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ُأعد هذا التقرير وفقًا ملعايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير )GRI(- األسس: وتحدد مبادئ اإلبالغ في 
املبادرة جودة اإلفصاحات. هذه املبادئ هي:

1.1 مبادئ اإلبالغ

األسـس

نضع بين أيديكم تقرير االستدامة 
السنوي األول لبنك الخليج الدولي، 

والذي اعتمدنا في إصداره على 
معايير املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير )GRI(. ولم يتم التحقق من 
املعلومات الواردة هنا من أي جهة 

خارجية، ولكننا ننوي التحقق من 
جميع األرقام والنسب واملؤشرات 

في التقارير املستقبلية.

إشراك أصحاب املصلحة

سياق االستدامة

األهمية النسبية

االكتمال

الدقة

التوازن

الوضوح

قابلية املقارنة

املوثوقية

التوقيت املناسب

ولقد بذل بنك 
الخليج الدولي 

قصارى جهده للوفاء 
بهذه املعايير في 

هذا التقرير. 

بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

 نـبـذة
االستراتيجيةعـامـة

األخالقيات 
ُدوناملوارد البشريةوالنزاهة الحوكـمــةالـُمـورِّ

 أصحاب
املصلحة

 ممارسات
اإلبالغ

مؤشر محتوى املبادرة 
)GRI( العاملية إلعداد التقارير

 إطار االستدامة
لبنك الخليج الدولي

مجاالت األعمال 
والتمويل املستدام األسـس

3



 رسالة رئيس
مجلس اإلدارة

إنابًة عن مجلس اإلدارة، يشرفني أن أضع بين 
أيديكم »تقرير االستدامة« لبنك الخليج الدولي 

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، الذي يعد 
أول تقرير استدامة يصدره البنك، معززًا بذلك تبنيه 

ر. لهذا التوجه االستراتيجي الخيِّ
لقد كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة الفاجعة التي 

ذكرتنا بأنه ال يمكن للشركات واملؤسسات 
والحكومات العمل في معزل عن بعضها؛ فنحن 

نرى بأن أعمالنا لها أثر على شركائنا وجميع أصحاب 
املصلحة في محيط عملنا، ولها تبعات ال تقتصر 

على الجوانب املالية فحسب.
لذا فإن هذا التقرير يأتي في إطار توجهات 
استراتيجية جادة نبذلها لهدف تحويل بنك 

الخليج الدولي إلى مؤسسة مصرفية أكثر مراعاة 
لالستدامة، حيث نؤمن بأن لكل نشاط آثار ينبغي 

جهود التحول إلى االقتصاد املستدام عند تمويل 
املشاريع. كما بات من الضروري على كل بنك أن 
يحقق تطلعات أفراد املجتمع الذي يعمل فيه بأن 

يقدم لهم بكل شفافية اآلثار املترتبة ملنتجاته 
وخدماته على جميع األطراف في محيطه.

وبفضل الّل، فقد قطعنا في بنك الخليج الدولي 
بكل ثقة شوطًا جيدًا في رحلتنا نحو االستدامة، 

ونتطلع في عام 2022م إلى تشكيل لجنة 
االستدامة في مجلس اإلدارة، وبتشكيلها نكون 
قد وصلنا إلى محطة مركزية أخرى في هذه الرحلة 
املستمرة. وال يفوتني هنا أن أسلط الضوء على 

زه عن غيره؛  سمة يتفرد بها بنك الخليج الدولي ُتميِّ
فهو بنك تملكه دول مجلس التعاون الخليجي 

الست، وهو ما يعني بأن لدينا مهمة واضحة تتمثل 
في إدارة أعماله على نحو يعود بالنفع على املنطقة 

وشعوبها.
وختامًا، أود أن أعبر عن فخري واعتزازي برؤية بنك 

الخليج الدولي في طليعة مسيرة املؤسسات في 
الشرق األوسط نحو املستقبل املستدام.

املهندس عبدالّل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

أن يعيها وُيساءل عنها، من أجل كوكبنا وأجيالنا 
القادمة واإلنسانية جمعاء. ولن نتمكن من تحقيق 
هذه الغاية النبيلة إال عند إدراكنا بأن نتائج أعمالنا 
ينبغي أن تتجاوز حسابات الربح والخسارة، حيث أن 
لها انعكاسات واسعة على أصحاب املصلحة الذين 

رون علينا في واقع األمر. يتأثرون بنا ويؤثِّ
إن تبنينا ملفهوم االستدامة ليس ترفًا فكريًا، 

بل هو استراتيجية هادفة للنمو وتحقيق األرباح؛ 
فنحن نؤمن بأن األداء املالي للشركات املستدامة 

سيكون أقوى وأفضل في املستقبل مقارنًة 
بغيرها. ُيعزز توجهنا هذا اتجاه الحكومة السعودية 

إلى تبني االستدامة بشكل راسخ؛ فمع إطالق 
»مبادرة السعودية الخضراء«، تثبت اململكة إيمانها 

بمستقبل مستدام للجميع. ولقد كشف منتدى 
»مبادرة السعودية الخضراء« الذي ُعقد في أكتوبر 

2021م عن حزمة أولى من املشاريع واملبادرات 
بمليارات الرياالت للمساهمة في تنمية االقتصاد 

األخضر وحماية البيئة لألجيال املقبلة.
ونرى في بنك الخليج الدولي بأن هذه املبادرات 
»الخضراء« الضخمة تمثل فرصة مواتية للقطاع 

املصرفي، حيث نؤمن بقدرة عموم البنوك على 
االضطالع بدور مركزي يدفع األعمال التجارية 

إلى تبني مفاهيم االستدامة وتطبيقها في كل 
أعمالها وممارساتها. ويمكن لكل بنك تحقيق ذلك 

عبر املشاركة الفاعلة في توجيه قرارات االئتمان 
واالستثمار، وهو ما يضمن خلق أثر إيجابي على 

1.2

األسـس  )تتمة(

4

 نـبـذة
االستراتيجيةعـامـة

األخالقيات 
ُدوناملوارد البشريةوالنزاهة الحوكـمــةالـُمـورِّ

 أصحاب
املصلحة

 ممارسات
اإلبالغ

مؤشر محتوى املبادرة 
)GRI( العاملية إلعداد التقارير

 إطار االستدامة
لبنك الخليج الدولي

مجاالت األعمال 
والتمويل املستدام األسـس



يشهد العالم منذ سنوات عديدة توجهًا ملحوظًا 
نحو ترسيخ مفهوم االستدامة. وبينما تستعد 

الحكومات والشركات واملجتمعات للخروج شيئًا 
فشيئًا من االنغالق الذي فرضته جائحة فيروس 

كورونا املستجد، تتسارع وتيرة تنفيذ برامج 
متعددة تهدف إلى تبني االستدامة. ومن بين 

األمثلة املاثلة للعيان على هذه البرامج إطالُق 
الحكومة السعودية لـ »مبادرة السعودية الخضراء« 

التي تسعى إلى تنمية االقتصاد األخضر وحفظ 
البيئة واملوارد ألجيال املستقبل. ويعتزم بنك 

الخليج الدولي أن يشارك بدعم هذه املبادرة 
ومثيالتها تعزيزًا لدوره الريادي في هذا املجال.

ويعد هذا التقرير أول تقرير متخصص عن االستدامة 
يصدره بنك الخليج الدولي للكشف عن استراتيجيته 

املتعلقة باالستدامة وما يتصل بها من معايير 
ومقاييس وتقييمات للتقدم املحرز ورصد للنجاحات 

والتطلعات، إضافة إلى استعراض كل الجوانب 
املتعلقة بالحوكمة. كما يعكس هذا التقرير مدى 

جديتنا في التعامل مع االستدامة، ويوضح أيضًا 
كيف أننا نجحنا في دمج القضايا البيئية واالجتماعية 

وقضايا الحوكمة في جميع أعمالنا.

وكجزء من استراتيجيتنا، بدأ بنك الخليج الدولي في 
طرح عدد من املنتجات املستدامة كليًا، ويدرس 

حاليًا إمكانية التوسع في طرح هذه املنتجات. ومن 
هذه املنتجات صندوق أطلقته وحدة إدارة األصول 

في البنك يحمل اسم »صندوق العالم املستدام«، 
وهو صندوق مصنف وفق املادة التاسعة من الئحة 

اإلفصاح عن التمويل املستدام، وهو أعلى معيار 
من حيث االستدامة.

ونحرص في بنك الخليج الدولي بشدة على أن 
نكون قدوة في هذا املجال. وكجزء من استراتيجيتنا 

لالستدامة، فقد نفذنا عددًا من املبادرات التي 
تهدف إلى تحسين ملف االستدامة في البنك، 

منها على سبيل املثال إصدار قرض مشترك مرتبط 
باالستدامة في أكتوبر 2021م، ليكون أول اكتتاب 
»مستدام« من نوعه لبنك يقع مقره في مملكة 

البحرين. وقد جمع االكتتاب الناجح في هذا القرض 
املستدام 625 مليون دوالر بعد مضاعفة العرض 

بسبب الطلب القوي من املستثمرين. وقد التزمنا 
في هذا القرض بمجموعة من األهداف املستدامة 

الطموحة، ونعمل بجد على ضمان تحقيقها.

وسنقدم في هذا التقرير شرحًا إلطار االستدامة 
في بنك الخليج الدولي. ويشمل هذا اإلطار أدوار 

ومسؤوليات مجلس اإلدارة، ولجان املجلس 
واإلدارة، ودمج اعتبارات االستدامة في السياسات 

واإلجراءات، وكذلك إدخال اعتبارات االستدامة 
في مكافآت التنفيذيين وفي ثقافتنا التنظيمية. 
كما سنقدم في التقرير نهج بنك الخليج الدولي 
تجاه إشراك أصحاب املصلحة في مختلف شؤون 

االستدامة.
وقد بدأت استراتيجيتنا لالستدامة في تحقيق 

نتائج ملموسة بفضل الّل؛ سواء للبنك أو لعمالئه 
أو ألصحاب املصلحة فيه، وكذلك لعموم محيطه. 

ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا 
املجال الحيوي خالل السنوات املقبلة بإذن الّل.

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

رسالة الرئيس
التنفيذي للمجموعة
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مقدمة التقرير 
والـغــرض مـنـه

1.3

األسـس  )تتمة(

شهدت السنوات األخيرة تغيرًا جوهريًا في طريقة 
تقييم الشركات من قبل عمالئها وموظفيها 

ومجتمعها واألسواق التي تعمل فيها. فخالل 
الثمانينيات، كانت “عوائد املساهمين” ُتعد 

ه الوحيد الستراتيجية الشركة  في الغالب املوجِّ
وسلوكها، لكن هذا األمر أصبح اآلن شيئًا من 

املاضي.
لقد ُأضيفت اليوم عوامل أخرى مهمة لتقييم 

الشركات؛ وهي االستدامة وتأثير الشركة على 
املجتمعات والبيئة التي تعمل فيها. كما أصبحت 

ثقافة أي شركة، والتي تتجلى بأوضح صورها 
في حوكمة الشركة، محركًا أساسيًا ملشاعر 

املستثمرين واألسواق تجاه الشركة وأعمالها.

إن إصدار بنك الخليج الدولي أول تقرير استدامة 
ال ُيعد أمرًا طارئًا أو مستجدًا على البنك في مجال 

ن أساسي في استراتيجية  االستدامة، ألنها مكوِّ
عمله، والجديد فقط هو أن البنك أصبح اآلن يقدم 

تقارير متخصصة بشكل استباقي ورسمي تركز على 
االستدامة.

ونسعى من خالل هذا التقرير إلى تسليط الضوء 
على أدائنا السابق وأهدافنا املستقبلية، فيما 

نواصل مسيرتنا نحو هدفنا املتمثل في أن نصبح 
مؤسسة مستدامة بالكامل من املنظور االجتماعي 

والبيئي واإلداري، ومن منظور الحوكمة أيضًا.
وقد عمدنا إلى استخدام املبادئ التي حددتها 

معايير “املبادرة العاملية إلعداد التقارير )GRI(” في 
هذا التقرير، ألننا حرصنا على اعتماد معايير رفيعة 

لتحقيق أهداف االستدامة في البنك.

آمل أن يكون هذا التقرير مفيدًا وممتعًا، كما نسعد 
باستقبال أية مالحظات أو اقتراحات أو آراء حول هذا 

التقرير عبر التواصل معنا على:
sustainability@gib.com 

مع خالص امتناني لدعمكم املتواصل.

جمال الكشي
الرئيس التنفيذي، بنك الخليج الدولي ش.م.ب.
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نبـذة عامـة

وتنشط مجموعة بنك الخليج الدولي في األسواق 
اإلقليمية والدولية من خالل شركتيها الفرعيتين 

»بنك الخليج الدولي – السعودية« و »بنك الخليج 
الدولي )اململكة املتحدة( املحدود«، وفروعها في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة 
األمريكية.

ويعد بنك الخليج الدولي – السعودية أول بنك 
أجنبي ُيمنح رخصة مصرفية تجارية محلية في 

اململكة العربية السعودية. ويقع مقر البنك في 
الخبر وله مكاتب في كل من الرياض و جـدة، ويقدم 

البنك خدماته املصرفية االستثمارية عبر شركته 
الفرعية جي آي بي كابيتال ومقرها الرياض. وتشمل 

نشاطات الشركة: االكتتابات في حقوق امللكية، 
وعمليات الدمج واالستحواذ، وحلول أسواق 

رأس مال الدين، وخدمات االستشارات املالية 
االستراتيجية، والوساطة املالية وإدارة األصول.

أما بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( املحدود، 
فهو مدير أصول عاملي، له مقر في اململكة 

املتحدة ومقر آخر في الواليات املتحدة، ويدير 
أصواًل تزيد قيمتها عن 11 مليار* دوالر أمريكي. 
ونظرًا لتوقيع البنك على وثيقة مبادئ األمم 

املتحدة لالستثمار املسؤول )UNPRI(، فقد توجه 
بشكل جاد إلى التوسع في تقديم استراتيجيات 

استثمار مستدامة.
وتعود ملكية بنك الخليج الدولي إلى حكومات 

دول مجلس التعاون الخليجي، أما أغلبية أسهمه 
فتعود ملكيتها إلى صندوق االستثمارات العامة في 

اململكة العربية السعودية.

بنك الخليج الدولي )ش.م.ب.( هو 
مؤسسة مصرفية تعمل في دول 
مجلس التعاون الخليجي. تأسس 

البنك في عام 1975م، ويخضع 
ألنظمة مصرف البحرين املركزي.

يقدم البنك منتجات وخدمات مالية 
متنوعة وحلواًل مصرفية متخصصة 

لقاعدة واسعة من العمالء في دول 
مجلس التعاون الخليجي وأوروبا 

وأمريكا الشمالية، تشمل: الخدمات 
املصرفية للشركات واملؤسسات، 

واملعامالت املصرفية العاملية، 
وخدمات االستثمار، والخزينة وإدارة 
األصول، ومصرفية »ميم« لألفراد؛ 

أول مصرفية رقمية متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية في 

العالم.

