمة "عون" تقديم 
المساعدة وكل ما هو 

بمقدورك لآلخرين. ويتعلق 
مفهوم العون بمسؤولية 
البنك السعودي لالستثمار 

في دعم المجتمعات 
المحلية. كما يتضمن 

العون استثمارات الزكاة 
وبرامج االستثمار 

المجتمعي والشراء 
المحلي. 

إنجازات عام 
2015

إطالق بطاقة السفر.	 
31٪ زيادة في الخدمات 	 

المصرفية الشخصية.
26٪ زيادة في 	 

المعامالت الكلية.
43٪ زيادة في عمالء 	 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

13٪ زيادة في عمالء 	 
الخدمات المصرفية 

للشركات.

135.000 عامل يستفيد 	 
من خدمة الرواتب 

"EasyPay" وزيادة بنسبة 
180٪ تزيد عن عام 2014.

إعداد نظام جديد 	 
لمراقبة االحتيال.

تقديم أربعة جلسات 	 
للتوعية بشأن الثقافة 

المالية.
برنامج حول توعية أمن 	 

المعلومات للموظفين 
والعمالء.

12٪ زيادة في إجمالي 	 
القوى العاملة.

7٪ انخفاض في معدل 	 
الدوران الوظيفي لإلناث.

إطالق شبكة التواصل 	 
المؤسسي االجتماعي 

."Yammer" للموظفين
5٪ زيادة في السعودة	 
الحصول على التقدير 	 

من معهد "مكان 
 Great( العمل المميز

.)Place to Work
8٪ زيادة في رضا 	 

الموظف.

وضع سياسة بيئية.	 
جائزة المسؤولية 	 

المجتمعية للشركات 
ألفضل الممارسات 

البيئية في قمة 
المملكة العربية 

السعودية للمسؤولية 
المجتمعية للشركات

استبدال اإلضاءة. 	 
 LED التقليدية بإضاءة الـ

ألكثر من 300 مصباح 
إضاءة لكل فرع.

تركيب معدات لتوفير 	 
المياه على كافة 

الصنابير والمراحيض.

82٪ زيادة في االستثمار 	 
المجتمعي.

18٪ زيادة في عدد 	 
الموردين المحليين 

المشاركين.
إطالق المبادرة الخيرية 	 

لبرنامج "وااو".
سياسة جديدة إلدارة 	 

المورد وعملية الشراء.

}وتعاونوا على البر 
والتقوى{

}وال تسرفوا إنه ال 
يحب المسرفين{

"كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته..."

}وقل اعملوا فسيرى 
اهلل عملكم ورسوله 

والمؤمنون{

}واهلل يضاعف لمن 
يشاء{

سورة المائدة سورة األعراف حديث نبوي سورة التوبة سورة البقرة
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النموالركائز
)التطور(

التكليف
)المسؤولية(

الرعاية
)القوى العاملة(

الحفظ
)حماية البيئة(

العون
)مساعدة اآلخرين(

المرجع

التزامات 
عام 2016

زيادة قاعدة العمالء 	 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة واألفراد.
توسيع نطاق 	 

القطاعات التي تقدم 
خدمات خاصة بفئة 

الشباب واإلناث.
تقليل عدد شكاوي 	 

العمالء الصادرة عن 
كل مشاركة أو 

معاملة للعميل بنسبة 
10٪ من أداء عام 2015.

زيادة معامالت العميل 	 
بنسبة 15٪ مع التأكيد 

على تعزيز القنوات 
المصرفية االلكترونية 

وتشجيع العمالء 
الستخدام هذه 

القنوات بشكل أفضل 
وذلك لعرض أكبر جزء 

من معامالتنا عبر 
االنترنت. 

دمج مبادئ االستدامة 	 
في عملية اختيار 

االستثمار عبر إعداد 
إجراء شامل وفقًا 
لمعايير استدامة 

محددة وتحقيق نتائج 
استثمار إيجابية.

تطوير نظام عبر االنترنت 	 
إلدارة بيانات االستدامة 

باإلضافة إلى إعداد تقرير 
مرحلي بهدف ضمان 

تقديم معلومات دقيقة 
ومحددة وسريعة ألداء 

االستدامة في جميع 
األوقات. 

مساعدة العمالء في 	 
توظيف المال بطرق 

أفضل من خالل 
تطبيقات مصرفية عبر 

الهاتف بحيث تصبح 
أكثر ديناميكية وقابلة 

للتعديل وتتيح لهم 
وضع حدود للمعاملة 

ومشاهدة البيانات 
اإلحصائية مثل 

اتجاهات اإلنفاق. 

زيادة نسبة الموظفين 	 
الجدد من فئة اإلناث 
بحيث تمثل السيدات 

50٪ من الموظفين 
الجدد الشاغلين 

لمناصب غير إدارية. 
زيادة السعودة في 	 

إجمالي القوى العاملة 
واإلدارة.

تعيين موظفين من 	 
ذوي االحتياجات 

الخاصة لتمثيل 1٪ من 
إجمالي القوى العاملة .

تحقيق زيادة 5٪ عن 	 
عام 2015 في درجة 

استقصاء رضا العميل 
الداخلي

إشراك جميع 	 
الموظفين في رؤيتنا 

ورسالتنا واستراتيجيتنا 
الجديدة وضمان 

إلمامهم بكيفية 
تطبيقها في 

أنشطتهم اليومية عبر 
الخضوع لتدريب 

ابتكاري وتفاعلي 
وجلسات لرفع التوعية.

تثبيت نظام إدارة 	 
المباني في مقراتنا 

المركزية وخمسة 
فروع لتحسين إدارة 

استهالك الكهرباء 
والماء في مرافقنا.

خفض معدل استهالك 	 
الورق لكل موظف.

نشر التوعية بين 	 
الموظفين لتقليل 
النفايات من خالل 

إطالق حملة شاملة.

إجراء تقييم هام 	 
لمبادرات المسؤولية 

المجتمعية للشركات 
في البنك السعودي 
لالستثمار والعمليات 

واآلثار المترتبة ووضع 
استراتيجية جديدة 

لزيادة األثر الناجم عن 
االستثمارات المجتمعية 

للبنك لكل ريال 
سعودي مستثمر فيه.

سياسة واستراتيجية االستدامة
خصصنــا خــالل عــام 2015 وقتــًا جيــدًا لبحــث 
بالبنــك نحــو مكانــة أكثــر  إمكانيــة االرتقــاء 
مالءمــة للهــدف المتمّثــل بتحســين التنميــة 
المســتدامة في المملكــة العربية الســعودية، 
وكانــت نتيجــة تلــك الجهــود أن قمنــا بتحديــد 
األولويــات االســتراتيجية لالســتدامة وتحديــد 
أهــداف لمــدة ثــالث ســنوات لتوجيــه عمليــة 
تطبيــق االســتدامة مــن خــالل الركائز الخمســة 
إلطــار عمــل االســتدامة وبمــا يغطــي كافــة 

المراحل والوظائف في البنك. 

وبعــد االنتهــاء مــن وضــع االســتراتيجية، قــام 
ــة  ــداد سياس ــتثمار بإع ــعودي لالس ــك الس البن
ــار  ــاق إط ــن نط ــة ع ــتدامة خارج ــدة لالس جدي
عمــل االســتدامة المتبــع فــي البنــك؛ حيــث أن 
علــى  يعمــل  لالســتثمار  الســعودي  البنــك 
الصلــة  ذات  االســتراتيجية  األهــداف  تطبيــق 
أثنــاء  وممارســاته  سياســاته  جانــب  إلــى 
تحقيــق  بغيــة  وذلــك  ألنشــطته  تنفيــذه 
المصادقــة  تمــت  وقــد  المرجــوة.  األهــداف 
لجنــة  قبــل  مــن  السياســة  هــذه  علــى 

ــتثمار  ــعودي لالس ــك الس ــي البن ــتدامة ف االس
مطلــع  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  وموافقــة 

يناير 2016.

}وتعاونوا على البر 
والتقوى{

}وال تسرفوا إنه ال 
يحب المسرفين{

"كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته..."

}وقل اعملوا فسيرى 
اهلل عملكم ورسوله 

والمؤمنون{

}واهلل يضاعف لمن 
يشاء{

سورة المائدة سورة األعراف حديث نبوي سورة التوبة سورة البقرة
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البنــك  فــي  االســتدامة  لجنــة  تشــكلت 
الســعودي لالســتثمار فــي ديســمبر 2015 وهــي 
ــؤولة  ــتراتيجية المس ــادة االس ــة الري ــل هيئ تمث
ــي  ــاري وترويج ــي واستش ــذ دور رقاب ــن تنفي ع
عمــل  وإطــار  سياســة  تطبيــق  لدعــم 
ــتثمار  ــعودي لالس ــك الس ــي البن ــتدامة ف االس
ــر  ــه عب ــل ب ــذه والعم ــدء تنفي ــح وب ــكل ناج بش
النتائــج  قيــاس  جانــب  إلــى  المؤسســة 
لجنــة  ومهــام  أهــداف  تكمــن  ومراقبتهــا. 

االستدامة في النقاط التالية:

ــتدامة  ــل االس ــار عم ــة وإط ــف سياس توظي  •
االســتدامة  وأهــداف  وأولويــات 
االســتراتيجية المتفــق عليهــا فــي البنــك 
لتوجيــه  ســعيًا  لالســتثمار  الســعودي 
كافــة  عبــر  االســتدامة  تطبيــق  عمليــة 

مراحل ومهام المؤسسة.
فــي  وتضمينهــا  االســتدامة  دعــم   •
اســتراتيجية البنــك الســعودي لالســتثمار 
اإلداريــة  وأنظمتــه  وإجراءاتــه  وسياســاته 

وأنشطته وثقافته.
تحقيق/دعــم عمليتــي تحديــد وتطبيــق   •
ــة التــي  ــة الفاعلي ــادرات االســتدامة عالي مب

ترتقي بمستوى األداء.

قيــاس األداء واإلبــالغ عنــه داخليــًا وخارجيــًا   •
وتوطيــد حــوار هــادف وذي جــدوى مــع 

أصحاب المصلحة.
االســتدامة  وأهــداف  أولويــات  مراجعــة   •
المتفــق عليهــا وتعديلهــا  االســتراتيجية 
ــرض  ــكل دوري لغ ــاء( بش ــب االقتض )حس
ــا  ــتدامة ومخاطره ــات االس ــر اتجاه تطوي

وفرصها.

ــة  ــس اللجن ــذي دور رئي ــس التنفي ــد الرئي يتقل
للجنــة  إضافييــن  أعضــاء  خمســة  ويعيــن 
شــغل  مــدة  ُيحــدد  كمــا  االســتدامة، 
مناصبهــم. ويتــم اختيــار األعضــاء بنــاء علــى 
ذات  االســتدامة  قضايــا  فــي  خبراتهــم 
أهميــة  ومــدى  التجاريــة  باألعمــال  الصلــة 
بالنســبة  وفرصهــا  االســتدامة  مخاطــر 
لطبيعــة عملهــم أو األقســام التابعــة لهــم. 
يشــغل مديــر االســتدامة المؤسســية فــي 
البنــك الســعودي لالســتثمار منصــب أميــن 

سر اللجنة. 

ــة  ــاء اللجن ــن أعض ــو م ــف كل عض ــم تكلي يت
دعــم  فــي  تكمــن  مزدوجــة  بمســؤوليات 
اســتراتيجة  فــي  وتضمينهــا  االســتدامة 
القســم التابــع إليــه وأنشــطته وثقافتــه، إلــى 
المحــور األساســي  المســاهمة فــي  جانــب 
الســعودي  البنــك  ونتائــج  لالســتدامة 
ُيتوقــع مــن كافــة  لالســتثمار. ومــع ذلــك، 
تحقيــق  فــي  المســاهمة  الــكادر  أعضــاء 
البنــك.  فــي  المقــررة  االســتدامة  أهــداف 
لــإلدارة  تقاريــر  بإعــداد  اللجنــة  تقــوم 
أداء  حــول  اإلدارة  ومجلــس  التنفيذيــة 
تحقيــق  مــدى  مــن  للتأّكــد  االســتدامة 
ــدار  ــاس مق ــبقًا وقي ــّددة مس ــداف المح األه
المّتخــذة  المبــادرات  أحرزتــه  الــذي  التقــّدم 

على أســاس ربع سنوي وسنوي.

لجنة االستدامة
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استجابتناتوقعاتهمكيفية إشراكهمأصحاب المصلحة في البنك

العمالء
على نحو التقريب، تضم قائمة 
عمالئنا 250.000 عميل من عمالء 

الخدمات المصرفية الشخصية، 
إلى جانب ما يزيد عن 10.000 منشأة 

صغيرة و1.400 شركة كبيرة 
تستفيد كلها من الخدمات 

المصرفية للشركات وخدمات 
الخزينة.

الفروع  •
مركز االتصال "فلكس كول"  •

الخدمات المصرفية عبر   •
اإلنترنت )فلكس كليك( 

 واألجهزة المحمولة 
)فلكس توتش(

الموقع اإللكتروني  •
شبكات التواصل االجتماعي  •

مدراء العالقات  •
أبحاث العمالء  •

وحدة صوت العميل  •
وحدة شكاوى العمالء  •

استقصاءات رضا العميل  •
وحدة تثقيف وتوعية العمالء  •

سياسة حماية العميل  •

المنتجات والخدمات المبتكرة   •
وذات الجودة العالية 

خدمة عمالء نوعية على مدار   •
الساعة

الخدمات المصرفية اآلمنة   •
والمتاحة والسهلة

رسوم وأتعاب منصفة   • 
وذات شفافية

الخصوصية  •
االلتزام بأحكام   • 

الشريعة اإلسالمية

خدمة اإلنترنت واألجهزة   •
المحمولة "فلكس" 

مركز االتصال "فلكس كول"  •
برنامج "الحل من أول مكالمة"  •

خدمات فروع على مدار   •
الساعة من خالل أجهزة 

الصراف اآللي التفاعلي
برامج الوالء "وااو" و"أصيل"  •

قواعد السلوك المهني  •
سياسة الخصوصية.  •

االلتزام بأحكام   • 
الشريعة اإلسالمية

تصنيف العمالء  •

الموظفون
أكثر من 1.700 موظف.

استطالع مشاركة الموظفين  •
مجلة البنك السعودي   •

لالستثمار الداخلية
التدريب والتطوير  •

االجتماعات الدورية  •
المراجعات السنوية لألداء  •

مكتب المساعدة   • 
للموارد البشرية

برنامج اقتراحات   • 
الموظفين – "فكرتي" 

برامج التكريم والمكافآت  •
مدونة قواعد السلوك  •

مركز اإلبداع  •
برنامج )يامر( للتواصل   •

االجتماعي 
إعالنات االتصال الداخلي  •

تساوي الفرص والعدالة  •
صحة الموظفين وسالمتهم   •

ورفاهيتهم
إمكانية التواصل المباشر مع   •

اإلدارة مع وجود تجاوب
الرواتب والمنافع التنافسية  •

فرص التدريب   • 
والتطور الوظيفي
فريق إدارة يتسم   • 

بالشفافية والمساءلة 

سياسة الموارد البشرية  •
سياسة شكاوى الموظفين  •

التدريب والتفتيش   • 
على السالمة

استطالع رضا الموظفين  •
برنامج "شكراً"   •

أكاديمية التعلم اإللكتروني  •
أكاديمية البنك السعودي   •

 لالستثمار للتدريب 
في العقيق

خدمة سؤال الموارد البشرية  •
مبادرة وقفات إبداعية  •

المساهمون
يضم البنك السعودي لالستثمار 

المساهمين السعوديين 
ومؤسستين حكوميتين 

سعوديتين وثالث شركات 
خدمات مالية.

الجمعية العامة السنوية  •
اجتماعات مجلس اإلدارة  •

التقارير السنوية والنصف   •
سنوية والربع سنوية

فريق عالقات المساهمين  •
آلية التعامل مع الشكاوى  •

الربحية والنمو  •
العوائد المالية القوية   •

والمستدامة
السمعة الممتازة للبنك  •

الحوكمة المؤسسية   •
السليمة

التواصل بشفافية   •
االمتثال باألنظمة واللوائح  •

اإلدارة القوية للمخاطر  •

نمو صافي الدخل   •
التطوير المستمر إلطار عمل   •

حوكمة الشركات 
تعزيز قدرات إدارة المخاطر  •

الحقوق األساسية  •
مستحقات األرباح الموزعة  •

حقوق التصويت  •

نحــن نــدرك تمامــًا أّن نجاحنــا كمؤسســة يرتبــط بشــكل كبيــر بفهــم اهتمامــات أصحــاب المصلحــة 
ــة  ــاب المصلح ــع أصح ــل م ــن للتواص ــل جاهدي ــك نعم ــي البن ــا ف ــا. وإّنن ــتجابة له ــك واالس ــي البن ف
ــم  ــم توقعاته ــا فه ــنى لن ــى يتس ــتمر حت ــاء والمس ــوار البّن ــالل الح ــن خ ــن م ــن والخارجيي الداخليي

بشكل أفضل وضمان إضافة قيمة لكافة أصحاب المصلحة من خالل كافة أنشطتنا.

أصحاب المصلحة في البنك

GRI G4-24 GRI G4-25 GRI G4-26 GRI G4-27



27تقرير االستدامة لعام 2015

مجموعات البيئة
ُتعتبر البيئة صاحب مصلحة 

صامت يجب أخذها بعين االعتبار 
وحمايتها من أجل ضمان 

عمليات طويلة األمد ومستدامة 
تعمل مجموعات البيئة كممثل 

الحتياجات البيئة.

المشاركة في مشاريع   •
مع مختلف المنظمات غير 
الحكومية المهتمة بالبيئة. 

تقارير االستدامة السنوية   •
التي تنشر بيانات األداء البيئي

تخفيض النفايات واالنبعاثات   •
إلى الحد األدنى

ترشيد استهالك الموارد   •
 المحدودة )الطاقة، 

المياه، الورق(
تحسين عمليات قياس   •

استهالك الموارد
دمج المعايير البيئية في   •

المشاريع الممولة 
واالستثمارات وفي تحديد 

الموردين المؤهلين

خفض استهالك   • 
المياه والكهرباء

مبادرة إعادة التدوير  •
تخفيض الطباعة   •

فهرسة الوثائق الكترونيًا  •
تمويل المبادرات لحماية البيئة   •

في المجتمع

الجهات التنظيمية
يخضع البنك السعودي 

لالستثمار لتنظيم وإشراف 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

وهيئة السوق المالية ووزارة 
التجارة والصناعة.

التواصل عبر الخطابات والبريد   •
اإللكتروني

االجتماعات والزيارات الميدانية  •
تقديم التقارير بشكل   •

منتظم
المشاركة في المبادرات   •

والحمالت الحكومية

االلتزام بالسياسات واللوائح  •
تقديم تقارير اإلفصاح   • 

لكل مشروع
تطبيق أفضل   • 

الممارسات المصرفية
االستثمار في مبادرات   • 

توعية وتثقيف العمالء 
)التعليم المالي(

حماية العميل  •
المواءمة مع االستراتيجية   •

الوطنية السعودية

خطة االلتزام المفصلة للبنك   •
السعودي لالستثمار للسنة 
التي تم اإلشراف عليها من 

قبل لجنة المراجعة وااللتزام
إعداد تقارير األداء لإلفصاحات   •

ذات الصلة مثل "بازل 3" 
السعي للحصول على   •

استشارات لزيادة الشفافية 
ومنع المخالفات

المجتمع المحلي
وهذا يغطي المجتمع 

السعودي.

التقارير العامة  •
مبادرات العالقات مع اإلعالم  •

نسبة كبيرة من موظفي   •
البنك سعوديين

مبادرات األعمال الخيرية   • 
 التي تدعم القضايا 

المحلية الملحة
الموقع اإللكتروني  •

شبكات التواصل االجتماعي  •

الشمول المالي  •
التثقيف المالي  •

إتاحة السكن   • 
بأسعار معقولة

تعزيز التطور االجتماعي من   •
خالل االستثمار في المجتمع

تطوير الموارد البشرية   •
المحلية وتوفير فرص العمل 

تخفيض التأثيرات على البيئة  •
المسؤولية المجتمعية   •

للشركة

EasyPay _ خدمة دفع الرواتب  •
الشراكة مع صندوق التنمية   •

العقارية 
برنامج "فلكس بايك"  •

االستثمار في المجتمع  •
تقديم القروض للقطاعات   •

 والمشاريع الهامة 
في االقتصاد

برامج "الجيل الجديد"،   •
"الخريجون"، المسار السريع 

للموظفين السعوديين

الموردون ومقدمو الخدمات
يقوم 90 مورد ومقدم خدمات 

بتزويد البنك السعودي لالستثمار 
بالبضائع والخدمات.

العطاءات والمنافسات  •
سياسة إدارة المورد وعملية   •

الشراء
إطار إدارة الشكاوى  •

التواصل مع الموردين   •
ومقدمي الخدمات

عملية عادلة لمنافسات   •
العقود وإحالتها

تعامالت مهنية أخالقية  •
إعطاء األفضلية للعروض   •

 المقدمة من 
الشركات المحلية

الدفع في الوقت المحدد  •

المحافظة على عالقات   •
تعاونية وذات فائدة متبادلة

زيادة عدد الموردين مع   •
إعطاء األفضلية للموردين 

 المحليين كلما كان 
ذلك ممكنًا

GRI G4-24 GRI G4-25 GRI G4-26 GRI G4-27
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تشــكل المعلومــات التــي تأتــي نتيجــة إشــراك 
أصحــاب المصلحــة مســاهمة أساســية فــي 
ــو  ــة – وه ــب الجوهري ــنوي للجوان ــا الس تقييمن
عبــارة عــن تحديــد المشــاكل البــارزة للتنميــة 
المســتدامة فــي البنــك. كمــا أنــه يرشــدنا إلــى 
المجــاالت األكثــر أهميــة عنــد إعــداد التقاريــر 

ويعزز نهجنا االستراتيجي. 

