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  المستدام  التمويل معاملة  توثيق  كان   إذا  وما  المستدام  التمويل  برنامج  أو   عمل  إطار  توثيق  كان  إذا ما  حول  الوكالة   نظر   وجهة  «االئتمانية  للتصنيفات   جلوبال   بي   آند   إس»  لوكالة  الثاني  الطرف   رأي   مثل ي

  موقعنا اإللكتروني   على   التحليلي  والملحق  التحليلي  النهج  على  االطالع  يرجى  التفاصيل  من  لمزيد .  ثالث  لطرف  المنشورة  المستدام  للتمويل  محددة(  المبادئ)  ومعايير   وإرشادات  مبادئ  مع   يتوافق

spglobal.com    نحن .  للمراقبة  يخضع  وال  ونشره،  الثاني   الطرف  رأي  إعداد  وقت  في  إلينا  المقدمة  المعلومات  تعكس  محددة  زمنية  نقطة  في  مُيقد    رأي  هوالطرف الثاني    رأي.  المستدام  التمويل  آراء  قسمفي 

  االئتمان   جودة  االعتبار   في  يأخذ   وال  ائتمانياً   تصنيفاً   الثاني   الطرف  رأي  يعتبر  ال.  المستقبل  في   انتباهنا  تسترعي  قد   ظروف  أو   حقائق  أي  لعكس  الثاني   الطرف  رأي  إجراء إضافات على  أو   بتحديث  ملزمين  غير

 . االئتمانية تصنيفاتنا تحديد  عند  به يؤخذ  أو 

 

الثانيطرف الرأي 

 الراجحي  لمصرف المستدام التمويل عمل إطار

19/9/2022 

  المصرف   يقدم.  السعودية  العربية  بالمملكة  الرياضمدينة    في  الرئيسي  مقره  ويقع  1957  عام  في  الراجحي  مصرف  تأسس

كثر  تضم  شبكة   خالل  من  يعمل، و ودولياً   محلياً   والشركات  لألفراد  واستثمارية   مصرفية  خدمات  وتتكون  فرع  500  من   أ

 للمؤسسات   المصرفية  والخدمات  لألفراد،  المصرفية  والخدمات  للشركات،   المصرفية  الخدمات:  هي  أقسام  خمسة  من

  أحكام   مع  متوافقة  المصرف  يقدمها  التي  الخدمات  جميع.  الدولية  واألعمال  الخزينة،  وخدمات  والمتوسطة،  الصغيرة

 .السعودية المالية  السوق في مدرجهو و اإلسالمية، الشريعة

 

 : مع ، 2022 سبتمبر 15 في  المنشور الراجحي، لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق نظرنا، وجهة من 
 

 

 2021 المال، رأس ألسواق الدولية الجمعية االجتماعية، السندات مبادئ   ✔
 

 

✔ 
 آسيا  في  القروض سوق رابطة/والتجارة  المشتركة القروض جمعية /القروض سوق جمعية االجتماعية، القروض مبادئ  

   2021 الهادئ، والمحيط  
 

 

✔ 
 2021 المال، رأس ألسواق الدولية الجمعية الخضراء، السندات مبادئ  

 
 

✔ 
 آسيا  في  القروض سوق رابطة/والتجارة  المشتركة القروض جمعية/القروض سوق جمعية  الخضراء، القروض مبادئ  

 2021 الهادئ، والمحيط  
 

 

✔ 
 2021 المال، رأس  ألسواق الدولية الجمعية االستدامة، سندات إرشادات وثيقة  

 در  ص  م  أهداف االستدامة لل 

  والتي  ،2030  المملكة  رؤية  مع  يتماشى  بما  السعودية  العربية  للمملكة  المستدامة  التنمية  في   المساهمة  إلى   الراجحي  مصرف  يهدف

  زيادة  إلى   المصرف  يهدف  ولهذا.  للمواطنين كريمة وصحية    حياة   وتوفير  العمل  فرص  وزيادة   االجتماعية  المسؤولية  تمكين   إلى   تهدف