2.1  الهيكل التنظيمي

* حتى تاريخ 21/12/31
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2.2 أبرز املؤشرات املالية

 20212020201920182017

إيرادات )مليون دوالر أمريكي(
70,0)227,0(63,0)308,0(52,7صافي الدخل بعد الضرائب

246,1232,8280,4273,7253,1صافي إيرادات الفوائد
72,559,064,761,272,6إيرادات الرسوم والعموالت

296,7276,9285,9265,4240,0املصاريف التشغيلية

املركز املالي )مليون دوالر أمريكي(
31,797,029,606,330,241,727,546,125,471,3مجموع األصول

11,657,510,489,79,876,19,817,810,043,1القروض
5,968,54,689,83,828,43,897,23,993,8أوراق استثمارية

5,100,14,924,93,502,43,338,03,263,6التمويل األولي ألجل
3,093,03,012,53,296,32,196,22,410,9حقوق امللكية

النسبة )%(
الربحية

2,9)9,9(2,8)11,4(1,8العائد على متوسط حقوق املساهمين
0,3)0,9(0,2)0,8(0,1العائد على متوسط األصول

رأس املال
نسبة مخاطر األصول )بازل 2(

16,117,218,414,515,6- املجموع
14,016,417,513,614,7- الفئة األولى

9,710,210,98,09,5نسبة حقوق امللكية من مجموع األصول
جودة األصول

19,216,213,114,816,4نسبة االستثمارات من مجموع األصول
36,735,432,735,639,4نسبة القروض من مجموع األصول

السيولة
61,161,864,961,658,3نسبة األصول السائلة )%(

44,742,839,945,352,2نسبة تغطية الودائع إلى القروض )%(1
غير متوفر176,3155,2163,8391,0نسبة تغطية السيولة )%(

غير متوفر146,2156,0163,5128,0معدل صافي التمويل املستقر )%(
1 الودائع تشمل التمويل األولي ألجل

نبـذة عامـة )تتمة(

“إن تبنينا ملفهوم االستدامة 
ليس ترفًا فكريًا، بل هو 
استراتيجية هادفة للنمو 

وتحقيق األرباح؛ فنحن نؤمن 
بأن األداء املالي للشركات 

املستدامة سيكون أقوى 
وأفضل في املستقبل مقارنًة 

بغيرها”.
املهندس عبدالّل بن محمد الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

9 بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

االستراتيجيةاألسـس
األخالقيات 

ُدوناملوارد البشريةوالنزاهة الحوكـمــةالـُمـورِّ
 أصحاب

املصلحة
 ممارسات

اإلبالغ
مؤشر محتوى املبادرة 

)GRI( العاملية إلعداد التقارير
 إطار االستدامة

لبنك الخليج الدولي
مجاالت األعمال 

والتمويل املستدام

بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

 نـبـذة
عـامـة



2.3 وجودنا في أنحاء العالم

لـنـدن

املنامة
نیویورك

أبوظبي
الخبردبـي

الریاض
جـــدة

نبـذة عامـة )تتمة(

بنك الخليج الدولي )ش.م.ب.(
املقر الرئيس

املنامة، مملكة البحرين

الفروع
أبوظبي

لـنــدن
نيويورك

املكاتب التمثيلية
دبـي

بنك الخليج الدولي - السعودية
املقر الرئيس

الخبر

الفروع
الرياض 

جـدة

جي آي بي كابيتال
الرياض، اململكة العربية السعودية

بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة( 
املحدود

لـنــدن 
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النطاق التنظيمي الـُملكية والكيان القانوني2.4  العضوية في االتحادات والجمعيات2.5   2.6

الـُملكية
تعود ملكية بنك الخليج الدولي إلى حكومات دول 

مجلس التعاون الخليجي الست، ويوضح الجدول 
التالي بيانات مساهمي البنك، ونسبة ملكية كل 

منهم:

صندوق االستثمارات العامة،
اململكة العربية السعودية

%97,226

الهيئة العامة لالستثمار،
دولة الكويت

%0,730

شركة قطر القابضة،
دولة قطر

%0,730

شركة ممتلكات البحرين القابضة،
مملكة البحرين

%0,438

جهاز االستثمار العماني،
سلطنة عمان

%0,438

وزارة املالية،
دولة اإلمارات العربية املتحدة

%0,438

يعمل في بنك الخليج الدولي أكثر من 1.000 موظف 
في البحرين والسعودية واإلمارات ولندن ونيويورك. 

ويبلغ إجمالي أصول البنك 31.797 مليون دوالر 
أمريكي. وفي عام 2021، بلغ صافي أرباح البنك 

37.9 مليون دوالر أمريكي.

بنك الخليج الدولي عضو في عدد من الجمعيات 
املهنية في الدول التي يعمل فيها، مثل جمعية 

املصرفيين العرب، ولجنة اإلعالم والتوعية املصرفية 
في البنوك السعودية )البنوك السعودية(، وجمعية 

مصارف البحرين )وهو عضو في لجنة االستدامة 
التابعة للجمعية(، واتحاد مصارف اإلمارات، وجمعية 

املـؤسـسات املـالية واملـصـرفـية البـريطـانيـة 
)UK Finance(. كما أن البنك عضو أيضًا في 
املنتدى االقتصادي العاملي. ومن خالل تلك 

العضوية، ُيعد بنك الخليج الدولي - اململكة 
املتحدة عضوًا أو موّقعًا على مبادرة االستثمار 

اإلنساني التابعة للمنتدى العاملي للبيئة وأصدقاء 
املحيطات.

وُيعد بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة 
عضوًا أو موّقعًا على عدد من مبادرات االستدامة، 

مثل مبادئ األمم املتحدة للخدمات املصرفية 
املسؤولة، ومبادئ األمم املتحدة لالستثمار 

املسؤول، ومجلس معايير محاسبة االستدامة، 
وفريق العمل املعني باإلفصاحات املالية املتعلقة 
باملناخ. وعالوة على ذلك، فإن بنك الخليج الدولي 

- اململكة املتحدة عضو في مجموعة املستثمرين 
املؤسسين املعنية بتغير املناخ، وجمعية 

.Valuable 500 االستثمار، ومجموعة

ويتطلع بنك الخليج الدولي إلى توسيع عضويته 
في الجمعيات في عام 2022.

1,000
موظف في جميع 

أنحاء العالم

يعمل في بنك الخليج الدولي 
أكثر من

31,797
إجمالي أصول البنك لعام 2021

37,9
صافي أرباح البنك لعام 2021

الـُملكية

%

%97,226

%1,898
باقي دول 

مجلس التعاون

اململكة العربية 
السعودية

مليون دوالر 
أمريكي

مليون دوالر 
أمريكي
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رسالة رئيس
االستدامة للمجموعة

3.1

كانت »عوائد املساهمين« خالل الثمانينيات ُينظر 
ه الوحيد الستراتيجية  لها في الغالب على أنها املوجِّ

الشركة وسلوكها. ولكن تلك األيام مضت وانتهت؛ 
فقد شهدت السنوات األخيرة تغييرًا جوهريًا في 

طريقة تقييم الشركات من ِقبل عمالئها وموظفيها 
ومجتمعها واألسواق التي تعمل بها.

واليوم، أضيفت عوامل أخرى مهمة لتقييم الشركات، 
وأبرزها االستدامة وتأثير الشركة على البيئة 

واملجتمعات التي تعمل فيها. كما أصبحت ثقافة 
أي شركة، والتي تتجلى بأوضح صورها في حوكمة 

الشركة، محركًا أساسيًا ملشاعر املستثمرين 
واألسواق تجاهها وتجاه أنشطتها.

إن إصدار بنك الخليج الدولي أول تقرير استدامة ال 
يعد أمرًا مستجدًا على البنك، فهو ناشط منذ زمن 

في تبني االستدامة، والجديد فقط هو أنه أصبح 
اآلن يقدم تقارير متخصصة بشكل استباقي ورسمي 

تغطي مختلف شؤون االستدامة في البنك.
لقد تصدرت االستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات أجندة األعمال 
والتمويل في املؤسسات في أنحاء العالم خالل 

السنوات القليلة املاضية. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا 
 ،)GSIA( عن التحالف العاملي لالستثمار املستدام

يبلغ إجمالي االستثمارات املستدامة اآلن أكثر 
من ثلث إجمالي األصول في األسواق الرئيسة في 

العالم. ومع ذلك، نعتقد أن دمج مبادئ الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في األعمال 

ليس كافيًا وحده، إذ ينبغي دمجها في استراتيجيات 
األعمال وعملياتها والعالقات مع أصحاب املصلحة.

وتشير الدالالت على أن األعمال املستدامة ستنجح 
ألسباب تجارية منطقية وهي:

تلبية طلبات املستثمرين والعمالء: يطالب   •
املستثمرون والعمالء بشكل متزايد بمنتجات أكثر 

استدامة.
تحسين إدارة املخاطر: تتيح مراعاة البنوك   •

والشركات لالستدامة فهم املخاطر املرتبطة 
باالستدامة وتوقعها واالستعداد لها بشكل أفضل.

تحسين األداء املالي: تظهر األبحاث أن املؤسسات   •
املصرفية واملالية التي تتبنى االستدامة تحقق أداًء 
أعلى من نظيراتها من حيث العوائد املعدلة حسب 

املخاطر.
تحسين السمعة: تكون سمعة البنوك املراعية   •

لالستدامة عادة أفضل وتكون هذه البنوك أكثر قدرة 
على استقطاب املواهب والحفاظ على استمراريتها 

في العمل.
لقد كان إعالن بنك الخليج الدولي تشكيل مجلس 

االستدامة في أبريل 2020 عالمة فارقة في رحلته نحو 
التحول إلى مؤسسة مستدامة. ويهدف املجلس 

الذي يتكون من أعضاء اإلدارة العليا للبنك، إلى 
غرس مبادئ األعمال املستدامة في جميع أقسام 

املجموعة ووحداتها.
وتحقيقًا لهذه الغاية، وافق مجلس اإلدارة على إطار 
عمل االستدامة لبنك الخليج الدولي في الربع األخير 

من عام 2021. ويمكن االطالع على التفاصيل في 
هذا الشأن في الباب السادس من التقرير. ويوفر هذا 

اإلطار هيكاًل شاماًل نحرص من خالله على تضمين 
االستدامة في نهجنا وخدماتنا وجميع عروضنا، ويمثل 

ذلك عالمة فارقة أخرى في رحلتنا اإلستراتيجية لدمج 
االستدامة في جميع أعمال البنك.

ولكن، ال يمكن أن ينجح أي من ذلك دون وجود 
الثقافة الصحيحة. لذلك، يحدد إطار عمل االستدامة 
لبنك الخليج الدولي مسارنا نحو ثقافة االستدامة، 

بما في ذلك كيفية بناء ثقافة االستدامة بين 
موظفينا، ونهجنا في الشفافية واإلفصاح، والتعامالت 

والسلوكيات، واالتجاه العام الذي نتوقعه عبر 
التسلسل الهرمي التنازلي من اإلدارة إلى املوظفين.
وتعد إدارة املخاطر أهم مجاالت الثقافة املستدامة 

التي نعمل على بنائها، ويمكن االطالع على تفاصيلها 
في الباب 5.1. ومن شأن تطوير نظام املخاطر في 

البنك بناء شراكة حقيقية مع العمالء لتحقيق نتائج 
مستدامة، ووضع معيار جديد لعالقات األعمال التي 

نسعد بتوثيق عراها.
ونحن ندرك تمامًا أن الحاجة إلى االستدامة ضرورة 
عاملية يجب أن تشمل جميع الدول واألعمال، بل 

كل إنسان يعيش على سطح هذا الكوكب. ونظرًا 
للتحديات الكبيرة التي تواجهنا أثناء رحلتنا نحو 

االستدامة، فال يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نعلن 
تحولنا إلى شركة مستدامة بالكامل.

ويوضح هذا التقرير اإلجراءات املفصلة ويكشف عن 
التقدم امللموس الذي أحرزناه في رحلتنا نحو العالم 

املستدام الذي نريده جميعًا. آمل أن تستمتعوا 
بقراءته.

فينيشيا بيل
رئيس االستدامة للمجموعة

االستراتيجية
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أحرز بنك الخليج الدولي تقدمًا طيبًا باتجاه إحداث 
تأثيرات استدامة إيجابية. ويقيس البنك انبعاثات 

الكربون من النطاق 1 و2، ولديه أهداف لخفض هذه 
االنبعاثات )انظر الباب 6.1(.

ويخطط البنك لقياس التأثيرات البيئية التالية اعتبارًا 
من عام 2022:

استهالك الطاقة  •

استهالك املياه  •

إدارة النفايات  •

إعادة التدوير  •

3.2 التأثيرات االستراتيجية

وقد حقق البنك تقدمًا جيدًا في مجال تعزيز مشاركة 
املرأة في مكان العمل، ويواصل السعي لتحقيق 

املزيد من األهداف الطموحة في هذا الصدد )انظر 
الباب 7.5(.

وتسعى مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي البنك 
إلى ضمان إدارة سلسلة التوريد بطريقة مماثلة 

وعلى أسس مستدامة )انظر الباب 8(.

“في بنك الخليج الدولي، يتجلى 
هدفنا األسمى في تسريع التحول 
نحو اقتصاد يتسم باستدامة أكثر، 
وذلك عبر تمكين األعمال بالتمويل 

المستدام”.

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

االستراتيجية )تتمة(

استهالك
الطاقة

استهالك
املياه

إعادة
التدوير

إدارة
النفايات
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إطاللة من تالل »هايدن« على قرية »إيست ميون« في منطقة »ساوث داونز«، وفي GRI 102.16 و 102.17
واجهة الصورة مقعد حجري. اململكة املتحدة.
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يلتزم بنك الخليج الدولي بأعلى املعايير 
املوجودة للشفافية واملسؤولية، ويعتمد الئحة 

قواعد سلوك قوية ومفصلة. ويدار البنك عبر 
عملية مراقبة ُمحَكمة، كما ينظم البنك سنويًا 

برنامج تدريب متصل بهذا الشأن يتعين على 
جميع املوظفين املشاركة فيه، بغض النظر عن 

مستواهم الوظيفي.
وتعزز سياسة اإلبالغ عن املخالفات الشفافية 

واملسؤولية في البنك. ويعتمد البنك إطار عمل 
متميز للرقابة الداخلية لضمان وجود الضوابط 

املناسبة للحد من مختلف املخاطر وفقًا إلمكانية 
تطبيقها. كما ُتعد قيمنا جزءًا إلزاميًا لتحديد أهداف 

األداء. ولهذا نرى في مقرات عملنا في السعودية 
والبحرين واإلمارات، والتي تضم غالبية موظفينا، 

بأن الوزن الخاص بـ “القيم” في تقييم أداء 
املوظفين نهاية العام يساوي 30%، وهي نسبة 

معتبرة.

 القيم واملبادئ واملعايير
وقواعد السلوك

4.1  السلوكيات املؤسسية 

تنسجم سلوکیاتنا املؤسسیة مع ثقافة االستدامة التي نتبناها
سلوکیاتنا

ُتعد سلوکیاتنا اُملنطَلق واألساس الذي یقوم علیه عملنا الیومي، وهي تؤدي دورًا مهمًا في مساعدتنا علی تحقیق أهداف أعمالنا وخدمة عمالئنا بأکثر 
الطرق فاعلیة. ونفخر بسلوکیاتنا ألنها قویة بوضوحها واتساقها وُتعِبّر عن ثقافة االستدامة التي نتبناها.