قمنــا فــي عــام 2014 بإشــراك ممثليــن عــن كل 
قســم مــن أقســامنا لتحديــد قضايــا الجوانــب 
للبنــك  بالنســبة  أهميــة  األكثــر  الجوهريــة 
ظهــرت  هنــا  ومــن  المصلحــة.  وأصحــاب 
المواضيــع التــي تــم طرحهــا فــي هــذا التقريــر. 
وقــد تــم تحليــل القضايــا اســتنادًا إلــى قائمــة 
شــاملة مــن األمــور التــي قــد تؤثــر علــى البنــك 
أو تشــكل أهميــة ألصحــاب المصلحــة. وقــد 
اســتندت هــذه القائمــة علــى مصــادر منهــا 
ــادرة  ــن المب ــادرة ع ــع الص ــدار الراب ــب اإلص جوان
 )GRI - G4( التقاريــر  إلعــداد  العالميــة 
الرابــع  للجيــل  القطاعيــة  واإلفصاحــات 

وبنــود  التقاريــر  إلعــداد  العالميــة  للمبــادرة 
محاســبة  معاييــر  مجلــس  لــدى  اإلفصــاح 
المالــي  بالقطــاع  الصلــة  ذات  االســتدامة 
والوثائــق  للقطــاع  المرجعيــة  والمقارنــات 

الداخلية. 

اآلثــار  المختــارة  الجوهريــة  القضايــا  تعكــس 
الهامــة  واالجتماعيــة  والبيئيــة  االقتصاديــة 
تقييمــات  علــى  جوهريــًا  تؤثــر  أو  لمؤسســتنا 
ــا  ــكل القضاي ــة. ُتش ــاب المصلح ــرارات أصح وق
الجوهريــة ذات التصنيــف المرتفــع )يشــار إليهــا 
باللــون األخضــر( أهميــة مطلقــة بالنســبة لــكل 
أصحــاب  وتوقعــات  المؤسســة  نجــاح  مــن 
المصلحــة. وتعــد مثــل هــذه المواضيــع محــورًا 
وسياســة  المؤسســة  ألهــداف  رئيســيًا 
االســتدامة ويبلــغ عنهــا فــي تقاريــر االســتدامة 
الداخلــي  المســتويين  علــى  الســنوية 
ــة  ــة المصنف ــا الجوهري ــا القضاي ــي. أم والخارج
باللــون  إليهــا  )يشــار  متوســطًا  تصنيفــًا 
ــع  ــن المواضي ــة م ــل مجموع ــي( فتمث البرتقال

ــدًا  ــا جي ــة إدارته ــى المؤسس ــب عل ــي يتوج الت
ورفــع تقاريــر دوريــة بشــأنها. وفيمــا يتعلــق 
تصنيفــًا  المصنفــة  الجوهريــة  بالقضايــا 
فــال  األحمــر(  باللــون  إليهــا  )يشــار  منخفضــًا 
تمثــل حاليــًا أيــة أهميــة اســتراتيجية للمؤسســة 
أو أصحــاب المصلحــة لــذا فهــي ال تســتدعي 
تقاريــر  رفــع  أو  فــوري  إجــراء  أي   اتخــاذ 

وافية بشأنها. 

ــة  ــا الجوهري ــة القضاي ــر أن كاف ــر بالذك والجدي
تتغيــر مع مــرور الزمــن وكذلــك تتغيــر المعرفة 
حولهــا وقــد تنشــأ قضايــا جديــدة. وبنــاء علــى 
تحليــل  عمليــة  بمراجعــة  ســنقوم  ذلــك، 
كمــا  متكــرر.  بشــكل  الجوهريــة  الجوانــب 
ســنقوم فــي المســتقبل بالســعي إلــى إشــراك 
أصحــاب المصلحــة الخارجييــن بشــكل مباشــر 
فــي تقييــم الجوانــب الجوهريــة. يمثــل الرســم 
عــن  ســريعة  لمحــة  أدنــاه  الموضــح  البيانــي 
الســعودي  البنــك  فــي  الجوهريــة  القضايــا 

لالستثمار. 

نهجنا تجاه الجوانب الجوهرية

GRI G4-18 GRI G4-19 GRI G4-20 GRI G4-21

الفصلالجوانب الجوهرية للمبادرة العالمية إلعداد التقاريرالقضايا الجوهرية للبنك السعودي لالستثمار

4 – ثقة العميل وحمايتهخصوصية العميلثقة العميل وحمايته1

3 – تجربة العميلالتعريف بالمنتجات والخدماتجودة الخدمات ورضا العمالء2

4 – األخالقيات والنزاهةاالمتثالاالمتثال لألنظمة3

4 – األخالقيات والنزاهةال يوجداإلفصاح عن األداء بدقة وشفافية4

4 - ثقة العميل وحمايتهخصوصية العميلأمن البيانات5

3 – األداء المالياألداء االقتصادياألداء المالي6

1 – حوكمة الشركاتالحوكمةالحوكمة والمساءلة7
3 – الفعالية التشغيلية

اليوجدال يوجداستقرار النظام المالي8

4 – األخالقيات والنزاهةمكافحة الفسادالسلوك األخالقي ومنع الجرائم المالية9

الملحق أ: فهرس المبادرة العالمية إلعداد التقاريرعمالة األطفال، العمالة اإلجبارية، الممارسات األمنيةحقوق اإلنسان وحقوق العمال10

5 – كفاءة الموظفين والتطور الوظيفيالتدريب والتعليمتدريب وتعليم القوى العاملة11

7 – االستثمار في المجتمعالمجتمعات المحليةالمشاركة واالستثمار في المجتمع12

التقرير السنوي 2015، الصفحة 12 ال يوجدإدارة المخاطر13

5 - فريقناالتواجد في السوقالتوطين14

المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة في 15
اإلقراض واالستثمار

4 - الخدمات المصرفية المسؤولةالمنتجات والخدمات

5 - فريقناالتنويع وتساوي الفرصالمساواة في الفرص ومكافحة التمييز16

5 - بيئة عمل مجزيةالتوظيف والصحة والسالمة المهنيةرضا الموظفين ومشاركتهم17

7 – المشتريات المحليةممارسات المشترياتالمشتريات المستدامة18

3 – توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليهااآلثار االقتصادية غير المباشرةالبنية التحتية وإمكانية الوصول19

اليوجدال يوجدااللتزام بمبادئ األعمال المصرفية اإلسالمية20

6 – حماية البيئةالطاقة والمياه والمخلفات السائلة والنفاياتتخفيض األثر البيئي للعمليات21
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أصحاب المصلحة المعنيينالمسائل الجوهرية

العمالء، الجهات التنظيميةثقة العميل وحمايته1

العمالءجودة الخدمات ورضا العمالء2

المساهمون، الجهات التنظيميةاالمتثال لألنظمة3

المساهمون، الجهات التنظيميةاإلفصاح عن األداء بدقة وشفافية4

العمالءأمن البيانات5

المساهموناألداء المالي6

الموظفون، المساهمون، الجهات التنظيميةالحوكمة والمساءلة7

العمالء، الموظفون، الجهات التنظيميةاستقرار النظام المالي8

المساهمون، الجهات التنظيميةالسلوك األخالقي ومنع الجرائم المالية9

الموظفونحقوق اإلنسان وحقوق العمال10

الموظفونتدريب وتعليم القوى العاملة11

العمالءالمشاركة واالستثمار في المجتمع12

العمالء، المساهمونإدارة المخاطر13

الموظفون، المساهمونالتوطين14

العمالء، المساهمون، البيئةالمخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة في اإلقراض واالستثمار15

الموظفونالمساواة في الفرص ومكافحة التمييز16

الموظفونرضا الموظفين ومشاركتهم17

البيئةالمشتريات المستدامة18

العمالءالبنية التحتية وإمكانية الوصول19

المجتمعااللتزام بمبادئ األعمال المصرفية اإلسالمية20

البيئةتخفيض األثر البيئي للعمليات21
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ملخص أداء االستدامة لعام 2015

GRI G4-9

المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

2012201320142015الوحدة

النمو

تجربة العميل

1,0611,2051,367-# --عمالء الخدمات المصرفية للشركات

151,880190,155248,760-# --عمالء الخدمات المصرفية الشخصية

4,1747,30010,441-# --عمالء المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

99.9599.9599.98-٪ --دقة الدفع

99.7099.8099.86-٪-- ضبط الدفع

PR5 ٪-899293رضا العميل

توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها

396442436-#--إجمالي أجهزة الصراف اآللي 

29.342.661.8-٪--انتشار الخدمة المصرفية اإللكترونية "فلكس كليك"

00034,050,69247,566,87157,472,51460,024,979 ريال سعودي--صافي القروض والدفعات المقدمة

األداء المالي

000912,0371,286,8341,436,4791,328,657 ريال سعودي EC1صافي الدخل لهذا العام

00059,066,65080,495,41393,626,44093,633,719 ريال سعودي--إجمالي األصول

التكليف )المسؤولية(

األخالقيات والنزاهة

SO8 #7763 حاالت عدم االلتزام

الرعاية )القوى العاملة(

فريقنا

G49 #1,2531,4181,5631,747إجمالي القوى العاملة

LA12 ٪41423941نسبة الشباب من القوى العاملة

73757782٪ --السعودة ضمن القوى العاملة

LA12 ٪10131418توظيف السيدات

بيئة عمل مجزية

EC6 ٪-76-82رضا الموظفين

LA1 ٪20141113إجمالي الدوران الوظيفي

161098٪--الدوران الوظيفي االختياري

000361,831439,020531,405619,474 ريال سعودي EC1إجمالي األجور والمنافع المدفوعة

كفاءة الموظفين والتطور الوظيفي

LA9 #3.07.010.010.0متوسط عدد أيام التدريب لكل موظف
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المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

2012201320142015الوحدة

الحفظ )حماية البيئة(

تأثيرنا على البيئة

6,4515,7125,6985,716ريال سعودينفقات الكهرباء لكل موظف بدوام كامل

2.82.22.02.0جيجا جولEN5نفقات الوقود لكل موظف بدوام كامل

52484746كيلو غراماستهالك الورق لكل موظف بدوام كامل

504578183ريال سعودينفقات المياه لكل موظف بدوام كامل

العون )مساعدة اآلخرين(

االستثمار في المجتمع

1,335,5001,313,5002,391,000-ريال سعودي SO1االستثمار في المجتمع

المشتريات المحلية

65758083مليون ريال سعودي EC9المبالغ المالية المنفقة على المتعهدين والموردين المحليين

EC9 ٪80909192نسبة نفقات المشتريات من الموردين المحليين
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الحيــاة  اســتمرار  "النمــو"  مصطلــح  يعنــي 
واالزدهــار. ويشــير فــي اللغــة العربيــة إلــى تغير 
إيجابــي. وفــي إطــار إدارة االســتدامة مــن ِقبــل 
البنك الســعودي لالســتثمار، يتجّســد مفهوم 
النمــو بالجهــود المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق 
االســتقرار والنمــو االقتصادي/المالــي لعمالئــه 
إلــى  باإلضافــة  وموظفيــه  ومســاهميه 
ونســعى  الســعودية.  العربيــة  المملكــة 
لتمكيــن عمالئنــا مــن االســتثمار وإيجــاد النمــو 
وخدمــات  منتجــات  اســتحداث  خــالل  مــن 
بســيطة وســهلة وذات جــودة عاليــة. ومــن 
المثاليــة  العميــل  لتجربــة  تقديمنــا  خــالل 
وتطويــر كفــاءة عملياتنــا، فإننــا نثبــت جدارتنــا 
لمســاهمينا  قويــة  ماليــة  نتائــج  بتحقيــق 

وموظفينا.

النمو
الفصل الثالث 

GRI G4-DMA Product and Service Labelling GTI G4-PRS
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أفضــل  لتقديــم  جاهديــن  نســعى  إننــا 
لعمالئنــا  الممكنــة  المصرفيــة  التجــارب 
كونهــم حجــر األســاس الــذي تقــوم عليــه 
وراء  األقــوى  الدافــع  وكونهــم  عملياتنــا 
ــدى  ــى الم ــاح عل ــو واألرب ــق النم ــعينا لتحقي س
ــات  ــم خدم ــالل تقدي ــن خ ــك م ــل، وذل الطوي
ســهلة ومالئمــة لــكل عميــل. وســنقوم مــن 
ــم  ــا بتقيي ــع عمالئن ــدوري م ــل ال ــالل التواص خ
أداء خدمــة العمــالء وســنوظف النتائــج فــي 
فــي  إجراؤهــا  الــالزم  التحســينات  تحديــد 
علــى  والتأثيــر  لالســتثمار  الســعودي  البنــك 
عمليــة تطويــر المنتجــات والخدمــات الجديدة 
وتوقعــات  احتياجــات  لتلبيــة  لذلــك  تبعــًا 
العمــالء التــي تخضــع للتغيــرات والتطــورات 

بصورٍة مستمرة.

وقــد شــهدنا فــي عــام 2015 نمــوًا صحيــًا فــي 
ــالء  ــي عم ــت 31٪ ف ــادة بلغ ــا بزي ــدة عمالئن قاع
ــبة  ــادة بنس ــراد، وزي ــة لألف ــات المصرفي الخدم
وزيــادة  الشــركات،  مــن  عمالئنــا  فــي   ٪13
بمقــدار 43٪ فــي عــدد عمالئنــا مــن المنشــآت 
ــو  ــا النم ــا تجاوزن ــى أنن ــدل عل ــا ي ــرة. مم الصغي
الكبيــر المحقــق فــي عــام 2014 لكافــة الفئــات 
بقيــت  كمــا  ســابقًا.  إليهــا  المشــار  الثــالث 
مســتويات جــودة تقديــم الخدمــات مرتفعــة 
بنســبة 99.98٪ لدقــة عمليــات الدفــع و٪99.86 

للدفع في الوقت المحدد. 

وإضافــًة إلــى ذلــك، يواظــب البنــك الســعودي 
عمــالء  ودعــم  اســتهداف  علــى  لالســتثمار 
ــه  ــى وج ــطة عل ــرة والمتوس ــآت الصغي المنش
التحديــد وذلــك مــن خــالل مشــاركته فــي 
ــاون  ــو تع ــة" ه ــج "كفال ــة". برنام ــج "كفال برنام
ــدوق  ــة بصن ــة الممثل ــن وزارة المالي ــترك بي مش
والبنــوك  الســعودي  الصناعيــة  التنميــة 
الترويــج  إلــى  يهــدف  والــذي  الســعودية 
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  لتمويــل 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  يقــدم 
البنــك مــن خــالل هــذا البرنامــج تمويــاًل لعمــالء 
بقيمــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
وفــي  ســعودي  ريــال  مليــون   2 إلــى  تصــل 
الوقــت ذاتــه يصــدر صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
مــن   ٪80 يغطــي  للبنــك  ضمانــًا  الســعودي 

القيمة التمويلية. 

تجربة العميل

GRI G4-DMA Product and Services Labelling GRI G4-PRS

عدد العمالء

جودة تقديم الخدمة

الخدمات المصرفية 
للشركات

الدفع في الوقت المحدد دقة الدفع )نسبة مئوية(*
)نسبة مئوية(**

الخدمات المصرفية 
الشخصية

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة
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99
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99
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99
.95
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17

4

7,
30

0
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*We track all returned payments and identify reasons for return. Wherever it is the Bank’s error, they are classified as inaccurate transactions. 

** Time taken to execute payments is tracked and wherever the time is beyond same day turnaround, they are classified as delayed payments.

المدفوعات  كافة  بمتابعة  *نقوم 
وحيثما  اإلعادة.  أسباب  وتحديد  المعادة 
تصنيفها  تم  البنك،  من  خطأ  ذلك  كان 

كعمليات غير دقيقة. 

لتنفيذ  المستغرق  الوقت  ** يتم متابعة 
بعد  الوقت  كان  وحيثما  الدفع،  عمليات 
كدفعات  تصنيفها  يتم  المحدد،  التاريخ 

متأخرة.
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نسبة رضا العمالء
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األداء  حــول  تقريــر  أحــدث  علــى  لالطــالع 
الصــادر عــن قســم صــوت العميــل، يرجــى 

التالــي:  االلكترونــي  الموقــع  زيــارة 

www.saib.com.sa/ar/content/التقارير%E2%80%8E

التواصل مع عمالئنا

ســعيًا منــا إلــى توفيــر أفضــل تجربــة مصرفيــة 
ــة  ــا المحافظ ــب علين ــا، يتوج ــة لعمالئن ممكن
لمعالجــة  مفتوحــة  تواصــل  قنــوات  علــى 
وتحقيــق  العمــالء  وشــكاوى  استفســارات 
ــم  ــم وتطلعاته ــل الحتياجاته ــم الكام الفه
ــا  ــع عمالئن ــل م ــن نتواص ــك، نح ــة. لذل المتنامي
والبريــد  اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن 
ــة  ــائل النصي ــر الرس ــعارات عب ــي واإلش اإللكترون
جانــب  إلــى  االجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات 
ومــدراء  كــول"  "فلكــس  االتصــاالت  مركــز 
العالقــات فــي البنــك. وقــد حصلــت وحــدة 
شــكاوى العمــالء فــي المقــر الرئيســي علــى 
تتولــى  وحــدة  وهــي   ،"9001 "اآليــزو  شــهادة 

معالجة كافة شكاوى العمالء. 

العميــل"  "صــوت  وحــدة  تجــري  كمــا 
بشــكل  العميــل  رضــا  حــول  اســتطالعات 
ــالء.  ــة العم ــي خدم ــا ف ــاس أدائن ــم لقي منتظ
ــام  ــي ع ــا ف ــن تحقيقن ــن ع ــعدنا أن نعل ويس
ــي بلغــت ٪93.   ــا الكل ــن أدائن ــا ع ــبة رض 2015 نس
ــكاوى  ــن الش ــدد م ــل ع ــى أق ــا عل ــا حصلن كم

المسجلة لكل ألف عميل منذ 2013.
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تطوير منتجات وخدمات جديدة

لقــد واصلنــا االســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة 
والتوصيــات التــي يزودنــا بهــا عمالؤنــا لتطويــر 
تلبــي  جديــدة  وخدمــات  منتجــات 
احتياجاتهــم وتوقعاتهــم المتناميــة. وقــد 
ــي  ــات الت ــن المنتج ــددًا م ــام 2015 ع ــن ع تضم
الماليــة  خدماتنــا  لجعــل  تصميمهــا  تــم 

سهلة الوصول بالنسبة لعمالئنا:

بطاقــة اإليــداع النقــدي للشــركات التي تتيح   •
للشــركات إيــداع مبالــغ نقديــة فــي أجهــزة 

صراف آلي محددة. 
بطاقــة الســفر وهــي البطاقــة األولــى مــن   •
نوعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
والتــي توفــر وســيلة مريحــة وآمنــة للدفــع 
أثنــاء الســفر بــداًل مــن االحتفــاظ بمبالــغ 
متوفــرة  وهــي  العميــل  بحــوزة  نقديــة 
ــاب أي  ــم احتس ــا ال يت ــالء. كم ــة العم لكاف
ســعر صــرف للمشــتريات عنــد اســتخدامك 
لهــذه البطاقــة لســحب النقــود بالعمــالت 

المشحونة.
ــدار  ــى م ــل عل ــة تعم ــات ذاتي ــزة خدم أجه  •
الســاعة إلصــدار البطاقــات بشــكل فــوري، 

وهي متواجدة في فرع المقر الرئيسي.

مكافأة والء العمالء

بمكافــأة  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  يلتــزم 
العمــالء علــى والئهــم للبنــك، حيــث ُيّقــدم برنامج 
مــرة  كل  فــي  منافــع  للعمــالء  "أصيــل"  الــوالء 
يســتخدمون فيهــا بطاقــات "مــدى" أو البطاقــات 
الســعودي  البنــك  مــن  المقدمــة  االئتمانيــة 
لالســتثمار للدفــع ألي مــن شــركائنا. وإضافــة إلــى 
ألعضائــه  "وااو"  الــوالء  برنامــج  يســمح  ذلــك، 
اكتســاب نقــاط مــن خــالل اســتكمال المعامــالت 
الســعودي  البنــك  مــع  اليوميــة  المصرفيــة 
لالســتثمار. وتعتبــر العضويــة بمثابة هديــة مجانية 
ــاط "وااو"  ــتخدام نق ــم اس ــن يمكنه ــا الذي لعمالئن
المكتســبة للحصــول علــى مكافــآت مــن القائمــة 
علــى  تحتــوي  والتــي  اإلنترنــت  عبــر  المدرجــة 
مجموعــة متنوعــة مــن اإللكترونيــات واألجهــزة 
ــن  ــا م ــائم الهداي ــوارات وقس ــة واإلكسس المنزلي
ــة  ــى اإلقام ــة إل ــة، باإلضاف ــر العالمي ــهر المتاج أش
ــي  ــر ف ــا نفخ ــران. وإنن ــر الطي ــادق وتذاك ــي الفن ف
 ،2015 عــام  فــي  الــوالء  جائــزة  علــى  حصولنــا 
لبرامجنــا  تقديــرًا  الــوالء  مجلــة  مــن  المقدمــة 
الخاصــة بــوالء العمــالء. لمزيــد مــن المعلومــات 
زيــارة  يرجــى  البنــك،  فــي  الــوالء  برامــج  حــول 

الموقع اإللكتروني التالي: 

www.saib.com.sa/ar/content/برامج-الوالء
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توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها

GRI  G4-DMA Indirect Economic Impacts GRI G4-EC7

تزويــد  أجــل  البنــك قصــارى جهــده مــن  يبــذل 
عمالئــه بإمكانية الوصــول إلى الخدمات بســهولة 
وراحــة قــدر اإلمــكان. ولدينــا 48 فرعــًا منتشــرًا فــي 
ــى  ــيدات، إل ــًا للس ــة، و12 فرع ــاء المملك ــة أنح كاف
فيهــم 53  بمــا  آلــي،  صــراف  جهــاز  جانــب 436 
النقــدي  اإليــداع  بخدمــة  مــزودًا  آلــي  صــراف 
اإللكترونــي. ونظــرُا لرغبــة العديــد مــن عمالئنا في 
الوصــول إلــى خدماتنــا فــي أي مــكان أو خــارج 
ــكل  ــتثمرنا بش ــد اس ــمية، فق ــل الرس ــات العم أوق
كبيــر فــي حلــول رقميــة وحلــول خاصــة باألجهــزة 
المحمولــة حتــى يتســّنى للعمــالء االســتفادة مــن 
خدماتنــا فــي أي وقــت وأي مــكان يناســبهم. وقد 
بإعــداد  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  قــام 
اســتراتيجية خمســية طموحــة لالنتقــال لوســائل 
تكنولوجيــا المعلومــات وجعلهــا تركــز على دعم 
نمــو الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات، 

وحــدات  بيــن  قويــة  روابــط  بنــاء  إلــى  باإلضافــة 
العمل األخرى في البنك. 