ً   إليهم  ُينظر  ممن   لسكانلفئات من ا   واقتصادية  اجتماعية  مزايا  وتقديم  البالد  في   المالي   الشمول   نقص   من   يعانون  أنهم  على   تقليديا

 . والشباب  األعمال ورائدات المنخفض الدخل  ذوي المواطنين  سيما وال منها،  محرومين  أو المالية الخدمات

 رئيسي  كمشارك   دوره   على  الحفاظ   في   الراجحي   مصرف  يرغب   المتجددة،  للطاقة  سلمان  الملك   مبادرة   مع  وتماشياً   ذلك،  على   عالوة 

 المحلية،   الطاقة  مصادر  وتنويع  المتجددة،  الطاقة  توليد  قدرات  توسيع  في   للمساعدة   المملكة  في   المتجددة   الطاقة  مشاريع  تمويل  في 

كسيد  ثاني  انبعاثات من  الحد في  والمساهمة  . المملكة في  الكربون أ

 

  التمويل  خالل   من   به  الخاص  القيمة  عرض  مع  التمويلية  إستراتيجيته  مواءمة  بهدف  المستدام  للتمويل  عمل  إطار  بتطوير  المصرف  قام

 . واالجتماعية الخضراء اريعوالمش للمبادرات  المستهدف

 المحلل الرئيسي 

 فيليفا  ايرينا

 دبي

Irina.velieva@spglobal.com 

 

 المحلل الثاني 

كيل  رودريغز  را

 مدريد 

998 959 638 34+ 

Rachel.rodrigues@spglobal.com   

 

 مساهم في البحث 

 ميندفيل  دي  أورتيز  ماريا

 مدريد 

https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/sustainable-financing-opinions
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 الثاني طرف الملخص رأي 

 استخدام العائدات 
   

 ومبادئ ، االجتماعية القروض ومبادئ ،االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق  ✔  التوافق 

   .االستدامة سندات إرشادات ثيقةو و  ،الخضراء القروض  ومبادئ ،الخضراء السندات

 

 

 

  الدرجة
 

 تساهم   التي  المؤهلة  االجتماعية  أو  الخضراء  للمشاريع  به  الخاص  المستدام  التمويل  عمل  إطار  بموجب  الصادرة   الدين   أدوات  عائدات  صافي   يعادل  مبلغ  بتخصيص  الُمْصدر  التزم

 . الجديد  التمويل مقابل التمويل إعادة  حصة  عن  وبالكشف  تمويلها المعاد للمشاريع سنوات ثالث  مدتها  مراجعة بفترة  درالُمْص  التزم. األقل على  مستدام واحد هدف في 

 

 عملية تقييم واختيار المشروع 
   

 ومبادئ  ،االجتماعية القروض ومبادئ ،االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق  ✔  التوافق 

   .االستدامة سندات إرشادات وثيقة، والخضراء القروض  ومبادئ ،الخضراء السندات

 

 

 

  الدرجة
 

  على  للمصرف  التابعة  المستدام  التمويل  عمل  مجموعة  إطار العمل  فعر  يُ .  المؤهلة  للمشاريع  اإلقصاء  معايير  ذلك  في   بما  وتقييمه،  المشروع  اختيار  عملية  بوضوح  العمل  إطار  يصف 

 .المؤهلة  لمشاريعبا المرتبطة  المحتملة والبيئية االجتماعية المخاطر وإدارة  وتحديد أهليتها،  استمرار وضمان عليها،  الموافقةو المؤهلة للمشاريع اقتراح  عن  المسؤولة الجهة أنها

 

 دارة العائداتإ
   

 التوافق 

 

✔ 

 

  السندات ومبادئ  ،االجتماعية القروض ومبادئ، االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق

   . االستدامة سندات  إرشادات وثيقةو ،الخضراء القروض ومبادئ ،الخضراء

 

 

 

  إيداع   سيتم .  المستدام  التمويل  سجل  باستخدام  المؤهلة  للمشاريع  لتخصيصها   العمل  إطار  بموجب  الصادرة  األدوات   من  العائدات  صافي   يعادل   مبلغ  بتخصيص  درالُمْص   التزم

