إطار التمويل ال ُمستدام
فبراير 2022

 -1ال ُمقدمة
أُسس مصرف الراجحي "المصرف" في عام  1957عند افتتاح أول فرعٍ له في حي الديرة ،ثم أصبح في الوقت الحاضر أحد
أكبر القوى المصرفية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المملكة") ،وقد باشر مصرف الراجحي
نشاطه بخدمة المواطنين السعوديين وتمويل النمو وال ُمساهمة في التنمية على مدار الستين عاما الماضية؛ ويقع مقره الرئيسي في
الرياض بالمملكة العربية السعودية ويمتلك  6مكاتب إقليمية وشبكة واسعة تضم أكثر من  500فرعا وما يزيد عن  4900ماكينة
صراف آلي و  290,302جهاز لنقاط البيع لدى التُجار و 215مركز تحويل وأكبر قاعدة عمالء للبنوك في المملكة العربية
السعودية ،والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي ُمسجل بالسوق المالية السعودية (تداول .)1120 :وقد نفذ مصرف الراجحي
بدعم من أعماله القائمة في الشرق األوسط وبفضل سمعته القوية.
أولى عملياته الدولية في ماليزيا في عام 2006
ٍ
يتبنى مصرف الراجحي ،منذ تأسيسه وحتى وقتنا الحاضر ،مجموعة من القيم األساسية وهي :النزاهة والشفافية والشغف بخدمة
العمالء والسعي نحو توفير الحلول واالبتكار وتقدير الكفاءات ورعاية ال ُمجتمع ،ويُباشر المصرف نشاطه بالعديد من المجاالت
ال ُمختلفة بما في ذلك ما يلي :الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة
وال ُمتوسطة والخزينة واألعمال الدولية ،ويُقدم جميع خدماته وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية؛ ويلعب مصرف الراجحي دورا
رئيسا في ممارسة المبادئ المصرفية ذات المرجعية اإلسالمية وسد الفجوة بين ال ُمتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية
1
اإلسالمية ،ويتولى في الوقت ذاته دورا قياديا بالعديد من معايير الصناعة والتنمية.
-2نهج المصرف المتعلق بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
حافظ مصرف الراجحي على التزامه بتقديم خدما ٍ
ت مصرفي ٍة ُمتوافق ٍة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على مدار العقود الثالثة
الماضية ُمسترشدا بتوجيهات الهيئة الشرعية ال ُمستقلة التي تتألف من علماءٍ مرموقين و ُمتخصصين في هذا الشأن ،وتمكن
المصرف من ضمان االمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية داخل المملكة وخارجها ،وتتولى الجمعية العمومية بالمصرف مسؤولية
تشكيل اللجنة الشرعية واعتماد لوائحها ،ومن ثم يجب على جميع إدارات المصرف االمتثال لقرارات الهيئة الشرعية.
ويعتمد نهج مصرف الراجحي بالمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات اعتمادا كبيرا على محور تركيزه األساسي بصفته
أحد ُمقدمي خدمات التمويل اإلسالمي وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية ،ويستند في صميمه على المسؤولية االجتماعية ،فعلي سبيل
المثال يُساهم المصرف بتحقيق الرفاه االجتماعي عبر ممارسته لتعاليم الزكاة من خالل دعم األفراد المحتاجين أو الذين فقدوا
تعويض آخر نظير ذلك؛ وال يُشارك مصرف الراجحي فضال عن ذلك –
مصدر دخلهم جزئيا دون ُمطالبتهم برد المبالغ أو أي
ٍ
بصفته مصرفا إسالميا – في أي استثمارا ٍ
ت ال تتوافق مع مبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية ،بما في ذلك الكحوليات ومنتجات
ال ُمقامرة والتبغ ،وبذلك يتجنب المصرف – من خالل الفحص السلبي – القطاعات التي ترتفع احتمالية تصنيفها كقطاعا ٍ
ت "عالية
المخاطر" من منظور المعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.
دمج مصرف الراجحي مجموعة من األمور ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بعملية صنع القرار
ويلتزم بتحسين الطريقة التي يتبعها بتعميم مناهج إدارته وأهدافه وأدائه وإنجازاته ذات الصلة باألمور المادية للمعايير البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات ،وعليه وضع المصرف أهدافا ومعاييرا بالعديد من المجاالت لتوجيه إنجازاته وتقييمها باالستعانة
بلجنة ُمتخصصة بالمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والتي تتولى اإلشراف على جدول أعمال المصرف للممارسات
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،ويُشكل هذا الفريق مصدرا مركزيا ويعمل بالتعاون مع الزمالء في جميع أنحاء المؤسسة
فرص للتنمية وتنفيذ
لل ُمساهمة في تحديد المشاكل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وترتيبها حسب األولوية والبحث عن
ٍ
أساس
تقييمات األهمية النسبية والتحقق من صحة البيانات ال ُمستخدمة بإعداد التقارير ،ويُنفذ المصرف تقييم األهمية النسبية على
ٍ
دوري ٍ ل ُمساعدته على ُمراقبة ال ُمشكالت البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ومصالح أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية
وتعقبها وتحليلها.
يشمل تقييم األهمية النسبية الذي يُنفذه المصرف ما يلي:
 ممارسة التخطيط المؤسسي.
 تحليل التوجهات العالمية والمحلية الناشئة.
 مراجعة األمور والتطورات الصناعية.
 االجتماعات ال ُمنعقدة مع أصحاب المصلحة والتعقيبات الواردة من قنوات ال ُمشاركة ال ُمتعددة.
https://www.alrajhibank.com.sa/alrajhi-group/about 1
 | +96612116000تلكس:
اإلدارة
شركة الراجحي المصرفية
406317
العامة
لالستثمار
8001246666