وفــي عــام 2015، تضاعفــت معامــالت البنــك 
الكلــي  العــدد  ازداد  حيــث  اإللكترونيــة، 
ــرع  ــالت الف ــا معام ــبة 26٪، أم ــالت بنس للمعام
ــى  ــير إل ــك يش ــبة 8٪. وذل ــت بنس ــد انخفض فق
المصرفيــة  للخدمــات  المتزايــد  االســتخدام 
ــن  ــتثمار م ــعودي لالس ــك الس ــة للبن اإللكتروني

قبل عمالئه.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: 

www.saib.com.sa/ar/content/الخدمات-المصرفية-اإللكترونية

قنوات التعامل المصرفي مع البنك 
السعودي لالستثمار

اإللكترونيــة 	  المصرفيــة  الخدمــات 
"فلكس كليك"

تطبيــق الهواتــف الجوالــة "فلكــس 	 
تاتش"

الهاتــف 	  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 
"فلكس كول"

الرســائل 	  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 
النصية

عمليات الفروع 	 
القياســية 	  اآللــي  الصــراف  خدمــات 

على مدار الساعة
ــراف 	  ــزة الص ــر أجه ــدي عب ــداع النق اإلي

اآللي 
الصراف اآللي التفاعلي 	 
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94.6295.9597.4396.56توفر أجهزة الصراف اآللي )٪(*
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الخدمات المصرفية عبر إشعارات الرسائل النصية
الهاتف "فلكس كول"

الخدمات المصرفية 
اإللكترونية "فلكس 

كليك"

2012201320142015حجم محفظة القروض

34,050,69247,566,87157,472,51460,024,979صافي القروض والدفعات المقدمة

*هذه هي نسبة الفترات التي يكون فيها متاح التصرف في المبالغ المالية.

* هذه النسبة تمثل عمالء الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات الذين لديهم حساب عميل واحد على 
األقل غير مغلق، ومسجلين لتلقي الرسائل النصية وخدمة االستفسارات الهاتفية وخدمات االستفسار عبر االنترنت على التوالي.
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506,0501,036,4421,952,070 686,698942,510869,212

5,541,2788.527.62710,426,340

إجمالي المعامالت
6,734,026

عدد المعامالت عبر الفروععدد المعامالت عبر أجهزة الصراف اآللي *عدد المعامالت اإللكترونية*

إجمالي المعامالت
10,506,579

إجمالي المعامالت
13,247,622

201320142015

المعامالت حسب الطريقة

*تم تغيير أرقام السنة السابقة نتيجة لتغير طريقة الحساب.

 22 - )G4( المبادرة العالمية إلعداد التقارير اإلصدار الرابع
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يتوجــب علينــا أن نواصــل العمــل لكــي نصبــح 
بهــدف  عملياتنــا  ُنبّســط  وأن  كفــاءة  أكثــر 
للعمــالء،  مصرفيــة  تجربــة  أفضــل  تقديــم 
ويركــز قســم العمليــات لدينــا علــى إعــادة 
وإتمــام  الرئيســية،  العمليــات  تصميــم 
الدعــم  وتقديــم  اليدويــة،  العمليــات 
التــي  الجديــدة  والخدمــات  للمنتجــات 
ــى  ــعى إل ــك يس ــا أن البن ــك. كم ــا البن يعتمده
مــن  األفضــل  التشــغيلية  الحلــول  تقديــم 
نوعهــا لألعمــال التجاريــة مــن خــالل ضمــان 
علــى  التركيــز  مــع  العمليــات  معالجــة 
االنضبــاط مــن حيــث الوقــت والدقــة والتكلفة 

والجودة. 

ــن  ــدد م ــام ع ــام 2015 بإتم ــي ع ــك ف ــام البن ق
العمليــات الجديــدة، والتــي تتضمــن عمليــة 
ــة  ــوية النهائي ــان، والتس ــات االئتم ــدار بطاق إص

تســوية  وعمليــة  التجارييــن،  الشــركاء  مــع 
ــزا". وإضافــة  معامــالت بطاقاتــي "مــدى" و"في
تجديــد  عمليتــي  تســهيل  تــم  ذلــك،  إلــى 
ونتيجــًة  وصيانتهــا.  اآللــي  الصــراف  أجهــزة 
ــراف  ــزة الص ــر أجه ــدل توف ــتمر مع ــك، اس لذل
ضمــن  لالســتثمار  الســعودي  للبنــك  اآللــي 
ومتجــاوزًا  المملكــة  فــي  المعــدالت  أعلــى 
متوســط القطــاع. كمــا تــم تطبيــق نظــام 
جديــد لمراقبــة االحتيــال بحيــث يتــم رصــد 
مــدار  علــى  االئتمــان  بطاقــات  معامــالت 
ــول"  ــس ك ــال "فلك ــز االتص ــر مرك ــاعة عب الس
المعامــالت  تحديــد  فــي  والمســاعدة 
المشــبوهة بشــكِل أســرع. وإلــى جانــب ذلــك، 
يســتخدم البنــك صلــة لتمكيــن العمــالء مــن 
إلــى البيانــات والسياســات  الوصــول بســرعة 
والبرامــج فــي بيئــة إلكترونيــة، ممــا يعــزز مــن 

االتصاالت الداخلية والفعالية.

الفعالية التشغيلية
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GRI G4-22 GRI G4-DMA Economic Performance GRI G4-9 GRI G4-EC1
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صافي الدخل للسنةحصص األرباح المدفوعة*إجمالي المصاريف التشغيليةإجمالي الدخل التشغيلي

* تم إعادة حساب هذه األرقام نتيجة للمراجعة المالية المحسنة. 

إجمالي حقوق الملكية
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الثقــة  وتعزيــز  االقتصــاد  دعــم  إلــى  ســعيًا 
أعمــااًل  نديــر  أن  ينبغــي  المالــي،  بالنظــام 
مربحــة. ونحــن فــي البنــك نبــذل جهــدًا كبيــرًا 
لتحقيــق أداء مالــي قــوي لصالــح المســاهمين 
لدينــا مــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجية النمــو فــي 
ــط فــي  ــى نهــج منضب البنــك مــع الحفــاظ عل

اإلدارة المالية.

شــهد عــام 2015 انخفاضــًا فــي صافــي الدخــل 
فــي البنــك الســعودي لالســتثمار بنســبة ٪8 
مقارنــة مــع عــام 2014، ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة 
نتيجــة   ٪14 بنســبة  التشــغيلية  المصاريــف 
قيمــة  انخفــاض  مصاريــف  الرتفــاع 
الرواتــب  وزيــادة  التجاريــة  غيــر  لالســتثمارات 
والمصاريــف المتعلقــة بالموظفيــن. وإضافــًة 

انخفــاض  البنــك  شــهد  فقــد  ذلــك،  إلــى 
الرســوم المترتبــة علــى الخدمــات المصرفيــة. 
بلــغ إجمالــي األصــول التــي لــم تتغيــر قيمتهــا 
ريــال  مليــون   93,634 الســنة  خــالل  فعليــًا 
ســعودي. كمــا بقيــت ودائــع العمــالء ثابتــة 

بقيمة 70,329 مليون ريال سعودي. 

األداء المالي
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يعنــي مصطلــح التكليــف الخضوع للمســاءلة 
وامتــالك روح المســؤولية. تتمّثــل طموحاتنــا 
العمــالء  تقديــر  علــى  بالحصــول  القصــوى 
بشــكٍل  النــاس،  وعامــة  والموظفيــن 
يدفعهــم إلــى منحنــا المرتبــة األولــى دون 
والنزاهــة  العراقــة  حيــث  مــن  منافــس 
العاليــة.   الِقيــم  إلــى  واالمتثــال  والمســاءلة 
واكتســاب  المرتبــة  هــذه  بلــوغ  أجــل  ومــن 
شــهرة واســعة، نســعى جاهديــن لتجســيد 
ِقيمنــا مــن خــالل تصميــم منتجاتنــا وخدماتنــا 
الوطنيــة  للمعاييــر  وفقــًا  أنشــطتنا  وتنفيــذ 
جانــب  إلــى  األخالقــي،  للســلوك  والدوليــة 

حماية حقوق عمالئنا.

التكليف )المسؤولية(
الفصل الرابع 
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تتمثــل الخدمــات المصرفيــة المســؤولة فــي 
البنــك الســعودي لالســتثمار بالتأّكــد مــن امتالك 
إلــى  الوصــول  إمكانيــة  األشــخاص  كافــة 
الخدمــات الماليــة بتكلفــة معقولــة. كمــا تقــع 
علــى عاتقنــا مســؤولية ضمــان إقــراض المــال أو 
المبــادئ  وفــق  تعمــل  جهــة  لــدى  اســتثماره 
حقــوق  مجــاالت  فــي  دوليــًا  بهــا  المعتــرف 

اإلنسان والبيئة ومكافحة الفساد. 

دعم الشمول المالي

الشــمول المالــي هــو إمكانيــة وصــول كافــة 
إلــى  والمجموعــات  والمؤسســات  األفــراد 
الخدمــات الماليــة المناســبة. ونحــن نعتقــد أّن 
لــكل شــخص الحق فــي التمتــع بهــذه الخدمات. 
ــادة  ــا نتحمــل مســؤولية زي وكجهــة بنكيــة، فإّنن
منتجاتنــا  إلــى  الوصــول  وإمكانيــات  فــرص 
وخدماتنــا لفئــة األشــخاص غيــر المتعامليــن مــع 
البنــوك. وســوف تســتفيد فئــة األشــخاص غيــر 
المتعامليــن مــع البنــوك عنــد ضمها إلــى القطاع 
المالــي؛ لمــا لذلــك مــن مميــزات عديــدة، أهمهــا: 
وتأميــن  أفضــل،  بشــكٍل  المالــي  التخطيــط 
مدخراتهــم، وتأســيس تاريــخ ائتمانــي. كمــا يعود 
ذلــك بالنفــع علــى االقتصــاد كــون البنــوك التــي 
علــى  قــادرة  قويــة  إيــداع  مســتويات  تمتلــك 

تقديم السيولة المطلوبة من عمالء الشركات.  

وقــد عمــد البنــك الســعودي لالســتثمار لتطويــر 
مختلــف المنتجــات التــي تهــدف علــى وجــه 
التحديــد لزيــادة إمكانيــة الوصول إلــى الخدمات 
العربيــة  المملكــة  فــي  الرئيســية  الماليــة 
الســعودية. كمــا يوفــر البنــك مــن خــالل خدمــة 
بطاقــة  بواســطة   "EasyPay" الرواتــب  دفــع 
بوابــة  الســعودية  للشــركات  اآللــي  الصــراف 
إلكترونيــة عبــر االنترنــت لدفــع الرواتــب وبطريقة 
متوافقــة مــع متطلبــات نظــام حمايــة الرواتــب 
فــي الحكومــة الســعودية، حيــث تتيــح هــذه 
الشــركات  فــي  العاملــة  للقــوى  الخدمــة 
ــض  ــل المنخف ــات الدخ ــة فئ ــعودية، وخاص الس
مــن العمــال المغتربيــن غيــر المتعامليــن مــع 
البنــوك، الحصــول علــى بطاقــة دفع بالســتيكية 
تمكنهــم مــن الوصــول إلــى حســابات بنكيــة 
يوفرهــا البنــك الســعودي لالســتثمار. ويتم دفع 
ــهريًا،  ــاب ش ــذا الحس ــي ه ــن ف ــب الموظفي روات
حيــث يمكــن للموظــف بواســطة هــذه البطاقة 
أن يســحب األمــوال مــن أي جهــاز صــراف آلــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا يعمــل 
البنــك الســعودي لالســتثمار علــى تقديــم منتــج 
جديــد يســمح لحاملــي بطاقــة "EasyPay" تحويل 
يختــاره  بنــك  حســاب  إلــى  مباشــرة  األمــوال 
األم.  وطنــه  فــي  لعائلتــه  مســبقًا  الموظــف 
ــوغ  ــات األوردو التغال ــة بلغ ــذه الخدم ــر ه وتتوف

ــام  ــة ع ــة. وبنهاي ــة والعربي ــب اإلنجليزي ــى جان إل
2015، اســتفاد مــا يزيــد عــن 135.000 عامــل مــن 
زيــادة  يشــكل  وذلــك  الرواتــب،  دفــع  خدمــة 

بنسبة تتجاوز الـــ 180٪ مقارنًة مع عام 2014.

لمزيد من المعلومات حول خدمة دفع الرواتب، 
 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:

www.saib.com.sa/ar/content/easypay

كمــا أن البنــك الســعودي لالســتثمار يســهم 
ــى  ــدف إل ــي ته ــادرات الت ــن المب ــد م ــي العدي ف
تســهيل امتــالك منــازل للمواطنين الســعوديين؛ 
حملــة  بإطــالق  عــام 2015  خــالل  قمنــا  حيــث 
التواصــل  وشــبكات  الصحــف  عبــر  توعيــة 
بتكلفــة  اإلســكان  تمويــل  حــول  االجتماعــي 
معقولــة وأفضــل الطــرق المتاحــة لتمّلــك منزل. 
وتأتــي هــذه المبــادرة بالشــراكة مــع صنــدوق 
التنميــة العقــاري إلدارة برنامــج تمويــل مشــترك 
لمشــتري المنــازل. وإضافــة إلــى ذلــك، نعمــل 
علــى تمويــل عــدد مــن المشــاريع العقاريــة التــي 
تدعــم شــراء مســكن بتكلفــة معقولــة، وذلــك 
لـــ324 وحــدة ســكنية فــي  يتضمــن مشــروع 

الخبر وآخر لـ164 فيال في الدمام.

المسؤولية في اإلقراض واالستثمار

وتقــع علــى عاتقنا مســؤولية ضمــان إقراض المــال أو 
اســتثماره لــدى جهــة تعمــل وفــق المبــادئ المعترف 
بهــا دوليــًا فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والبيئــة 
ومكافحــة الفســاد. ونحــن نســعى كذلــك لتضمين 
القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة وقضايــا الحوكمة في 
أنشــطتنا ذات الصلــة باإلقــراض واالســتثمار؛ وذلــك 
ودعــم  واالجتماعيــة  البيئيــة  المخاطــر  لتخفيــف 

االســتثمار  ومخاطــر  االئتمانيــة  المخاطــر  تقييــم 
لعمالئنا من الشركات والمؤسسات. 

عنــد تقييمنــا لمخاطــر المقترضيــن المحتمليــن 
ومشــاريع التمويــل المحتملــة، نراعــي فــي ذلــك 
اعتبــارات واســعة النطــاق، مثل: تقييــم المخاطر 
الناجمــة عــن تطبيــق قاعــدة "اعــرف عميلــك" 
ــة  ــة العمومي ــية والميزاني ــة المؤسس والحوكم
ــة  ــات الراعي ــوي واإلدارة والجه ــي الق واألداء المال
ذات  االقتصاديــة  والقطاعــات  الجــودة  عاليــة 
الســعودي  البنــك  يولــي  الواعــد.  المســتقبل 
لالســتثمار اهتمامــًا بالشــركات التــي تضــع نهجًا 
ــة  ــة واالجتماعي ــا البيئي ــة القضاي ــى بمعالج ُيعن
ســليم  نحــٍو  علــى  المؤسســية  والحوكمــة 

وتعتبره مقترضًا مغريًا. 

ونحــن نســعى وراء الفــرص المناســبة لالســتثمار 
فيهــا، مثــل تمويــل تقنيــات الطاقــة المتجــددة، 
باإلضافــة إلــى مشــاريع التنميــة الصناعيــة التــي 
تفتــح أبوابــًا للتوظيــف والتجــارة. يعتبــر البنــك 
ــراض  ــات اإلق ــرز جه ــن أب ــتثمار م ــعودي لالس الس
لشــركة أكــوا بــاور الســعودية التي تلتزم بشــكل 
بمنــح  قمنــا  وقــد  المتجــددة،  بالطاقــة  كبيــر 
وهــي  التابعــة،  شــركاتها  إلحــدى  تســهيالت 
والطاقــة،  الميــاه  لمشــاريع  العربيــة  الشــركة 
بقيمــة بلغــت 832 مليــون ريــال ســعودي. حيــث 
تــم تقديــم مجموعة مــن التســهيالت االئتمانية 
ــواح  ــن أل ــبكة م ــاور لش ــوا ب ــب أك ــة لتركي الداعم
الطاقــة الشمســية فــي المغــرب. وإضافــة إلــى 
ذلــك، نــؤدي فــي البنك الســعودي لالســتثمار دورًا 
فعــااًل فــي دعــم المشــاريع الصغيــرة وتشــجيع 

المواهب المحلية لبدء مشاريع تجارية.

الخدمات المصرفية المسؤولة

GRI G4-DMA Indirect Economic Impacts GRI G4-DMA Products and Services GRI G4-EC8 GRI G4 EN27 GRI G4-DMA Investment GRI G4-HR1
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أكثــر  تحليــاًل  المشــاريع  تمويــل  ويتطلــب 
الشــركات  إقــراض  عــروض  مــن  شــمولية 
المرتفعــة  للمخاطــر  نظــرًا  وذلــك  العاديــة 
البنــك  الحالــي،  الوقــت  فــي  عنهــا.  الناجمــة 
ملتزمــًا  عضــوًا  ليــس  لالســتثمار  الســعودي 
بمبــادئ التعــادل؛ وهــي مجموعــة مــن المبــادئ 
التوجيهيــة الدوليــة المقــررة لتحديــد المخاطــر 
البيئيــة واالجتماعيــة فــي المشــاريع وتقييمهــا 
ــة  ــت الحكوم ــد اتفق ــك، فق ــع ذل ــا. وم وإدارته
علــى  الســعودية  البنــوك  مــع  الســعودية 
مجموعــة منفصلــة مــن المبــادئ التــي تســلط 
عــن  الصــادرة  البيئيــة  األهــداف  علــى  الضــوء 
ــي  ــة ف ــة البيئ ــاد وحماي ــة لألرص ــة العام الرئاس
المملكــة العربيــة الســعودية المعــدة علــى 
غــرار مبــادئ التعــادل. وفــي هــذا الســياق، يمثــل 
إجمالــي األصــول الخاضعــة لهــذه المبــادئ مــا 
نســبته 9٪ مــن المحفظــة المصرفيــة للبنــك 

السعودي لالستثمار.

وإضافــة إلــى ذلــك، تنطــوي كافــة مســاهماتنا 
المشــتركة  التمويليــة  التســهيالت  فــي 
علــى  تركــز  بنــود  علــى  الرئيســية  للمشــاريع 
اهتمامــات بيئيــة. تبلــغ قيمــة المحفظــة الكلية 
لتمويــالت المشــاريع التــي تضــم بنــود ذات صلة 
بحمايــة البيئــة مــا يقــارب 3 مليــار ريــال ســعودي. 
وفــي ذات الســياق، قمنــا بدعم عشــرين شــركة 
ــر  ــق تدابي ــر وتطبي ــل لتطوي ــى األق ــعودية عل س

إدارة بيئية مالئمة. 

ــأل  ــتثمار مماث ــي االس ــًا ف ــع منهج ــا نتب ــا أنن كم
ــا فــي اإلقــراض. وإضافــة إلــى ذلــك، ال  لمنهجن
ــة  ــي أي ــتثمار ف ــعودي لالس ــك الس ــتثمر البن يس
واألنشــطة  بالقمــار  صلــة  ذات  شــركات 
الترفيهيــة والمشــروبات الكحوليــة والقطــاع 
االجتماعيــة  التقييمــات  تأتــي  العســكري، 
والبيئيــة ضمــن أهــم أولويــات البنك الســعودي 
أو  بالقــروض  يتعلــق  فيمــا  لالســتثمار، 

دراســة  محاولــة  فــي  وذلــك  االســتثمارات، 
نمــوذج أعمــال الشــركة ومكانتهــا االقتصاديــة 
قــرارات  يخــص  وفيمــا  أوســع.  نطــاق  ضمــن 
برؤيتنــا  نلتــزم  فإننــا  االســتثمار،  أو  اإلقــراض 
بالترويــج ألنشــطة تعــود  الســامية المتمثلــة 
مــع  الوطنــي  االقتصــاد  علــى  بالمنفعــة 
ــح  ــة واللوائ ــه باألنظم ــت ذات ــي الوق ــزام ف االلت
ــة  ــان والبيئ ــوق اإلنس ــة بحق ــة ذات الصل المحلي

ومكافحة الفساد. 

وفــي النهايــة، نســعى مــن خــالل سياســات 
ــظ  ــاء محاف ــى بن ــا إل ــة بن ــر الخاص إدارة المخاط
يمكنكــم  متنوعــة.  واســتثمارية  إقراضيــة 
االطــالع علــى البيانــات التفصيليــة الموضحــة 
أدنــاه فيمــا يتعلــق بقروضنــا وســلفنا المقدمــة 

لكل قطاع.

القروض والسلف لكل قطاع

أخرى
٪37.8

العقارات 
٪15.8

الشؤون المالية 
٪13.4

التصنيع 
٪10.4

البناء والتشييد 
٪8.1

تجارة الجملة 
٪7.2

المواصالت واالتصاالت 
٪3.0

التعدين 
والمحاجر 

٪0.7

الخدمات 
٪2.8

المرافق والخدمات 
الصحية 

٪0.3

الزراعة وصيد 
األسماك 

٪0.0

الحكومة وشبه 
الحكومة 

٪0.5



43تقرير االستدامة لعام 2015

تتطلــب عمليــات البنــك المعقــدة اتبــاع ضوابــط 
تعكــس  وشــفافة  واضحــة  وقوانيــن  رقابيــة 
ســمعتنا  أن  كمــا  بالنزاهــة.  العميــق  التزامنــا 
ــلوك  ــى الس ــد عل ــوق تعتم ــل موث ــريك عم كش
البنــك  فــي  نســعى  لــذا،  األخالقــي،  المثالــي 
لاللتــزام بأســمى معاييــر النزاهة وســلوك العمل 

األخالقي في كل جزء من أنشطتنا. 