النزاهة

یمکن االعتماد علینا حیث   <
نتوخی الصدق واالستقامة في 

کل تعامالتنا
األمانة والصدق هما األساس   <

الذي تقوم علیه أخالقیات 
عملنا. النزاهة جزء من طبیعتنا، 

نرتاح بها ونطبقها بسالسة
االنضمام للعمل لدى بنك   <

الخلیج الدولي واالستمرار فیه، 
یجب علی الجمیع التحلي 

بالنزاهة دائمًا

األمانة،
الشرف، العدل

اإلدراك

نرصد ونکتشف ونستفید   <
بشکل مستمر من الفرص التي 

ربما ال یراها اآلخرون، ملا فیه 
خیر عمالئنا وأصحاب املصلحة 

لدینا

ُبعد النظر،
الوعي، االنتباه

التعاون

نزدهر في بیئة العمل الجماعي  <
نأخذ الوقت الکافي لدراسة األمر   <

من جمیع األوجه قبل إعطاء 
توصیات بشأنه

نعمل لتحقیق هدف مشترك  <
نهتم باآلخرین ونرحب دائمًا   <

بوجهات نظرهم وآرائهم
نتعامل ونتعاون کبنك واحد   <

لتحقیق مصلحة عمالئنا

سعة األفق، االنفتاح
والتجاوب، العمل الجماعي

الـمرونة

لدینا القدرة علی التفکیر   <
والتفاعل بسرعة عبر حلول 

واضحة وواقعیة
نستجیب بطریقة سریعة   <

ورشیقة ومتفهمة
نحسب حساب األمور غیر   <

املتوقعة
نتکیف مع األوضاع بسهولة   <

لتلبیة احتیاجات عمالئنا 
املتغیرة

الدینامیکیة، الرشاقة
التنظیمیة، سهولة التکّیف

األخالقيات والنزاهة
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 أصحاب
املصلحة
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اإلبالغ

مؤشر محتوى املبادرة 
)GRI( العاملية إلعداد التقارير
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لبنك الخليج الدولي
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يعتمد بنك الخليج الدولي 
سياسة قوية لإلبالغ عن 

املخالفات، تتيح للزمالء إثارة 
أي مخاوف لديهم بشأن 

أخالقيات ومعايير العمل عبر 
طرق متعددة وفعالة دون 

الكشف عن هوية الشخص 
املبلغ.

يعتمد بنك الخليج الدولي سياسة قوية لإلبالغ 
عن املخالفات، تتيح للزمالء إثارة أي مخاوف لديهم 

بشأن أخالقيات ومعايير العمل عبر طرق متعددة 
وفعالة دون الكشف عن هوية الشخص املبلغ.

وحقق نظام اإلبالغ عن املخالفات في عام 2021 
النتائج اآلتية:

إجمالي مرات اإلبالغ عن املخالفات في عام   >
2021: واحد

إجمالي عدد املخالفات املؤكدة عند فسخ أو   >
عدم تجديد العقود مع شركاء األعمال بسبب 
االنتهاكات املتعلقة بالفساد/ سوء السلوك: 

ال يوجد
الغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية   >

الناجمة عن أي إجراءات لإلبالغ عن املخالفات 
لعام 2021: ال يوجد

إجمالي عدد العقوبات التنظيمية النقدية وغير   >
النقدية التي تعرض لها البنك لعام 2021: ال يوجد

آليات االستشارة واإلبالغ عن املخاوف بشأن أخالقيات العمل  4.2

)ندرك أن وجود مثل هذه املستويات املنخفضة 
من حوادث اإلبالغ عن املخالفات قد يمثل مؤشرًا 

سلبيًا على عدم استعداد الزمالء للتعبير عن رأيهم. 
ونتطلع إلى التخفيف من هذه املخاطر عبر التواصل 
املستمر والتذكير بالسياسة، وهذا من شأنه تعزيز 

ثقافة االنفتاح والشفافية(.

إجمالي مرات اإلبالغ
عن املخالفات
في عام 2021م

األخالقيات والنزاهة )تتمة(

1
نتطلع إلى التخفيف 
من هذه املخاطر عبر 

التواصل املستمر والتذكير 
بالسياسة، وهذا من شأنه 

تعزيز ثقافة االنفتاح 
والشفافية
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102.2 GRI.تكوين صخري طبيعي ُمذِهل من وادي الديسة، شمال اململكة العربية السعودية

 5
مجاالت األعمال 

والتمويل املستدام
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مجاالت األعمال
والتمويل املستدام

“نحن ملتزمون باستمرار 
بتحويل أعمالنا لتقديم خدمة 
أفضل لألفراد بما يصب في 

مصلحة كوكبنا”.

مايا بساط
الرئيس التنفيذي للتحول في 

املجموعة

شارك بنك الخليج الدولي في إصدار قرض 
مجمع للشركة الوطنية املتحدة لخدمات 

الطاقة، وهو القرض املستدام األول من نوعه 
في قطاع خدمات حقول النفط في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. والشركة 

الوطنية املتحدة لخدمات الطاقة هي شركة 
دولية رائدة في مجال تزويد خدمات الطاقة 

املتكاملة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. ويرتبط القرض بثالثة 

مؤشرات أداء رئيسة ذات عالقة بمؤشرات 
بيئية واجتماعية ومؤشرات حوكمة سيتم 

تتبعها خالل فترات زمنية متفق عليها. 
وتغطي هذه املؤشرات الحد من هدر 

املياه، والتدريب على الصحة والسالمة 
والبيئة، وامتثال املوردين لسياسات حوكمة 

الشركة. وإضافة إلى ذلك، تعهدت الشركة 
الوطنية املتحدة لخدمات الطاقة بوضع 

استراتيجية رسمية للشركة للحد من انبعاثات 
الكربون، وُيتوقع استكمال أهدافها في العام 

املقبل. ويشكل القرض املستدام ألجل 
جزءًا من نشاط تمويلي أوسع للشركة تبلغ 

قيمته 860 مليون دوالر أمريكي، يشمل أيضًا 
مجاالت رأس املال املتجدد والعامل.

 الشركة الوطنية املتحدة
)NESR( لخدمات الطاقة

دراســة حـالــة 1

يقدم بنك الخليج الدولي خدمات مصرفية 
للحكومات واملؤسسات املالية والشركات في 

دول مجلس التعاون الخليجي واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة األمريكية منذ أكثر من أربعين 
عامًا. ويعود تاريخ بعض العالقات مع عمالئنا إلى 

سبعينيات القرن املاضي، فنحن على ثقة بأن حرصنا 
على أن نكون شريكًا موثوقًا هو األساس لعالقة 

ناجحة وطويلة األمد مع عمالئنا.
واليوم، أصبح بنك الخليج الدولي عامل تمكين 

للنمو والتنمية في املنطقة، ويفخر بقاعدة عمالئه 
الواسعة التي تشمل الكيانات السيادية والشركات 

متعددة الجنسيات والشركات اإلقليمية الكبيرة 
واملنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.

وفي السنوات األخيرة، أعادت الحكومات 
واملؤسسات املالية والشركات دراسة أهدافها 

ودورها في املجتمع، سعيًا منها لتحديد املجاالت 
التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة 
واملجتمع وأصحاب املصلحة واملجتمعات التي 

تعمل فيها، ومن ثمَّ دعمها وتنميتها.

مجموعة مصرفية الشركات  5.1

عندما اتخذنا القرار االستراتيجي 
املتمثل في وضع استراتيجيتنا 

على أسس مستدامة، لم نفصل 
بين رغبتنا في تحسين االستدامة 

وسعينا إلى دفع عجلة نمو األعمال؛ 
فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن 

الشركات التي تسهم في إيجاد 
حلول للتحديات العاملية ستحقق 

أداًء ماليًا أقوى من غيرها في 
املستقبل. ولهذا، فمن املنطقي، 

من وجهة نظر مصرفية بحتة، تحويل 
تركيزنا ومنتجاتنا وأنشطتنا نحو 

التمويل املستدام.
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“نؤمن بأن االستدامة هي توجه 
منطقي مفيد لألعمال يقود إلى 

االرتقاء باألداء املالي”.

مروان أبيض
الرئيس التنفيذي للشؤون املالية 

للمجموعة

وألننا مؤسسة مصرفية تسير بعزم على طريق 
االستدامة، فإننا نسعد أن نكون شريكًا داعمًا في 

هذه املسيرة. وباعتبار مصرفية الشركات أكبر 
أنشطة البنك، فنحن نرى بأنها أكثر املجاالت تأثيرًا 

في هذا املسعى االستراتيجي.
إن مشاركة العمالء هي أحد أقوى العناصر التي تميز 
مسيرتنا نحو مستقبل مستدام، إذ تشجعهم على 
تبني ممارسات أكثر استدامة، وتدعم انتقالهم إلى 
نماذج وأساليب عمل أكثر استدامة. وقد تم وضع 

إطار عمل استدامة الخدمات املصرفية للشركات في 
الربع الرابع من عام 2021 لتوجيه آلية إدراج موضوع 

االستدامة في املنتجات والخدمات التي تقدمها 
مصرفية الشركات.

وفي الربع الرابع من عام 2021، أجرى البنك عملية 
توصيف مخاطر االستدامة لقياس وتقدير ومعالجة 

مخاطر االستدامة لقاعدة عمالئه. وبحلول نهاية 
عام 2022، سيتم تصنيف وقياس جميع العمالء 
املقترضين داخليًا وفقًا لهذا التوصيف، وهذا من 

شأنه إتاحة إجراء حوار هادف وبّناء مدعوم بالبيانات، 
يقود املبادرات البيئية واالجتماعية وبرامج الحوكمة 

التي تهمنا جميعًا.

ونحن نعمل على ثالثة مراحل عملية لتضمين إدارة 
مخاطر االستدامة في العمل، بما في ذلك تقييم 

املخاطر والرصد واإلبالغ:

املرحلة األولى: الربع الرابع 2021  >
إصدار وطرح بطاقة أداء مخاطر االستدامة األولية.  

املرحلة الثانية: الربع الثالث 2022  >
تسجيل جميع عالقات االقتراض الحالية داخليًا   

وفقًا للمنهجية الجديدة.
التوسع في إصدار وطرح بطاقة أداء مخاطر   

االستدامة.

املرحلة الثالثة: الربع األول 2023  >
استخدام بطاقة أداء مخاطر االستدامة كجزء من   

عملية اتخاذ قرارات اإلقراض.

5.1.1  الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات

مجاالت األعمال والتمويل املستدام )تتمة(
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أهداف أداء االستدامة ملجموعة »ماجد الفطيم«:

انبعاثات الكربون 
الحد من انبعاثات الكربون تماشيًا 

مع »املستهدفات العلمية« 
التي تم تحديدها لرسم خريطة 

رحلة املجموعة نحو تحقيق 
»املحصلة اإليجابية« بحلول 2040.

معيار LEED الذهبي 
خفض عدد املباني غير املعتمدة 

في محفظة »ماجد الفطيم« 
لتتماشى مع الحد األدنى ملعايير 

شهادة LEED الذهبية.

املساواة في فرص 
التوظيف 

رفع نسبة تمثيل املرأة في صفوف 
اإلدارة العليا للمجموعة.

وبالتوازي مع عملية توصيف مخاطر االستدامة، 
سيتم دمج العديد من إجراءات االستدامة في البيان 
العام لتقّبل املخاطر للمجموعة في الربع األول من 

عام 2022، بما يشمل مخاطر املناخ واملساواة 
في فرص التوظيف ومخاطر الشمول واملخاطر 

املستدامة للبائعين واملوردين ومخاطر السمعة.
وقد اتخذنا خطوات أخرى لضمان إدراج االستدامة 

على رأس أولويات جدول أعمالنا:
تشمل جميع أشكال التواصل مع عمالئنا اآلن   >

موضوعات االستدامة. ونرى مستوى تحقيق 
االستدامة لدى عمالئنا أمرًا بالغ األهمية ألنه 
يسهم في مستوى االستدامة التي يحققها 

البنك، لذا فإننا نحرص بشدة على ضمان تقّدم 
الطرفين معًا نحو مستقبل شراكة أكثر استدامة.
يخضع موظفونا لبرنامج تدريبي شامل في مجال   >
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

واالستدامة، وهو ما يمكنهم من إجراء حوار 
هادف وبّناء مع العمالء، وطرح األسئلة الصحيحة، 
وضمان اإلدارة املستدامة ألعمال عمالئنا وأعمال 

بنك الخليج الدولي.
نتعلم من عمالئنا الذين سبقونا في مجال تحقيق   >

أهداف االستدامة، إضافة إلى دورنا في تعليم 
وإيصال تجاربنا إلى عمالئنا عن الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات من أجل الوصول 
إلى مرحلة النضج واالستفادة املشتركة في 

مجال االستدامة.
ويتم اآلن تطبيق هذا النهج باستمرار على جميع 

شرائح العمالء، وأيضًا على جميع أنواع الخدمات 
واملنتجات.

»ماجد الفطيم« مجموعة رائدة في مجال تطوير 
وإدارة مراكز التسوق واملدن املتكاملة ومنشآت 

التجزئة والترفيه في الشرق األوسط وأفريقيا 
وآسيا، وتدير عملياتها في 17 بلدًا في مختلف 

العالم، وتضم أكثر من 43 ألف موظف. وقد 
أكدت وكالتا التصنيف االئتماني »فيتش« 
و«ستاندرد آند بورز« تصنيف املجموعة في 

الدرجة االستثمارية، وحصلت املجموعة كذلك على 
تصنيف »منخفض املخاطر« فيما يتعلق بالحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من 
Sustainalytics؛ املؤسسة املرموقة املتخصصة 

باالستدامة. ومنحت وكالة »فيتش« املجموعة 
أعلى درجة ضمن تصنيف الجدارة االئتمانية في 

مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات، وهي الدرجة 3.

وضعت »ماجد الفطيم« سياسة لتطوير وتشغيل 
املباني املستدامة ملساعدتها على تحقيق 
التزاماتها اإليجابية الصافية، وتلبية أهدافها 

السنوية املتمثلة في اإلدارة املستدامة للطاقة 
واملياه والنفايات والطاقة املتجددة. كما كانت 
أول شركة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

تلتزم رسميًا بمبادئ املباني الخضراء الصادرة عن 
املنتدى االقتصادي العاملي. وبصفتها شريكًا 

استراتيجيًا للمنتدى االقتصادي العاملي وعضوًا في 
مجموعة العمل العاملية لقطاع العقارات، ساهمت 

»ماجد الفطيم« بشكل نشط في تطوير تلك 
املبادئ طوال الفترة 2021-2020.

وخالل عام 2021، شارك بنك الخليج الدولي في 
إصدار أول قرض ائتماني متجدد مستدام ملجموعة 

ماجد الفطيم. وشمل ذلك القرض مجموعة من 
أهداف أداء االستدامة الطموحة، على النحو املحدد 

أدناه:
الحد من انبعاثات الكربون تماشيًا مع . 1

»املستهدفات العلمية« التي تم تحديدها 
لرسم خريطة رحلة املجموعة نحو تحقيق 

»املحصلة اإليجابية« بحلول 2040.
خفض عدد املباني غير املعتمدة في محفظة . 2

»ماجد الفطيم« لتتماشى مع الحد األدنى 
ملعايير شهادة LEED الذهبية.