برج مصرف الراجحي
ص.ب 25 :الرياض ،11411
المملكة العربية السعودية

alrajhibank.com.sa

يُرجى االطالع على تقرير المصرف للمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لالطالع على مزي ٍد من المعلومات حول
2
السياسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف الراجحي.
 1-2دعم و نمو المشاريع المستدامة البيئية و الطاقة المتجددة وفقًا لرؤية المملكة 2030
يُعد مصرف الراجحي مشاركا رئيسا في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية ال ُمنفذة تحت إشراف مكتب تطوير مشاريع الطاقة
ال ُمتجددة في المملكة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  2030ومبادرة الملك سلمان للطاقة ال ُمتجددة ،وتدعم هذه
المشروعات أهداف البرنامج الوطني للطاقة ال ُمتجددة ال ُمتمثلة في رفع إمكانات الطاقة ال ُمتجددة في المملكة العربية السعودية إلى
أقصى ح ٍد ممكن وتنويع مصادر الطاقة المحلية وتوفير االستقرار االقتصادي ال ُمستدام والوفاء بالتزامات المملكة ذات الصلة
بخفض االنبعاثات الكربونية.
ض َخ تمويل قدره 700
َم َو َل المصرف خمسة من إجمالي ستة مشاريعٍ للطاقة ال ُمتجددة الحاصلة على جوائز في عام  2020و َ
مليون دوالرا أمريكيا بمشاريع الطاقة ال ُمتجددة خالل عام  ،2021لذا يُعد مصرف الراجحي أحد أكبر الجهات التمويلية لمشاريع
الطاقة ال ُمتجددة في المملكة ال ُمنفذة بقيادة مكتب تطوير مشاريع الطاقة ال ُمتجددة ،وعقد المصرف أيضا شراكا ٍ
ت ناجح ٍة مع بعض
مطوري الطاقة ال ُمتجددة الرواد على مستوى العالم وكذلك ال ُمطورين و ُمقدمي خدمات التقنية المحليين.
كان مصرف الراجحي أيضا هو المصرف المسؤول عن القرض في التحالف الذي قادته شركة أكوا باور لتمويل مشروع محطة
الجبيل (3أ) المستقلة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية ُمتوقع ٍة قدرها  600,000م 3من المياه الصالحة للشرب يوميا ،وسيُساهم مشروع
تحلية مياه البحر عبر التناضح العكسي هذا مساهمة كبيرة في تعزيز جهود المملكة لضمان األمن المائي.
 2-2ال ُمساهمة في تحقيق التنمية ال ُمستدامة
يدعم مصرف الراجحي أهداف األمم ال ُمتحدة للتنمية ال ُمستدامة ،والسيما من خالل موائمة العديد من مجاالت تركيز المصرف
التي تُساهم ُمساهمة ُمباشرة في أهداف التنمية ال ُمستدامة ذات األولوية ،وفقا لما يلي:
ُمساهمة المصرف
أهداف التنمية ال ُمستدامة
ركائز المعايير البيئية
واالجتماعية وحوكمة
الشركات
إدارة التأثير البيئي
وبأسعار معقول ٍة
نظيفة
طاقة
–
)
7
(
رقم
الهدف
ٍ
الهدف رقم ( – )12مشاريع ذات المسؤولية تمويل مشروعات الطاقة ال ُمتجددة
البيئية
االستهالكية و اإلنتاجية
التمويل ال ُمستدام
الهدف رقم ( – )1القضاء على الفقر
عالقات العمالء المسؤولة
الهدف رقم ( – )2القضاء التام على الجوع
القيادة الرقمية
الهدف رقم ( – )5ال ُمساواة بين الجنسين
الشمول المالي
الهدف رقم ( – )8العمل الالئق ونمو االقتصاد
الهدف رقم ( – )9الصناعة واالبتكار والهياكل المشاريع والكفاالت ال ُمجتمعية
االجتماعية
األساسية
تطوع الموظفين
الهدف رقم ( – )10الحد من أوجه عدم ال ُمساواة
صاحب عمل مسؤول
الهدف رقم (ُ – )11مدن و ُمجتمعات محلية ُمستدامة
مشتريات مسؤولة
حوكمة الشركات
الهدف رقم ( – )8العمل الالئق ونمو االقتصاد
حوكمة الشركات
الهدف رقم ( – )16السالم والعدل والمؤسسات القوية إطار امتثا ٍل عالمي ٍ
يُوفر المصرف مجموعة من ال ُمنتجات والخدمات التي توفر مزايا اقتصادية واجتماعية لل ُمستهلكين وعلى وجه الخصوص أولئك
الذين يُعانون من نقص الخدمات والمحرومين ،وتُفسح القيادة الرقمية للمصرف المجال أمام هذه الفئات من أجل وصو ٍل أفضل
لنظام الخدمات المصرفية والمالية ،كما تدعم لجنة المنشآت ُمتناهية الصغر والصغيرة وال ُمتوسطة بالمصرف ُمتطلبات البنك
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المركزي السعودي ويواصل المصرف مساره باستكشاف السبل التي يُمكن من خاللها توفير المزيد من الدعم لرواد األعمال ،وال
سيما رواد األعمال من النساء والشباب ،من أجل توسيع نطاق أعمالهم.
بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية
يُشارك المصرف ُمشاركة نشطة في برنامج كفالة الذي أ ُنشأ
ٍ
نظرا لعدم قدرة الشركات الصغيرة وال ُمتوسطة على توفير الضمانات الكافية التي تطلبها البنوك من أجل الحصول على التمويل
قدم ويضمن للبنوك نسبة من التمويل ال ُمقدم
المطلوب ،ويُركز هذا البرنامج تركيزا كبيرا على القدرة على تحمل أي تموي ٍل ُم ٍ
للشركات الصغيرة وال ُمتوسطة مما يُشجع البنك على تقديم التمويل عقب إجراء دراسة الجدوى االقتصادية ،وأيد ذلك إطالق أول
تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال لتقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة وال ُمتوسطة والشركات في عام  ،2020األمر
أدى بدوره إلى نمو الحافظة المالية لهذا القطاع بما يُعادل  %49.1في عام 2020؛ كما تنازل مصرف الراجحي عن الحصول
على عدد من الرسوم ال ُمستحقة من العمالء خالل الفترة ما بين أبريل وأكتوبر  2020لدعم قطاع الشركات الصغيرة وال ُمتوسطة