ويطبــق البنــك سياســات مقــررة لضمــان التزامــه 
باألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي االمملكــة 
العربيــة الســعودية وأننا نتبــع المبادئ اإلرشــادية 
بالســلوك  الخاصــة  بهــا  والمعتــرف  الدوليــة 
الســلوك  قواعــد  مدونــة  تتضمــن  األخالقــي. 
ــعودي  ــك الس ــي البن ــا ف ــول به ــي المعم المهن
لالســتثمار تعليمــات إرشــادية عامــة حــول كيفية 
مثــل  المجــاالت  مــن  عــدد  فــي  التصــرف 
المصالــح  وتعــارض  الداخليــة  المعلومــات 
ــم  ــم تصمي ــد ت ــات. وق ــن المخالف ــف ع والكش
سياســة الكشــف عــن المخالفــات لكــي تتيــح 
للموظــف اإلبــالغ عــن أيــة انتهــاكات محتملــة 
لمدونــة قواعــد الســلوك المهنــي أو أيــة أنظمــة 
وقواعــد ولوائــح ومبــادئ إرشــادية مطبقــة فــي 
عملياتنــا إلــى المديــر التنفيــذي أو رئيــس المــوارد 
البشــرية بحســن نيــة ودون القلق حيــال احتمالية 
أن يترتــب علــى ذلــك أيــة عواقــب شــخصية. كمــا 
ــدورات  ــا ال ــن موظفين ــن 95٪ م ــد ع ــا يزي ــى م أنه
المهنــي  الســلوك  بمدونــة  الخاصــة  التدريبيــة 
ــال ومكافحــة غســيل األمــوال  ــزام واالحتي وااللت
والتخطيــط الســتمرارية األعمــال ومبــادئ حمايــة 

العميل.

ــم  ــتثمار لتنظي ــعودي لالس ــك الس ــع البن ويخض
الســعودي  العربــي  النقــد  وإشــراف مؤسســة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية وهيئــة الســوق 
تنظيميــة  ماليــة  مؤسســة  وهــي  المالــي، 
مســؤولة عــن تنظيــم الســوق الماليــة وعمليــات 
تجــارة األوراق الماليــة. ويشــارك البنــك الســعودي 
بشــكل  الجهتيــن  هاتيــن  مــن  كل  لالســتثمار 
دائــم لضمــان تقدمــه وفقــًا لخطــة االمتثــال 
ــة  ــام 2015 ثالث ــالل ع ــت خ ــد وقع ــة. وق التفصيلي
فــرض  إلــى  أدت  االلتــزام  عــدم  مــن  حــاالت 
عقوبــات بقيمــة 125.000 ريــال ســعودي والتــي تــم 
وقــد  المعنيــة.  للســلطات  بالكامــل  دفعهــا 
نبعــت جوانــب التحســين المهمــة ألداء االمتثــال 
فــي البنــك خــالل الســنوات الســابقة عــن تطبيــق 
نشــر  إلــى  باإلضافــة  إحكامــًا،  أكثــر  ضوابــط 
وسنســتمر  االلتــزام.  متطلبــات  حــول  التوعيــة 
أيــة حــاالت مــن عــدم االمتثــال  فــي معاينــة 
والتعلــم منهــا للحــد مــن احتماليــة تكرارهــا 

في المستقبل. 

منع الجريمة المالية

وغســل  االحتيــال  مثــل  الماليــة  الجرائــم  تعتبــر 
مدمــرة  عوامــل  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
لالقتصــاد، وتتــرك آثــارًا ســلبية تشــمل انخفــاض 
وانخفــاض  األســواق  وتشــويه  الضرائــب  إيــرادات 
الثــروات وتأجيــج الفقــر وعدم المســاواة. وبنــاء على 
ذلــك، قــام البنــك بوضــع آليــات محكمــة لتفــادي 

وقوع مثل هذه الجرائم.

مطبقــة  وإجــراءات  سياســة  البنــك  فــي  لدينــا 
الكتشــاف االحتيــال ومنعــه، ونقــوم بإجــراء تقييــم 
ســنوي لمخاطــر االحتيــال لخمــس أو ســت عمليات 
ذات نســبة مخاطــرة عاليــة. وإضافــًة إلــى ذلــك، 
يجــري قســم إدارة المخاطــر التشــغيلية 15 تقييمــًا 
للمخاطــر التشــغيلية بشــكٍل ســنوي وهذا يشــمل 
مخاطــر االحتيــال ضمن أعلــى المســتويات. ويتولى 
ــؤولية  ــال المس ــش و االحتي ــة الغ ــم مكافح قس
الرئيســية المتعلقة بتطبيــق السياســة. ورغم ذلك، 
ــعودي  ــك الس ــي البن ــة موظف ــى كاف ــب عل يتوج
التعلــم  تدريــب  دورات  اســتكمال  لالســتثمار 
اإللكترونــي حــول اكتشــاف االحتيــال ومنعــه. ولقد 

جديــد  نظــام  بتطبيــق   2015 عــام  خــالل  قمنــا 
لمراقبــة االحتيــال لتحديــد المعامــالت المشــبوهة 
معامــالت  رصــد  إلــى  باإلضافــة  أســرع،  بشــكل 

بطاقات االئتمان على مدار الساعة. 

ــن  ــعودي م ــي الس ــد العرب ــة النق ــب مؤسس وتطل
المؤسســات الماليــة العاملة في المملكــة العربية 
بـــ  إجــراءات خاصــة  أن يكــون لديهــا  الســعودية 
األمــوال"  غســل  و"مكافحــة  عميلــك"  "اعــرف 
البنــك  ويلتــزم  اإلرهــاب".  تمويــل  و"مكافحــة 
المبــادئ  هــذه  بكافــة  لالســتثمار  الســعودي 
اإلرشــادية. وتتلقــى وحــدة مكافحة غســل األموال 
واالستفســارات  المعامــالت  حــول  إشــعارات 
المشــكوك فيهــا مــن عــدة مصــادر وتراقــب هــذه 
ــدة  ــوم الوح ــا تق ــي. كم ــكٍل يوم ــالت بش المعام
بمراجعــة سياســات مكافحــة غســل األمــوال كل 
عاميــن أو أقــل حســب الحاجــة، وتجري تقييمــًا ذاتيًا 
لمهامهــا بشــكل ســنوي. لالطــالع علــى المزيــد 
مكافحــة  فــي  نهجنــا  حــول  المعلومــات  مــن 

غسيل األموال، يرجى زيارة الموقع التالي:
www.saib.com.sa/ar/content/مكافحة-غسل-األموال-ومحاربة-تمويل-اإلرهاب

األخالقيات والنزاهة والشفافية

GRI G4-22 GRI G4-56 GRI G4-DMA Anti-corruption GRI G4-DMA Compliance GRI G4-SO8
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* تم تغيير أرقام الحاالت في السنوات التي تسبق عام 2015 بحيث تتوافق مع عدد حاالت عدم االمتثال المنعكسة في التقارير 
السنوية للبنك السعودي لالستثمار.
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ــر  ــكل كبي ــد بش ــه يعتم ــك أن نجاح ــدرك البن ي
جاهديــن  نســعى  لــذا،  عمالئــه.  ثقــة  علــى 
وبشــكل مســتمر الكتســاب ثقــة العمــالء مــن 
خــالل وضــع مصالحهــم فــي طليعــة كل مــا 
نقــوم بــه. كمــا أننــا ملتزمــون بحمايــة حقــوق 
وأمــن  خصوصيــة  وضمــان  عمالئنــا 
معلوماتهــم الشــخصية وشــؤونهم الماليــة.  
فــي  العمــالء  لمســاعدة  نســعى  أننــا  كــم 
وثقتهــم  ومهاراتهــم  معارفهــم  تنميــة 
واتخــاذ  الماليــة  والفــرص  المخاطــر  لفهــم 

خيارات مدروسة. 

البنــك الســعودي لالســتثمار أهميــة  ويــدرك 
ــذه  ــة ه ــال لحماي ــتمرارية األعم ــط الس التخطي
ــتمرارية  ــة اس ــا. وإّن خط ــة عمالئن ــة وحماي الثق
العمــل الفّعالــة ًتســاعد البنــك علــى إدارة أي 
حــاالت تعّطــل مفاجئــة تطــرأ علــى عملياتهــا 
ــول دون  ــكٍل يح ــة بش ــرعة فائق ــة وس بفعالي
تفاقمهــا إلــى كــوارث وحــاالت طارئــة ُتعرقــل 
ســير العمليــات المعتــاد. ونظــرًا الســتمرارية 
ــك  ــاز البن ــو، ح ــذا النح ــى ه ــات عل ــير العملي س
علــى شــهادة "آيــزو 22301" بشــكٍل متتابــع منــذ 
الســعودي  البنــك  يأتــي  وبذلــك   ،2012 عــام 
ــات  ــل المؤسس ــة أفض ــن قائم ــتثمار ضم لالس
ــا  ــًا من ــتمرارية. وحرص ــال االس ــي مج ــًا ف عالمي
علــى مواصلــة التمّيــز، قمنــا باختبــار اســتمرارية 
ســير العمليــات فــي البنــك مرتيــن خــالل عــام 

2015، وكانت النتيجة إيجابية في الحالتين.

هــذا ويضــم مركــز التعافــي مــن الكــوارث، الــذي 
ــر  ــن المق ــرات م ــة كيلومت ــد ثماني ــى بع ــع عل يق
الرئيســي لدينــا، مجموعــة مزدوجــة مــن األجهزة 
ــى  ــن بن ــات ضم ــظ البيان ــز لحف ــوبية ومرك الحاس
تحتيــة مهّيــأة جيــًدا بما يدعــم اســتمرارية العمل 
فــي حــاالت الكــوارث. ويســتضيف مركــز التعافي 
وحــدة   50 الحالــي  الوقــت  فــي  الكــوارث  مــن 
خاصــة بتكنولوجيا المعلومات، تتعــدد وظائفها 
ابتــداًء من تشــغيل وتحويــل الخوادم والشــبكات 
وحتــى حفــظ البيانــات المتعلقــة بخدماتنــا مثــل 
المــوارد البشــرية وأنظمــة الدفــع وأنظمــة مركــز 
 ،" Uptime Institute" ــركة ــت ش ــد منح ــال. وق االتص
الواليــات  فــي  مقرهــا  عالميــة  شــركة  وهــي 
المتحــدة األمريكيــة، البنــك الســعودي لالســتثمار 
 " Tier III" ضمــن التصنيــف الثالــث " Design" شــهادة
ومــا هــذا ســوى داللة علــى نســبة الجهوزيــة التي 

وصلت إلى ٪99.99.

حماية حقوق العمالء والوصول إلى المعلومات

لدينــا عــدد مــن السياســات المطبقة التــي تهدف 
لتعــارض  المحتملــة  الحــاالت  مــن  الحــد  إلــى 
المصالــح بيــن البنــك والعمــالء مــن جهــة وحماية 
حقــوق العمــالء مــن جهــة أخــرى؛ حيــث وضعنــا 
مبــادئ مصرفيــة لحمايــة العمــالء وغرســناها 
لــدى فريقنــا مــن خــالل برنامــج تعليــم إلكترونــي 
ــليم  ــٍو س ــى نح ــا عل ــى توظيفه ــاعدهم عل يس
ــالء  ــف العم ــة وتثقي ــطة اليومي ــالل األنش ــن خ م

حول حقوقهم ومسؤولياتهم. 

شــؤونهم  حــول  العمــالء  تثقيــف  ويعتبــر 
المهمــة  الجوانــب  أحــد  الشــخصية  الماليــة 
بتزويدهــم  نقــوم  وبالتالــي  لحمايتهــم، 
اليوميــة.  شــؤونهم  إلدارة  الالزمــة  باألســس 
إذكاء  إلــى  العمــالء  توعيــة  وحــدة  وتهــدف 
الوعــي حــول الفوائــد والمخاطــر للمنتجــات 
المتوفــرة وحقوقهــم كعمــالء، إلــى جانــب 
تثقيفهــم حــول تخطيــط الشــؤون الماليــة 
المســؤولة. وإضافــًة إلــى ذلــك، عقدنا جلســات 
فروعنــا  كافــة  فــي  للفريــق  تدريبيــة 
لمســاعدتهم علــى تحقيــق غايــة التثقيــف 
علــى الوجــه األمثــل. كمــا اّتخذنــا خطــوات 
ــن  ــي م ــم المال ــيرة التعلي ــي مس ــة ف مدروس
خــالل عقــد أربعــة جلســات توعيــة فــي أماكــن 
العمــل والجامعــات وبــث رســائل عبــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي للبنــك و"خــط فلكــس 
كــول" وإنشــاء صفحــة جديــدة علــى الموقــع 

اإللكتروني التالي:
https://www.saib.com.sa/ar/content/0-التوعية-المصرفية

اكتساب ثقة العميل
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خصوصيــة العمالء وأمــن البيانات في العصر الرقمي
لألمــن  المحتملــة  التهديــدات  البنــك  يــدرك 
والخصوصيــة التــي تنشــأ لــدى إدخــال تقنيــات 
جديــدة فــي العصــر الرقمــي. وتعتبــر التطبيقــات 
المصرفيــة الرقمية والخاصــة باألجهزة المحمولة 
ســهلة ومريحــة، ولكنهــا تحمــل معهــا مخاطــر 
وقــوع انتهــاكات ألمــن المعلومــات كمــا أنهــا 
ــد  ــل تزوي ــن أج ــة. وم ــم اإللكتروني ــة للجرائ معرض
ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــى االس ــدرة عل ــا بالق عمالئن
المصرفيــة المتاحــة علــى المنصــات الرقميــة بثقة 
حمايــة  تضمــن  إجــراءات  ُنطّبــق  فإننــا  تامــة، 
المعلومات الشــخصية والماليــة لعمالئنا وحماية 
الســعودي  البنــك  يســجل  ولــم  أيضــًا.  أعمالنــا 
لالســتثمار أيــة حالــة انتهــاك أو فقدان بيانــات خالل 

عام 2015.

ــد  ــن القواع ــة تبي ــة خصوصي ــا سياس ــا أن لدين كم
التــي تنظم كيفيــة جمع المعلومات الشــخصية 
وحفظهــا  عنهــا  واإلفصــاح  واســتخدامها 
وتأمينهــا والتخلــص منهــا فــي البنــك. ومــن خــالل 
سياســة األمــن، فإننــا نحافــظ أيضــًا علــى المعاييــر 

أيــة  ردع  فــي  للمســاهمة  األمنيــة  واإلجــراءات 
محــاوالت تتــم بهــدف الوصــول إلــى المعلومــات 
فإننــا  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  لعمالئنــا.  الســرية 
ــات  ــن المعلوم ــر أم ــات لمخاط ــتخدم تقييم نس
للمســائل  البنــك  مراقبــة  ضمــان  إلــى  تهــدف 
ومعالجتهــا.  وتحديدهــا  األهميــة  ذات  األمنيــة 
الضوابــط  مــن  شــاماًل  نطاقــًا  نســتخدم  وإننــا 
لتحديــد  والتكنولوجيــة  والتعاقديــة  اإلجرائيــة 
مخاطــر أمــن المعلومــات ومعالجتهــا، والتــي 
تتضمــن الكتابــة المشــّفرة )بالرمــوز( والموجهــات 
ــة  ــات وأنظم ــف االختراق ــة كش ــرة وأنظم المفلت
كشــف الفيروســات والجــدران الناريــة، إلــى جانــب 
ــن  ــزء م ــك كج ــة، وذل ــغيل الموثوق ــة التش أنظم

الهيكلية العامة لألمن. 

علــى  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  حــاز  وقــد 
أمــن  إدارة  نظــام  عــن   27001 أيــزو  شــهادة 
المعلومــات المتوافــق مــع معاييــر أمــن البيانــات 
ألمــن  التوجيهيــة  اللجنــة  وتقــدم   .)PCI –DSS(
المعلومــات إرشــادات وتوجيهــات إداريــة لحفــظ 

ــات  ــر المعلوم ــة وتوف ــرية والنزاه ــين الس وتحس
فــي البنــك. كمــا قمنــا خــالل عــام 2015 بوضــع 
اســتراتيجية جديــدة ألمــن المعلومــات، تضــم 21 
أمــن  تعزيــز  إلــى  تهــدف  جديــدة  مبــادرة 
المعلومــات فــي البنــك، باإلضافــة إلــى وضــع إطار 
عمــل مدعــوم لحوكمــة أمــن المعلومــات يتألف 
صياغتهــا  تــم  بيئيــة  وإجــراءات  سياســات  مــن 
حديثــًا.  وإلــى جانــب ذلــك، أطلقنــا برنامــج توعيــة 
محســن ألمــن المعلومــات لفريقنــا وواظبنــا على 
ــات  ــن المعلوم ــول أم ــة ح ــج التوعي ــق برنام تطبي
الممارســات  علــى  إلطالعهــم  وذلــك  للعمــالء 

المصرفية األمنية.

لمزيــد مــن المعلومــات حول سياســة الخصوصية 
وإجــراءات أمــن المعلومــات، يرجــى زيــارة الموقــع 

اإللكتروني التالي:

https://www.saib.com.sa/ar/content/0-سياسة-سرية-المعلومات

https://www.saib.com.sa/ar/content/0-أمن-اإلنترنت

GRI G4 -DMA Customer Privacy
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ــات  ــة عالق ــى إقام ــة إل ــح الرعاي ــير مصطل يش
قوية بين األفراد. 

لتوفيــر خدمــات ماليــة وإرشــادات ذات جــودة 
عاليــة لعمالئنــا، نســعى الســتقطاب نخبــة 
بالمواهــب  يتمتعــون  الذيــن  األفــراد  مــن 
والقــدرات، إلــى جانــب تنميــة مهاراتهــم مــن 
تدريبيــة،  لــدورات  إخضاعهــم  خــالل 
وتهيئتهــم فــي بيئــة تحفــز علــى المشــاركة 
يلتــزم  النتائــج.   وتحقيــق  واإلنجــاز  واإلبــداع 
باســتقطاب  لالســتثمار  الســعودي  البنــك 
خــالل  مــن  عليــه  والحفــاظ  مبــدع  فريــق 
الدقيــق  األداء  وإدارة  المســتهدف  التوظيــف 

والتدريب والتطوير الوظيفي البناء. 

الرعاية )القوى العاملة(
الفصل الخامس 
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العاملــة  قوانــا  بنــاء  عنــد  أولويتنــا  تتمحــور 
المواهــب  أفضــل  اســتقطاب  حــول 
فــي  تتواجــد  التــي  الشــابة  الســعودية 
وضــع  علــى  نحــرص  ثــّم  ومــن  مجتمعنــا، 
الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب 
بنــاًء علــى الخبــرات والمهــارات التــي يتمتــع 
فــرص  زيــادة  إلــى  نســعى  أّننــا  كمــا  بهــا. 
والمواطنيــن  والســيدات  للشــباب  العمــل 
ــى  ــًا عل ــس إيجاب ــك ينعك ــعوديين، ألن ذل الس
صــورة المملكــة والبنــك علــى حــد ســواء مــن 

خالل بناء قوى عاملة شمولية.

ــام 2015  ــي ع ــة ف ــا العامل ــهدت قوان ــد ش وق
نمــوًا ملحوظــًا بنســبة 12٪ لتصــل إلــى 1.747 
ــنوات  ــع س ــالل األرب ــا خ ــذا ونجحن ــف. ه موظ
ــكل  ــا بش ــدد موظفين ــادة ع ــي زي ــة ف الماضي
ــل  ــدة بفض ــات المتزاي ــاء بالطلب ــري لإليف جوه
أن يشــهد  المتمّيــز والقــوي. ونتوقــع  أدائنــا 

العام القادم نموًا متزايدًا. 

 

فريقنا

GRI G4-10

الموظفون بدوام جزئيالموظفون بدوام كامل

إجمالي القوى العاملة

2012201320142015

1,2
53

1,4
18

18

1,5
631,7

47

*يوقع جميع موظفينا على عقد دائم. وال نقدم أية عقود مؤقتة.

2012201320142015التوظيف حسب المستوى الوظيفي

107135152158موظفو اإلدارة العليا

446601697782موظفو اإلدارة الوسطى

700682714807طاقم عمل )غير إداري(

2012201320142015إجمالي القوى العاملة

1,0531,2121,3561,535موظفو البنك السعودي لالستثمار

89898569الموظفون الداخليون 

111117122143موظفو االستثمار كابيتال

1,2531,4181,5631,747إجمالي موظفي المجموعة
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بناء بيئة عمل شاملة

نحــن نفخــر بتقديم أفضــل الفــرص الوظيفية 
تمكيــن  فــي  وتســاعد  تســتقطب  التــي 
الشــباب والمواطنيــن الســعوديين. قــام البنك 
الســعودي لالســتثمار بإصــدار سياســة رســمية 
ــي  ــعوديين ف ــن الس ــراك المواطني ــادة إش لزي
ــد  ــا يع ــا كم ــك، كم ــي البن ــة ف ــوى العامل الق
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الوظائــف  توطيــن 
اســتراتيجية المــوارد البشــرية.  فــي عــام 2015، 
شــكلت فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و30 ســنة نســبة 41٪ مــن القــوى العاملــة 
فــي البنــك.  كمــا وصلــت نســبة المواطنيــن 
الســعوديين ضمــن فريقنــا إلــى 82٪ و54٪ مــن 
اإلدارة العليــا، حيــث يــدل ذلــك علــى وجــود 
زيــادة ملموســة بنســبة  5٪ و4٪ مقارنــة بعــام 
الســعودي  البنــك  األداء  هــذا  ويضــع   .2014
األخضــر  النطــاق  طليعــة  فــي  لالســتثمار 
لبرنامــج النطاقــات الســعودي، الــذي يحــدد 
فــي  الســعوديين  الموظفيــن  حصــة 
الماليــة بنســبة 65٪ - 89٪ مــن  المؤسســات 
حجــم البنــك الســعودي لالســتثمار.    قمنــا 
النســبتين  إلــى   ٪4 لزيــادة  أهــداف  بتحديــد 
 ،2017 عــام  بحلــول  أعــاله  إليهمــا  المشــار 
وبذلــك، نطمــح فــي أن يشــكل فريقنــا نســبة 
86٪ مــن المواطنيــن الســعوديين و58٪ مــن 
لدينــا  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  العليــا.   اإلدارة 
تطبيقهــا  يتــم  التــي  البرامــج  مــن  العديــد 
الســتقطاب  خصيصــًا  والمصممــة  حاليــًا 
ودعــم تطويــر الخريجيــن الســعوديين، يرجــى 
والتطويــر  التدريــب  قســم  إلــى  الرجــوع 
الوظيفــي المــدرج فــي هــذا الفصــل لالطــالع 

على المزيد من هذه المبادرات. 