رفع نسبة تمثيل املرأة في صفوف اإلدارة . 3
العليا للمجموعة.

وكانت هذه املرة األولى التي تشارك فيها 
املجموعة في عملية إقراض مستدامة. ويؤكد 

اإلطالق الناجح لهذا القرض التزام »ماجد الفطيم« 
بأجندة املجموعة الخاصة بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات وكذلك الرغبة 
الجادة لبنك الخليج الدولي في دعم الشركات 

التي تتطلع إلى تحقيق االستدامة في أعمالها في 
جميع أنحاء املنطقة.

ماجد الفطيم

دراســة حـالــة 2
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املنتجات االئتمانية
في إطار الوعي املتنامي والطلب املتزايد لحلول 

التمويل املستدام، نعمل في بنك الخليج الدولي 
باستمرار على إقامة حوار هادف وبّناء مع عمالئنا من 

أجل إيجاد حلول ائتمانية خضراء مستدامة وتوفيرها 
لهم بأيسر السبل.

تمويل املشاريع والتمويل املهيكل
يتصدر بنك الخليج الدولي باستمرار قوائم ترتيب 
املصارف في الشرق األوسط بصفته مدير ترتيب 

ووكيل اكتتاب رئيس، وهو بنك رائد في تمويل 
املشاريع اإلقليمية والتمويل املهيكل، حيث نجح 
بترتيب صفقات تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات في 
العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة واملياه 

والنفط والغاز والبتروكيماويات والغاز الطبيعي 
املسال والبنية التحتية.

ويعطي بنك الخليج الدولي لهذا املجال اهتمامًا 
خاصًا. ومع تحول املنطقة إلى نموذج اقتصادي 

منخفض الكربون يركز أكثر على النواحي 
االجتماعية، سيشكل بنك الخليج الدولي - والقطاع 
املصرفي إجمااًل - عاماًل داعمًا وُمحفزًا لهذا التحول، 

ما يساعد العمالء على التوجه نحو تبني نماذج 
أعمال أكثر استدامة.

خدمات اإلقراض املشترك والوكالة
تتيح لنا شبكة عالقات بنك الخليج الدولي مع 

البنوك املحلية واإلقليمية والدولية ترتيب 
وتوزيع منتجات ائتمانية مشتركة ملشاريع البنية 

التحتية الكبيرة املستدامة وللشركات الكبرى 
واملؤسسات املالية، وتقديم املشورة لهم حول 
مدى َتقُبّل السوق وهياكل التمويل واستراتيجياته.

“نعمل على طرح منتجات 
استثمارية مستدامة 

أكثر ليتسنى لنا تلبية 
الطلب املتنامي لها 

في دول مجلس التعاون 
الخليجي”.

أسامة شاكر
الرئيس التنفيذي، جي آي بي 

كابيتال

“تبنينا لالستدامة ليس توجهًا عابرًا سيختفي بعد وقت قصير، 
بل إنه الطريقة املثلى التي ستجني بها الشركات أرباحها مستقباًل، 

وسُتعتَمد كمعيار أساسي لقياس أدائها. لذا فإننا عازمون على القيام 
بدور حقيقي في دفع جهود التحول إلى سوق مستدامة”.

خالد عباس
الرئيس التنفيذي ملجموعة مصرفية الشركات
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5.1.1  الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات )تتمة(

22 بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

األسـس
 نـبـذة
االستراتيجيةعـامـة

األخالقيات 
ُدوناملوارد البشريةوالنزاهة الحوكـمــةالـُمـورِّ

 أصحاب
املصلحة

 ممارسات
اإلبالغ

مؤشر محتوى املبادرة 
)GRI( العاملية إلعداد التقارير

 إطار االستدامة
لبنك الخليج الدولي األسـس

22

مجاالت األعمال 
والتمويل املستدام



 )GTB( ُتعد خدمة املعامالت املصرفية العاملية
املزود الرئيس في البنك لحلول إدارة النقد وتمويل 

التجارة لدعم معامالت العمالء التجارية، وحسابات 
العمالت املحلية واألجنبية، وقدرات الدفع، 

وتسهيالت هيكلة الحسابات، والتي تعززها خدمات 
الدفع والتحصيل ملساعدة عمالئنا على تحسين 

دورة تدفقاتهم النقدية وكفاءتهم التشغيلية.
ومن خالل تعزيز الرقمنة واألتمتة وتبسيط 

العمليات وتنفيذها بشكل كلي متكامل، ستصبح 
املعامالت املصرفية العاملية أكثر كفاءة ومرونة 

واستدامة.
ونتطلع إلى أن نصبح عامل تمكين أساسي يدعم 

تحول العمالء نحو االستدامة، وذلك باستخدام 
نموذج توصيف مخاطر االستدامة ليكون بمثابة 

املحفز الذي يدفع نحو تبني نماذج العمل األكثر 
استدامة.

في عام 2020، أطلق البنك وحدة مخصصة 
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة. 
وتهدف هذه املبادرة إلى املساهمة في تحقيق 
أهداف رؤية 2030، وتحديدًا تشجيع وزيادة عدد 

املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
العاملة في اململكة العربية السعودية، وزيادة 
مساهمة تلك املنشآت في االقتصاد، وتمكين 

املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص، 
إلى جانب دعم مسيرة التحول الرقمي على 

املستوى الوطني.
وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، نجحنا في إنشاء وإطالق 

منصة تمويل رقمية للمنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة بالتعاون مع شركة بيهايف 

)Beehive(، الشريك اإلقليمي الرائد في مجال 
التقنية املالية، في شراكة هي األولى من نوعها 
بين بنك وشركة تقنية مالية في منطقة الخليج، 

وبدعم من بنك التنمية االجتماعية السعودي 
كمستثمر استراتيجي في املرحلة األولى. وتوفر 

املنصة عملية إقراض وصنع قرار متطورة، ما يتيح 
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
الحصول على تمويل أسرع وأكثر سهولة. ومنذ 

إطالقها في عام 2020، أثبتت املنصة قدرتها على 
التعامل مع أعداد كبيرة من العمالء واملعامالت، 

السيما مع النمو املتزايد لقاعدة مستخدميها.

“نبحث باستمرار عن طرق 
مبتكرة لدمج اعتبارات 
االستدامة في مختلف 

منتجاتنا”.

سارة عبد الهادي
الرئيس التنفيذي لالستثمار 

والخزينة للمجموعة

5.1.2  املعامالت املصرفية 
العاملية

5.1.3  املنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة
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 )GIB AM( بنك الخليج الدولي - إدارة األصول
)االسم التجاري لبنك الخليج الدولي – اململكة 
املتحدة( هو مدير أصول عاملي مؤسسي مقره 

لندن، وكان يدير أصواًل بلغت قيمها أكثر من 
11 مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 2021. وهو 
أحد أوائل شركات إدارة األصول اململوكة لدول 

مجلس التعاون الخليجي التي أسست وجودًا عامليًا 
في لندن ونيويورك، وقدمت خدمات إدارة األصول 

املؤسسية ألكثر من 40 عامًا.
ويمتلك بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة 
رؤية ورسالة واضحة تقوم على »استثمار أصول 

العمالء لتنمية وتكوين رؤوس األموال بشكل داعم 
لجهود االستدامة«.

وبصفته مديرًا لألصول، يسعى بنك الخليج الدولي 
- اململكة املتحدة إلى الريادة في مجال االستثمار 

املستدام، وإدراجه في كل شأن من شؤون 
األعمال. وفي إطار هذه املساعي، أطلقنا في عام 

2021 »صندوق العالم املستدام«، وهو عالمة فارقة 
للبنك في عالم األعمال وفي القطاع املصرفي، 

ويصنف الصندوق وفق املادة التاسعة من الئحة 
اإلفصاح املالي عن التمويل املستدام، وهي أعلى 

معيار من حيث االستدامة، ويؤكد إيماننا الراسخ 
بأن دمج االستدامة في األعمال ال بد أن يؤدي إلى 

النجاح. ويستثمر الصندوق في الشركات التي 
تعمل منتجاتها على حل أكبر التحديات في عصرنا، 

والتي تكون عملياتها مستدامة ويمكنها استخدام 
هذا النهج لتتفوق على نظيراتها في األداء.

ويعد بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة من 
أوائل مديري األصول اإلقليميين املوقعين على 

وثيقة مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسئول في 
عام 2018، وهو أحد املوقعين املؤسسين ملبادرة 

»مديرو أصول بدون انبعاثات«.
وتساند عمليات الخزينة أعماَل إدارة األصول في 

اململكة املتحدة، حيث توفر خدمات الخزينة للعمالء 
من الشركات واملؤسسات مع التركيز بشكل 

أساسي على الودائع والعمالت األجنبية، مع 
زيادة ملحوظة لدمج اعتبارات االستدامة في هذه 
الخدمات. كما أن بنك الخليج الدولي - اململكة 
املتحدة هو أحد املوقعين الرسميين على مبادئ 

األمم املتحدة للخدمات املصرفية املسؤولة، 
وهو يقوم بتضمين مقاييس الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات عند تقييم األطراف 
األخرى وتصنيفها.

بنك الخليج الدولي - 
   )GIB AM( إدارة األصول

هو مدير أصول عاملي 
مؤسسي مقره لندن، 

وكان يدير أصواًل بلغت 
قيمها أكثر من 11 مليار 
دوالر أمريكي في نهاية 

عام 2021.

 5.2  بنك الخليج الدولي -
إدارة األصول 

“نحن في بنك الخليج 
الدولي ملتزمون 

بدعم الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشركات من خالل 
أبحاثنا الرائدة في مجال 

االستدامة”.

ريمـا بهاتيا
كبير االقتصاديين للمجموعة

تقدم شركة جي آي بي كابيتال مجموعة شاملة 
من املنتجات والخدمات املصرفية االستثمارية 

ملساعدة الشركات، والشركات العائلية، وأصحاب 
املشاريع، والحكومات، والكيانات شبه الحكومية 

في الحصول على التمويل من خالل طرح أدوات 
الدين واألسهم. وتتضمن محفظة أعمال الشركة: 
الخدمات االستشارية املالية ذات الصلة بعمليات 

طرح األسهم )الطرح األولي العام والطرح 
الخاص(، وعمليات الدمج واالستحواذ، والخصخصة، 

ومنتجات وخدمات أسواق الديون املالية، 
والخدمات االستشارية املتعلقة بالديون، وإدارة 

األصول. وقدمت جي آي بي كابيتال خدماتها للعمالء 
في السعودية منذ عام 2008م.

وقد تبنت الشركة التوجه نحو دمج الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات في الخدمات 

املصرفية االستثمارية، وقدمت االستشارة املالية 
ملجموعة »ماجد الفطيم« بشأن إصدار أول »صكوك 

خضراء« في املنطقة في عام 2019م. وتواصل 
جي آي بي كابيتال مساعدة عمالئها على مواءمة 
استراتيجياتهم الخاصة برأس املال لتراعي قضايا 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. 

إدارة األصول والخدمات املصرفية   5.3
االستثمارية: جي آي بي كابيتال
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مصرفية »ميم« الرقمية، ذراع الخدمات 
املصرفية لألفراد في بنك الخليج الدولي، هي 
أول خدمة مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية في املنطقة. وقد نمت 

لتصبح شركة متطورة قائمة على التقنية.
وعلى الرغم من أن أعمال مصرفية األفراد في 

بنك الخليج الدولي ال تزال محدودة النطاق، 
إال أنها تشهد نموًا سريعًا أدى إلى زيادة 

أعداد العمالء بنسبة 33% في عام 2021م. 
وقد المست الخدمات املصرفية الرقمية من 

»ميم« قلوب وعقول الفئات الشابة في 
منطقة الخليج، وتشهد »ميم« نموًا وتفاعاًل 

قويًا معها ومع منتجاتها وخدماتها.
وُتعد مصرفية »ميم« أول بنك لألفراد يطبق 
تقنية التوقيع الرقمي، ويقدم نظامًا مصرفيًا 

إلكترونيًا غير ورقي بالكامل. فالعمالء لم 
يعودوا بحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لفتح 

الحسابات أو إلجراء املعامالت. لقد كانت 
»ميم« في طليعة مطوري االقتصاد الرقمي 

غير النقدي بالكامل في اململكة، ولم تعد 
أجهزة الصراف اآللي جزءًا من نموذج أعمالها، 
مساِهمة بنجاح في تقليل البصمة الكربونية 

للبنك وعمالئه.

وفي عام 2022م، طرحت »ميم« تطبيقها 
الجديد واملبتكر للخدمات املصرفية 

عبر األجهزة الذكية في اململكة العربية 
السعودية. ويتضمن التطبيق الجديد بطاقة 

ائتمان ودفع افتراضية، ما يتيح للعمالء 
الوصول إلى الخدمات املصرفية الفورية أينما 

كانوا مع زيادة مساهمتها في االستدامة عبر 
تقليل الحاجة إلى االعتماد على البالستيك.

إن تركيز أعمال مصرفية األفراد على الرقمنة 
أواًل مع االستغناء عن شبكة الفروع القديمة 

واألنظمة القديمة والعمليات القديمة يدل 
على تصدر بنك الخليج الدولي ومصرفية 

»ميم« طليعة الخدمات املالية االستهالكية 
املستدامة التي تحكمها مبادئ الشريعة 

اإلسالمية.

تشهد أعمال الخدمات املصرفية لألفراد 
في بنك الخليج الدولي نموًا سريعًا، 

حيث زادت أعداد العمالء بنسبة %33 
في عام 2021م.

الخدمات املصرفية لألفراد الخزينة5.4   5.5

استمرت عمليات الخزينة في دول مجلس التعاون 
الخليجي ولندن في دعم أعمالنا وإدارة امليزانية 
العمومية للبنك واالبتكار لتقديم حلول جديدة 

للعمالء.
وقد اختير بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة 

ليكون شريكًا مصرفيًا ملؤسسة الشرق األدنى 
في اململكة املتحدة. وفي عام 2021م، أطلقت 

مؤسسة الشرق األدنى، إلى جانب شركائها، 
سندات ذات تأثير تنموي لصالح الالجئين في األردن 

ولبنان.

مجاالت األعمال والتمويل املستدام )تتمة(
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في ديسمبر 2021، وافق مجلس 
اإلدارة على إطار االستدامة لبنك 

الخليج الدولي. ويحدد هذا اإلطار رؤية 
بنك الخليج الدولي لدمج التمويل 

املستدام في جميع أعماله. كما يحدد 
قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات التي يركز عليها 

البنك ويحرص على دمجها في جميع 
ما يقدمه من منتجات وخدمات.

إطار االستدامة 
لبنك الخليج الدولي

ويشمل ذلك األطر الدولية التي تحدد األولويات 
الجوهرية الدائمة مثل:

< أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
< تحالف غالسكو املالي الجديد من أجل صافي 

)GFANZ( انبعاثات صفري
< مبادئ املصرفية املسؤولة

< فريق العمل املعني باإلفصاحات املالية 
املتعلقة باملناخ

كما يحدد اإلطار حوكمة االستدامة لدينا، بما في 
ذلك أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجان مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا، ودمج اعتبارات االستدامة 
في سياسات وإجراءات البنك، وأخذها في االعتبار 
في مكافآت املسؤولين التنفيذيين وفي السياق 

التنظيمي العام. كما يحدد نهج البنك إلشراك 
أصحاب املصلحة في قضايا االستدامة.