خالل جائحة كورونا وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي.
واصل المصرف تعاونه الوثيق مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في إطار سعيه نحو زيادة
بأسعار معقول ٍة ،وهو ما يُساهم بتحقيق أهداف رؤية  2030ال ُمتمثلة في زيادة نسبة تملك
نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل
ٍ
المنازل بما يُعادل  %70بحلول  ،2030وواصل المصرف أيضا جهوده الرامية لدعم توفير المساكن بأسعار معقولة عبر ضمان
استفادة المواطنين السعوديين ذوي الدخل ال ُمنخفض من برنامج ضمان الرهن العقاري في إطار سعيه لتعزيز الشمول المالي،
ويواصل قسم الخدمات المصرفية للشركات في المصرف تمويل شراء المنازل بالتقسيط وشركات التمويل غير المصرفية مع
التركيز على التمويل متناهي الصغر والشركات الصغيرة لتعزيز الشمول المالي وعلى وجه الخصوص األفراد المحرومين في
ال ُمجتمع مثل ذوي الدخل ال ُمنخفض أو المستوى التعليمي ال ُمتدني أو ذوي االحتياجات الخاصة.
أطلق المصرف – في إطار ُمبادرته لتعزيز الشمول المالي – ماكينة الصراف اآللي األولى من نوعها في المنطقة لتلبية احتياجات
ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية والجسدية.
 3-2المسؤولية االجتماعية للشركات
لطالما كانت المسؤولية تجاه المجتمع في طليعة التزامات مصرف الراجحي وال تزال أحد األهداف الرئيسة للمصرف .وفي عام
 ،2020نفذ المصرف كذلك سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات بهدف تعزيز دوره االجتماعي.
وتتضمن اإلسهامات الرئيسة في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم وتمويل اإلسكان الحكومي ما يأتي:
ضع باالتفاق مع وزارة
 الرعاية الصحية :وفر المصرف مبل َغ  4ماليين لاير سعودي في إطار تموي ٍل استثماري ُو ِ
الشؤون االجتماعية خاصة لأليتام الستثمار أموالهم وتلقي مبلغ االستثمار نقدا في النهاية.
 التعليم :وقع المصرف اتفاقية مع وزارة الشؤون االجتماعية من خالل البرنامج التدريبي لمصرف الراجحي ،إلنشاء
لكل من الرجال والنساء ،مع توفر فرص ٍة للعمل في القطاع المصرفي.
برنامج تدري ٍ
ب وتطوير ٍ
 تمويل اإلسكان الحكومي :ساهم المصرف بمبلغ  40مليون لاير سعودي في تمويل  222وحدة سكنية بموجب اتفاقي ٍة
تابعة لمشروع األمير سلمان لإلسكان الخيري.
لالطالع على مزي ٍد من المعلومات عن مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات التي أطلقها المصرف ،يُرجى زيارة الصفحة
المخصصة للمسؤولية االجتماعية للشركات على موقع المصرف.3
 -3إطار التمويل ال ُمستدام
استخدام هذا اإلطار بوصفه أساسا إلصدار السندات البيئية أو السندات االجتماعية أو سندات االستدامة
يعتزم مصرف الراجحي
َ
ت
المستدام").
التمويل
("أدوات
الدين
أدوات
من
وغيرها
والصكوك والقروض
وستمول سندات التمويل المستدام المشروعا ِ
ِ
المستدامة المؤ َّهلة التي تتماشى مع مبادئ التمويل المستدام ال ُمدرجة أدناه:
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 مبادئ السندات البيئية الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال لعام  4 2021ومبادئ السندات االجتماعية لعام 2021
 5وإرشادات سندات االستدامة لعام 6 2021؛
8
7
 مبادئ القروض البيئية الخاصة برابطة سوق القروض لعام  2021ومبادئ القروض االجتماعية لعام . 2021
أو كالهما.
وتماشيا مع المبادئ واإلرشادات المذكورة أعاله ،يُقدَّم إطار التمويل المستدام الخاص بالمصرف من خالل المكونات األساسية
األربعة لمبادئ السندات البيئية ومبادئ السندات االجتماعية وإرشادات سندات االستدامة ومبادئ القروض البيئية ومبادئ
القروض االجتماعية إضافة إلى التوصية بهذه المكونات للمراجعة الخارجية:
أ) استخدام العائدات
ب) التجهيز لتقييم المشروعات واختيارها
ج) إدارة العائدات
د) اإلبالغ
قد تتخذ السند (السندات) والصكوك الصادرة ضمن هذا اإلطار شك َل المعامالت العامة أو عمليات الطرح الخاص بصيغة
الحامل أو بالصيغة ال ُمس َّجلة ،وقد تتخذ شك َل عمليات اإلصدار غير المضمونة أو الثانوية .وستكون هذه الصكوك والسندات
ت قياسية بحق الرجوع إلى جهة اإلصدار ولن يتحمل المستثمرون
وأي قروض يتم الدخول فيها بموجب هذا اإلطار التزاما ِ
صصة.
الخطر االئتماني لعمليات التعرض الكامنة لألصول المؤ َّهلة ال ُمخ َّ
َ
 1-3استخدام العائدات
سيخصص مصرف الراجحي مبلغا ُمعادِال على األقل لصافي عائدات أدوات التمويل المستدام الصادرة ضمن هذا اإلطار
لتمويل كامل أو جزءٍ من المشروعات المستدامة التي تفي بمعايير أهلية الفئات اآلتية الخاصة بالمشروعات المستدامة المؤ َّهلة
("المشروعات المستدامة المؤ َّهلة") ،أو إعادة تمويلها أو كليهما ،على النحو الوارد أدناه.
صص كل
ستنطبق مدة مراجعة أقصاها  3سنوات بخصوص المشروعات ال ُمعاد تمويلها ،ويتوقع مصرف الراجحي أن تُخ َّ
ُفصح المصرف للمستثمرين قدر
عملية إصدار ضمن هذا اإلطار بالكامل في غضون عاميْن من تاريخ اإلصدار .وسي ِ
المستطاع عن حصة التمويل المتوقعة مقابل إعادة التمويل عن أي أداة تمويل مستدام.