مــن  المزيــد  لتوظيــف  نســعى  أننــا  كمــا 
ــث  ــك. حي ــة للبن ــوى العامل ــي الق ــيدات ف الس
ــيدات.  ــن الس ــف 33٪ م ــام 2015 توظي ــهد ع ش

ــن  ــبة 18٪ م ــيدات نس ــكل الس ــل، تش وبالمجم
ــة بعــام  ــادة بنســبة 4٪ مقارن ــا، وهــي زي فريقن
2014 وزيــادة 8٪ مقارنــة بعــام 2012. كمــا تشــغل 
اإلدارة  مناصــب  مــن   ٪12 نســبة  الســيدات 
المتوســطة و4٪ مــن مناصــب اإلدارة العليــا، 
ممــا يمثــل تحســنًا طفيفــًا ألداء البنــك فــي 

عام 2014. 

قوانــا  فــي  الســيدات  تضميــن  ولتشــجيع 
العاملــة، قــام البنــك الســعودي لالســتثمار 
مــع  التعاونــي  التدريــب  اتفاقيــة  بتوقيــع 
لتقديــم   2014 عــام  فــي  اليمامــة  جامعــة 
برنامــج تدريبــي ممتــد لعشــرة أســابيع ويضــم 
لعشــر  عملــي  وتدريــب  صيفيــة  حصــص 
خريجــات ممــن يحملــن شــهادة دبلــوم فــي 
مشــاركة  نســبة  كانــت  كمــا  األعمــال. 
موظفــات البنــك ضعفــي عــدد أيــام التدريــب 

مقارنة بالموظفين الذكور في عام 2015. 

نســعى لترســيخ روابــط االنتمــاء واالتصــال فــي 
كل موظــف لنجــاح البنــك. كمــا أن إيجــاد بيئــة 
مســاهمة  وتقــدر  تحتــرم  شــاملة  عمــل 
موظفيهــا القادميــن مــن مختلــف البيئــات 
ــعودي  ــك الس ــن البن ــًا. يؤم ــرًا هام ــد عنص يع
لالســتثمار بمبــدأ تكافــؤ الفــرص لــكل موظف 
الموظفيــن  كافــة  بمعاملــة  ملتــزم  وهــو 
ــن أو  ــرق أو الدي ــى الع ــر إل ــاوي دون النظ بالتس
ــر  ــة أو غي ــة أو الذهني ــة البدني ــس أو اإلعاق الجن
ذلــك. كمــا أننــا ال نقبــل أي شــكل مــن أشــكال 
التمييــز أو التحــرش أو أيــة أفعــال أخــرى قــد 
أو  لألفــراد  مهينــة  أنهــا  علــى  تفســر 
المجموعــات، وإننــا ننــص علــى هــذه السياســة 
ــة  ــف وسياس ــل الموظ ــي دلي ــوح ف ــكل وض ب

الموارد البشرية.

GRI G4-DMA Market Presence GRI G4-DMA Non-discrimination GRI G4-DMA Diversity and Equal Opportunity

جائزة أفضل بيئة عمل
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القوى العاملة حسب السن
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GRI G4-EC6 GRI G4-LA12
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إن أحــد أهــم العوامــل التــي تســهم فــي تقديــم 
فــي  تتمثــل  لعمالئنــا  ممكنــة  تجريــة  أفضــل 
احاطتهــم ببيئــة عمــل تحفــز علــى المشــاركة 
واإلبــداع واإلنجــاز وتحقيــق النتائــج. حيــث يلتــزم 
ــا  ــم لفريقن ــرون بانتمائه ــن يفخ ــون الذي الموظف
فــي نجــاح البنــك وسيســعون دائمــًا لنيــل ثقــة 
عمالئنــا وتزويدهــم بأفضــل التجــارب المصرفيــة.  
وتبنــى العالقــات مــع موظفينــا علــى العدالــة 
واالحتــرام والثقــة، لــذا نعمــد إلــى منحهــم أجــورًا 
تنافســية والحفــاظ علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة 
علــى  الحفــاظ  علــى  ومســاعدتهم  معهــم 

صحتهم وسالمتهم. 

وقــد تــم تكريــم البنــك الســعودي لالســتثمار في 
عــام 2015 بوصفــه مــرة أخــرى "بيئــة عمــل مميــزة" 
مــن قبــل معهــد “Great Place to Work” . حيــث تــم 
فــي  العمــل  أماكــن  أفضــل  كإحــدى  اختيارنــا 
ــم  ــى تقيي ــاء عل ــعودية بن ــة الس ــة العربي المملك
وممارســات  وبرامــج  نظــام  علــى  إجــراؤه  تــم 
القيمــة لدينــا والقــدر الــذي نوفــر فيــه بيئــة عمــل 
المقيمــون  أجــرى  وقــد  لموظفينــا.  موثوقــة 
لموظفينــا،  ومجهولــة  ســرية  اســتقصاءات 
ــس  ــي تقي ــلوكيات الت ــول الس ــئلة ح ــت أس تضمن
الوســائل التــي يتــم التعبيــر مــن خاللها عــن تقدير 
فــي  والعدالــة  واالحتــرام  المنجــزات  أصحــاب 
مــكان العمــل.  كمــا أنهــم جمعــوا البيانــات حــول 
بالبنــك الســعودي  مســتويات االعتــزاز والزمالــة 

لالستثمار.

التواصل والمشاركة

مــع  الفعالــة  والمشــاركة  التواصــل  يعــزز 
الموظفيــن مــن رضاهــم عــن العمــل ويزيــد مــن 
ــي  ــدوران ف ــبة ال ــن نس ــل م ــا يقل ــم كم إنتاجيته
حــوار  علــى  للمحافظــة  نســعى  وإننــا  البنــك. 
احتياجاتهــم  لفهــم  فريقنــا  مــع  مفتــوح 

وتحديد تطلعاتهم واالستجابة لها.

ــرة  ــه م ــذي نجري ــن ال ــا الموظفي ــتقصاء رض إن اس
كل ســنتين هــو القنــاة الرئيســية التــي يمكننــا من 
خاللهــا جمــع معلومــات حــول موظفينــا. حيــث 
نقــوم بقيــاس رضــا الموظــف وفقــا للعوامــل 
ــات  ــو وعملي ــمل: إدارة األداء والنم ــي تش ــة الت التالي
وعــبء  والمنافــع  والرواتــب  والجــودة  العمــل 
وصــورة  المشــرف  والتواصــل  والضغــط  العمــل 
البنــك وجعــل العميــل موضــع االهتمــام وتقديــر 

الموظف واإلدارة العليا. 

حققنــا فــي عــام 2015 معــدل رضــا الموظــف 
بنســبة 82٪، وذلــك مؤشــرًا علــى زيــادة 8٪ مقارنــة 
ــوارد  ــم الم ــام قس ــا ق ــام 2013. كم ــي ع ــا ف بأدائن
ــن  ــة م ــة راجع ــع تغذي ــك بجم ــي البن ــرية ف البش
عملياتــه  حــول  )الموظــف(  الداخلــي  عميلنــا 

نمــاذج  وباســتخدام  دوري.  بشــكل  وخدماتــه 
تصنيــف  للموظــف  يمكــن  الراجعــة،  التغذيــة 
خدمــات المــوارد البشــرية مثــل الرواتــب والمنافــع 
والتوظيــف والتأميــن الطبــي وعالقــات الحكومــة 

وخدمات الفريق وتسجيل الوقت والحضور.

كمــا يقــوم الرئيــس التنفيذي عبــر مبــادرة "وقفات 
يتــم  موظفيــن  مــع  شــهري  بلقــاء  إبداعيــة" 
اختيارهــم عشــوائيًا والتحــاور معهــم لالســتماع 
إلــى أفكارهــم واهتماماتهــم. كمــا يوجــد لدينــا 
الــذي  "فكرتــي"  الموظفيــن  اقتراحــات  برنامــج 
اقتراحاتهــم  بتقديــم  للموظفيــن  يســمح 
ــد  ــك. وق ــي البن ــداع ف ــز اإلب ــق مرك ــها فري ليدرس
قــدم الموظفــون 318 مقترحــًا خــالل عــام 2015، 33 
اقتراحــًا منهــم قيــد الدراســة مــن أجــل التطبيــق.  
كمــا يعمــل البنــك باســتمرار علــى تطويــر وســائل 
اإلخباريــة  النشــرات  مثــل  الداخلــي  التواصــل 
واإلنترنــت واالجتماعــات مــع اإلدارة بغية مســاعدة 
الموظفيــن علــى التواصــل بفعاليــة مــع بعضهم 

البعض ومع المؤسسة ككل. 

وإضافــة إلــى ذلــك، فقــد قــام البنــك الســعودي 
 ،"Yammer" لالســتثمار فــي عــام 2015 بإطــالق برنامــج
وهــو منصــة تواصــل للموظفيــن مماثلــة لشــبكة 

التواصل االجتماعي "تويتر". 

برنامــج  فــي  موظفينــا  إلشــراك  كذلــك  ونســعى 
الموظفيــن  مكافــآة  إلــى  يهــدف  الــذي  "شــكرًا" 
تتخطــى  التــي  المميــزة  وإنجازاتهــم  لجهودهــم 
أدوارهــم ومســؤولياتهم الحاليــة. ويمكــن أن يتــم 
ترشــيح الموظــف مــن قبــل رئيــس إدارتــه بحيــث يكون 
مؤهــاًل للحصول علــى الميدالية الذهبيــة أو الفضية أو 
البرونزيــة باإلضافــة إلــى اكتســاب نقــاط "وااو".  وليــس 
الســعودي  البنــك  يمنــح  حيــث  فحســب،  ذلــك 
ــن  ــعوديين الذي ــن الس ــأة للموظفي ــتثمار مكاف لالس

يمضون 15 عامًا متتاليًا في البنك. 

وفــي عــام 2015 تــم ربــط برامــج حوافــز الخدمــة 
الطويلــة  الخدمــة  برنامــج  مثــل:  األمــد،  طويلــة 
ــك  ــي البن ــي ف ــن الوظيف ــج األم ــعوديين وبرنام للس
مــع أداء الموظــف وذلــك لتمكيــن الموظفيــن فــي 
ــة  ــز ذات قيم ــتحقاق جوائ ــن اس ــا م ــب العلي المناص

أعلى. 

وإضافــة إلــى ذلــك، تســاعدنا معــدالت الغيــاب وترك 
العمــل فــي قيــاس نجــاح البنــك فــي الحفــاظ علــى 
التــزام الموظــف وإشــراكه فــي العمــل. والجديــر  
بالذكــر أن معــدالت تــرك العمــل االختيــاري والكلــي 
ــا  ــام 2013، إال أنن ــذ ع ــبي من ــر نس ــهد أي تغي ــم تش ل
الحظنــا فــي عــام 2015 أن إجمالــي معــدل تــرك 
العمــل وصــل إلــى 13٪ ومعدل تــرك العمــل االختياري 
8٪. ســجلنا نســبة غيــاب منخفضــة بلغــت 0.11٪. و قــد 
ــع  ــل م ــادرة العم ــالت مغ ــراء مقاب ــك بإج ــام البن ق
كيفيــة  لمعرفــة  المغادريــن  الموظفيــن  كافــة 
تطوير المعلومــات المجمعة وتلخيصها وتحليلها 
فــي تقريــر ســنوي وهــو "تقريــر مغــادرة العمــل". لــذا 
والتوصيــات  االســتنتاجات  اتبــاع  علينــا  يتوجــب 

المطروحة بشكل فعال.

بيئة عمل مجزية
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السالمة والصحة والرفاه 

إننــا نعتــرف كجهــة راعيــة بمســؤوليتنا فــي 
موظفينــا.  وصحــة  ســالمة  علــى  الحفــاظ 
التــي قــد  وتشــمل أهــم مخاطــر الســالمة 
والجرائــم  الحرائــق  موظفينــا  لهــا  يتعــرض 
تطبيــق  علــى  البنــك  فــي  نعمــل  العنيفــة. 
سياســة شــاملة للســالمة واألمــن لالســتجابة 
لمثــل هــذه المخاطــر. ويتــم تعييــن منســق 
أمــن وســالمة لــكل فــرع وقســم وطابــق فــي 
البنــك باإلضافــة إلــى موظفيــن احتياطييــن 
بإجــراء  ونقــوم  الحرائــق.  عــن  مســؤولين 
تفتيــش يومــي علــى الســالمة فــي فروعنــا 
الســالمة  حــول  تعريفيــة  جلســات  وبعقــد 

بشــكل شــهري، باإلضافــة إلــى إرســال رســائل 
جميــع  أن  كمــا  الموظفيــن.  لكافــة  توعيــة 
األقســام مــزودة بصناديــق إســعافات أوليــة 
وقمنــا خــالل عــام 2015 بتشــكيل فريق مختص 
موظفــي  مــن  يتكــون  األوليــة  باإلســعافات 
البنــك المتطوعيــن ضمــن الفريــق ويخضعــون 
لتدريــب فــي اإلســعافات األوليــة. كمــا أن البنك 
لإلســعافات  متقدمــة  تدريبيــة  دورة  يعقــد 
الفــروع  مــدراء  كافــة  تســتهدف  األوليــة 
والعمليــات كل ســتة أشــهر. ونقــوم حاليــًا 
بالتحضيــر للحصــول علــى شــهادة الســالمة 

 .)OHSAS 18001( المهنية

وقــد ســجل البنــك فــي عــام 2015 ثالثــة إصابــات 
أثنــاء  عمــال  ثالثــة  أيــدي  جــرح  عــن  ناجمــة 
ــد  ــم  تضمي ــد ت ــي. و ق ــوح زجاج ــم لل تنظيفه
ــن  ــغ ع ــم يبل ــت ول ــس الوق ــي نف ــم ف جراحه
أيــة مشــاكل أخــرى. وإضافــة إلــى ذلــك، ســجل 
ــت  ــي وقع ــة الت ــوادث الصحي ــض الح ــك بع البن
نتيجــة  و2015   2014 عامــي  خــالل  البنــك  فــي 
متعاقديــن  أو  موظفيــن  أو  عمــالء  لتعــرض 
للمــرض بســبب حالــة طبيــة موجــودة مســبقًا 
ــدة  ــة واح ــا لحال ــد تعرضن ــكري. ولق ــل الس مث

مشابهة في عام 2015 وثالث حاالت في 2014.

األجور والمنافع

تعــد المكافــآت عامــاًل مهمــًا فــي اســتقطاب 
الموظفيــن المؤهليــن والمحافظــة عليهــم. 
ــة  ــة الممنوح ــاهمتنا المالي ــت مس ــد تنام وق
مــع  تماشــيًا  ســنة  بعــد  ســنة  للموظفيــن 
ــا  ــه. وإنن ــم عمليات ــك وحج ــم البن ــي حج تنام
رواتــب  لموظفينــا  نقــدم  بكوننــا  نفخــر 
ومنافــع تنافســية تضــم تأمينــًا علــى الحيــاة 
والصحــة وعضويــة فــي نــادي لياقــة بدنيــة 
إلــى برنامــج  وتأميــن اجتماعــي واالنضمــام 
ومواصــالت  ســكن  وبــدالت  "أصيــل"  الــوالء 

وعــروض فنادق خاصة للموظفين. 

ونقــدم كذلــك لموظفينــا حصــص ملكيــة 
منــح  خطــة  بموجــب  البنــك  أســهم  فــي 
األســهم للموظــف؛ حيــث تنــص الخطــة علــى 
منــح الموظفيــن حصصــًا تعطــى لهــم علــى 
مــدار أربعــة ســنوات. وإضافــة إلــى ذلــك، يمنــح 
خطــط  مــن  أخــرى  أنواعــًا  موظفيــه  البنــك 
الضمــان والتوفيــر القائمــة علــى المســاهمة 
وتدفــع  والموظفيــن.  البنــك  بيــن  المتبادلــة 
هــذه المســاهمات للموظفيــن المشــاركين 

في تاريخ استحقاق معين لكل خطة. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول البرامــج الخاصــة 
بالموظفيــن، يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي 

التالي:
https://careers.saib.com.sa/ar/content.
php?ulid=81649-employee-sch&lid=brQuaGsVpo0R
CKYGe1PMSkcyhh/wnyG1KaKML6m::0RA=
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2012201320142015الرواتب والمنافع المدفوعة )آالف الرياالت السعودية(*

163,566190,784226,628254,451الرواتب المدفوعة

269,718315,765  176,696221,041المنافع المدفوعة

20,77727,038 12,36816,642أقساط التأمينات االجتماعية

22,220 9,20110,55314,282 التأمين الصحي للموظفين

361,831439,020531,405619,474إجمالي الرواتب والمنافع المدفوعة

إدارة األداء

الســعودي  البنــك  فــي  األداء  إدارة  تضمــن 
عملــه  فــي  الموظــف  انخــراط  لالســتثمار 
وتكريــس وقتــه لتحقيــق أهدافــه المرجــوة 
ــك  ــف البن ــع.  يوظ ــه الرائ ــى أدائ ــه عل ومكافأت
االســتراتيجي  والتخطيــط  اإلدارة  نظــام 
لوضــع  ســعيًا  المتوازنــة  النتائــج  لبطاقــة 
اإلشــرافي  الــكادر  أداء  وتقييــم  األهــداف 

واإلدارة. 

يتــم تنظيــم تقييمــات األداء ووضــع األهــداف 
التاليــة:   العمليــة  عبــر  اإلداري  غيــر  للــكادر 
الســعودي  البنــك  موظفــي  كافــة  يقــوم 
بوضــع  عــام  كل  بدايــة  فــي  لالســتثمار 

ــع  ــتها م ــد مناقش ــخصية بع ــم الش أهدافه
مدرائهــم التنفيذييــن. ويقــوم كل موظــف 
بإتمــام التقييــم الذاتــي ألدائــه مرتيــن فــي 
ــرة  ــالل فت ــررة خ ــداف المق ــا لأله ــنة وفق الس
مديــره  مــع  النتائــج  ومناقشــة  المراجعــة 
لضمــان تطــور كل فــرد. وعنــد االنتهــاء مــن 
التقييــم فــي نهايــة الســنة، يقــوم المــدراء 
علــى  بنــاء  النهائــي  األداء  تصنيــف  بوضــع 
اإلنجــازات الفرديــة ووفقــًا لألهــداف المقــررة. 
أداء  تقييــم  علــى  المحافظــة  أجــل  ومــن 
كافــة  معايــرة  يتــم  البنــك،  فــي  معيــاري 

التصنيفات باستخدام منحنى أداء موحد.

تشــير تصنيفــات األداء إلــى أيــة تعديــالت تطــرأ 
يتــم مراقبــة  األجــور والمنافــع. كمــا  علــى 
الموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى تصنيــف أقــل 
بخطــط  وتزويدهــم  األدنــى  الحــد  مــن 

للتحسين لضمان تطورهم الوظيفي.
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حيــاة  عيــش  علــى  موظفينــا  نشــجع  نحــن 
صحيــة ومتوازنــة كمــا نرســل رســائل توعيــة 
منتظمــة لهــم. ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
المملكــة  فــي  المرتفعــة  الســكري  حــاالت 
العربيــة الســعودية، قمنــا بتســليط الضــوء على 
بيــن  التوعيــة  المــرض مــن خــالل نشــر  هــذا 
القــوى العاملــة وإبــراز طــرق تفــادي التعــرض له.  
ــع  ــد م ــى التعاق ــام 2015 إل ــي ع ــك ف ــد البن عم
ــكري  ــوم الس ــي ي ــك ف ــى البن ــر إل ــب حض طبي
العالمــي إللقــاء محاضــرة للموظفيــن حــول 

ــي  ــة ف ــح عضوي ــوم بمن ــا نق ــرض. كم ــذا الم ه
اثنيــن مــن األنديــة اللياقــة البدنية فــي المملكة 
ــة  ــة لكاف ــعار مدعوم ــعودية بأس ــة الس العربي
الموظفيــن وتنظيــم فــرق كــرة قــدم وبولنــغ 
وكــرة تنــس للمشــاركة فــي الدوريــات. وإضافــًة 
ــارك  ــان المب ــهر رمض ــي ش ــدم ف ــك، نق ــى ذل إل
تجنــب  كيفيــة  حــول  ونصائــح  إرشــادات 

المشاكل الصحية مثل الجفاف واإلرهاق. 

كمــا نســعى لدعــم الســيدات العامــالت فــي 

الموازنــة بين مســؤوليات األمومــة ووظائفهن 
كمــا نضمــن أن تحصــل موظفاتنــا علــى إجــازة 
ــك  ــم البن ــابيع. ويدع ــرة أس ــدة عش ــة لم أموم
الموظفــات الحوامــل بمنحهــن إجــازة مرضيــة 
مدفوعــة لمــدة 180 يومــا بســبب الحمــل. فــي 
علــى  موظفــات  عشــرة  حصلــت   ،2015 عــام 
ــل  ــى العم ــن إل ــدن جميعه ــة وع ــازة أموم إج
ــة  ــبة الـــ 100٪ المحقق ــدل نس ــا. وت ــد انتهائه بع
ــك  ــر البن ــى توفي ــل عل ــى العم ــودة إل ــن الع م

لحياة عملية متوازنة.