ً   المصرف  لدى  المتبعة  القياسية  السيولة  لسياسة  وفقاً مؤقتاً    مخصصة  غير  أخرى  عائدات  أي  استثمار  وسيتم  الراجحي،  لمصرف  العام  التمويل  حسابات  في   المبلغ   ما   أو  نقدا

 . يكافئه

 

 تقريرالإعداد 
   

 التوافق 

 

✔  
  السندات ومبادئ ، االجتماعية القروض ومبادئ، االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق

 . االستدامة سندات  إرشادات ثيقةو و ،الخضراء القروض ومبادئ ،الخضراء

 

  

 

 

 
 

 الدرجة
 

 

 المخصصة   العائدات   ومقدار  المؤهلة  المستدامة  لمشاريعبا  قائمة  التقارير  ستشمل.  بالكامل ُخصصت    حتى  بشكل سنوي  التأثير و  التخصيص  تقارير  عن  باإلفصاح  در الُمْص   التزم

 .وغيرها البيانات، توافر حال في  الممولة للمشاريع  الفعلي  واألثر التمويل، وإعادة  للتمويل المخصصة العائدات وتفصيل ،مشاريعالمؤهلة من  فئة لكل
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 إطار العمل توافق تقييم 

 استخدام العائدات 

  االلتزامات   االعتبار  في   نأخذ  العائدات،  والستخدام.  متقدم  أو  قوي  أو  متوافق  أنه  على   التوافق  حول  رأينا  تقدم  والتي  أقوى،  هيكلية  لممارسات  اختيارية  توصيات  المبادئ  تقدم

 . العائدات استخدام كيفية ووضوح

 

  ومبادئ، الخضراء السندات ومبادئ  ،االجتماعية القروض ومبادئ، االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق ✔

  . االستدامة  سندات  إرشادات وثيقة، والخضراء القروض

 

 درجة االلتزامات
 

 

  يعادل   مبلغ  باستخدام  الراجحي  مصرف  يلتزم.  الصلة  ذات  المبادئ  مع  متوافق  الراجحي  مصرف  لدى  العائدات  اللتزامات  العام  االستخدام  نرى أن

 االجتماعية  أوو/  الخضراء  لمشاريعا   تمويل  إعادة   أو /و  لتمويل   به  الخاص  المستدام  التمويل  عمل  إطار  بموجب  الصادرة  األدوات  عائدات  صافي 

 .الصلة ذات للمبادئ واالجتماعية البيئة لمشاريعا فئات مع يتوافق بما المؤهلة

 

  المواصالت   مشاريع(  3)و  الطاقة،  كفاءة (  2)و  متجددة،  مصادر   من   الطاقة  وتخزين   ونقل  إنتاج(  1: )مؤهلة  بيئية  فئات  سبع   العمل  إطار   يسرد

  التلوث   الحد من (  5)و  الصحي،  الصرف   ومياه   المياه   إدارة (  4)و  بها،  المرتبطة  التحتية  والبنية  الكربون   منخفضة  بالمركبات  المرتبطة  ةالنظيف

كز   ذلك  في   بما  الخضراء  المباني (  6)و  عليه،  والسيطرة    على  للحفاظ  األراضي  واستخدام   الطبيعية  للموارد  المستدامة  اإلدارة (  7)و  البيانات،  مرا

 : أن نالحظ .مستدامة غابات

  أو  الحيوي  بالوقود  المرتبطة  المؤهلة  لمشاريعبا  الُمْصدر  التزم.  الحيوية  والكتلة  الحيوي  الوقود  على   تحتوي  المتجددة   الطاقة  مصادر −

 . الغذاء إنتاج تزاحم  أو الحالية األرضية الكربون مجمعات تستنفد لن  التي النفايات مصادر على   مقصورة  لتكون الحيوية الكتلة

  القديم   الجيل  اتصاالت  شبكات  ترقية  ذلك  في  بما  مختلفة،  قطاعات  في   االنبعاثات   تقلل  التي  لمشاريعا  الطاقة  كفاءة   فئة  تشمل  −