 4تماشيا مع مبادئ السندات البيئية الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال ،يونيو social-and-sustainability-bonds/green-- ،2021
/bondprinciples-gbp
 5تماشيا مع مبادئ السندات االجتماعية الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال ،يونيو https://www.icmagroup.org/sustainable- ،2021
/finance/the-principles-guidelines-andhandbooks/social-bond-principles-sbp
 6تماشيا مع إرشادات سندات االستدامة الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال ،يونيو https://www.icmagroup.org/sustainable- ،2021
/finance/the-principles-guidelinesand-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg
 7تماشيا مع مبادئ القروض البيئية الخاصة برابطة سوق القروض ،فبراير /https://www.lsta.org/content/green-loan-principles ،2021
 8تماشيا مع مبادئ القروض االجتماعية الخاصة برابطة سوق القروض ،إبريل https://www.lsta.org/content/social-loan- ،2021
/principles-slp
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الفئات البيئية المؤهلة
فئة مبادئ السندات البيئية

معايير األهلية

الطاقة المتجددة

المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة ونقلها وتخزينها من الموارد المتجددة اآلتية:
 الطاقة الشمسية (األلواح الضوئية والطاقة الشمسية ال ُمر َّكزة بحد أقصى %85
من توليد الطاقة المشتق من المصادر الشمسية)
 طاقة الرياح
 الهيدروجين األخضر واألمونيا البيئية (المشتقَّيْن من التحليل الكهربائي الذي
يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة  %100بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية)
 الوقود الحيوي المشتق من مصادر النفايات مثل زيوت الطهي المستعملة
الكتلة الحيوية المشتقة من المواد الخام المستدامة فقط9


كفاءة الطاقة

المشروعات التي ترشد استهالك الكهرباء بنسبة ال تقل عن  %20مقارنة بمتوسط
االستهالك المحلي للطاقة لمشروعٍ أو تقنية مماثلة ،مثل:
 أنظمة تبريد المناطق
 تحديث البنية األساسية الشبكية لتطوير كفاءة نقل الكهرباء وتقليل خسائر النقل
 االستثمار في شبكات الطاقة الذكية وعدادات الطاقة وأنظمة اإلدارة ومنشآت
تخزين البطاريات
 تحديث الجيل األقدم من البنية األساسية لشبكات الجيليْن الثالث والرابع وشبكاتها
إلى الجيل الخامس

وإلزالة اللبس ،ستُستَثنى أنشطة التطوير التي تؤدي إلى احتكار تقنيات الوقود األحفوري.