آلية الشكاوى الداخلية

ــل  ــي دلي ــف ف ــكاوى للموظ ــة الش ــر سياس تتوف
الموظــف وسياســة المــوارد البشــرية. إذا شــعر أي 
موظــف بأنــه يعامــل معاملــة غيــر عادلــة مــن 
البنــك أو فــي حــال وجــود حالــة متعلقــة بالعمــل 
ــعودي  ــك الس ــيقوم البن ــه، س ــه أو تزعج ــر علي تؤث

لالستثمار بمعالجة المسألة على وجه السرعة. 

اطــالع  علــى  الموظفيــن  نشــجع  ونحــن 
بأيــة  الفــرع  مــدراء  أو  التنفيذييــن  مدرائهــم 
مســألة مــن ذاك القبيــل. ويتوجــب عليه/هــا 
االســتجابة بقــرار خــالل يوميــن عمــل. وإذا كانت 

الشــكوى تتعلــق بمديــر الموظف المباشــر أو إذا 
مديــره  قــرار  عــن  راٍض  الموظــف  يكــن  لــم 
المباشــر، فينبغــي عليــه رفــع المســألة لرئيــس 
القســم أو المديــر العام/المتصــرف باإلنابــة عن 
المديــر العام الوظيفــي الــذي بالمقابل يتوجب 
عليــه االســتجابة خــالل ســبعة أيــام عمــل. أمــا 
إذا لــم تحــل مشــكلة الموظــف بعــد ذلــك، 
فيمكنــه اطــالع المتصــرف باإلنابــة عــن المديــر 
العــام لعمليــات المــوارد البشــرية. والــذي بــدوره 
ســيقوم بدراســة الشــكوى والــرد خــالل عشــرة 
أيــام عمــل. وإذا لــم تحــل الشــكوى بعــد ذلــك، 
فــي  يكــون  للموظــف  النهائــي  النــداء  فــإن 

كتابــة رســالة بريــد الكترونــي تطلــع عليهــا 
ــوارد  ــام للم ــر الع ــيقوم المدي ــا.  س اإلدارة العلي
البشــرية بدراســة الشــكوى بالتشــاور مع المدير 

العام الوظيفي والرد خالل 20 يوم عمل.

بتقديــم  عــام 2015  خــالل  الموظفــون  قــام 
ســتة شــكاوى ذات صلــة بشــروط الدفــع أو 
آليــة  أن  ذلــك  ويوضــح  األداء.  تصنيفــات 
الشــكاوى الداخليــة فــي البنك فعالــة نظرًا ألن 
الموظــف ينتابــه شــعور بالراحــة عنــد الكشــف 
عــن حــاالت يعتقــد فيهــا بــأن البنــك قــد عامله 
ــع  ــة جمي ــت معالج ــة. وتم ــر عادل ــة غي بطريق

الشكاوى المقدمة وفقا لإلجراء المقرر.

2012201320142015أداء السالمة )الموظفين(

0000وفيات الموظفين والمتعهدين

0000إصابات الموظفين والمتعهدين التي تؤدي إلى وقت ضائع في العمل

0003إجمالي اإلصابات المسجلة للموظفين والمتعهدين

2012201320142015إجازة األمومة )للموظفات(

161310الموظفات اللواتي حصلن على إجازة أمومة

151310الموظفات اللواتي حصلن إلى العمل بعد إجازة األمومة

1411--الموظفات اللواتي بقين في عملهن لمدة عام بعد إجازة األمومة

10083100100نسبة العائدات إلى العمل بعد إجازة األمومة

1008085--البقاء في العمل سنة واحدة بعد العودة من إجازة األمومة )نسبة مئوية(
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يســتثمر البنــك فــي تطويــر موظفيــه مــن أجــل تعزيــز 
قدراتهــم علــى فهــم احتياجــات العمــالء ودعمهــم 
البنــك  ويجــري  الوظيفيــة.  أهدافهــم  تحقيــق  فــي 
مراجعــات ســنوية منتظمــة لــألداء والتطــور الوظيفــي 
لكافــة الموظفيــن، حيــث نســعى مــن خــالل هــذه 
العمليــة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لــكل فــرد كمــا 
لإليفــاء  المناســبة  والفــرص  المــوارد  البنــك  يقــدم 
باالحتياجــات المنشــودة. وفــي ضــوء ذلــك، نهــدف إلــى 
البنــك  فــي  الحيــاة"  مــدى  "التعلــم  فلســفة  تبنــي 
الســعودي لالســتثمار التــي ُتمكــن جميــع الموظفيــن 
مهاراتهــم  تنميــة  مــن  المســتويات  كافــة  علــى 
ومعارفهــم. وتعتبــر هــذه الفلســفة في غايــة األهمية 
لمــا لهــا مــن أثــر علــى نجــاح البنــك وذلــك مــع التغيــرات 
التكنولوجيــة الســريعة التــي تتطلــب مــن الموظفيــن 
التكيــف المســتمر مع عمليــات وإجــراءات جديــدة. وفي 
ــر  ــب والتطوي ــتراتيجية التدري ــور اس ــه، تتمح ــت ذات الوق
موظفينــا  تزويــد  حــول  خــاص  بشــكل  البنــك  فــي 
والمواطنيــن الســعوديين، الذيــن يظهــروا إمكانيــات 
ــب  ــعة، التدري ــرات الواس ــى الخب ــر إل ــن تفتق ــة ولك عالي
والدعــم الــالزم لتســخير إمكانياتهــم وبنــاء مهاراتهــم 
وقدرتهــم علــى العمــل. كمــا نؤكــد علــى إجــراء خطــة 
تعاقــب وظيفــي محكمــة لكافــة المناصــب الهامــة، 
محــل  ســيحل  الــذي  الموظــف  اختيــار  يتــم  حيــث 
ــر  ــة تطوي ــع خط ــى وض ــة إل ــابق باإلضاف ــف الس الموظ

شاملة له وجدول زمني لخطة التطوير.  

ويجــري البنــك الــدورات التدريبيــة مــن خــالل الجمــع بين 
طــرق التعليــم اإللكترونــي والتدريــب المباشــر لكافــة 

العامليــن فــي البنــك. وقــد أطلــق البنــك بوابــة تعليــم 
إلكترونــي مســتقلة تعمــل علــى مــدار الســاعة وتعرف 
باســم "أكاديميــة البنك الســعودي لالســتثمار للتعليم 
اإللكترونــي" وتتكــون مــن ســبعة مســاقات تدريبيــة 
فــي التعليــم اإللكترونــي. وهــي تتضمــن التدريــب على 
واالحتيــال،  والتزييــف،  األمــوال،  غســل  مكافحــة 
والمبــادئ المصرفيــة لحمايــة العميــل المعمــول بهــا 
فــي البنــك، وتخطيــط اســتمرارية األعمــال، ومدونــة 
الســلوك المهنــي، وتأمين معلومــات البنك الســعودي 
لالســتثمار وحمايــة خصوصيتنــا. ولدى كافــة موظفي 
البنــك الســعودي لالســتثمار صالحيــة الوصــول إلــى 
ــة  ــع منظوم ــى م ــي تتماش ــت والت ــر اإلنترن ــج عب البرام
بالبنــك  الخاصــة  العامــة  المهــارات  تطويــر  مســار 
الســعودي لالســتثمار. ينطــوي مركــز التدريــب فــي 
ــة  ــي منطق ــتثمار ف ــعودي لالس ــك الس ــة البن أكاديمي
العقيــق علــى خمســة قاعــات تدريبيــة وفرعــًا تجريبيــًا 
ــا  ــى أنظمتن ــدد عل ــن الج ــب الموظفي ــتخدم لتدري يس
تغطــي  عديــدة  برامــج  البنــك  ويقــدم  المصرفيــة. 

بمجموعها أكثر من 150 موضوعَا مصرفيًا وفنيًا.   

ــب  ــام تدري ــارب 10 أي ــا يق ــم م ــم تقدي ــام 2015، ت ــي ع ف
ــذ  ــا من ــع أدائن ــك م ــى ذل ــث يتماش ــف، حي ــكل موظ ل
ــي  ــة ف ــادة ملحوظ ــود زي ــظ وج ــد لوح ــام 2013. وق ع
متوســط عــدد أيــام التدريــب لموظفــي المناصــب غيــر 
اإلداريــة علــى مــدار الثالثــة ســنوات الســابقة، وذلــك 
ــل  ــدم جي ــامل يخ ــي ش ــج تدريب ــا لبرنام ــبب إعدادن بس
نســعى  ممــن  الموهــوب  الســعودي  الشــباب 

لتوظيفهم كمتدربين. 

فــي  نقــص  وجــود  لوحــظ  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
اإلدارة  لموظفــي  التدريــب  أيــام  عــدد  متوســط 
المتوســطة نتيجــة لســببين اثنيــن. فــي عــام 2014، قام 
معظــم  بتدريــب  لالســتثمار  الســعودي  البنــك 
موظفــي اإلدارة المتوســطة للحصــول علــى شــهادة 
ــام  ــدد أي ــط ع ــي متوس ــادة ف ــكل زي ــا ش )SAMA( مم

الشــهادة  هــذه  المجموعة.تعتبــر  لتلــك  التدريــب 
هــذا  أن  إال  ســنوات  ثالثــة  لمــدة  المفعــول  ســارية 
إلــى  لــم يعقــد فــي عــام 2015 ممــا أدى  التدريــب 
خفــض متوســط عــدد أيــام التدريــب. كمــا أن اطــالق 
ــا  ــر اإلنترنــت فــي عــام 2014 ســمح لن ــة التدريــب عب بواب
التــي  لوجــه  وجهــًا  التدريبيــة  الــدورات  باســتبدال 
لتطويــر  اإلنترنــت  عبــر  اإلدارة  كادر  لهــا  يخضــع 

الكفاءات الفنية والسلوكية. 

وإضافــة إلــى ذلــك، أطلقنــا خــالل عــام 2015 برنامجــي 
تدريــب جديديــن يســلطان الضــوء علــى بنــاء مهــارات 
القيــادة للموظفيــن فــي المناصــب اإلداريــة الدنيــا 
ــااًل  ــر اتص ــم األكث ــن ه ــؤالء الموظفي ــر ه ــث يعتب حي
بالمســؤولين عــن خدمــة العمــالء. وتهــدف هــذه 
الــدورات التدريبيــة إلــى تزويــد األفــراد الذيــن يتقلــدون 
ــة ألداء  ــات الالزم ــة والتقني ــة بالمعرف ــب قيادي مناص
مهامهــم القياديــة بفعاليــة أكبــر وإلهــام اآلخريــن 
الــدورات  هــذه  مثــل  وتغطــي  عليهــم.  والتأثيــر 
التدريبيــة المهــارات الرئيســية المطلوبة من المشــرف 
وبنــاء  والتواصــل  القيــادة  مهــارات  تتضمــن  والتــي 

الفريق والذكاء العاطفي والتدريب. 

التدريب والتطور الوظيفي

GRI G4-DMA Training and Education
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* تم االحتساب بقسمة إجمالي عدد أيام التدريب وإجمالي تكلفة التدريب على التوالي على العدد الفعلي للموظفين الذين 
حضروا التدريب. 

فرص التدريب والتطوير للسعوديين

البنــك  فــي  توطيــن  اســتراتيجية  تســتهدف 
الســعودي لالســتثمار المواطنين السعوديين في 
مختلــف مراحــل تعليمهــم ومســار تطورهــم 
ــى  ــة إل ــة العام ــالب الثانوي ــن ط ــدءًا م ــي، ب الوظيف
حديثــي التخــرج مــن الجامعات وحتــى الموظفين 

المحليين ذوي الخبرة في البنك. 

تــم تصميــم برنامــج التدريــب التعاونــي فــي البنك 
الثانويــة  طــالب  إلعــداد  لالســتثمار  الســعودي 
العامــة والطــالب الجامعييــن للمشــاركة فــي 
القــوى العاملــة إلــى جانــب تزويدهــم بفرصــة 
االشــتراك فــي جولــة تعريفيــة مغطــاة التكاليــف 
لمــدة ثالثــة أشــهر فــي كافــة أقســام البنــك. 
وينتقــي البرنامــج مرشــحين ممتازيــن لتعيينهــم 
فــي البنــك الســعودي لالســتثمار اســتنادًا إلــى 
احتياجــات القــوى العاملــة فــي مختلــف مجــاالت 
البنــك. كمــا يتــم تقييــم كل طالــب بشــكل دوري 
قبــل  مــن  راجعــة  تغذيــة  ومنحــه  ومنتظــم 
مشــرفه/ها المباشــر.  شــارك 174 طالــب فــي هــذا 
البرنامــج حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر. وشــارك 80 
طالــب فــي عــام 2015 ممــا يظهــر نمــوًا ملحوظــًا 
ــدل  ــى مع ــق أعل ــى تحقي ــدل عل ــج وي ــي البرنام ف

للمشاركة حتى اآلن.

الســعودي  البنــك  يقــدم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
تطويريــة  وفــرص  دعــم  خدمــات  لالســتثمار 
عديــدة للموظفيــن الســعوديين الجــدد وذلــك 

كمــا  البنــك.  فــي  والنجــاح  مهاراتهــم  لتنميــة 
واصــل البنــك فــي عــام 2015 تقديــم برامــج "الجيــل 
الجديــد" و"الخريجيــن" باإلضافــة إلى إطــالق المزيد 
ــن  ــة م ــدة المصمم ــة الجدي ــج التدريبي ــن البرام م
ــددة  ــف مح ــة بوظائ ــارات خاص ــر مه ــل تطوي أج
فــي أقســام الخدمــات المصرفيــة الشــخصية 
والمخاطــر  للشــركات  المصرفيــة  والخدمــات 
ــي  ــك. وف ــي البن ــات ف ــة والعملي ــؤون اإلداري والش
عــام 2015، شــارك 233 موظــف فــي هــذه البرامــج 

التدريبية، 30٪ منهم من السيدات. 

يمتــد برنامــج "الجيــل الجديــد" لفتــرة ســتة أســابيع، 
مهــارات  تطويــر  أجــل  مــن  تصميمــه  وتــم 
الخريجيــن الســعودييين المعينيــن حديثــًا مــن 
فــي  التدريبيــة  الــدورات  مــن  سلســلة  خــالل 
المعهــد المصرفــي الســعودي وتطبيــق هــذه 
التدريبــات عمليــًا مــن خــالل التدريــب علــى رأس 
البنــك  فــي  تجريبــي"  "فــرع  بيئــة  فــي  العمــل 
تقديــم  إلــى  باإلضافــة  لالســتثمار،  الســعودي 
ــول  ــة ح ــن التدريبي ــدورات والتماري ــن ال ــلة م سلس
التطويــر الشــخصي. وحتــى هــذه اللحظــة، فقــد 
خضــع 352 مــن الســعوديين لــدورات تدريبيــة ثــم 
التحقــوا بفريــق البنــك الســعودي لالســتثمار عبــر 

هذا البرنامج.

أمــا برنامــج "الخريجيــن" فــي البنــك الســعودي 
لالســتثمار، فهــو برنامــج ممتــد لفتــرة 12 شــهر 

ــعودي  ــباب الس ــة الش ــتقطاب فئ ــم الس ومصم
وخلفيــة  جامعيــة  شــهادات  يحملــون  ممــن 
تطويــر  فــي  لمســاعدتهم  ممتــازة  أكاديميــة 
المكثــف  التدريــب  عبــر  المصرفيــة  مهاراتهــم 
واالنخــراط فــي البيئــة المصرفيــة. وحتــى هــذه 
اللحظــة، فقــد خضع 36 من الســعوديين لــدورات 
تدريبيــة ثــم التحقــوا بفريــق البنــك الســعودي 

لالستثمار عبر هذا البرنامج.

كمــا يهــدف برنامــج "المســار الســريع للموظفيــن 
الســعوديين )فتــرة(" إلــى تمكيــن كادر العمــل 
الســعودي مــن ذوي الخبرة مــن تطوير مهاراتهم 
الدخــول  فــي  ومســاعدتهم  العمــل  فــي 
مســتقباًل فــي فريــق اإلدارة العليــا في البنــك، وقد 
ــذا  ــي ه ــعوديين ف ــن س ــة موظفي ــارك خمس ش
البرنامــج فــي عــام 2015. وإضافــة إلــى ذلــك، يقــدم 
للســعوديين  ماليــة  مســاعدة  خدمــات  البنــك 
ــر أن  ــدر بالذك ــة. ويج ــج التعليمي ــام للبرام لالنضم
مثــل هــذه البرامــج قــد انبثــق عنهــا نتائــج فعليــة 
حيــث حقــق البنــك زيــادة بنســبة 16٪ فــي ســعودة 

اإلدارة العليا منذ عام 2012.

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول البرامــج التطويريــة 
لموظفــي البك الســعودي لالســتثمار، يرجــى زيارة 

الموقع اإللكتروني التالي:
https://careers.saib.com.sa/ar/content.php?ulid=81649-growth
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ــى  ــة إل ــة العربي ــظ باللغ ــح حف ــير المصطل يش
للبنــك  بالنســبة  أمــا  "حمايــة".  أو  "صــون" 
هــو  فالحفــظ  لالســتثمار،  الســعودي 
الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدام  االســتخدام 
وتتجســد  المحليــة.  المجتمعــات  قبــل  مــن 
ــي  ــارزة ف ــة ب ــة مالي ــا مؤسس ــطتنا بصفتن أنش
تنتــج  التــي  الطبيعيــة  المــوارد  اســتخدام 
عبــر  مباشــر  بشــكل  واالنبعاثــات  النفايــات 
عملياتنــا وغيــر مباشــر عبــر سلســلة القيمــة 
آثــار  البنــك. وإننــا نكافــح كذلــك إلدارة  فــي 
لتقليــل  ســعيًا  وفرصهــا  ومخاطرهــا  بيئتنــا 
التكاليــف المترتبــة عــن األنشــطة التــي نقــوم 
المســاهمين  عائــدات  وزيــادة  بتنفيذهــا، 
التــي نعمــل  البيئــة  طويلــة األمــد، وحمايــة 
يعتمــدون  الذيــن  المجتمــع  وأفــراد  فيهــا 

عليها.

ــا نــدرك بصفتنــا مؤسســة ذائعــة الصيــت  وإنن
ــر  ــي التأثي ــا ف ــوط بن ــدور المن ــة ال ــي المنطق ف
البيئــي  الممارســات والســلوك  إيجابيــًا علــى 
هــذا  وفــي  وشــركائنا.  وموردينــا  لعمالئنــا 
الســياق، تكمــن إحــدى أهــم أولوياتنــا فــي 
تحقيــق نتائــج أكثــر اســتدامة ضمــن مجــال 
مالئمــة  حلــول  إيجــاد  خــالل  مــن  تأثيرنــا 
ــد  ــى المزي ــالع عل ــن االط ــة. يمك ــات بيئي لتحدي
مــن التفاصيــل حــول جهــود البنــك المبذولــة 
مــن  المباشــرة  غيــر  البيئيــة  اآلثــار  إدارة  فــي 
خــالل القــروض واالســتثمار فــي الفصــل الرابــع 

"التكليــف" الــوارد فــي هــذا التقريــر.

الحفظ )حماية البيئة(
الفصل السادس 
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قمنــا فــي عــام 2015 بإعــداد سياســة بيئيــة 
رســمية ومعتمــدة توضــح وضــع البنــك العــام 
والسياســات  البيئيــة  المشــاكل  تجــاه 
والممارســات الواجــب تطبيقهــا خــالل تنفيــذ 
أنشــطة البنــك. إن الغــرض مــن هذه السياســة 
البيئــي  األداء  تحســين  فــي  المســاعدة  هــو 
باســتمرار ودمــج أفضــل ممارســات إدارة البيئــة 
المعتــرف بهــا فــي عمليــات البنــك إلــى جانــب 
وتحســين  المــوارد  اســتهالك  تقليــل 
وتنطــوي  فعــال.  بشــكل  اســتخدامها 
البنــك تجــاه  السياســة كذلــك علــى وضــع 
ــر  ــى إدارة األث ــة إل ــاخ باإلضاف ــر المن ــة تغي قضي
البيئــي  واألثــر  لعملياتنــا،  المباشــر  البيئــي 
والمخاطــر  البنــك،  فــي  اإلمــداد  لسلســلة 
واالســتثمار،  باإلقــراض  المرتبطــة  البيئيــة 
المنتجــات  عبــر  بيئيــة  حلــول  وتقديــم 

والخدمات. 

وإننــا نعمــل جاهديــن لالرتقــاء بمســتوى األداء 
المجــاالت  كافــة  فــي  البنــك  فــي  البيئــي 
صديقــة  تقنيــة  فــي  االســتثمار  عبــر  وذلــك 
للبيئــة ونشــر التوعيــة بيــن موظفينــا وعمالئنــا. 
ــية  ــة قياس ــم لوح ــام 2015 بتقدي ــي ع ــا ف بدأن
معــدالت  تظهــر  بحيــث  شــهريًا  وتوزيعهــا 
ــل  ــن قب ــورق م ــاء وال ــاء والم ــتهالك الكهرب اس
فروعنــا ومقارنتهــا بــأداء الشــهر ذاتــه فــي 
ــروع  ــة الف ــاز لكاف ــم اإليع ــابق. وت ــام الس الع
كأداة  القياســية  اللوحــة  هــذه  الســتخدام 
إلدارة األداء. وإضافــة إلــى ذلــك، نقــوم بإرســال 
نصائــح أســبوعية حــول حمايــة البيئة كوســيلة 
ــر  ــن نفخ ــن. ونح ــن الموظفي ــة بي ــر التوعي لنش
المســؤولية  جائــزة  علــى  بحصولنــا 
المجتمعيــة للشــركات ألفضــل الممارســات 
قمــة  فــي  وذلــك   2015 عــام  فــي  البيئيــة 
للمســؤولية  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المجتمعيــة للشــركات التــي تنظمهــا شــركة 

إنفورما.