(G3/G4  ) إلى   (G5)  .بدالً من  الحالية  القديم  الجيل  شبكات  استبدالمن خالل    المؤهلة  تاالتصاال  شبكات  مشاريع  بتقييد  الُمْصدر  التزم  

 .البيئية الفوائد من  توفر مستوى معيناً  نظرنا وجهة  من  والذي  ،الجديدة  الشبكات توسيع

  المرتبطة   غير  والتخزين   التجميع  مشاريع  ذلك  في   بما  الخطرة،  غير  النفايات  معالجة  على   عليه  والسيطرة   التلوث  الحد من   فئة  تقتصر −

 . النفايات مكبات بأنشطة

 

ً   العمل  إطار   يسرد   بالفائدة  تعود  ومشاريع  السكان  من   ومحددة   مستهدفة  فئة  على   بالنفع  تعود  مشاريع  تغطي   مؤهلة  اجتماعية  فئات  ثالث  أيضا

  فئات   مع  وتتوافق  الحكومية  المبادرات  مع  السكان  من   ومحددة   مستهدفة  فئة  على  بالفائدة   تعود  التي  مشاريعال  تتماشى.  السكان  عامة  على 

 الصحية  الرعاية  مرافق  توسيع  أو  بناء  السكان  عامة  على  بالنفع  تعود  التي  لمشاريعا  تشمل.  معقولة  بأسعار  السكن   وتوفير  العمل  فرص  خلق

 .المدعومة أو المجانية العامة يةوالتعليم

 

 بأنها   نرى  والتي  التمويل،  إعادة   مقابل   التمويل  حصة   عن   وبالكشف   تمويلها  المعاد  للمشاريع  سنوات   ثالث  مدتها  مراجعة  بفترة   درالُمْص   التزم

.  األقل  على   واحد  اجتماعي  أو  بيئي  هدف   في   تساهم  المؤهلة  المشاريع  جميع  بأن  نرى  أخيراً،.  العائدات  استخدام  ممارسات  شفافية  في   تساهم

 . لمشاريعا من فئة لكل المقصود االستدامة هدف أفضل  بشكل يحدد أن العمل  إلطار يمكن  ذلك، ومع

 

 عملية تقييم واختيار المشروع 

 نأخذ   فإننا  وتقييمه،  المشروع  الختيار  لعمليتنا  بالنسبة.  متقدم  أو  قوي  أو  متوافق  أنه  على   التوافق  حول  رأينا  تقدم  والتي  أقوى،  هيكلية  لممارسات  اختيارية  توصيات  المبادئ  تقدم

 .المستدام التمويل تا وأد  عائدات من   للتمويل المؤهلة لمشاريعا واختيار لتقييم المستخدمة العملية ووضوح التزامات االعتبار في 

 

  ومبادئ، الخضراء السندات ومبادئ  ،االجتماعية القروض ومبادئ ،االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق ✔

  . االستدامة  سندات  إرشادات ثيقةو و ،الخضراء القروض

 

 االلتزاماتدرجة 
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 . الصلة ذات  المبادئ مع متوافقة التقييم  والتزامات  المشروع الختيار الراجحي لمصرف الشاملة  العملية أن نرى

 

بوضوح   العمل  إطار   يتم   لن   والتي  المستثناة،  بالمشاريع  قائمة  تزويد  خالل  من   ذلك  في   بما  المؤهلة،  المشاريع  واختيار  تحديد  عمليةيحدد 

 الصراع،   مناطق  في   المعادن  استخراج  ومن   النووية،  الطاقة  وتوليد  األحفوري،  الوقود  من  إيراداتها  معظم  تأتي   التي  المشاريع)  لها  عائدات  تخصيص

 (. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع  تتوافق ال التي المصادر من  غيرها أو والغاز النفط  أو/و  والتعدين  واألسلحة،

 

  تم  التي  األهلية  لمعايير  وفقاً )  وتقييم  اقتراح  عن   المسؤولة  الهيئة  على أنها  المصرف  في   المستدام  التمويل  عمل  مجموعة  العمل  إطار  فعر  يُ 

 المستدام   التمويل  عمل  مجموعة  ضمن تس  ذلك،  على   عالوة .  إيجابي   بشكل  إليها  ننظر  والتي  للتمويل،  المؤهلة  المشاريع  واختيار(  عنها  الكشف 