ويحدد اإلطار ثقافة االستدامة في بنك الخليج 
الدولي، بما في ذلك الطريقة التي يسعى من 

خاللها البنك إلى بناء ثقافة االستدامة بين أفراده 
وتبنيها في سلوكياتهم.

“إن أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة هي 

الخريطة العاملية لتحقيق 
مستقبل أكثر استدامة. 

ونحن في بنك الخليج الدولي 
ملتزمون بدعم هذه األهداف 

من خالل ممارسات أعمالنا 
املستدامة”.

كاثرين غاريت كوكس
الرئيس التنفيذي، بنك الخليج 

الدولي – اململكة املتحدة
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إطار االستدامة لبنك الخليج الدولي

إطار االستدامة لبنك الخليج الدولي )تتمة(

إطار االستدامة

 املنتجاتاملبادئ
والخدمات والقدرات

دورة حياة 
املنتجات

التفاعل مع 
العمالء

الحوكمة املواضيع 
الرئيسة

القضايا الجوهرية

القضايا الدائمة

الرؤية 
واالستراتيجية 

والرسالة

مدى التخطيط

الحد األدنى 
للمتطلبات

إدارة املخاطر 
التنفيذالثقافةوالرقابة

الرصد
واملتابعة

الشفافية 
واإلفصاح

نظام اإلبالغ 
ورفع التقارير

وكاالت التحقق 
والتصنيف

الصالحيات 
واملسؤوليات

السياسات 
واإلجراءات

الحوافز

إشراك أصحاب 
املصلحة

السياق القانوني 
والتنظيمي
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البيانات واألهداف البيئية   6.1

يلتزم بنك الخليج الدولي بالحد من 
بصمته البيئية وذلك بخفض انبعاثاته 

الكربونية من النطاق 1 و 2 في جميع 
مكاتبه مقارنة بانبعاثاته في العام 

األساسي املرجعي 2020.

العام األساسي املرجعي 2020
لقد اخترنا عام 2020 ليكون العام األساسي 

املرجعي نظرًا ألننا بدأنا في جمع بيانات انبعاثات 
الغازات املسببة لالحتباس الحراري في ذلك 

العام. وعلى الرغم من أن عام 2020 غالبًا ما ُيعد 
حالة استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا 

املستجد وما ارتبط بها من انخفاض في االنبعاثات 
)غالبًا بسبب العمل عن ُبعد(، إال أننا قررنا استخدام 

عام 2020 كعام أساسي مرجعي ألننا نريد تقليل 
انبعاثاتنا بطريقة طموحة.

نهج التقليص املطلق
يستخدم بنك الخليج الدولي »نهج التقليص 

املطلق« لتحديد مستهدفات الحد من االنبعاثات 
في النطاق 1 و2. وحسب املستهدف العلمي 

للقطاع املالي، فإن هذا النهج هو الطريقة األكثر 
مباشرة لربط أهداف الخفض بهدف اتفاقية باريس 
املتمثل في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى 

أقل بمراحل من 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات 
ما قبل الثورة الصناعية.

وبموجب هذا النهج، يجب أن تكون نسبة الحد 
الخطي لالنبعاثات املطلقة السنوية 2.5% على 

األقل بما يتماشى مع املستهدف 2 درجة مئوية. 
وقد التزم بنك الخليج الدولي بخفض انبعاثاته من 
النطاق 1 و2 بنسبة 11.89% بحلول عام 2025 بما 

يتماشى مع املستهدف 2 درجة مئوية.
ووفق املستهدف العلمي للقطاع املالي، يجب 

أن تغطي السنوات األساسية املرجعية والسنوات 

املستهدفة خمس سنوات كحد أدنى وخمس 
عشرة سنة كحد أقصى. وبالنسبة لبنك الخليج 

الدولي، تم تحديد هدف ملدة خمس سنوات 
باستخدام 2020 كعام أساسي مرجعي و 2025 

كعام مستهدف.
والسبب وراء اختيار هدف مدته خمس سنوات هو 

أننا نريد أن نضمن أن يكون تركيزنا على إحداث 
فرق اآلن، خصوصًا مع الحاجة إلى خفض االنبعاثات 

العاملية إلى النصف بحلول عام 2030.

املصادر والبيانات
تم التوصل إلى عوامل تحويل االنبعاثات باستخدام 

البيانات على مستوى البلدان وبيانات الصناعة. 
وكانت املصادر الخارجية الرئيسة املستخدمة: 
وزارة األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية 
في اململكة املتحدة 1 )عوامل تحويل انبعاثات 

السيارات، وقدرة االحتباس الحراري لغازات التبريد، 
وعوامل تحويل الطاقة البديلة، وعوامل انبعاث 

الكهرباء املشتراة من ِقبل بنك الخليج الدولي - 
اململكة املتحدة(، ووزارة البيئة والغذاء و الشؤون 
الريفية باململكة املتحدة 2، )معدالت تسرب غازات 

Carbon Foot�( بصمة الكربون املحدودة  التبريد(، و
print Ltd( 3 )عوامل تحويل الكهرباء املشتراة(.

وفي حالة عدم توفر العوامل الخاصة بمصادر انبعاثات 
محددة، تم استخدام االفتراضات املناسبة. ويمكن 
االطالع على املنهجية التفصيلية على موقع بنك 

الخليج الدولي.

1 استخدمت عوامل التحويل لعام 2020 لحسابات عام 2020، واستخدمت عوامل التحويل لعام 2021 لحسابات عام 2021.

2 ُنشر في عام 2017.

3 تم استخدام بيانات عوامل التحويل املنشورة في سبتمبر 2020 ويناير 2022 لحساب انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري الصادرة عن بنك الخليج الدولي لعامي 2020 و 2021 على التوالي.

منهجيتنا
يحسب بنك الخليج الدولي انبعاثاته من النطاق 

1 و 2 وفقًا للمنهجية التي حددها بروتوكول 
الغازات املسببة لالحتباس الحراري. وكما ينص 

البروتوكول، نعتمد نهج الرقابة التشغيلية من أجل 
تجميع االنبعاثات. ويغطي ذلك عمليات البنك في 

املناطق الجغرافية التالية: البحرين، والسعودية، 
واإلمارات، واململكة املتحدة، ونيويورك.

الفترة املشمولة بالتقرير تمتد 1 يناير 2021م إلى 
31 ديسمبر 2021م.

ُتعّرف انبعاثات النطاق 1 على أنها انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس الحراري املباشرة الناتجة من 

مصادر تسيطر عليها مؤسسة ما أو ُتعد مسؤولة 
عنها. أما بالنسبة إلى بنك الخليج الدولي، فإنه 

يعّرف هذه على أنها انبعاثات من السيارات 
اململوكة من قبل الشركة، وتسربات غازات التبريد، 

ونواتج توليد الطاقة.
وُتعّرف انبعاثات النطاق 2 على أنها انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس الحراري غير املباشرة 
واملرتبطة بشراء الكهرباء، أو التسخين بالبخار، أو 
التبريد. أما بالنسبة إلى بنك الخليج الدولي، فإنه 
يعّرفها على أنها انبعاثات ترتبط بشراء الكهرباء.

إطار االستدامة لبنك الخليج الدولي )تتمة(
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القيود
ال تشمل بيانات انبعاثات الغازات املسببة 

لالحتباس الحراري االنبعاثات الناشئة عن الغازات 
املسببة لالحتباس الحراري التي ال يملك بنك 

الخليج الدولي البيانات الكافية لتقديرها. وعلى 
هذا األساس، كان املصدر الرئيس لالنبعاثات غير 

املسجلة هو استخدام الطاقة البديلة في املباني 
املستأجرة التي يملكها ويديرها املالك. وأكد بنك 

الخليج الدولي للمالك املعنيين أنه يود الحصول 
على البيانات الخاصة باستخدامه لهذه الطاقة، ولكن 

لم يكن باستطاعة املالك تقديم هذه البيانات 
)على سبيل املثال، في نيويورك، ال يسجل املالك 
نفسه هذه البيانات بشكل منفصل(. ويتطلع بنك 

الخليج الدولي إلى تحسين مصادر البيانات لتعزيز 
التقارير املستقبلية.

ل بيانات انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس  وُتسجَّ
الحراري في جميع املواقع التي يتحكم فيها بنك 

الخليج الدولي في استهالك الطاقة البديلة ويمكنه 
الحصول على البيانات بشأنها أو تقديم تقدير لها 

بشكل موضوعي.
وتشير النقاشات الدائمة مع املالك املعنيين إلى 

أن استخدام الطاقة البديلة كان منخفضًا مقارنة 
باستخدام الكهرباء وأنهم ال يتوقعون حدوث أي 
تغييرات كبيرة على أساس سنوي فيما يتعلق 

باستخدام الطاقة البديلة.

النتائج
في عام 2021، تم تقييم انبعاثات الكربون من 

النطاق 1 و2 لبنك الخليج الدولي على أنها 
7,842,600.42 كلغ من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون. ومقارنًة بعام 2020، فقد شّكل هذا انخفاضًا 
بنسبة 31% تقريبًا. وانخفض مجموع االنبعاثات 

حسب ُمعاِدل الدوام الكامل FTE - نسبة الكثافة 
التي اختارها بنك الخليج الدولي - بنحو 31% على 

أساس سنوي.
وتم احتساب الغالبية العظمى من االنبعاثات وفقًا 

للنطاق 2 - استخدام الكهرباء. وبحسب املوقع 
الجغرافي، سجلت املكاتب في السعودية غالبية 

انبعاثات الكربون، تليها البحرين.
وازدادت انبعاثات النطاق 1 لبنك الخليج الدولي 
بنسبة 6% تقريبًا بين عامي 2020 و 2021. وكان 

هذا مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة انبعاثات السيارات 
اململوكة للشركة. وعكست تلك الزيادة تخفيف 
القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى 

استئناف رحالت العمل اليومية بعد فترة طويلة من 
العمل االفتراضي.

وانخفضت انبعاثات النطاق 2 لبنك الخليج الدولي 
بنسبة 32% تقريبًا بين عامي 2020 و 2021. وكان 

العامل الرئيس الذي أدى إلى هذا االنخفاض هو 
انخفاض عوامل تحويل الكهرباء في جميع الدول 

التي يعمل فيها بنك الخليج الدولي.

وهذا يعني أن مزجي توليد الكهرباء على مستوى 
الدول قد أصبح أكثر مالءمة للبيئة - حيث نتج 
عن كل وحدة كهرباء يتم إنتاجها انبعاثات أقل 

من الكربون. وكان االنخفاض كبيرًا بشكل خاص 
للسعودية. ومع ذلك، اتخذ بنك الخليج الدولي عددًا 

من الخطوات التي ساعدت على الحد من انبعاثات 
الكربون، بما في ذلك:

انتقال مكتب بنك الخليج الدولي - اململكة   >
املتحدة إلى مكتب أكثر كفاءة في استخدام 

 SKA الطاقة، وهذا املبنى حاصل على تصنيف
الذهبي في عام 2021.

انتقال بعض وحدات األعمال السعودية في   >
املنطقة الشرقية إلى مركز عمليات أكثر كفاءة 

في استخدام الطاقة.
إغالق مجموعة من منافذ »ميم« في البحرين   >

والسعودية.

انخفض مجموع االنبعاثات 
حـسـب ُمـعـاِدل الــدوام 

الكامل FTE - نسبة الكثافة 
املختارة لبنك الخليج الدولي 

– بنسبة 31% تقريبًا على 
أساس سنوي

إطار االستدامة لبنك الخليج الدولي )تتمة(

البيانات واألهداف البيئية )تتمة(  6.1

%31 
ثاني

أكسيد الكربون
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إطار االستدامة لبنك الخليج الدولي )تتمة(

حاالت انعدام القدرة على التحقق
بحكم طبيعتها، فإن تقديرات انبعاثات بنك الخليج 

الدولي غير مؤكدة إلى حد كبير، وذلك نظرًا 
للمعرفة العلمية غير الكاملة حول قياس الغازات، 

وحاالت عدم التأكد من القياسات الناشئة عن أوجه 
القصور في تقنيات القياس واستخدام التقديرات. 

وقد خضعت انبعاثات الكربون في بنك الخليج 
الدولي لضمان محدود من مؤسسة التدقيق 

واالستشارات BDO LLP وفقًا ملعايير التحقق 
الدولية ISAE 3000 و ISAE 3410. وبالرغم من 

بذل أقصى الجهود املمكنة لتقدير االنبعاثات 
الفعلية بدقة، إال أنه ينبغي على املستخدمين 

التعامل مع األرقام بحذر.

البيانات واألهداف البيئية )تتمة(  6.1

تقديرات بنك الخليج الدولي لكيلوغرامات ثاني أكسيد الكربون املكافئ

التغيير على أساس سنوي 20202021%

6%219,172,26233,220,47النطاق 1
-32%11,177,600,867,609,379,95النطاق 2
-31%11,396,773,137,842,600,42املجموع

FTE 31%11,206,277,749,61املجموع حسب ُمعاِدل الدوام الكامل-
املصدر: بيانات بنك الخليج الدولي

كثافة انبعاثات الغازات املسببة 
لالحتباس الحراري

2020

-2,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000

11,206,27

7,749,61

2021

توزيع انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري حسب البلد 
)كيلوغرامات ثاني أكسيد الكربون املكافئ( لعام 2021

 نيويورك اململكة املتحدة اإلمارات السعودية البحرين

ثاني أكسيد 
الكربون

ثاني أكسيد 
الكربون
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حوكمة االستدامة الـمكافآت6.2   6.3

في ديسمبر 2021، تم اتخاذ قرار بإنشاء لجنة 
االستدامة تتبع مجلس اإلدارة. وستشرف اللجنة 

على دمج االستدامة في مختلف أعمال البنك، وهو 
ما سيدعم التأكد الدقيق من التقدم في تحقيق 

االستدامة، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية 
املرتبطة بهذا الشأن.

تم إدخال مؤشرات األداء الرئيسة لالستدامة في 
مؤشرات األداء الرئيسة لإلدارات في عام 2021. 
وترتبط مكافآت مديرينا التنفيذيين وموظفينا 

باالستدامة، كما يرتبط تفاوت األجر بين املدراء 
التنفيذيين واملوظفين بمؤشرات األداء الرئيسة 

لألفراد بمؤشرات أداء البنك الرئيسة والتي تشمل 
عناصر االستدامة.

“ينصب تركيزنا في بنك 
الخليج الدولي على تقديم 

أعمال مستدامة قابلة 
للنمو وذلك بمنح األولوية 

واالهتمام للمجتمع البشري 
وكوكب األرض”.