اإلدارة البيئية

GRI G4-14 
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ــي  ــات ف ــب التحدي ــن أصع ــي م ــر المناخ ــد التغي يع
ــكل  ــاهم بش ــا ال يس ــم أن قطاعن ــذا، ورغ ــا ه عصرن
كبيــر فــي التغيــر المناخــي إّلا أننــا نســعى إلثبــات 

قيادتنا للحمالت المتعّلقة بهذا الشأن.

يتأثــر اســتهالكنا للطاقــة بالنمــو الكبيــر المتزايــد 
علــى اســتخدام الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة التي 
ومراكــز  تكنولوجيــة  تحتيــة  بنيــة  تتطلــب 
ــا  ــز بدوره ــذه المراك ــب ه ــث تتطل ــات، حي للمعلوم
كميــات كبيــرة مــن الطاقــة. ومــع وجــود أكثــر مــن 
1600 فــرد فــي طاقــم العمــل، فإننــا نســتهلك أيًضــا 
كميــة كبيــرة مــن الكهربــاء لنحافــظ علــى مكاتبنــا 
فإننــا  وأخيــًرا،  لموظفينــا.  الرفاهيــة  ولنضمــن 
ــددة  ــا المتع ــن فروعن ــل بي ــود للتنق ــتعمل الوق نس

على مستوى المملكة.

فــي عــام 2015، ســعينا لتخفيض اســتهالك الكهرباء 
فــي مبانينــا عبــر اســتبدال اإلضــاءة التقليديــة بإضاءة 
)LED( – حيــث قمنــا باســتبدال أكثــر مــن 300 مصبــاح 
فــي الفــرع الواحــد. كمــا وّقــع البنــك اتفاقيــة مــع 
المبانــي  إدارة  نظــام  لتطبيــق  الخارجــي  المــزّود 
ــام  ــي ع ــرع ف ــة أف ــي خمس ــا وف ــي مبانين )BMS( ف
2016 لكــي نراقــب ونتحّكــم باســتهالك الكهربــاء 
بشــكل أفضــل. كمــا أننــا نســعى إلــى شــراء معــدات 
مكتبيــة وتكنولوجيــة موّفــرة للطاقة عبر اســتبدال 
المعــّدات القديمــة. ونحــن نتعهــد بتقليــل تنقــالت 
العمــل غيــر الضروريــة عبــر عقــد المؤتمــرات عــن 
مــن  نخّفــض  لكــي  الفيديــو  وباســتخدام  بعــد 

استهالك الوقود. 

فــي عام 2015، اســتهلك البنك الســعودي لالســتثمار 
تعــادل  والتــي  الكهربــاء،  مــن  ميغــاواط   38610
اســتهالك 138996 جيجــا جــول مــن الطاقــة غيــر 
ثانــي  وإنتــاج 25251 طًنــا مــن مكافــئ  المباشــرة 
غيــر  الطاقــة  كثافــة  وبلغــت  الكربــون.  أكســيد 
المباشــرة للبنــك الســعودي لالســتثمار 86 جيجــا 
جــول للموظــف الواحــد بينمــا بلغــت كثافــة الغازات 
الدفيئــة 16 طًنــا مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون 

للموظف الواحد.

باســتهالكنا  المتعّلقــة  بالبيانــات  نحتفــظ  وألننــا 
ــا  ــد قمن ــام 2015، فق ــاواط" لع ــدة "ميغ ــة بوح للطاق
أيًضــا بإعــداد تقريــر عــن اســتهالكنا للكهربــاء لكــي 
نثبــت مــدى تحّســن أدائنــا منــذ عــام 2012، وألن ســعر 
الكهربــاء بقــي ثابًتــا فــي الســنوات األخيــرة الماضيــة 
ــون  ــن واثق ــعودية، فنح ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
علــى  يــدل  موثوًقــا  مؤشــًرا  يعــد  اإلنفــاق  بــأن 
اســتهالكنا للطاقــة. فــي عــام 2015، ارتفعــت نفقــات 
ــذا  ــبب ه ــزى س ــن أن ُيع ــبة 12٪. ويمك ــاء بنس الكهرب
االرتفــاع إلــى توّســع قاعــدة عمالئنــا والقــوى العاملة 
ــتهالك  ــع اس ــل برف ــر كفي ــذا األم ــث أن ه ــا، حي لدين

الكهرباء في مكاتبنا ومراكز البيانات. 

االنبعاثــات  وازدادت  للوقــود  اســتهالكنا  ارتفــع 
المصاحبــة الســتخدام الوقــود بنســبة 13٪ منــذ عــام 
ــة  ــى كمي ــا إل ــاع أيًض ــذا االرتف ــبب ه ــزى س 2014، وُيع
ــل  ــم تنّق ــتخدامها لدع ــالزم اس ــرة ال ــود الكبي الوق
مزيــد مــن الموظفيــن. لــم يكــن هنــاك ارتفــاع كبيــر 
فــي معــّدل نفقــات الكهربــاء أو اســتهالك الوقــود 

للموظف الواحد. 

وبلــغ إجمالــي اســتهالك الطاقــة لعــام 2015، بمــا فــي 
ذلــك الطاقــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، 142219 جيجــا 
جــول، بينمــا بلــغ إجمالــي الغــازات الدفيئــة المنبعثــة 
25474 طًنــا مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون. 
وبالتالــي فقد بلغــت كثافة الطاقة للبنك الســعودي 
لالســتثمار 88 جيجــا جــول للموظــف الواحــد بينمــا 
ــا مــن مكافــئ  بلغــت كثافــة الغــازات الدفيئــة 16 طًن

ثاني أكسيد الكربون للموظف الواحد.

استهالك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة

GRI G4-DMA Energy GRI G4-EN3 GRI G4-EN5 GRI G4-DMA Emissions GRI G4-EN15 GRI G4-EN16 GRI G4-EN18

انبعاثات الغازات الدفيئة )مكافئات ثاني استهالك الطاقة في عام 2015
أكسيد الكربون( في عام 2015

 الطاقة المباشرة 
3,224

٪2

 الطاقة الغير 
 مباشرة 
138,996
٪98

 نطاق  2
25,251
٪99

 نطاق 1 
223
٪1

المصاريف الكهربائية لكل  موظف يعمل 
بدوام كامل )ريال سعودي(

2012201320142015

5,
65

6

5,
49

3

5,
71

2

6,4
51

2012201320142015استهالك الطاقة

9,167,956 7,366,8847,430,7668,211,304المبالغ المنفقة على الكهرباء )ريال سعودي(

نفقات الكهرباء لكل موّظف بدوام كامل 
)ريال سعودي( 

6,4515,7125,6985,716

91,33681,26982,26493,011استهالك الوقود )لتر(

3,1662,8172,8513,224استهالك الوقود )جيجا جول(

استهالك الوقود لكل موظف بدوام كامل 
)جيجا جول(

2.82.22.02.0

االنبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة من 
استهالك الوقود )طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون( 

219195198223

االنبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة لكل 
موظف بدوام كامل )طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون(

0.190.150.140.14
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استهالك الورق وإعادة التدوير

GRI G4-DMA Effluents and Waste GRI G4-EN23

استهالك الورق لكل موظف )كيلوغرام(

2012201320142015

524847

46

2012201320142015استهالك الورق

73,372 59,10262,64467,098استهالك الورق )كيلوغرام(*

52484746استهالك الورق للموظف الواحد )كيلوغرام(*

26,35060,99063,74569,881مجموع الورق الُمعاد تدويره )كيلوغرام(**

فــي  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  ســيواصل 
تحويــل سياســاته وعملياتــه إلــى صــورة رقميــة 
مــن أجــل تخفيض اســتخدام الــورق، حيــث كان 
الوثائــق  علــى  الســابق  فــي  البنــك  يعتمــد 
الورقيــة. وعلــى الرغــم مــن أن البنك الســعودي 
لالســتثمار قــد شــهد ارتفاًعــا يزيــد عــن 25٪ فــي 
عــدد المعامــالت المصرفيــة مــن عــام 2014 إلــى 
ازداد  قــد  الــورق  اســتهالك  أن  إّلا   ،2015 عــام 
ــة  ــة نتيج ــنة الماضي ــي الس ــط ف ــبة 9٪ فق بنس
المعامــالت  مــن  لعــدد  الرقمــي  التحويــل 
ــإن  ــك ف ــى ذل ــاء عل ــة. وبن ــراءات المصرفي واإلج
أجهــزة الصــراف اآللــي ال تقــوم بطباعــة الفواتير 
إال إذا طلــب العميــل ذلــك، كمــا أن الرســائل 
التــي تظهــر علــى شاشــات أجهــزة الصــراف 
طباعــة  عــدم  العمــالء  مــن  تطلــب  اآللــي 
الفواتيــر إن لــم يكــن ذلــك ضرورًيــا. نحــن نفصل 
ونمــّزق ونعيــد تدويــر األوراق التــي يتــم التخلص 
منهــا. فــي عــام 2015، ارتفــع إجمالــي األوراق 
التــي أعيــد تدويرهــا بنســبة 10٪، بمــا يتناســب مــع 

ارتفاع نسبة القوى العاملة لدينا.

لكــي نحــد مــن اســتهالكنا للــورق ولكــي نزيد من 
ــا،  ــي مكاتبن ــر ف ــادة التدوي ــات إع ــتخدامنا آللي اس
طاقــم  مســتوى  علــى  حملــة  بإطــالق  قمنــا 

العمــل فــي عــام 2015 لكــي نشــّجع موظفينــا 
وإعــادة  الــورق  اســتخدام  مــن  "الحــد  علــى 
اســتخدامه وتدويــره" مــع رســائل مصممــة لنشــر 
المشــاكل  بخصــوص  الموظفيــن  بيــن  الوعــي 
البيئيــة الناجمــة عــن القطــع الجائــر لألشــجار/عن 

استهالك كميات كبيرة من األشجار. 

النفايــات  جميــع  فــإن  الحاضــر  الوقــت  فــي 
الســعودي  البنــك  ينتجهــا  التــي  األخــرى 
ــك  ــن البن ــا، ولك ــص منه ــم التخل ــتثمار يت لالس
ــرى  ــواد األخ ــر الم ــادة تدوي ــج إلع ــّور اآلن برام يط
مثــل البالســتيك واإللكترونيــات. كمــا أننــا نعمل 
الكّلــي  الــوزن  لقيــاس  نظــام  تطويــر  علــى 
ــن  ــركة م ــا الش ــي تنتجه ــات الت ــع النفاي لجمي

أجل إعداد التقارير للسنوات القادمة.

*هذا يتضمن ورق A4 الذي تم شراءه في كافة إجراءاتنا.

** هذا يتضمن أي ورق أعيد تدويره في كافة منشآتنا مثل المجالت والصحف وغيرها. 
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تعانــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن شــح 
يدفعهــا  ممــا  الشــديد  والجفــاف  الميــاه 
الجوفيــة  الميــاه  مــوارد  علــى  لالعتمــاد 
المحــدودة والمتناقصــة وتحليــة ميــاه البحــر 
لتلبيــة احتياجــات ســكانها. وألن الكلفــة البيئية 
واالجتماعيــة لهــذه النشــاطات كبيــرة للغايــة، 
فمــن الضــروري أن نفعــل كل مــا بوســعنا للحد 
مــن اســتهالكنا للميــاه لكــي نحافــظ علــى 

الموارد المائية الموجودة في المملكة. 

وبوجــود أكثــر مــن 1600 موظــف فــي طاقــم 
العمــل، فإننــا نســتهلك كمية كبيرة مــن المياه 
لكــي نحافــظ علــى مكاتبنــا ونضمــن الرفاهيــة 
لموظفينــا. نحــن نســعى للحــد مــن اســتهالك 
الميــاه عبــر نشــر الوعــي بيــن الموظفيــن وعبــر 
تركيــب أجهــزة توفيــر الميــاه. فــي عــام 2015، 
اختبــار  لالســتثمار  الســعودي  البنــك  أجــرى 
كفــاءة فــي المبانــي الرئيســية، وكنتيجــة لهــذا 
االختبــار قــام البنــك بتركيــب أدوات توفيــر المياه 
على جميــع الحنفيات والمراحيض. سيســاعدنا 
نظــام إدارة المبانــي الجديد )BMS( الذي ســيتم 
تطبيقــه فــي عــام 2016 على مراقبة اســتهالكنا 

للمياه والتحّكم به بشكل أفضل.

مــن  للحــد  بذلناهــا  التــي  الجهــود  ورغــم 
الميــاه  نفقــات  فــإن  الميــاه،  اســتهالك 
للشــخص الواحــد تضاعفــت نتيجــة إضافــة 
بمعالجــة  المتعّلقــة  الصحيــة  الخدمــات 
الترســب فــي الميــاه فــي تســعة أفرع. ولســوء 
الحــظ فإننــا ســنتمكن مــن تقديــم تقريــر عــن 
ــى  ــا عل ــة إنفاقن ــن ناحي ــاه م ــتهالكنا للمي اس
ــي  ــاه ف ــعر المي ــات س ــبب ثب ــج. بس ــذا المنت ه
للســنوات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
القليلــة الماضيــة، فنحــن واثقــون بــأن النفقات 
ــتهالكنا  ــى اس ــدل عل ــا ي ــًرا موثوًق ــد مؤش تع

للمياه. 

استهالك المياه

GRI G4-DMA Water GRI G4-EN8

2012201320142015استهالك المياه

57,46658,469112,409293,473المبالغ المنفقة على المياه )ريال سعودي(*

504578183نفقات المياه لكل موّظف بدوام كامل )ريال سعودي( 

* األرقام المذكورة في عامي 2012 و 2013 تبين االستهالك في المقر الرئيسي للبنك السعودي لالستثمار، ولكن البيانات المذكورة 
في عامي 2014 و 2015 تتضمن جميع اإلجراءات.

 مصاريف المياه لكل موظف يعمل بدوام 
كامل )يال سعودي(

2012201320142015

5045

78

18
3
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ــا  ــل كل م ــاعدة وأن تفع ــي المس ــون يعن الع
باســتطاعتك فعلــه لمســاعدة اآلخريــن. نحــن 
نســعى للمســاهمة فــي التطويــر االجتماعــي 
ــّرع  ــر التب ــي عب ــا المحل ــادي لمجتمعن واالقتص
ــع  ــج المجتم ــرية لبرام ــة والبش ــوارد المالي بالم

وعبر االستعانة بالموّردين المحّليين.

العون )مساعدة اآلخرين(
الفصل السابع 
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نحــن نســعى لتمثيل قــوى الخير فــي المجتمع 
خــالل  مــن  الواقــع  علــى  ذلــك  ونجســد 
نحــن  المجتمعيــة.  االســتثمارية  ممارســاتنا 
مــن  لمجموعــة  والمــال  بالوقــت  نســاهم 
البرامــج المختــارة بعنايــة مــن خــالل برنامــج 
العمــل التطوعــي وبرنامــج الرعايــة للشــركات. 
رئيســية  مجــاالت   4 فــي  اســتثماراتنا  ونرّكــز 
تحددهــا سياســة الرعايــة للشــركات: التعليــم 
واالجتماعيــة،  البشــرية  والتنميــة  المالــي، 
والحمايــة البيئيــة، والصحــة المجتمعيــة. نحــن 
قيــاس  كيفيــة  لتحســين  باســتمرار  نســعى 
مــدى وفعاليــة تأثيــر البرامــج التي نســتثمر فيها 
ــة  ــتثمارات المجتمعي ــر االس ــن أث ــزز م ــي نع ولك
فــي كل ريال ســعودي يتم تقديمه لالســتثمار. 
تقتصــر  أن  علــى  جهودنــا  نكّثــف  أننــا  كمــا 
ــح  ــا يتي ــددة، مم ــاالت مح ــى مج ــتثماراتنا عل اس
لنــا فرصــة المســاهمة فــي التطويــر مــن خــالل 

األدوات والخبرات إلى جانب األموال.

فــي عــام 2015، اســتثمرنا 2391000 ريــال ســعودي 
ارتفــاع  نســبة  بلغــت  حيــث  المجتمــع،  فــي 
وتقديــًرا   .2014 بعــام  مقارنــة   ٪82 اســتثماراتنا 
لــدور البنــك باعتبــاره أحــد المؤسســات الماليــة 
الرائــدة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة 
البنــك  نــال  فقــد  واالســتدامة،  للشــركات 
الســعودي لالســتثمار على "وســام االستحقاق 
الذهبــي فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة 
للشــركات" مــن أكاديميــة تتويــج الشــهيرة في 
ــًرا  ــم مؤخ ــذي أقي ــر ال ــي الكبي ــل الختام الحف
الرائــدة  والمنظمــات  العــرب  القــادة  لتتويــج 

لعام 2015.

كمــا قمنــا بإطالق مبــادرة جديــدة في عــام 2015 
ُتعــرف باســم "وااو الخيــر"، والتي تســمح للعمالء 
بــأن يســتبدلوا النقــاط التــي يحصلــون عليها من 
برنامــج "وااو الــوالء" بالتبرعــات الخيريــة. وتبــّرع 
العمــالء مــن خــالل هــذا البرنامــج بمــا مجموعــه 

269165 ريال سعودي.

االستثمار في المجتمع 

GRI G4-EC1 GRI G4-DMA Local communities GRI G4-SO1

االستثمار في المجتمع )ريال سعودي(

2013

2014

2015

1,335,500

1,313,500

2,391,000 

المنظمات والفعاليات المكفولة 
لعام 2015

االستثمار في الوصف
المجتمع )ريال 

سعودي(

ــة  ــة العربي ــي المملك ــاز ف ــة إنج مؤسس
السعودية 

ــادة  ــادة وري ــاالت القي ــي مج ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف ــب األيت تدري
األعمال ونشر الوعي بينهم بخصوص أوضاعهم. 

39,000

األميــر  جامعــة  مــن  الدراســية  المنــح 
سلطان

تقديــم منــح دراســية ســنوية لـــ20 طالــب لاللتحــاق بجامعــة األميــر ســلطان. وإضافــة إلــى 
ذلك، فإن البنك السعودي لالستثمار يقّدم فرًصا لهؤالء الطلبة بالتعاون مع الجامعة. 

1,550,000

تســعى الجمعيــة إلــى تعزيــز الوعــي بالقــرآن الكريــم بيــن األشــخاص وذلــك مــن جمعية البر - مكة
خــالل إثــراء التعلــم والفهــم للقــرآن الكريــم وتــالوة وحفــظ كلمــات اهلل عــز وجــل 

وخصوًصا بين األطفال. 

100,000

توزيــع 1000 ســلة طعــام علــى العائــالت المحتاجــة فــي المملكــة العربية الســعودية سّلات الطعام في رمضان
خالل شهر رمضان المبارك.

205,000

325,000التبرع بأكثر من 2000 كيس يحتوي على األدوات المدرسية لألطفال في العائالت المحتاجة.األدوات المدرسية

ــر  مشــاريع التخــّرج لطــّلاب جامعــة األمي
سلطان

ــر  ــة األمي ــي جامع ــون ف ــن يدرس ــالب الذي ــن الط ــدد م ــرج لع ــاريع التخ ــم مش دع
سلطان.

15,000

50,000ورش عمل في لغة اإلشارة.نادي الصم في الرياض 

نظمــت مجموعــة مــن طــالب طــب األســنان فــي جامعــة الملــك ســعود مشــروًعا حملة التوعية بصحة األسنان
ــر  ــن أكث ــنان بي ــدة لألس ــة الجي ــات الصحي ــوص الممارس ــة بخص ــة توعي ــراء حمل إلج

من 1000 طالب في المرحلة االبتدائية في المدرسة. 

22,000

20,000التبرع بـ20 كرسي للمقعدين.المركز الوطني لسرطان األطفال

النائيــة فــي المالبس الشتوية المناطــق  المحتاجيــن فــي  الشــتوية لألشــخاص  المالبــس  توزيــع 
المملكة العربية السعودية.

60,000

مينوبوليــس عبــارة عــن "مدينــة" مخصصــة لألطفــال مليئــة بجميــع األنشــطة مينوبوليس 
اليوميــة مــن األســواق والمستشــفيات إلــى المطاعــم والبنــوك. وقــد ســاهم البنك 
الســعودي لالســتثمار فــي تصميــم محطــة البنــك وقــّدم رعايــة ليتمّكــن 25 يتيًمــا 

من زيارة مينوبوليس.

5,000

2,391,000المجموع
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العمل التطوعي للموّظفين 

نحــن نشــّجع موظفينــا علــى المشــاركة فــي 
ــل  ــة العم ــالل سياس ــن خ ــع م ــم المجتم دع
التطوعــي التــي تمّكــن الموظفيــن مــن التبــرع 
بـــ ـ24 ســاعة عمــل، أي مــا يعــادل )3 أيــام( فــي 
الســنة التقويميــة، للعمــل فــي الجمعيــات 
بــه  المتبــرع  الوقــت  هــذا  يعتبــر  الخيريــة. 
ــازات  ــواع اإلج ــى أن ــر عل ــر )وال يؤث ــوع األج مدف
إضافــي  كرصيــد  احتســابه  ويتــم  األخــرى( 
ــي بطاقــة  ــنة ف ــي نهايــة الس ــن ف للموظفي

تقييم األداء المتوازن.

كمــا يوّفــر البنــك الســعودي لالســتثمار برنامج 
يمّكــن  الــذي  المجتمعيــة  المشــاركة 
الموظفيــن مــن المشــاركة فــي المجتمــع عبر 
النشــاطات المختلفــة مثــل المســاعدة فــي 
ــق  ــن طري ــة ع ــالت المحتاج ــازل للعائ ــاء المن بن
أو  اإلنســانية  للمشــاريع  هابيتــات  مؤسســة 
فــي  التبــرع  فــي  المشــاركة  خــالل  مــن 
شــّكل  وقــد  الفقيــرة.  للعائــالت  الطعــام 
البنــك الســعودي لالســتثمار فريــق تطوعًيــا 
بشــأن  القــرارات  واتخــاذ  لمناقشــة   )SVT(
ــة  ــاهمات المالي ــطة والمس ــات واألنش الفعالي

المحتملة للشركة. 