كثر  معلومات  العمل  إطار  يتضمن   ال  ذلك،  مع.  واالجتماعية  البيئية  المخاطر  إدارة   منظور  من   المؤهلة  المشاريع  لجميع  تقييم  إجراء  عملية   حول  أ

 .العملية  شفافية  تحسين   توفرت إن شأنها من   والتي المحددة، المخاطر إدارة 

 

  للشركات،   االجتماعية  والمسؤولية  المالية،  اإلدارة   أقسام  عن   ممثلين   السنة،  في   مرتين   ستجتمع  التي  المستدام،  التمويل  عمل  مجموعة  تضم

 لدى (  المالية  الخدمات  وأنشطة  العقارات )  واألفراد  ،(والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  المهيكل  التمويل)  والشركات   والمخاطر،  والخزانة،

 . صحيح  بشكل  وإدارتها المخاطر وتحديد  المعايير  اتباع لضمان المناسبة المهارات مجموعات يدعم هذا أن نعتقد . المصرف 

 

 التي   المحلية  والبرامج  الحكومية  التعريفات  مع   يتماشى  بما  األهلية  معايير   عن  العمل  إطار   ُيفصح  المؤهلة،  االجتماعية  المشاريع  لفئات   بالنسبة

ً   إيجابي   بشكل  ننظر.  لإلطار   قوة   نقطة  تشكل  بأنها  نرى  والتي  الحكومة،  ترعاها  فئات   لبعض  المصرف  لدى  فة بوضوحالُمعر    األهلية  لمعايير  أيضا

 والمباني   النظيف   والنقل  األراضي  واستخدام   الحية  الطبيعية  للموارد  بيئياً   المستدامة  باإلدارة   المرتبطة  تلك  ذلك  في  بما  الخضراء،  لمشاريعا

 بتلك   المرتبطة  الفوائد  من  تقلل  قد  والتي  السوق،  على   قائمة  تصنيفات  أو  واضحة  اً حدود  المشاريع  فئات  جميع  تتضمن  ال  ذلك،  مع.  الخضراء

 . نظرنا ، من وجهةالمشاريع

 

 دارة العائداتإ

  األموال  أن   بضمان  الوثائق  في   الُمْصدر  التزام  وضوح  مدى   على   التوافق  رأي  يركز.  التمويلطوال فترة    المستدام  التمويل  من   للعائدات   الُمْصدر  إدارة   عن   اإلفصاح  المبادئ   تتطلب

 . المستدام التمويل فترة  طوال المؤهلة االستدامة لمشاريع مخصصة ستظل ُجمعت التي

 

  ومبادئ ،الخضراء السندات ومبادئ  ،االجتماعية القروض ومبادئ ،االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق ✔

 . االستدامة  سندات  إرشادات ثيقة، وو الخضراء القروض
 

 

 

 . الصلة  ذات  المبادئ مع ةمتوافق للعائدات  الراجحي مصرف  إدارة  أن نرى

  عائدات   لتخصيص  المستدام  التمويل  سجل  باستخدام  العمل  إطار   بموجب  الصادرة   األدوات  عائدات   جميع  بمتابعة   الراجحي  مصرف  التزم

 :للشفافية متقدمة ممارسة بأنها  نرى والتي السجل، إلى  تضاف لكي   بوضوح المعلومات بإيصال العمل إطار يقوم.  المؤهلة للمشاريع  خصصتُ 

والتوزيعات    العائدات،  ومبلغ  االستحقاق،  وتاريخ  التسعيرة   ذلك  في   بما  الصلة،   ذات  والمعلومات(  قرض  سندات،  صكوك،)  األداة   نوع −

 . الدولي  المالية األوراق تعريف  ورقم ،الدورية

تم    الذي   المبلغ   ذلك  في   بما   حولها،  الرئيسية  والمعلومات  وصفها  مع  المؤهلة  المشاريع ب  قائمة  إلى   باإلضافة  المؤهلة،  المشاريع   فئات −