اإلدارة المستدامة للمياه ومياه المشروعات المتعلقة بأعمال بناء أو التحديثات أو التجديدات أو التحسينات المتعلقة بنقل
مياه الصرف الصحي ومعالجتها ،بما في ذلك:
الصرف الصحي
 محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي بما في ذلك إعادة استخدام
النفايات السائلة الصادرة من محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي
 أنظمة الصرف الصحي ومحطات الضخ
المشروعات التي تزيد من كفاءة استخدام المياه مثل مشروعات إعادة تدوير المياه وإعادة
استخدامها وأنظمة توفير المياه والتقنيات وأنظمة عدادات المياه ومشروعات تحلية المياه
التي تعمل بتقنية التناضح العكسي بتركيز كربون أقل من  100جم من ثاني أكسيد الكربون
لكل كيلو وات في الساعة طوال مدة حياة األصل المتبقية( .قد يعمل األصل جزئيًّا بمصادر
الطاقة المتجددة)

تستنزف أحواض الكربون
المستخرجة من المخلفات الزراعية أو مخلفات الغابات وال
 9تأتي الموارد الخام من مصادر مستدامة للمواد الخام المحلية
ِ
َ
األرضية القائمة أو تنافس إنتاج المواد الغذائية.
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منع التلوث ومكافحته

المشروعات المتعلقة بأعمال بناء وتحديثات وتجديد المنشآت المخصصة لجمع النفايات
وفرزها ومعالجتها وتحويلها ومعالجتها ،بما في ذلك اآلتي:
 جمع النفايات وتخزينها
 فرز النفايات وفصلها واستعادة المواد
 إعادة التدوير وإعادة االستخدام
 منشآت المعالجة الحيوية (بما في ذلك الهضم الالهوائي ومنشآت التسميد)
فرز المواد القابلة إلعادة التدوير
 محطات تحويل النفايات إلى طاقة ،حيث ت ُ َ
وتجري عملية استعادة الرماد السفلي

اإلدارة البيئية المستدامة للموارد المشروعات المتعلقة بممارسات استغالل الغابات المستدامة المعت َمدة وفقا لمجلس رعاية
الطبيعية الحية واستخدام األرض الغابات أو برنامج المصادقة على اعتماد الغابات.

النقل النظيف

المباني البيئية

المشروعات المتعلقة بالعربات المنخفضة الكربون وما يرتبط بها من بنية أساسية لنقل
العامة والركاب والبضائع ،والتي تفي بالمعايير اآلتية:
 سيارات الركاب ونقل العامة بالسكك الحديدية (بنسبة أقل من  75جم من ثاني
أكسيد الكربون لكل كيلو متر حتى عام  2020و 50جم من ثاني أكسيد الكربون
لكل كيلو متر حتى عام )2030؛
 نقل البضائع (بنسبة أقل من  25جم من ثاني أكسيد الكربون /لكل طن كيلو
متري حتى عام  ،2030و 21جم من ثاني أكسيد الكربون لكل طين كيلو متري
من عام  2030وحتى عام )2050
المشروعات التي تدعم نشر المركبات الكهربائية بما في ذلك البنية األساسية التي تعمل
بالشحن.
المشروعات المتعلقة بامتالك وتطوير وأعمال بناء وترميم المباني التي تنتمي إلى نسبة
الـ  %15العُليا من ناحية كفاءة الطاقة في سوقها المحلي أو التي حصلت أو من المتوقع
أن تحصل على االعتماد بناء على تصميمها وأعمال بنائها والخطط التشغيلية الخاصة
بها ،وفقا لمعايير البناء البيئية الخارجية المصدق عليها ،شاملة:
 التقييم الذهبي للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDفما فوق
 تقييم مستدام "الذهبي" فما فوق
 تقييم "ممتاز" لمعيار برييم (أسلوب التقييم البيئي لمنشآت بحوث المباني)
 تقييم " 4نجوم" من نظام تقييم االستدامة العالمي فما فوق
المشروعات المتعلقة بامتالك وتطوير وأعمال بناء وترميم مراكز البيانات الحاصلة على
10
تقييم كفاءة استخدام الدرجة بما هو أقل من 1.5

 10تُجري مؤسسة أبتايم مسحا سنويًّا ل ُمشغِلي مراكز البيانات لتقييم متوسط كفاءة استخدام الطاقة .وفي مسح عام  ،2021بلغ المتوسط السنوي لكفاءة
استخدام الطاقة في مركز البيانات  ،1.75وهو تحسُّن طفيف عن نسبة  1.59في عام  ،2020مع تغير بسيط في األعوام الثالثة السابقة .ومن ثم يعتبر
المصرف كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  1.5معيارا مالئِما أقل من متوسط الصناعة.
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الفئات االجتماعية المؤهلة
فئة مبادئ السندات االجتماعية