جمال الكشي
الرئيس التنفيذي، بنك الخليج 

الدولي ش.م.ب.
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املوارد البشرية
نحن نؤمن بأن موظفينا يضطلعون بدور أساسي 
في نجاح البنك، إذ ال يمكن له أن يحقق أهدافه 
إال من خالل جهود موظفيه والتزامهم. ونسعى 

إلى أن نكون جهة توظيف مسؤولة تراجع بشكل 
مستمر كل ما يتعلق باألجور واملزايا وشروط 

التوظيف وأحكامه. ونؤمن بأن صحة وسالمة 
موظفينا ورفاهيتهم هي االعتبار املركزي في 

الطريقة التي ُيدار بها البنك. ونولي أولوية خاصة 
للتعلم والتطوير، كما نلتزم بتقديم أعمال متنوعة 

وشاملة.
وخالل العام 2021 شكلت جائحة فيروس كورونا 
املستجد ضغوطًا على جميع املؤسسات، ومن 

بينها بنك الخليج الدولي. إال أن البنك تمكن من 
مواصلة القيام بعمله بشكل جيد خالل عامي 

2020 و 2021، حيث ساعد موظفيه على التغلب 
على الجائحة، وقدم لهم الدعم ليقدموا أفضل 

ما عندهم، سواء أكانوا يعملون عن ُبعد أم في 
مكاتبهم داخل مقرات البنك.

وواصل موظفونا في السعودية والبحرين واإلمارات 
ولندن ونيويورك العمل معًا كفريق واحد. وتم إصدار 

كتيبات تحتوي على معلومات عن الجائحة وأفضل 
املمارسات في مواجهتها، وُوزَِّعت على املوظفين. 

كما تم تطبيق نموذج العمل من املنازل بنجاح في 
مختلف مقرات البنك في جميع أنحاء العالم، ووفرنا 

للموظفين الكمامات واملعقمات الالزمة، وجرى 
تعقيم وتنظيف املواقع واملباني بشكل دوري 

دقيق. 

َنات: وتشمل الثقافة املستدامة ملوظفينا عددًا من امُلَمكِّ

رسائل القيادة العليا تدعم االستدامة 
ويشمل ذلك الدعم املنتظم 

من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
الستراتيجية االستدامة، ولجنة استدامة 

جديدة تابعة ملجلس اإلدارة، وممثل 
استدامة على مستوى اإلدارة العليا 

)الرئيس التنفيذي لالستدامة(، ومجلس 
استدامة على مستوى املجموعة 

)تم إنشاؤه في أبريل 2020(.

التدريب على االستدامة 
تدريب على االستدامة على 
مستوى البنك يغطي جميع 

الدرجات الوظيفية، بما في 
ذلك مجلس اإلدارة.

مؤشرات األداء الرئيسة 
لالستدامة

مؤشرات األداء الرئيسة 
لالستدامة املدمجة في 

بطاقات أداء اإلدارات.

التواصل حول االستدامة 
االستدامة جزء ال يتجزأ من 
التواصل مع جميع موظفي 

البنك )تشمل أشكال التواصل: 
امللصقات والنشرات اإلخبارية 
واالجتماعات العامة وغير ذلك(.

إشراك زمالء العمل 
إشراك زمالء العمل من 

مختلف القطاعات لالنخراط 
في مبادرات االستدامة 

املختلفة على مستوى البنك.

نعلم أن رأس املال البشري هو أهم 
األصول املؤسسية على اإلطالق، 
لذلك نسعى جاهدين لنكون أفضل 
مكان للعمل في كل سوق نعمل 
فيه، وهذا متطلب أساسي لتعزيز 
قدرتنا على استقطاب وتوظيف 

أفضل الكفاءات واالحتفاظ بها في 
جميع األسواق التي نعمل فيها.
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3.7  طريقة جمع مالحظات املوظفين وآراءهم2.7  الصحة والرفاهية

يوفر البنك تأمينًا طبيًا متميزًا للموظفين. وتتم 
مراقبة مقدمي الخدمات الصحية وإخضاعهم 

ملراجعات منتظمة لضمان تقديم أفضل خدمة. 
كما نقدم خدمة مجانية للصحة النفسية والرفاهية 

لجميع املوظفين في دول مجلس التعاون الخليجي 
بالشراكة مع “بلوم للرعاية الصحية”، الشركة 

الرائدة في توفير الرفاهية في بيئة العمل.

1.7  التعليم والتدريب

2017
املتوسط 

 5.2 أيام 
لكل موظف

2020
املتوسط 

 5.3 أيام 
لكل موظف

)متضرر من الجائحة(

2018
املتوسط 

 6.8 أيام 
لكل موظف

2021
املتوسط 

 4 أيام 
لكل موظف

2019
املتوسط 

 6 أيام 
لكل موظف

ُتعد مشاركة املوظفين مؤشرًا رئيسًا لألداء، ولذلك 
فإننا نشجعهم دائمًا على التحدث واإلدالء بآرائهم 

وأفكارهم. ويتم تحقيق التواصل )ثنائي االتجاه( 
من خالل استطالعات املوظفين املنتظمة، وعقد 

اجتماعات املائدة املستديرة للمديرين التنفيذيين 
ولجنة اإلدارة، وعقد االجتماعات العامة، وفتح قنوات 

االتصال األخرى مع املوظفين، إضافة إلى جوالت 
كبار املسؤولين غير الرسمية لزيارة املوظفين في 

أماكن عملهم.
وُيجرى استطالع رأي عام حول مشاركة املوظفين 

كل عامين أو ثالثة أعوام، يشارك فيه كل املوظفين 
على مستوى البنك، كما ُتجرى سلسلة استطالعات 

أخرى متنوعة بشكل منتظم. وال يفوتنا إجراء 
استطالعات دورية للموظفين الجدد، وكذلك إجراء 

مقابالت تقصي أسباب االستقالة وترك الوظيفة.

املوارد البشرية )تتمة(

َمت أغلب برامج التدريب  )ُقدِّ
عن ُبعد بسبب القيود التي 

فرضتها الجائحة(

 ُيجرى استطالع
رأي عام حول مشاركة 

املوظفين كل عامين أو 
ثالثة أعوام يشارك فيه كل 

املوظفين على مستوى 
البنك، كما ُتجرى سلسلة 
استطالعات أخرى متنوعة 

بشكل منتظم. 

ُتعد مشاركة
املوظفين مؤشرًا رئيسًا 

لألداء، ولذلك فإننا 
نشجعهم دائمًا على 

التحدث واإلدالء بآرائهم 
وأفكارهم.
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ُيعقد اجتماع تخطيط تطوير وظيفي بين كل 
موظف ومديره املباشر في بداية العام، وُتدَخل 
نتائج االجتماع في التحليل السنوي الحتياجات 

التدريب املصمم لتحديد متطلبات التطوير التي 
يحددها العمل للعام املقبل. 

وعالوة على ذلك، فإن لدينا برامج تدريب ومسارات 
للدراسات العليا في اململكة املتحدة ودول 

مجلس التعاون الخليجي لتقديم التدريب والتطوير 
الوظيفي للكفاءات الشابة. كما أننا نقدم املساعدة 
في التأهيل املهني )إجازة ودعم مالي(. وقد عقدنا 
شراكة مع جامعات محلية في السعودية والبحرين 

لرعاية الطلبة، بما في ذلك في جامعة البحرين 
امللكية للبنات وجامعة األمير محمد بن فهد.

لدينا مجموعة من السياسات واملبادرات التي 
نسعى من خاللها إلى توفير مكان عمل يمكن أن 
تزدهر فيه املساواة في فرص التوظيف. ودعمنا 

ذلك خالل السنوات القليلة املاضية بأنشطة محددة 
لزيادة نسبة اإلناث في مكان العمل، حتى أصبحت 

أعلى من معدالت سوق العمل املحلية في دول 
مجلس التعاون الخليجي. وتدعم لجنة تمكين املرأة 

في البنك تطوير قدرات زميالتنا املوظفات. 
ونسعى جاهدين إلى زيادة النسبة اإلجمالية 
للموظفات في البنك، وسيتم إدراج ذلك في 

مجموعة تقييم األداء اإلداري اعتبارًا من عام 2022 
فصاعدًا. 

ُيعد تكافؤ الفرص معيارًا بالغ األهمية يضمن تطور 
الكفاءات وتقدمها مهنيًا. لذا فإننا نجري في البنك 
تقييم أداء املوظفين من خالل اجتماعات مفصلة 

يشرف عليها شركاء أعمال املوارد البشرية لضمان 
تقليل أي احتمال لحدوث أي تحيز غير مقصود. 

وتتم مراجعة معدالت األداء الوظيفي العام من 
قبل قيادات املوارد البشرية في البنك مع الرئيس 

التنفيذي للمجموعة. 

وتطبيقًا ألنظمة العمل الحكومية في السعودية 
والبحرين، فإن سياسات التوظيف لدينا تركز على 

توظيف وتطوير قدرات املواطنين كأولوية تنظيمية 
واجتماعية. ويتم رصد نسب توطين الوظائف في 

البنك ورفع تقاريرها شهريًا بما يتوافق مع األهداف 
املتفق عليها.

7.6  الجدارة وتكافؤ الفرص7.5  التنوع والشمول في التوظيف 7.4  التطور الوظيفي

شهدت نسبة اإلناث إلى الذكور زيادة من
25% في عام 2018م إلى 29,6% في عام 2021م

%29,6
%25

2021

2018
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يسعى بنك الخليج الدولي إلى 
العمل مع املوردين واملزودين 

الخارجيين الذين تتوافق معاييرهم 
وسلوكياتهم مع معايير البنك 

وسلوكياته. ونتوقع من موردينا 
ومزودينا الخارجيين بشكل خاص 
االمتثال للتشريعات ذات الصلة، 

والتصرف بطريقة مسؤولة وعادلة 
وأخالقية في كل وقت. وانطالقًا من 
حرصنا على التصرف بمسؤولية، فإننا 

نولي اهتمامًا خاصًا بالطريقة التي 
يدعم فيها البنك التنمية املستدامة 

ويسهم في تحقيق أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة. 

نتوقع من موردينا واملزودين الخارجيين االلتزام بجميع التشريعات واللوائح البيئية املعمول بها في مواقع 
عملهم.

8.1  البيئة 

ونشجع موردينا على:

وضع سياسة بيئية تحمل التزامات 
وأهداف واضحة لتحسين البصمة البيئية، 

بما يشمل الكربون والطاقة واملياه 
واملواد الكيميائية.

15

26

3

4

7

8

تطبيق إجراءات ُمثلى للتقليل التدريجي 
من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
الحراري التي يمكنهم التحكم بها والحد 

منها.

تقليل االعتماد على/استهالك الكهرباء 
املولدة من الغاز، والتحول إلى مصادر 

الطاقة املتجددة متى ما كان ذلك 
ممكنًا.

تقليل استهالك املياه.

اعتماد نهج صديق للبيئة إلدارة 
النفايات.

االمتثال الكامل واالستباقي للتصاريح 
والتراخيص واملوافقات البيئية ذات 

الصلة. 

السعي إلى ضمان إدراج املخاطر 
املتعلقة باملناخ بشكل كامل في خطة 

إدارة املخاطر في الشركة وحوكمة 
الشركة.

اتخاذ نهج استباقي لإلفصاحات حول 
القضايا املتعلقة باملناخ.

“انطالقًا من مبادئ االستدامة 
التي نتبناها في بنك الخليج 

الدولي، سنعمل على 
تطبيق معايير الحوكمة 

البيئة واالجتماعية وحوكمة 
الشركات على جميع موردينا، 

وذلك لضمان التزام البنك 
وسالسل اإلمداد والتوريد 
املرتبطة به باالستدامة”.

فينيشيا بيل
رئيس االستدامة للمجموعة

ُدون الـُمــورِّ
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نتوقع من موردينا واملزودين الخارجيين مشاركتنا 
التزامنا بأن يكون مكان العمل متنوعًا وعاداًل. 

ونتوقع منهم على وجه التحديد أال يميزوا بشكل 
غير معقول بين موظفيهم على أساس نوع الجنس 

أو العرق أو اللون أو اللغة أو الثقافة أو الدين 
أو التوجه السياسي، وذلك في جميع األعمال 

واألنشطة باملتصلة باملوظفين؛ مثل التوظيف 
أو الترقية أو التدريب أو تقييم األداء أو املكافأة. 

كما نتوقع من موردينا واملزودين الخارجيين اعتماد 
وتنفيذ سياسات تحظر التمييز أو التحرش )بما في 

ذلك التحرش الجنسي( ومراقبة تطبيق ذلك.
وعالوة على ذلك، نتوقع من موردينا واملزودين 

الخارجيين االمتثال للوائح املحلية والعاملية 
املتعلقة بالعبودية الحديثة ومعايير العمل وحقوق 
اإلنسان )حسب االقتضاء بموجب قوانين وأنظمة 

العمل املحلية( بما في ذلك ضمان أن يكون جميع 
املوظفين فوق الحد األدنى لسن العمل كما هو 

محدد من خالل اللوائح الدولية. كما نتوقع من 
موردينا واملزودين الخارجيين االمتثال ملتطلبات 

الحد األدنى لألجور في جميع الدول وفي كل 
سالسل اإلمداد والتوريد.

نتوقع من موردينا ومزودينا الخارجيين االلتزام 
بتشريعات ولوائح الصحة والسالمة املعمول 
بها في دولهم، واتخاذ التدابير الالزمة لضمان 

تأمين بيئة عمل آمنة وصحية ملوظفيهم. كما 
نتوقع من موردينا ومزودينا الخارجيين االلتزام 

بجميع اإلرشادات الحكومية املعمول بها الخاصة 
بالتهديدات الصحية املحددة )مثل تلك املتعلقة 

باألوبئة(. 
وكحد أدنى، نتوقع من موردينا ومزودينا الخارجيين 

القيام بما يلي:

8.3  الصحة والرفاهية 8.2  التوظيف 

وإضافة إلى ذلك، فإننا نشجع موردينا واملزودين 
الخارجيين على القيام بالعناية الواجبة للتحقق 

من مدى مالءمة ظروف العمل في ضوء املعايير 
املتعارف عليها دوليًا، ورفع التقارير بناًء على ذلك. 

وفي حالة استخدام موردينا واملزودين الخارجيين 
ملقاولين من الباطن، فإننا نتوقع منهم االمتثال 

لجميع القوانين املعمول بها واللوائح األخرى 
املتعلقة بحقوق املوظفين واألفراد.

تدريب املوظفين على تحديد املخاطر، 
ووضع عملية رسمية إلجراء تقييم 

املخاطر في مكان العمل.

امتالك سجل ملخاطر الصحة والسالمة 
تتم مراجعته بانتظام. 1

5 2

6 3

4

نشجع موردينا واملزودين 
الخارجيين على القيام 

بالعناية الواجبة للتحقق 
من مدى مالءمة ظروف 

العمل في ضوء املعايير 
املتعارف عليها دوليًا، 
ورفع التقارير بناًء على 

ذلك.

تعزيز صحة ورفاهية املوظفين، بما في 
ذلك الصحة النفسية.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع 
املوظفين والزوار، والحفاظ عليها.

توفير املعلومات الالزمة والتعليم 
والتدريب إلخالء مكان العمل في حاالت 

الطوارئ.

التأكد من أن املباني تتوافق مع معايير 
صيانة املباني والسالمة املناسبة، 

لتعزيز أمان مكان العمل.
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يقف بنك الخليج الدولي موقفًا حازمًا تجاه كل 
املمارسات غير القانونية مثل االحتيال والفساد 

والرشوة وال يتسامح أبدًا مع مرتكبيها، 
وال الضالعين في أي شكل من أشكال العموالت 

الخفية، أو أي شكل آخر من أشكال الدفع غير 
املستحق، أو الحصول على مال مقابل خدمات 
خاصة، أو أي دفعات أخرى تحمل طابع الفساد. 