 . صرفه

 . المخصصة غير  العائدات مقدار −

 

  واستبدال   األدوات  فترة  طوال   المشاريع  أهلية  استمرار  لضمان  المؤهلة  األصول  مجموعة  بمراقبة  المستدام  التمويل  عمل  مجموعة  ستقوم

ً   الُمْصدر  التزم  كما.  مؤهلة  جديدة   مستدامة  مشاريعب  المعايير  تستوف  األدوات التي لم    لسياسة   وفقاً   مخصصة  غير  عائدات  أي  باستثمار  أيضا

 . النقد يكافئ  ما أو النقد في  استثمارات  تشمل والتي للمصرف، المعيارية السيولة
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 ريراالتق إعداد 

  للُمْصدر  االستدامة  أداء  تحديثات   خطط االعتبار  في  نأخذ.  متقدم أو  قوي  أو  متوافق  أنه على   لدينا  اإلفصاح رأي  تقدم   والتي أقوى،  إفصاح  لممارسات  اختيارية  توصيات  المبادئ  تقدم

 . اإلصدار بعد ما  تقارير بإعداد التزامات أي ذلك   في  بما مخصص، تمويل أي  طوال فترة  الممولة مشاريعلل  االستدامة أداء أو العامة، لألغراض  للتمويل

 

  ومبادئ ،الخضراء السندات ومبادئ ، االجتماعية القروض ومبادئ ،االجتماعية السندات مبادئ من  الجزء هذا مع  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يتوافق ✔

 . االستدامة  سندات  إرشادات وثيقة، والخضراء القروض
 

 

 

 درجة اإلفصاح 
 

 

 . الصلة  ذات المبادئ مع متوافقة الراجحي مصرف لدى  التقارير إعداد  في   العامة الممارسات نرى أن

 

  األدوات   جميع  تسوية  من   االنتهاء  حتى  أو  بالكامل،  العائدات  صافي   تخصيص  يتم  حتى  السنوية  واألثر  التخصيص  تقارير  بنشر  الُمْصدر  يلتزم

 الموقع   ذلك   في   بما  ، المشاريع  هذه   تفاصيل  أمكن   وحيثما  المؤهلة،  المستدامة  المشاريع ب  قائمة  على   التخصيص  تقرير  سيشتمل.  المستحقة

  ومقدار   التمويل،  إعادة   مقابل  للتمويل  المستخدمة  العائدات  وتفاصيل  ،المشاريع  من   فئة  لكل  المخصصة  العائدات  ومقدار  المخصص،  والمبلغ

 . المخصصة غير العائدات

 

 والمتوقعة (  التشغيلية  مشاريعلل)  الفعلية   واالجتماعية  البيئية  المنافع  عن   البيانات،  توافر  حال  في   معلومات،  تقديم  أيضاً   المصرف   يعتزم

ً   المولدة   المتجددة   الطاقة  حجم  ذلك  في   بما  المؤهلة،  المستدامة  لمشاريعل(  البيانات  توفر  عدم  حالة  في   أو  المتعثرة   المشاريع)   المشاريع   في   سنويا

كسيد  ثاني   مكافئ   من  طنانأب  تجنبها  تم  التي  الحراري  االحتباس  لغازات  السنوية  االنبعاثاتحجم  و  ساعة،/الجيجاوات  أو  بالميغاواط  الكربون،  أ

 األثر  مؤشرات  تطور  مستوى  أن  نعتقد.  المدعوم  اإلسكان  من  المستفيدة   العائالت  أو /و  األفراد  وعدد  توفيرها،  تم   التي   المياه  نسبة  أو  وكمية

 . البداية مرحلة  في  يزال ما االجتماعي التمويل سوق  يبين أن ولكنه ما، نوعاً  محدود االجتماعي

 

  فضالً   به،  الخاصة  التقارير  مقاييس  في  المستخدمة  الرئيسية  واالفتراضات  الحساب  طرق  عن   باإلفصاح  الراجحي  مصرف  التزام  إلى   بإيجابية  ننظر