معايير األهلية

خلق فرص العمل والبرامج تمويل القروض الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتمويل
المصممة لمنع البطالة النابعة من المتناهي الصغر للعمالء ،أو إعادة تمويلها أو كالهما ،إلى جانب توفير التدابير الداعمة
األزمات االجتماعية االقتصادية أو لهؤالء العمالء مثل عرض تمديد مدد السداد واإلعفاء من رسوم التسهيل في حاالت
الكوارث الطبيعية واألوبئة.
التخفيف منها أو كليهما.
الفئات المستهدفة:
 المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
 األعمال التي تملكها النساء والتي تركز على النساء
 المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تأثرت أنشطتها
االقتصادية باألوبئة والكوارث الطبيعية
11

اإلسكان الميسور التكلفة

تمويل الرهون العقارية المدعومة من الحكومة أو ال ُمدعَّمة من الحكومة أو إعادة تمويلها
أو كالهما ،بالشراكة مع برامج تمويل الرهون العقارية لتوفير اإلسكان الميسور التكلفة،
باإلضافة إلى المشروعات المتعلقة بتطوير وأعمال بناء المنازل التي تغطيها هذه البرامج
الفئة المستهدفة:
الفئات المؤهلة ألنظمة تمويل الرهون العقارية المدعومة من الحكومة والخاصة باإلسكان
12
الميسور التكلفة

الوصول إلى الخدمات األساسية

المشروعات المتعلقة بأعمال بناء المستشفيات والمدارس العامة أو توسعاتها فيما يتعلق
بتقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية غير الربحية أو المجانية أو ال ُمدعَّمة
بما في ذلك الشراكات التي تملكها الحكومة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص
لألغراض اآلتية:
 توفير  /توزيع أجهزة الرعاية الصحية والخدمات العامة
 البنية األساسية لتوفير االستجابة الطبية للطوارئ وخدمات مكافحة األمراض
 توفير تعليم األطفال أو الشباب أو البالغين وخدمات التدريب المهني
الفئة المستهدفة
الفئات العامة بما في ذلك الفئات التي تفتقر إلى الوصول ذي الجودة إلى السلع والخدمات
األساسية

 11تُص َّنف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقا لتعريفات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) .وتُعد الشركات المتناهية
الصغر هي الشركات ذات اإليرادات التي تصل إلى  3ماليين لاير سعودي ،أما الشركات الصغيرة فهي تلك الشركات التي تتراوح إيراداتها من 3
ماليين إلى  40مليون لاير سعودي ،وتتمثل الشركات المتوسطة في تلك الشركات التي تتراوح إيراداتها من  40مليون إلى  200مليون لاير سعودي.
https://portal.redf.gov.sa/en/LoanProcedures/Pages/brief.aspx 12
ندرجة ضمن صندوق التنمية العقارية ووزارة اإلسكان مساعدة مالية شهرية تصل إلى  500,000لاير سعودي تغطي أرباح التمويل
تقدم البرامج ال ُم ِ
بمعدل ال يقل عن  %35ومعدل ال يزيد عن  %100بناء على مستويات الدخل .وتشمل معايير األهلية مشتريي المنازل ألول مرة فقط ،ويضمن البرنامج
كذلك المقترضين الذي تقل رواتبهم عن  5,000لاير سعودي والشرائح التي تشمل العمالء الموشكين على التقاعد لضمان ميسورية التكلفة.
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صص عائدات أي أدوات تمويل مستدام للمشروعات التي تأتي فيها معظم اإليرادات من الوقود
قائمة االستثناءات :لن تُخ َّ
األحفوري وتوليد الطاقة النووية ومعادن مناطاق الصراع واألسلحة والمضاربة والتدخين بالسجائر اإللكترونية والتبغ والكحوليات
والتعدين والنفط والغاز ،أحدهما أو كليهما.
 2-3عملية تقييم المشروعات واختيارها
مستدام من مصرف الراجحي لتمويل المشروعات
تخصيص عائدات أي أداة تمويل
ستضمن عملية تقييم المشروعات واختيارها
ٍ
َ
المستدامة المؤهلة التي تفي بالمعايير واألهداف المنصوص عليها أعاله في القسم  ،1-2استخدام العائدات ،أو إعادة تمويلها.
ستكون مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمصرف الراجحي (مجموعة عمل التمويل المستدام) مسؤولة عن تنظيم المبادرات
الواردة في إطار العمل وتنفيذها.
تتكون مجموعة عمل التمويل المستدام من طاقم عم ٍل معين في إدارة المصرف ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممثلي
اإلدارات اآلتية من أجل اختيار المشروعات المستدامة المؤهلة وتقييمها :التمويل والمسؤولية االجتماعية للشركات ومجوعة
الخزينة والمخاطر والشركات – التمويل المنظم والشركات – المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،واألفراد – التمويل العقاري واألفراد
– وأعمال خدمات األموال .وسترأس إدارة التمويل مجموعة عمل التمويل المستدام.
وستشمل أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمصرف الراجحي:
 عقد االجتماعات مرتين في العام على األقل ،بغية توزيعها بالتساوي خالل العام.
شكل.
 المصادقة على المشروعات المستدامة المؤ َّهلة التي يعرضها في البداية أعضاء الفريق ال ُم ِ
 التأكد من تقييم جميع المشروعات المستدامة المؤ َّهلة من منظور إدارة مخاطر الممارسات البيئية واالجتماعية ،تماشيا
13
مع إطار إدارة المخاطر الحالي لمصرف الراجحي
 تولي المراقبة المنتظمة لمجموعة األصول للتأكد من توافق المشروعات المستدامة مع المعايير المنصوص عليها أعاله
في القسم  ،1-2استخدام العائدات ،مع استبدال أي مشروعات مستدامة غير مؤهلة بمشروعات مستدامة مؤهلة جديدة.
 تيسير اإلبالغ المنتظم عن أي إصدار مستدام تماشيا مع التزامات اإلبالغ الخاصة بنا
 إدارة أي تحديثات مستقبلية تُجرى على هذا اإلطار
 التأكد من أن اعتماد المشروعات المستدامة المؤهلة ستتبع عمليات اعتماد القروض الحالية للمصرف
 3-3إدارة العائدات
ستُودَع عائدات كل أداة من أدوات التمويل المستدام الخاصة بمصرف الراجحي في حسابات التمويل العامة لمصرف الراجحي
صص للمشروعات المستدامة المؤهلة باستخدام سجل التمويل المستدام.
صص لها عالمة مميزة لتُخ َّ
وتُخ َّ
سيحتوي سجل التمويل المستدام على المعلومات اآلتية:
 -1تفاصيل أداة التمويل المستدام (الصكوك /السند /القرض وخالفه) :تاريخ التسعير وتاريخ االستحقاق ومبلغ العائدات الرئيس
وعائد السند والرقم التعريفي الدولي لألوراق المالية وخالفه.
 -2تخصيص العائدات:
أ -قائمة المشروعات المستدامة المؤهلة ،بما في ذلك لكل مشروع مستدام مؤ َّهل :فئة المشروع المستدام المؤ َّهل ووصف المشروع
وموقع المشروع وإجمالي مبلغ القرض ومبلغ قرض المصرف والمبلغ المصروف وعملة التسوية وخالفه.
ب -مبلغ العائدات غير المخصصة
وستُستث َمر أي عائدات غير مخصصة مؤقتا وفقا لسياسة السيولة القياسية لمصرف الراجحي.