فلكس بايك 
يعــد فلكــس بايــك أحــد مشــاريع االســتثمار 
بالبنــك  الخاصــة  المجتمعيــة  الرئيســية 
ــج  ــن برنام ــارة ع ــو عب ــتثمار وه ــعودي لالس الس
الهوائيــة.  الدّراجــات  الســتخدام  ربحــي  غيــر 
يهــدف برنامــج فلكــس بايــك إلــى نشــر الوعــي 
الثقافــي عــن الصحــة واللياقــة البدنيــة والحــث 
كوســيلة  الهوائيــة  الدراجــات  قيــادة  علــى 
بيــن  والســيما  والتنقــل،  الرياضــة  لممارســة 
الشــباب. يتكــون نظــام فلكــس بايــك الــذي 
ــدد  ــن ع ــتثمار م ــعودي لالس ــك الس ــره البن يدي
مــن الدراجــات الهوائيــة الموزعــة على محطات 
و  وجــدة  والدمــام  الريــاض  فــي  متعــددة 
جامعــة الملــك ســعود فــي األحســاء؛ حيــث أن 
هــذه الدراجــات الهوائيــة متوفــرة على مــدار 24 
ســاعة فــي األســبوع وعلــى مــدار 365 يوًمــا في 
الســنة. عبــر شــراء العضويــة التــي يبلــغ ثمنهــا 10 
ريــاالت ســعودية، فإن الســاعة األولى الســتئجار 
الدراجــة الهوائيــة تكــون مجانيــة ويســتوفى 10 
ريــاالت عن كل ســاعة اســتئجار إضافيــة. وتوجد 
بالطاقــة  إلكترونيــة تعمــل  وحــدة تســجيل 
اللغــات،  متعــدد  آلــي  وجهــاز  الشمســية، 
ونظــام يعــرض الدراجــات الهوائيــة لالســتئجار 

أن  لألشــخاص  يمكــن  محطــة.  كل  عنــد 
يســّجلوا عبــر الموقــع اإللكترونــي لفلكــس 

بايك أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. 

أنشــأ البنــك الســعودي لالســتثمار برنامــج 
فلكــس بايــك، ويتكّفــل البنــك بدفــع كامــل 
ــاء المحطــات وتشــغيل البرنامــج  تكاليــف بن
لمــدة 5 ســنوات. وهــذا يتضمــن مشــاركة 
ــي  ــتثمار ف ــعودي لالس ــك الس ــي البن موظف
والتشــغيلية.  اإلداريــة  العمليــات  جميــع 
اســتثمر البنــك 3 مالييــن ريــال ســعودي فــي 
هــذا البرنامــج لغايــة اآلن. كمــا يخطــط البنك 
ــى  ــتقبل إل ــي المس ــتثمار ف ــعودي لالس الس
توســيع إمكانيــة الوصــول إلــى هــذا النظــام 
ليشــمل مــدن أخــرى فــي أنحــاء المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــع التركيز فــي المقام 
البنــك  يهــدف  الجامعــات.  علــى  األول 
الســعودي لالســتثمار إلــى بنــاء 10 محطــات 
جديــدة فــي عــام 2016 موّزعــة علــى عــدة 
حــول  المعلومــات  مــن  لمزيــد  جامعــات. 
الموقــع  زيــارة  يرجــى  بايــك  فلكــس 

اإللكتروني التالي:
www.flexxbike.com/?lang=14
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نظــًرا لكوننــا مؤسســة ماليــة، فــإن نفقــات المشــتريات تشــتمل علــى أدوات مثــل القرطاســية 
واألجهــزة المكتبيــة وأجهــزة الحاســوب وبرمجياتهــا. ومــع ذلــك فنحــن نــدرك أن نفقــات 
المشــتريات تولــد تأثيــًرا اقتصادًيــا وتدعــم تطــور ونمــو الشــركات األخــرى ضمــن سلســلة 
اإلمــدادات. لذلــك فنحــن نهــدف إلــى شــراء البضائــع مــن الموّرديــن المحلييــن كلمــا أمكــن ذلــك 
مــن أجــل دعــم تطــور المجتمعــات المحليــة ولتعزيــز النمــو االقتصــادي المحلــي وخلــق فــرص 
العمــل. منــذ عــام 2013 ونحــن نحافــظ علــى نفقــات المشــتريات مــن المورديــن المحلييــن ضمــن 

معدل 90٪. في عام 2015، دعمنا 65 شركة محلية عبر مشترياتنا.

يســعى البنــك الســعودي لالســتثمار لتعزيــز 
الشــرائية. فــي عــام 2015،  اســتدامة قراراتــه 
البنــك الســعودي لالســتثمار بتحديــث  قــام 
التــي  والمورديــن  المشــتريات  إدارة  سياســة 
تهــدف إلــى تعزيــز جهــود الشــراء المســتدامة 
التأكيــد علــى الفــرص الجديــدة  مــن خــالل 
مــن  المنتجــات  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول 

الموردين الذين:

التــي  االجتماعيــة  لاللتزامــات  يمتثلــون   •
لالســتثمار  الســعودي  البنــك  يحددهــا 
ومعاملــة  التوظيــف  بأمــور  والمتعّلقــة 
الدنيــا  الحــدود  ذلــك  فــي  بمــا  العمــال، 

لألجور وصحة العامل وسالمته،
ويعّينــون  المحليــة  المنتجــات  ينتجــون   •
العربيــة  المملكــة  البشــرية مــن  المــوارد 

السعودية،يحترمون البيئة،
يحترمون البيئة،  •

يلتزمــون بجميــع المعاييــر القانونيــة بمــا   •
المتعّلقــة  التوجيهــات  ذلــك  فــي 

بمكافحة الرشوة والفساد.

يطلــب نمــوذج طلــب تقييــم كفــاءة البائــع 
لالســتثمار  الســعودي  بالبنــك  الخــاص 
)نســبة  الشــركة  ملكيــة  عــن  معلومــات 
ــة  ــن حال ــات ع ــعودية( ومعلوم ــراكة الس الش
"نطاقــات"  نظــام  علــى  )اعتمــاًدا  الشــركة 
التابــع للحكومــة الســعودية( كمــا يطلــب 
نمــوذج الطلــب نســًخا عــن شــهادات عضويــة 
االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
GOSI وشــهادات "الــزكاة" )حيــث أن شــهادة 
للمســؤولية  األدنــى  الحــد  تؤكــد  "الــزكاة" 
االجتماعيــة التــي تتمتــع بهــا الشــركة فــي 

مجال االستدامة(.

المشتريات المحلية

GRI G4-DMA Procurement Practices GRI G4-12 GRI G4-EC9

عدد المّوردين الذين يعملون معنا

2012201320142015
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GRI فهرس المبادرة العالمية إلعداد التقارير
الملحق أ 

اإلفصاح المعياري العام

الصفحةاإلفصاح المعياري العام

االستراتيجية والتحليل

G4-111-10 ،8

الصورة التنظيمية
G4-3البنك السعودي لالستثمار
G4-415-14 ،12
G4-5.الرياض، المملكة العربية السعودية
G4-6المملكة العربية السعودية
G4-716
G4-815-14 ،12
G4-937 ،28

G4-1045
G4-11  النقابات العمالية ليست منتشرة وفًقا لألنظمة
G4-1262
G4-13ال تغييرات كبيرة
G4-1455
G4-15)UNGC( االتفاق العالمي لألمم المتحدة
G4-16سما

جمعية سند لسرطان األطفال
جمعية )Other Ways( – الجائزة العالمية للمبادرات الخضراء 

الجوانب الجوهرية والحدود التي تم تحديدها

G4-17 ــنوي ــك الس ــر البن ــن تقري ــة xx م ــي الصفح ــورة ف ــتثمار، والمذك ــعودي لالس ــك الس ــة للبن ــركات التابع ــام 2015. الش ــة لع ــات المالي ــة البيان ــى مراجع يرج
لعام 2015، غير مذكورة في تقرير االستدامة هذا، باستثناء بيانات األداء المالي في الصفحة xx من هذا التقرير.

G4-1826
G4-1927-26
G4-2027-26
G4-2127-26
G4-2248 ،41 ،37 ،35
G4-23ال تغيير

إشراك أصحاب المصلحة
G4-2425-24

G4-25 .يتم اختيار أصحاب المصلحة من خالل تحليل داخلي يصنف أصحاب المصلحة حسب تصنيفهم

G4-2625-24

G4-2725-24

تقرير 

G4-282015 1 يناير – 31 ديسمبر
G4-292014 تقرير االستدامة
G4-30سنوي
G4-31info@saib.com.sa

G4-32أساسي
G4-33.لم يتم االستعانة بضمان خارجي

الحوكمة

G4-3418-17

األخالقيات والنزاهة

G4-5641 ,12
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اإلفصاحات المعيارية المحددة

اإلفصاح في نهج اإلدارة 
)DMA( والمؤشرات

األخطاءالصفحة

الفئة:  اقتصادي

الجانب الجوهري:  األداء االقتصادي

G4-DMA37

G4-EC160 ،50 ،37

G4-EC3  صفحة من التقرير السنوي

G4-EC4لم تمنح الحكومة أي مساعدات مالية

الجانب الجوهري:  التواجد في السوق

G4-DMA46

G4-EC647

الجانب الجوهري:  اآلثار االقتصادية غير المباشرة

G4-DMA39 ،34 ،30

G4-EC734

G4-EC839

الجانب الجوهري: ممارسات المشتريات

G4-DMA62

G4-EC962

الفئة:  بيئي

الجانب الجوهري الطاقة

G4-DMA56

G4-EN356

G4-EN556

الجانب الجوهر:  المياه

G4-DMA58

G4-EN858

الجانب الجوهري:  االنبعاثات

G4-DMA56

G4-EN1556

G4-EN1656

G4-EN1856

الجانب الجوهري: النفايات السائلة والنفايات

G4-DMA57

G4-EN22لم يكن هناك تصريف كبير للمياه

G4-EN2357

الجانب الجوهري: المنتجات والخدمات

G4-DMA39

G4-EN2739

الجانب الجوهري: االمتثال

G4-DMA41

G4-EN290

الفئة:  المجتمع

الفئة الفرعية: ممارسات العمل والعمل الالئق

الجانب الجوهري: التوظيف

G4-DMA48

G4-LA149

G4-LA2ال يوجد موظفون بدوام جزئي

G4-LA351



تقرير االستدامة لعام 2015 68

اإلفصاحات المعيارية المحددة

اإلفصاح في نهج اإلدارة 
)DMA( والمؤشرات

الضمان الصفحة
الخارجي

الجانب الجوهري: الصحة والسالمة المهنية

G4-DMA50
G4-LA651ال

الجانب الجوهري: التدريب والتعليم

G4-DMA52

G4-LA953ال

G4-LA11.2015 استلم جميع الموظفين في البنك السعودي لالستثمار تقييمات عن مستوى أدائهم وعن مدى تحّسنهم في أعمالهم في عام

الجانب الجوهري :التنويع وتساوي الفرص

G4-DMA46
G4-LA1247ال

الفئة الفرعية: حقوق اإلنسان

الجانب الجوهري:  االستثمار

G4-DMA39
G4-HR139ال

G4-HR20ال

الجانب الجوهري: عدم التمييز

G4-DMA46
G4-HR3. 2015 اللم يشهد البنك السعودي لالستثمار أي حادثة من حوادث التمييز في عام

الجانب الجوهري: عمالة األطفال

G4-DMA يتبع البنك السعودي لالستثمار جميع األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق اإلنسان في المناطق التي يعمل فيها.  كما أن البنك السعودي
لالستثمار ال يقبل وال يسمح بعمالة األطفال ولم يتم اإلبالغ عن أي ممارسة من هذا النوع.   

G4-HR5 يتبع البنك السعودي لالستثمار جميع األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق اإلنسان في المناطق التي يعمل فيها.  كما أن البنك السعودي
لالستثمار ال يقبل وال يسمح بعمالة األطفال ولم يتم اإلبالغ عن أي ممارسة من هذا النوع.   

ال

الجانب الجوهري:  العمل اإلجباري والقسري

G4-DMA يتبع البنك السعودي لالستثمار جميع األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق اإلنسان في المناطق التي يعمل فيها.  كما أن البنك السعودي
لالستثمار ال يقبل وال يسمح بالعمالة القسرية ولم يتم اإلبالغ عن أي ممارسة من هذا النوع.   

G4-HR6 يتبع البنك السعودي لالستثمار جميع األنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق اإلنسان في المناطق التي يعمل فيها.  كما أن البنك السعودي
لالستثمار ال يقبل وال يسمح بالعمالة القسرية ولم يتم اإلبالغ عن أي ممارسة من هذا النوع.   

ال

الفئة الفرعية المجتمع

الجانب الجوهري: المجتمعات المحلية

G4-DMA60
G4-SO160ال

G4-SO2 .اللم يرد إلى البنك أي معلومات عن التأثيرات السلبية الكبيرة على المجتمعات المحلية التي تنشأ نتيجة عملياته فيها

الجانب الجوهري: مكافحة الفساد

G4-DMA41

G4-SO3.والتي تغطي كافة األقسام في البنك )FRA( اليجري البنك بشكل سنوي تقييمات مخاطر االحتيال

G4-SO4.الأجل، تم تقديم جلسات تدريب لجميع الموظفين عبر منظومة التعليم اإللكتروني

G4-SO5 لم يكن هناك حوادث تؤكد وجود فساد بين الموظفين وشركاء العمل. ولم ُترفع أي قضية قانونية عامة بخصوص الفساد ضد
 المنظمة 

أو موظفيها خالل فترة إعداد التقرير.

ال

الجانب الجوهري: االمتثال

G4-DMA41
G4-SO841ال

الفئة الفرعية:  مسؤولية المنتج

الجانب الجوهري: التعريف بالمنتجات والخدمات

G4-DMA31
G4-PR531ال

الجانب الجوهري: خصوصية العميل 

G4-DMA43
G4-PR8.اللم يتم اإلبالغ عن أي انتهاكات أو فقدان لبيانات العمالء
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النطاقالمؤشر

البنك السعودي لالستثمارعمالء الخدمات المصرفية للشركات

البنك السعودي لالستثمارعمالء الخدمات المصرفية الشخصية

البنك السعودي لالستثمارعمالء مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
البنك السعودي لالستثماردقة الدفع)نسبة مئوية(

البنك السعودي لالستثمارالدفع في الوقت المحدد )نسبة مئوية(
البنك السعودي لالستثمارنسبة رضا العمالء )٪(

البنك السعودي لالستثماررضا العمالء عند فتح الحساب )٪(
البنك السعودي لالستثماررضا العمالء عن خدمة الفرع )٪(

البنك السعودي لالستثماررضا العمالء عن خدمة القروض )٪(
ــس  ــت )فلك ــر االنترن ــة عب ــات المصرفي ــن  الخدم ــالء ع ــا العم رض

ــك( )٪( كلي
البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمارالشكاوي المسجلة
البنك السعودي لالستثمارالشكاوي المسجلة لكل 1000 عميل

البنك السعودي لالستثمارالشكاوي التي تمت معالجتها خالل 5 أيام )٪(
البنك السعودي لالستثمارأجهزة الصراف اآللي

البنك السعودي لالستثمارأجهزة الصراف اآللي لإليداع النقدي اإللكتروني
البنك السعودي لالستثمارأجهزة الصراف اآللي التفاعلية

البنك السعودي لالستثمارتوفر أجهزة الصراف اآللي )نسبة مئوية(
البنك السعودي لالستثمارانتشار اشعارات  عبر الرسائل القصيرة )٪(

البنك السعودي لالستثمارانتشار الخدمات المصرفية عبر الهاتف "فلكس كول" )٪(
البنك السعودي لالستثمارانتشار الخدمة المصرفية االلكترونية "فلكس كليك" )٪(

البنك السعودي لالستثمارعدد المعامالت اإللكترونية
البنك السعودي لالستثمارعدد المعامالت عبر أجهزة الصراف اآللي

البنك السعودي لالستثمارعدد المعامالت عبر الفروع
البنك السعودي لالستثمارإجمالي المعامالت

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارصافي القروض والسلف )ريال سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي الدخل التشغيلي )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي المصاريف التشغيلية )ريال سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارحصص األرباح المدفوعة )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارصافي الدخل لهذا العام )ريا ل سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي إيداعات العميل )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثماراجمالي األصول )ريال سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثماراجمالي الملكية )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالعائد على حقوق الملكية )نسبة مئوية(
البنك السعودي لالستثمارإجمالي حاالت عدم االمتثال

البنك السعودي لالستثمارإجمالي القيمة النقدية للغرامات )ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارموظفي البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمارالموظفزن الداخليون
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارموظفو االستثمار كابيتال 

مجموعة  البنك السعودي لالستثماراجمالي موظفي المجموعة 
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفون بدوام كامل
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفون بدوام جزئي

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارموظفي اإلدارة العليا
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارموظفي اإلدارة الوسطى

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفين غير اإلداريين
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارعمر الموظف بين 18 إلى 30
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارعمر الموظف بين 31 إلى 50

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارعمر الموظف فوق 51
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارنسبة الشباب إلجمالي القوى العاملة

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارتوظيف السيدات )النسبة المئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفات في اإلدارة الوسطى )نسبة مئوية(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفات في اإلدارة العليا )نسبة مئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالسعودة ضمن القوى العاملة )نسبة مئوية(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالسعودة في اإلدارة الوسطى )٪(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالسعودة في اإلدارة العليا )٪(

النطاقالمؤشر

البنك السعودي لالستثماررضا الموظفين )نسبة مئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي الدوران الوظيفي )٪(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل االختياري )نسبة مئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل لإلناث )نسبة مئوية(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل للذكور )نسبة مئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل للموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 )٪(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل للموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين 31 – 50 )٪(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارترك العمل للموظفين الذي تتجاوز أعمارهم 51 )٪(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي الموظفين الجدد

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفات الجدد )٪(
الموظفيــن الجــدد مــن فئــة الشــباب )العمــر 18 - 30( نســبة 

ــة مئوي
مجموعة  البنك السعودي لالستثمار

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالرواتب )ريال سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالمنافع المدفوعة  )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارأقساط التأمينات االجتماعية )ريال سعودي(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالتأمين الصحي للموظفين )ريال سعودي(

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي الرواتب والمنافع المدفوعة  )ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثماروفيات الموظفين والمتعهدين

اصابــات الموظفيــن والمتعهديــن التــي تــؤدي إلــى وقــت ضائع 
ــي العمل ف

البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمارإجمالي اإلصابات المسجلة للموظفين والمتعهدين
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفات اللواتي حصلن على إجازة أمومة

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارالموظفات التي رجعن إلى العمل بعد إجازة األمومة
الموظفات اللواتي بقين في عملهن لمدة عام بعد إجازة 

األمومة
مجموعة  البنك السعودي لالستثمار

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارنسبة العائدات إلى العمل بعد إجازة األمومة
البقاء في العمل سنة واحدة بعد العودة من إجازة األمومة 

)نسبة مئوية(
مجموعة  البنك السعودي لالستثمار

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارإجمالي عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارمتوسط عدد أيام التدريب لكل موظف
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارمتوسط عدد أيام التدريب لكل موظفة
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارمتوسط عدد أيام التدريب لكل موظف

مجموعة  البنك السعودي لالستثمارمتوسط عدد أيام التدريب لكل مدير في اإلدارة العليا
مجموعة  البنك السعودي لالستثمارمتوسط عدد أيام التدريب لكل مدير في اإلدارة الوسطى

ــن  ــن الموظفي ــف م ــكل موظ ــب ل ــام التدري ــدد أي ــط ع متوس
ــن( ــر اإلداريي )غي

مجموعة  البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمارالمبلغ المالي الذي ينفق على الكهرباء ) ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارنفقات الكهرباء لكل موظف بدوام كامل  )ريال سعودي(

البنك السعودي لالستثماراستهالك الوقود )لتر(
البنك السعودي لالستثماراستهالك الوقود )جيجا جول(

البنك السعودي لالستثمارنفقات الوقود لكل موظف بدوام كامل )جيجا جول(
البنك السعودي لالستثمارانبعاثات الغازات الدفيئة من استهالك الوقود )ثاني أكسيد الكربون(

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لــكل موظــف بــدوام كامــل )ثانــي 
أكســيد الكربــون(

البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثماراستهالك الورق )كع(
البنك السعودي لالستثماراستهالك الورق لكل موظف )كع(
البنك السعودي لالستثمارإجمالي الورق المعاد تدويره )كغ(

البنك السعودي لالستثمارالمبلغ المالي الذي ينفق على المياه ) ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارنفقات المياه لكل موظف بدوام كامل  )ريال سعودي(

البنك السعودي لالستثماراالستثمار المجتمعي )ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارإجمالي عدد الموردين المشاركين

البنك السعودي لالستثمارالموردين المحلية المشاركة
البنك السعودي لالستثمارالموردين الدوليين المشاركين

البنك السعودي لالستثماراجمالي انفاق المشتريات )ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارنفقات المشتريات على الموردين المحليين )ريال سعودي(
البنك السعودي لالستثمارنفقات المشتريات على الموردين الدوليين )ريال سعودي(

البنك السعودي لالستثمارنسبة النفقات على الموردين المحليين )٪(
البنك السعودي لالستثمارنسبة النفقات على الموردين الدوليين )٪(

نطاق المؤشر
الملحق ب 

الخاصــة  األداء  بيانــات  تتضمــن   :SAIB Group لالســتثمار  الســعودي  البنــك  مجموعــة 
بشركة االستثمار كابيتال التي يمتلكها البنك السعودي لالستثمار بالكامل. 

البنك السعودي لالستثمار : تتضمن أداء البنك السعودي لالستثمار فقط.
مالحظــة: أعيــدت صياغــة جميــع المؤشــرات الخاصــة بمجموعــة البنــك الســعودي 
لالســتثمار  المذكــورة فــي تقريــر البنــك الســعودي لالســتثمار لعــام 2014 مــن أجــل إدخــال 

البيانات المتعّلقة بأداء شركة االستثمار  كابيتال.