  معايير  مع   األموال   تخصيص  توافق  بتقييم  يقوم  خارجي  مراجع  إشراك  الُمْصدر  يعتزم  أخيراً،.  األثر  لتقارير  المنسق  العمل  إطار  اتباع  في   نيته  عن 

 . العمل إطار
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 ألهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  التخطيط
 . 2030 عام بحلول المستدامة التنمية لتحقيق أعمال جدول ،2015 عام في   المتحدة  األمم وضعتها  التي المستدامة، التنمية أهداف تشكل

 

 رأس   لسوق  الدولي   االتحاد  تخطيط  بأن  نقر.  التقرير   من   الجزء  لهذا  المال  رأس  لسوق  الدولي   باالتحاد  الخاص  المستدامة  التنمية  أهداف  تخطيط  نستخدم

 أهداف ب  لربطها  حدة   على   مشروع   فئة  كل  بمراجعة  يوصي  المال  رأس  لسوق  الدولي   االتحاد  وأن  المستدامة  التنمية  بأهداف  شاملة  قائمة  توفر  ال  المال

 . الصلة   ذات المستدامة التنمية

 

 : التالية المستدامة التنمية أهداف في  المساهمة إلى  الراجحي لمصرف  المستدام التمويل عمل إطار يهدف

 أهداف التنمية المستدامة األداء  قياس  مؤشر/استخدام العائدات

 المتجددة الطاقة

 

 

  وبأسعار نظيفة طاقة. 7

 *معقولة

 

 الطاقة  كفاءة

 

 

  وبأسعار نظيفة طاقة. 7

 *معقولة

 

 الصحي والصرف للمياه المستدامة اإلدارة

 

 

  والنظافة النظيفة المياه. 6

 * الصحية

 

 عليه  والسيطرة التلوث  الحد من
 

 

 واإلنتاج االستهالك .12

 *المسؤوالن

 

 الحية الطبيعية للموارد بيئياً  المستدامة اإلدارة

 األراضي واستخدام

 

 

 *البر   في  الحياة. 15

 

  نظيفة مواصالت

  ومجتمعات مدن . 11

 *مستدامة محلية
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 المباني الخضراء

 

 

  ومجتمعات مدن.  11

 *مستدامة محلية

 

 الميسر  اإلسكان

 

 

  ومجتمعات مدن.  11

 *مستدامة محلية

 

 األساسية  الخدمات على الحصول

  

 

 *الجيد . التعليم4 . الصحة الجيدة والرفاه*3

  

 لمنع  المصممة والبرامج العمل، فرص خلق

 األزمات عن الناجمة البطالة من التخفيف  أو/و

 .واالقتصادية االجتماعية

 

 

 ونمو  الالئق العمل. 8

 *االقتصاد

 

 .المال رأس لسوق  الدولي االتحاد بخرائط هذه المستدامة التنمية بأهداف المؤهلة المشروع فئات ترتبط *

 

 . أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط.والسائدة دوماً  لهذا التقرير هي باللغة اإلنجليزية، وهي تمث ل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني النسخة الرسمية 

The official version of this report is in English, which represents the only version of legal effect and must always prevail. The translation has been produced for convenience only. 
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  شركة  تتلقى  قد(. المنتج)  المستدام  التمويل  آراء  منتج  تقديم  مقابل  عمولة  على "(  بي   آند  إس"  مجتمعة)  لها  التابعة  الشركات  أو"  المحدودة  المالية  للخدمات  بورز  آند  ستاندرد"  شركة  تحصل

 .الُمْصدر هو المنتج مشتري يكون وقد. المنتج يغطيها  التي المعامالت إصدار جهة تصنيف  عن أو المنتج يغطيها  التي المعامالت تصنيف عن عمولة أيضاً " بي  آند إس"

  

 مشاريع  أي  إنجاز  احتمالية   إلى  ضمناً   يشير  أو  يذكر  أو  االعتبار  في   المنتج  يأخذ  ال.  االئتمانية  تصنيفاتنا  تحديد  عند  به  يؤخذ  أو  االئتمان  جودة  االعتبار  في   يأخذ  وال  ائتمانياً،  تصنيفاً   المنتج  يعتبر  ال