ونتوقع من موردينا واملزودين الخارجيين االلتزام 
بنفس املعايير التي نلتزم بها. ونتوقع من 

موردينا واملزودين الخارجيين أن يمارسوا أعمالهم 
بنزاهة، وأن يكون لديهم تدابير واضحة للحماية 
من املمارسات غير القانونية. وإضافة إلى ذلك، 

نتوقع أن يكون لدى موردينا سياسات معمول بها 
تصف كيفية تعاملهم مع حاالت االحتيال والفساد 
والرشوة، بما في ذلك الرقابة الصارمة على الهدايا 

والترفيه في الشركة.

نحن ملتزمون بالحصول على جميع بضائعنا وخدماتنا 
بطريقة مسؤولة وأخالقية، ونتوقع من موردينا 
أن يفعلوا الشيء نفسه. ونتوقع من املوردين 

واملزودين الخارجيين اعتماد معايير العمل األخالقية 
املنصوص عليها في هذه الوثيقة وأن يلتزموا بها 

وأن يحصلوا فقط على املنتجات والخدمات من 
األطراف الثالثة التي تدير أعمالها بطريقة مماثلة.

يهتم بنك الخليج الدولي بممارسات مورديه 
واملزودين الخارجيين. ولذلك نتوقع من موردينا وضع 

معايير الفرز والترشيح املناسبة الختيار البائعين، 
وطريقة الحصول على املوارد، واملوردين واملزودين 

الخارجيين.

8.4   املسؤولية واألخالقيات والرشوة 
والفساد  

 8.5   الحصول على املوارد من
مصادر أخالقية  

 8.6   مراقبة سالسل
اإلمداد والتوريد

نحن ملتزمون بالحصول 
على جميع بضائعنا 

وخدماتنا بطريقة مسؤولة 
وأخالقية.

يقف بنك الخليج 
الدولي موقفًا حازمًا تجاه 

كل املمارسات غير القانونية مثل 
االحتيال والفساد والرشوة وال يتسامح 

أبدًا مع مرتكبيها، وال الضالعين في 
أي شكل من أشكال العموالت الخفية، 
أو أي شكل آخر من أشكال الدفع غير 
املستحق، أو الحصول على مال مقابل 

خدمات خاصة، أو أي دفعات أخرى 
تحمل طابع الفساد.  يهتم بنك الخليج 

الدولي بممارسات 
مورديه واملزودين 

الخارجيين.
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الرئیس التنفیذي
للتحول في املجموعة

اللجنــة             املنصــب
مکاتــب التمثیل والفروع

مجلس اإلدارة

لجنة االبتکار

الرئیس التنفیذي للمجموعة

الرئیس التنفیذي للخدمات
الرقمیة للمجموعة

اللجنة التنفیذیة

الرئیس التنفیذي لالستثمار
والخزینة للمجموعة

الرئیس التنفیذي
لعملیات املجموعة

الرئیس التنفیذي للخدمات
املصرفیة لألفراد في املجموعة

الرئیس التنفیذي
للموارد البشریة للمجموعة

الرئیس التنفیذي
ملجموعة مصرفیة الشرکات

الرئیس التنفیذي
للشؤون املالیة للمجموعة

سکرتیر مجلس اإلدارة
والرئیس التنفیذي لحوکمة املجموعة

الرئیس التنفیذي
إلدارة املخاطر للمجموعة

رئیس وحدة األصول الخاصة

کبیر االقتصادیین للمجموعة

الرئیس التنفیذي
للتحول في املجموعة

رئیس الخدمات املصرفیة
 املتوافقة مع الشریعة ش.م.ب.

رئیس الخدمات املصرفیة
 املتوافقة مع الشریعة للمجموعة

الرئیس التنفیذي
للشؤون القانونیة للمجموعة

لجنة التدقیق

لجنة حوکمة الشرکات،
الترشیحات واملکافآت

 هیئة الرقابة الشرعیة 

لجنة سیاسات املخاطر

أعضاء مجلس اإلدارة
بنك الخلیج الدولي - السعودیة

أعضاء مجلس اإلدارة
بنك الخلیج الدولي 

(اململکة املتحدة) املحدود 

أعضاء مجلس اإلدارة
 جي آي بي کابیتال

الرئیس التنفیذي
بنك الخلیج الدولي - السعودیة

العضو املنتدب والرئیس التنفیذي
لبنك الخلیج الدولي 

(اململکة املتحدة) املحدود

الرئیس التنفیذي
 جي آي بي کابیتال

فرع لندن

فرع نیویورك

مکاتب اإلمارات

نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة
والرئیس التنفیذي

لبنك الخلیج الدولي (ش.م.ب.)

الرئیس التنفیذي
لاللتزام في املجموعة

الرئیس التنفیذي
للمراجعة الداخلیة للمجموعة

مجلس اإلدارة  •
اللجنة التنفيذية  •

لجنة سياسات املخاطر  •
وإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار في ديسمبر 2021م 

بإنشاء لجنة االستدامة التابعة ملجلس اإلدارة.

 9.2  هيكل حوكمة املنظومة، الذي يشمل اللجان
      املرتبطة بأعلى سلطة للحوكمة

9.1   اللجان املسؤولة عن صنع القرار بشأن 
املوضوعات االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية

الحوكمة
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هيئة الرقابة الشرعية
تأسست هيئة الرقابة الشرعية لبنك الخليج الدولي 

ش.م.ب. وبنك الخليج الدولي – السعودية في عام 
2012، بعد موافقة مجلس إدارة بنك الخليج الدولي. 
وتم إعادة تنظيمها في وقت الحق في األول من 
يناير 2021 بحيث أصبح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
الحاليين أعضاًء في هيئتي الرقابة الشرعية في كل 

من بنك الخليج الدولي )ش.م.ب.( وبنك الخليج 
الدولي - السعودية. وتنتهي مدة عضويتهم 

في 31 ديسمبر 2023 في بنك الخليج الدولي 
)ش.م.ب.( و31 يوليو 2022 في بنك الخليج الدولي 

- السعودية. وهيئات الرقابة الشرعية هي هيئات 
مستقلة مسؤولة عن اإلفتاء والتوجيه واملراجعة 

واإلشراف على جميع املعامالت املالية اإلسالمية 
في بنك الخليج الدولي، للتأكد من توافقها مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

9.3  االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية والحوكمة 

هيئة الرقابة الشرعية 
هي هيئة مستقلة 

مسؤولة عن مراجعة 
جميع املعامالت املالية 

اإلسالمية في بنك الخليج 
الدولي وضمان توافقها 

مع أحكام الشريعة.

43 بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

األسـس
 نـبـذة
االستراتيجيةعـامـة

األخالقيات 
ُدوناملوارد البشريةوالنزاهة الـُمـورِّ

 أصحاب
املصلحة

 ممارسات
اإلبالغ

مؤشر محتوى املبادرة 
)GRI( العاملية إلعداد التقارير

 إطار االستدامة
لبنك الخليج الدولي

مجاالت األعمال 
والتمويل املستدام

بنك الخليج الدولي      تقرير االستدامة 2021

الحوكمة )تتمة(

الحوكـمــة



تدرس سياسة املكافآت في البنك بشكل خاص 
دور كل موظف، وقد حددت مجموعة من التوجيهات 

حيال ذلك اعتمادًا على ما إذا كان املوظف يتحمل 
مخاطر جوهرية و/أو أنه “معتَمد” في مجال العمل 

أو في أقسام التحكم أو الدعم. والشخص املعتَمد 
هو املوظف الذي يتطلب تعيينه موافقة مسبقة 

من الجهات التنظيمية نظرًا ألهمية دوره في البنك؛ 
ال للمخاطر الجوهرية إذا كان  وُيعد املوظف ُمتحِمّ

يرأس مجاالت عمل حساسة ومهمة، أو كان ألي فرد 
من املوظفين العاملين تحت إشرافه تأثير جوهري 

على ملف املخاطر في البنك.
ومن أجل ضمان انسجام ما يتقاضاه املوظفون 

من أجر مع استراتيجية العمل، يجري بنك الخليج 
الدولي تقييمًا دوريًا لألداء على مستوى البنك، 

وعلى مستوى األقسام واألفراد مقارنة مع األهداف 
املالية وغير املالية السنوية طويلة األجل، ويأخذ 

في االعتبار االلتزام بقيم البنك، وإجراءات املخاطر 
وااللتزام، وقبل كل شيء؛ التصرف بنزاهة.

وكقاعدة عامة في البنك، ال يتم الحكم على أداء 
املوظف وفق ما يتم تحقيقه على املدى القصير 

واملدى الطويل فحسب؛ بل يؤخذ في الحسبان 
أيضًا كيفية تحقيقه، ألن هذا األمر يسهم في 

استدامة األعمال على املدى الطويل.

9.5  عملية تحديد املكافآت 

الراتب الثابت

الـمزايا

مكافآت األداء

َرة خطة املكافآت املؤخَّ

برامج التقدير

إن وجود إطار حوكمة قوي وفعال يضمن أن 
يعمل بنك الخليج الدولي وفق معايير واضحة 

الستراتيجيته وسياسته الخاصة باألجور. وتقوم لجنة 
الحوكمة والترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس 

اإلدارة باإلشراف على جميع املسائل املتعلقة 
باألجور، وااللتزام العام باملتطلبات التنظيمية..

تحدد السياسة العامة لألجور في البنك، والتي 
تشمل سياسة املكافآت املتغيرة، سياستنا 

بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، 
والعوامل األساسية التي تم أخذها في االعتبار عند 

وضع هذه السياسة.
لقد اعتمدنا ممارسات مكافآت سليمة تتماشى مع 
متطلبات البنك املركزي. وقد وافق مجلس اإلدارة 

على مكونات اإلطار والحوافز، وحصل على موافقة 
املساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 
لعام 2015. وفيما يلي سرد موجز ألبرز سمات إطار 

املكافآت:

استراتيجية املكافآت
تتمثل فلسفتنا األساسية الخاصة باألجور في تقديم 

عروض أجور إجمالية مناِفسة لجذب واستقطاب 
الكفاءات املهنية املؤهلة واملتخصصة واالحتفاظ 
بها وتحفيزها. وتستند سياسة املكافآت املتغيرة 
في البنك في املقام األول إلى ثقافة قائمة على 

األداء تعمل على مواءمة مصالح املوظفين مع 
مصالح مساهمي البنك. وتدعم هذه العناصر تحقيق 

األهداف املرصودة من خالل مواءمة املكافأة لكل 
من النتائج قصيرة األجل واألداء املستدام طويل 

َمت االستراتيجية إلشراك املوظفين في  األجل. وُصمِّ
نجاح البنك وتحقيقه للنتائج، وكذلك للتنسيق بين 

الحوافز الوظيفية وإطار املخاطر ونتائج املخاطر.
إن الجودة وااللتزام طويل األجل لجميع املوظفين 

أمر أساسي لنجاح البنك. لذلك نسعى إلى 
استقطاب واستبقاء وتحفيز أفضل األشخاص 

الحريصين على التمسك باالستمرار بالعمل في 
بنك الخليج الدولي، الذين سيؤدون دورهم لخدمة 

املصالح طويلة األجل للمساهمين. وتتضمن حزمة 
املكافآت التي يقدمها البنك العناصر الرئيسة 

التالية:

9.4  سياسات املكافآت 
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ممشى الـمول في منتزه سنترال بارك في فصل الخريف. مدينة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.GRI 102.40 إلى 102.44

 10
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يحدد بنك الخليج الدولي أصحاب املصلحة ضمن 
الفئات التالية:
املوظفون  •

العمالء  •
املستثمرون واملساهمون  •

املوردون  •
الجهات التنظيمية  •

الحكومات وُصّناع السياسات  •
شركاء األعمال واالستدامة  •

املجتمعات التي نعمل فيها  •

تغطي مسؤولية ضمان املشاركة املناسبة ألصحاب 
املصلحة مجاالت أعمال متعددة في بنك الخليج 

الدولي، حيث يحدد كل مجال أفضل السبل للقيام 
بهذه املشاركة. ومع إنشاء إطار عمل االستدامة 
في عام 2021، يعتزم بنك الخليج الدولي تضمين 

نهج أكثر شمولية في أعماله املستقبلية.

10.1   تعريفات وقائمة مجموعات أصحاب 
املصلحة

10.3   أسس اختيار أصحاب املصلحة الذين 
ينبغي التعامل معهم   

 10.2   االتفاقيات
النقابية

%0
 من املوظفين مشمولون

باتفاقيات نقابية للتفاوض الجماعي

“التنوع والشمول يمثالن 
أولوية قصوى بالنسبة لنا في 

بنك الخليج الدولي؛ فنحن 
ملتزمون برفع مستوى تمثيل 

املرأة في البنك”.

هيلين لويد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

للمجموعة

أصحاب املصلحة
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10.4  نهج إشراك أصحاب املصلحة

يشجع بنك الخليج الدولي ثقافة التعبير عن الرأي 
بين موظفيه. وتشمل اآلليات الرسمية للحصول 

على تلك اآلراء: استطالعات الرأي الدورية، واملسح 
السنوي آلراء املوظفين، وعملية إدارة األداء. وإضافة 
إلى ذلك، هناك برنامج دائم للتواصل مع املوظفين، 

بما في ذلك تواصل اإلدارة العليا معهم بانتظام، 
واالجتماعات العامة، عالوة على وجود جلسات دورية 

لالطالع على مالحظات املوظفين وآرائهم.
كما يقوم بنك الخليج الدولي بتعزيز مشاركة 

موظفيه من خالل الدورات التدريبية، وورش العمل 
الدورية، والرسائل اإلخبارية الداخلية، وفعاليات 

التقدير وتوزيع الجوائز.
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تعمل اإلدارة العليا وإدارة االلتزام بشكل خاص على 
ضمان إقامة عالقات وثيقة مع الجهات التنظيمية 

في جميع املجاالت التي نعمل فيها. ونجري زيارات 
دورية للجهات التنظيمية، ونتواصل معهم بشكل 

منتظم، ونزودهم بجميع املعلومات الالزمة حسب 
حاجتهم.

تعد مشاركة وتقييم جميع موردينا أمرًا مهمًا 
يساعد على تقليل األثر البيئي واالجتماعي لألعمال، 
فضاًل عن خفض التكاليف الكلية. ويتوفر املزيد من 

التفاصيل حول مشاركتنا مع املوردين في الباب 
الثامن من هذا التقرير.

املوردونالجهات التنظيمية
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نفخر في بنك الخليج الدولي بتاريخ طويل من العالقات الوثيقة التي تجمعنا بعمالئنا الذين عملنا معهم جنبًا 
إلى جنب خالل سنوات طويلة لتلبية مختلف احتياجاتهم، وتطوير استراتيجياتهم، وبناء شراكات موثوقة مع 

أعمالهم. وقد أدت هذه الشراكات الفعالة إلى امتداد بعض تلك العالقات ألكثر من 40 عامًا.
وبفضل نموذج أعمال إدارة العالقات الذي يطبقه البنك، يتم التواصل بانتظام مع عمالء مصرفية الشركات، 
حيث يحظون بكامل اهتمام مديري العالقات، وتشمل أشكال التواصل معهم على عقد اجتماعات منتظمة 

إلدارة الحسابات، وإقامة جلسات دورية إلطالعهم على آخر املستجدات املالية، ومنحهم تحليالت وتقييمات 
خاصة تتعلق بأوضاعهم املالية.