 13يقدم المصرف مراقبة أخالقية مع إجراءات نافذة لتقييم المخاطر البيئية ،وتضمن هذه العمليات أن المشروعات التي يمولها المصرف ليس لها أثر
سلبي على البيئة .كذلك يقيم المصرف األثر االجتماعي لكل عمليات التمويل الخاصة به في إطار تماشيه مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،على النحو
الموصوف في القسم  2أعاله.
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 4-3اإلبالغ
أثر بخصوص المشروعات المستدامة المؤ َّهلة الخاصة به على النحو
وتقرير
تخصيص
تقرير
ًّا
ي
سنو
الراجحي
مصرف
سينشر
ٍ
َ ٍ
َ
صل أدناه .وسيُحدَّث هذا التقرير سنويًّا حتى التخصيص الكامل لصافي عائدات أي أداة تمويل مستدام صادرة أو حتى ال تعود
المف َّ
أداة ُ التمويل المستدام مستحقة.
 1-4-3تقرير التخصيص:
أ -قائمة المشاريع المستدامة المؤهلة.
ب -مبالغ العائدات المخصصة لكل فئة مشروع مستدام مؤهل.
ج -توزيع مبالغ العائدات المخصصة إلعادة التمويل مقابل التمويل الجديد.
د -البيانات الوصفية للمشاريع المستدامة المؤهلة الممولة ،عند اإلمكان ،كمواقع المشروع ،والمبلغ المخصص وما إلى ذلك.
ه -أمثلة مختارة من المشاريع الممولة.
و -مبالغ العائدات غير المخصصة.
 2-4-3تقرير األثر:
سيقدم المصرف ،بموجب البيانات المتاحة ،تقريرا عن الفوائد البيئية واالجتماعية للمشروعات المستدامة المؤهلة التي قد تتضمن
مؤشرات األثر اآلتية ،ويراعي ،إن أمكن ،المؤشرات المقترحة ذات الصلة الواردة في اإلطار المنسق للرابطة الدولية لسوق
رأس المال بخصوص اإلبالغ عن األثر ،14وسيستخدم المصرف قياسات فعلية للمشاريع التشغيلية ،ما دام ذلك ممكنا ،وسيقدم
تقديرات عن األثر المتوقع للمشاريع غير التشغيلية أو التي ال يجري إتاحة البيانات الفعلية فيها ،عالوة على ذلك سيجري تمييز
تقرير عن التقديرات ،كما سيجري الكشف عن كل منهجيات حساب المؤشرات ،واالفتراضات الرئيسة.
المجاالت التي صدر فيها
ٌ
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فئات المشاريع المستدامة المؤهلة

مقياس اإلبالغ عن األثر

الطاقة المتجددة

•
•

قدرة محطة (محطات) الطاقة المتجددة ال ُمشيدة أو ال ُمعاد تأهيلها بالميغاواط.
التوليد السنوي للطاقة المتجددة بالميغاواط ساعة /جيجاوات ساعة (للطاقة الكهربائية) ،وبالتيرا
جول /غيغا جول (لألنواع األخرى من الطاقة).
التخفيض أو التجنب السنوي النبعاثات الغازات الدفيئة بالطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (حيثما
كان ممكنا).