ويستخدم البنك أيضًا أنظمة للتعامل مع الشكاوى تعزز مشاركة العمالء، إضافة إلى وجود املواقع 
اإللكترونية للبنك وفروعه موجهة إلى عمالئه من األفراد. أما بالنسبة للعمالء املؤسسيين )الشركات(، 

فتساعد املؤتمرات والفعاليات واللقاءات التي يحضرها ممثلو بنك الخليج الدولي على تعزيز العالقة بهم.

العمالء
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نعمل مع صناع السياسات في املوضوعات 
املتعلقة باالستدامة وبشكل استباقي. ونسعى 
من خالل مشاركاتنا هذه إلى رفع مستوى الوعي 
والتشجيع على اعتماد لوائح أفضل املمارسات. 

في عام 2021، ركزنا جهودنا على التواصل مع صناع 
السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن 

املخاطر املتعلقة باملناخ وكيفية التكيف معها 
والتخفيف من حدتها.

الحكومات وُصّناع السياسات
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تم تحديد مجموعات أصحاب املصلحة التالية، 
وشرح النهج الذي يعتمده بنك الخليج 

الدولي في التعامل معهم.

تدير وحدة حوكمة الشركات أنشطة التواصل مع 
املساهمين. وينشر البنك معلومات وافية على 

www.gib.com :موقعه اإللكتروني الرسمي
كما يوفر البنك املعلومات للمساهمين في التقرير 
السنوي، ويقدمها أيضًا من خالل اجتماعات الجمعية 

العمومية السنوية. ويشارك العديد من ممثلي 
املساهمين في مجالس إدارة بنك الخليج الدولي.

املستثمرون واملساهمون
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وفيما يلي، تفاصيل التبرعات املجتمعية لعام 2021م:

نظرة عامةمبادرات املسؤولية االجتماعية في السعودية
برنامج للدعم املالي يمتد إلى 5 سنوات بقيادة البنك املركزي السعودي لتأسيس مركز التميز مركز التميز للتوحد

للتوحد في الرياض.

شراكة مع جمعية بنان الخيرية لتحسين نوعية برامج اإلسكان والتنمية في املنطقة الشرقية. جمعية بنيان الخيرية

شراكة مع جمعية األطفال ذوي اإلعاقة لتحسين البرامج واملبادرات لألطفال ذوي اإلعاقة.جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

توفير منح دراسية للطلبة السعوديين من املستحقين ملواصلة تعليمهم العالي.برنامج جماز السحيمي للمنح الدراسية

نظرة عامةمبادرات املسؤولية االجتماعية في البحرين
شراكة استراتيجية ملدة 5 سنوات مع معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية، يدعم من خاللها معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية

البنك إنشاء قاعة محاضرات في مبنى املعهد الجديد على خليج البحرين، واملقرر االنتهاء من أعمال 
تشييده في نهاية هذا العام. 

جمعية خيرية مسجلة أنشئت لهدف مساعدة النساء اللواتي لديهن أطفال بحاجة للدعم.جمعية ُحسن الجوار الخيرية

نظرة عامةمبادرات املسؤولية االجتماعية في اململكة املتحدة

ركزت األنشطة الخيرية لبنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة على دعم قرية شوكلور النائية في جمعية WellFoud الخيرية
سيراليون، من خالل تحسين حصول السكان على املياه النظيفة والصرف الصحي. وكان الهدف 6 من 

 WellFound أهداف التنمية املستدامة )املياه النظيفة والنظافة الصحية( هو الدافع الختيارنا منظمة
شريكًا لنا لعام 2021.

 منظمة HandsOn London الخيرية -
)Wrap Up London( حملة توزيع املالبس الدافئة

تم جمع املعاطف من الزمالء ومن ثم توزيعها على املشاريع املجتمعية في جميع أنحاء اململكة 
املتحدة.

 منظمة HandsOn London الخيرية -
جلسات مجتمعية افتراضية

عقدت الفرق اختبارات افتراضية وجلسات تواصل عن ُبعد مع كبار السن خالل فترات اإلغالق في 
اململكة املتحدة.

لم يكن هناك تواصل محدد مع مجموعات أصحاب املصلحة حول إنتاج هذا التقرير، ما عدا التواصل الذي تم مع زمالئنا.

10.4  نهج إشراك أصحاب املصلحة )تتمة(

أطلق بنك الخليج الدولي منذ إنشائه برنامجًا 
للعطاء دعمًا ألعمال الخير والقضايا االجتماعية 

النبيلة.

املجتمعات التي نعمل 
فيها
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يتفاعل بنك الخليج الدولي مع شركاء األعمال 
واالستدامة من خالل االجتماعات املنتظمة، 

والندوات عبر اإلنترنت )جلسات الويبنار(، 
واملقاالت، وغير ذلك من األنشطة والفعاليات التي 

يسعى من خاللها إلى تعزيز قضايا االستدامة مع 
شركائه ودعمهم في تحقيق مبادراتهم الخاصة.

شركاء األعمال واالستدامة 
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أصحاب املصلحة )تتمة(

 أصحاب
املصلحة



1
تغير املناخ

أثار العمالء بعض املخاوف 
حيال تغير املناخ وما يرتبط 

به من مخاطر، والطريقة 
املثلى للتكيف معه. وقد 

وفرنا لهم املعلومات الوافية 
حول املوضوع، وبدأنا العمل 
على توسعة نطاق عروضنا 

لتشمل املزيد من املنتجات 
والخدمات املستدامة. 

2
تصنيف الحوكمة 

البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

قدمنا املعلومات التي 
تجيب على أسئلة العمالء 

واستفساراتهم حول 
األساليب املستخدمة 

من قبل املسؤولين عن 
تقييم االستدامة ووكاالت 

التصنيف في تقييم الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكة 
الشركات، بما في ذلك آلية 

تفاعل العمالء معهم، ونوعية 
البيانات التي يجب الكشف 

عنها، إلى جانب الطريقة 
التي يمكنهم من خاللها أن 

يعكس التصنيف أنشطتهم 
بأفضل شكل ممكن. 

3
املوظفون

أدت األسئلة املطروحة في 
اجتماع عام إلى اتخاذ القرار 
املتمثل في تنفيذ مبادرة 

إلعادة التدوير والحد من 
استخدام البالستيك في 

البنك. 

4
املجتمعات

يحرص بنك الخليج الدولي 
على إشراك الفئات الشابة 
من خالل البرامج التدريبية 

في مكان العمل وبرامج 
الدراسات العليا والشراكات 
الجامعية، ملنحهم التوجيه 

الالزم ومساعدتهم على 
بناء مستقبلهم املهني 

وتعزيز قدراتهم للحصول على 
وظائف تلبي طموحاتهم، 

السيما في ضوء اآلثار التي 
خلفتها جائحة كورونا. وتساعد 

برامج املشاركة والدراسات 
العليا في البنك على تطوير 

مهارات الفئات الشابة 
وتزويدهم بتجارب ثرية.

5
الجهات التنظيمية

نحرص على العمل مع كافة 
املعنيين في القطاع املالي 

واملصرفي لوضع إطار سياسة 
الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات. وقد عملنا 
مع مصرف البحرين املركزي 

كعضو في لجنة التنمية 
املستدامة بجمعية مصارف 

البحرين. كما قمنا باملشاركة 
في تصميم استبيان موجه 

للمؤسسات املالية البحرينية 
حول حالة التمويل املستدام 

لديها، وقادنا ذلك إلى 
استنتاج إمكانية تحسين 

الوعي بهذا املجال. 

قمنا باملشاركة في 
تصميم استبيان خاص 

باملؤسسات املالية 
البحرينية بشأن حالة 
التمويل املستدام، 

وخُلص االستبيان إلى 
إمكانية تحسين الوعي 

بهذا املجال.

10.5  املوضوعات الرئيسة والقضايا املثارة
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بنك الخليج الدولي ش.م.ب.  -
- بنك الخليج الدولي - السعودية

جي آي بي كابيتال   -
بنك الخليج الدولي )اململكة املتحدة(   -

املحدود
GIB Markets Limited  -

يشكل أصحاب املصلحة األساسيون في بنك الخليج 
الدولي املجموعات التالية، كما هو موضح سابقًا: 

املوظفون  -
العمالء  -

املستثمرون واملساهمون  -
املوردون  -

الجهات التنظيمية   -
الحكومات وصناع السياسات  -

شركاء األعمال واالستدامة  -
املجتمعات التي نعمل فيها  -

تم تحديد محتوى تقرير االستدامة هذا من خالل 
دراسة تأثيرنا على أصحاب املصلحة وتأثيرهم علينا 

- على وجه التحديد أثناء رحلة تحولنا لكي نكون 
مؤسسة مستدامة.

وقد تم اتباع نفس النهج في حدود موضوع 
اإلفصاحات في هذا التقرير.

وتمت دراسة هذين املوضوعين ألنهما يؤثران 
بشكل جوهري على بنك الخليج الدولي، كما 

تمت دراسة املوضوعات التي يترك فيها البنك 
أثرًا جوهريًا. 

إن القضايا التي تم الكشف عنها في هذا التقرير 
هي تلك التي قرر بنك الخليج الدولي أنها األكثر 

فائدة وأهمية ألصحاب املصلحة، ولرحلة البنك نحو 
االستدامة، وهذا يشمل بشكٍل عام املجاالت 

التالية: 
االستراتيجية، ومجاالت األعمال، واملنتجات، 

واملوظفين، واملوردين، والتنظيمات والثقافة 
التنظيمية، والحوكمة، واألخالقيات والنزاهة، 

وأصحاب املصلحة، وأسلوب اإلدارة.
 

من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021م.

يمكن توجيه مختلف االستفسارات حول هذا التقرير 
sustainability@gib.com :إلى

لم تقم أي جهة خارجية بالتحقق من هذا التقرير، 
إال أن بنك الخليج الدولي يعتزم التحقق من 
كل األرقام والنسب واملؤشرات في تقاريره 

املستقبلية ذات العالقة.

هذا هو تقرير االستدامة األول الذي يصدره بنك 
الخليج الدولي، ولهذا فإنه ال يشتمل على إعادة 

تأكيد للمعلومات أو إشعارات بالتغيير. 

11.1   الكيانات املدرجة في البيانات املالية 
املوحدة

 11.2   تحديد محتوى التقرير
وحدود موضوعاته

 11.3   قائمة املوضوعات
الجوهرية

11.5   فترة اإلبالغ وتاريخ أحدث تقرير ودورة 
اإلبالغ

11.6  جهة االتصال والرد على االستفسارات

11.7  التحقق الخارجي
11.4   إعادة تأكيد املعلومات والتغيير في 

التقارير

ممارسات اإلبالغ
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 GRI القسم املقابلاإلفصاحات معايير
102 GRI

 اإلفصاحات
العامة

102.2 GRI
األنشطة والعالمات التجارية 

واملنتجات والخدمات 

مجاالت األعمال والتمويل املستدام  5
مجموعة مصرفية الشركات  5.1

الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات  5.1.1
املعامالت املصرفية العاملية  5.1.2

املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  5.1.3
بنك الخليج الدولي - إدارة األصول  5.2

إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية:   5.3
جي آي بي كابيتال

الخدمات املصرفية لألفراد  5.4
الـخـزيـنـــة  5.5

56 - 102.45 GRI
ممارسات اإلبالغ

الكيانات املدرجة في البيانات املالية املوحدة  11.1
تحديد محتوى التقرير وحدود موضوعاته  11.2

قائمة املوضوعات الجوهرية  11.3
إعادة تأكيد املعلومات والتغيير في التقارير  11.4

فترة اإلبالغ وتاريخ أحدث تقرير ودورة اإلبالغ  11.5
جـهــة االتصال والرد على االستفسارات  11.6

التحقق الخارجي  11.7
201 GRI

األداء االقتصادي 

201.1 GRI
القيمة االقتصادية املباشرة الناتجة 

وتوزيعها

أبرز املؤشرات املالية  2.2

 300 GRI
املعيار البيئي

103 GRI
أسلوب اإلدارة

305.1 النطاق 1
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

الحراري
305.2 النطاق 2

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
الحراري

305.4 GRI 
كثافة انبعاثات الغازات املسببة 

لالحتباس الحراري
3.5.5 GRI 

تقليص انبعاثات الغازات املسببة 
لالحتباس الحراري

البيانات واألهداف البيئية    6.1

400 GRI
املعيار

االجتماعي

103 GRI
أسلوب اإلدارة

403 GRI
الصحة والسالمة املهنية

404 GRI
التدريب والتعليم

405 GRI
التنوع وتكافؤ الفرص

الـموارد البشرية  7
التعليم والتدريب  7.1
الصحة والرفاهية   7.2

طريقة جمع مالحظات املوظفين وآراءهم  7.3
التطور الوظيفي  7.4

التنوع والشمول في التوظيف  7.5
الجدارة وتكافؤ الفرص  7.6

 GRI القسم املقابلاإلفصاحات معايير

101 GRI 
األسس  

مبادئ اإلبالغمبادئ اإلبالغ  1.1

مقدمة التقرير والغرض منه    1.3

102 GRI 
 اإلفصاحات العامة 

2016

13 - 102.1 GRI
امللف التنظيمي 

الهيكل التنظيمي   2. 1
وجودنا في أنحاء العالم  2.3

النطاق التنظيمي  2.4
الـُملكية والكيان القانوني  2.5

العضوية في االتحادات والجمعيات  2.6

102.9 GRI
املوردون

الـبـيـئـة  8.1
الـتـوظـيـف  8.2

الصحة والرفاهية  8.3
املسؤولية واألخالقيات والرشوة والفساد  8.4

الحصول على املوارد من مصادر أخالقية  8.5
مراقبة سالسل اإلمداد والتوريد  8.6

GRI 102.14 و 102.15
االستراتيجية

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة   1.2
التأثيرات االستراتيجية  3.2

102.16 GRI
 األخالقيات والنزاهة:

القيم واملبادئ واملعايير وقواعد 
السلوك

السلوكيات املؤسسية  4.1

102.17 GRI
آليات االستشارة واإلبالغ عن 

املخاوف بشأن أخالقيات العمل

آليات االستشارة واإلبالغ عن املخاوف بشأن   4.2
أخالقيات العمل 

39 - 102.18 GRI
الــحــوكـمـــة 

الـمكافآت  6.3
اللجان املسؤولة عن صنع القرار بشأن املوضوعات   9.1

االقتصادية والبيئية واالجتماعية
هيكل حوكمة املنظومة، الذي يشمل اللجان   9.2

املرتبطة بأعلى سلطة للحوكمة
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية والحوكمة  9.3

سياسات املكافآت  9.4
عملية تحديد املكافآت  9.5

44 - 102.40 GRI
أصحاب املصلحة  

تعريفات وقائمة مجموعات أصحاب املصلحة  10.1
االتفاقيات النقابية  10.2

أسس اختيار أصحاب املصلحة الذين ينبغي التعامل   10.3
معهم 

نهج إشراك أصحاب املصلحة  10.4
املوضوعات الرئيسة والقضايا املثارة  10.5
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