كفاءة الطاقة

•

توفير الطاقة السنوي بالميغاواط ساعة (للطاقة الكهربائية) ،وبالتيرا جول /غيغا جول (لتوفير
األنواع األخرى من الطاقة).

منع التلوث والسيطرة عليه

•
•

تقليل النفايات أو تجنب توليدها (بالطن).
التخفيض أو التجنب السنوي النبعاثات الغازات الدفيئة بالطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

اإلدارة المستدامة بيئيا للموارد
الطبيعية واستخدام األراضي

•
•
•

تقليل كمية استهالك المياه أو نسبتها المئوية (.)%
رفع كفاءة اإلنتاج.
صيانة مساحات المناظر الطبيعية (بما في ذلك الغابات) ،وحمايتها ،وزيادتها ،بالكيلومتر المربع
والنسبة المئوية للزيادة.
زيادة مساحة األراضي التي تخضع إلدارة األراضي المعتمدة ،بالكيلومتر المربع أو المتر
المربع ،وبالنسبة المئوية (في المناطق العازلة من المناطق المحمية).
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية بالطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون باسكال.

•

•
•
النقل النظيف

•
•

اإلدارة المستدامة للمياه والصرف
الصحي

•
•

المباني البيئية

•
•

عدد ونوع البنى األساسية الممولة للنقل النظيف.
التخفيض أو التجنب السنوي النبعاثات الغازات الدفيئة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون.
التخفيض السنوي في استخدام المياه بالنسبة المئوية (.)%
الكمية السنوية لمياه الصرف الصحي التي جرى معالجتها أو إعادة استخدامها أو تجنبها
قبل المشروع وبعده بالمتر المكعب.
نوع المخطط ومستوى الشهادة.
مكاسب كفاءة الطاقة بالميغاوط ساعة ،أو بالنسبة المئوية ،مقابل كود األساس أو كود البناء.

فئات المشاريع االجتماعية
خلق فرص العمل ،والبرامج
المصممة للقضاء على البطالة
الناجمة عن األزمات االجتماعية
االقتصادية أو تقليلها أو كليهما.
اإلسكان ميسور التكلفة
الوصول إلى الخدمات األساسية

شركة الراجحي المصرفية
لالستثمار

اإلدارة
العامة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عدد وحجم القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
عدد وحجم القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء.
عدد وحجم القروض الممنوحة لكيانات التمويل الصغير.
عدد وحجم قروض التمويل الصغير.
عدد الوحدات السكنية المبنية.
عدد األفراد واألسر المستفيدين من الدعم السكني.
عدد المستفيدين (كالمرضى المستفيدين ،أو الطالب المدعومين)
عدد المستشفيات ،والعيادات ،ومراكز الرعاية الصحية العامة التي جرى تمويلها.
عدد األماكن واألسرة.
عدد المدارس والجامعات ال ُممولة.
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 -4المراجعة الخارجية:
 1-4رأي الطرف الثاني:
عين مصرف الراجحي وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية لتقييم إطار التمويل المستدام ،وتوافقه مع مبادئ السندات البيئية ومبادئ
السندات االجتماعية وإرشادات سندات االستدامة ومبادئ القرض األخضر ومبادئ القرض االجتماعي وإصدار رأي الطرف الثاني وفقا
لذلك.
سيكون رأي الطرف الثاني متاحا للعامة على الموقع الرسمي للمصرف.

 2-4التح ّقق الخارجي بعد اإلصدار:
يعتزم المصرف االستعانة بطرف ثالث بصفته مراجع لتقديم تقييم سنوي حول موافقة تخصيص األموال لمعايير اإلطار ،من أجل توفير
معلومات تتسم بالشفافية والدقة على الفور بشأن األموال المستمدة من خالل أدوات التمويل المستدام الصادرة بموجب هذا اإلطار.

 -5التعديالت على هذا اإلطار:

بانتظام ،بما يشمل مواءمته مع اإلصدارات المحدثة للمبادئ عند إصدارها ،بهدف االلتزام
ستراجع مجموعة ُ عمل التمويل المستدام هذا اإلطار
ٍ
بأفضل الممارسات في السوق ،وقد تؤدي هذه المراجعة إلى تحديث هذا اإلطار وتعديله ،وسيسعى المصرف في حالة التحديثات الطفيفة إلى
الحصول على تحديثات ذات صلة في رأي الطرف الثاني من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية ،وفي حالة حدوث تغييرات ليست
طفيفة في طبيعتها ،سيطلب المصرف رأيا محدثا للطرف الثاني في الوقت المناسب .ووجود أي إصدار ُمحدَّث في المستقبل من هذا اإلطار
إما يحافظ على المستويات الحالية للشفافية واإلفصاح عن التقارير أو يُحسنها ،بما في ذلك المراجعة ذات الصلة التي يجريها المراجع
الخارجي .وسننشر إطار العمل المحدث ،إن وجد ،على موقعنا اإللكتروني وسنستبدله بهذا اإلطار.
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