  التمويلي  إطار  أو/و  تمويل  معاملة  سمات  المستقل  الطرف  آراء  تراعي  .المعامالت  وتقييم  المستقل  الطرف   آراء  على   المنتح  يشتمل.  مقترح  تمويل  على  الحصول   إتمام  أو  معين  تمويل  يغطيها

 المستقل   الطرف  آراء  تتناولها  التي  بالمبادئ  قائمة  على   للحصول.  أخرى  أطراف  قبل  من  تنشر  التي   المستدام  للتمويل  محددة"(  المبادئ)"  وإرشادات  مبادئ  بعض  مع  التوافق  حول  رأياً   وتقدم

  مشاريع لل  المحتملة  النسبية  البيئية  للمنفعة  تقييمنا  يعكس  رأياً   المعاملة  تقييمات  تقدم.  www.spglobal.com:  اإللكتروني   الموقع  على   التحليلي   والملحق  التحليلي   النهج  على   االطالع  يرجى  لدينا،

  يخضع   وال  ونشره،  المنتج  إعداد  وقت  في   إلينا  المقدمة  المعلومات  يعكس  زمنية  نقطة  في   تقييم  هو  المنتج.  شهادة  وال   تحقق  وثيقة  وليس  رأي  عن  بياناً   المنتج  يعتبر.  المرونة  مشاريع  أو  الممولة

ً  المنتج هذا يعتبر ال. للمراقبة  .كذلك يكون أن به  يقصد وال بحثياً  تقريرا

 

المنتج ومخرجات المنتج ليست مشورة استثمارية أو توصيات "إس آند بي"، وأي آراء تنعكس في  شركة  التي تصدرها    االئتماني   وقرارات إقرار التصنيف  التصنيفات االئتمانية واآلراء والتحليالت 

أو بيع أي ورقة مالية، أو مصادقة  ،  أو التماس عرض لشراء  ،بيعأو    ، أو عرض شراء  ،بشأن قرارات االئتمان أو توصيات لشراء أي أوراق مالية أو االحتفاظ بها أو بيعها أو التخاذ أي قرارات استثمارية

عليها في عملية التصنيف االئتماني. ال يأخذ المنتج وأي   اعتمدلية، أو إقرار على دقة أي بيانات أو استنتاجات مقدمة في المنتج، أو تحقق مستقل من أي معلومات  على مالءمة أي ورقة ما

تعتبر مخرجات  لمستخدمين االعتماد عليه التخاذ أي قرارات استثمارية. ال  أو احتياجاته أو وسائله، وال ينبغي ل  ،أو وضعه المالي  ،مرتبطة به في االعتبار األهداف المالية ألي مستخدم  جوانب

مستقلة    احترافيةمستخدمين الحصول على مشورة  المنتج بديالً عن حكم المستخدم ورؤيته المستقالن. ال تعتبر مخرجات المنتج مشورة مالية أو ضريبية أو قانونية احترافية، ويجب على ال

 مون ضرورياً. وفقا لما يراه المستخد

 

التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات لم تقم ب"إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن االعتماد عليها من وجهة نظرها، إال أنها  شركة  وفيما قامت  

 تلقتها.

 

)المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي"( دقة، الشركة  ، أو عمالء  لدى الشركة  ، أو المساهمون، أو الموظفونالعاملون، وكذلك المديرون، أو  آخر"إس آند بي" وال أي مزود    شركةوال تضمن  

استخدام معلومات   ، أو توافر المنتج. وال يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو )إهمال أو غيره(، بصرف النظر عن السبب، تجاه اعتماد توقيتحسن  أو شمولية، أو  

، اً أطراف إس آند بي" أي تعهد أو ضمان" اس "كما هو". ال تقدم  المنتج، أو تجاه أمن وحفظ المعلومات المرسلة عبر اإلنترنت، أو تجاه دقة المعلومات في المنتج. ويتم تقديم المنتج على أس

أو المالءمة ألي غرض معين يتعلق بالمنتج أو بأمان الموقع   ،أو قابلية التسويق  ،أو اإلنجاز،  توقيتال  حسن  أو  ،أو النتائج  ،صريحاً أو ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة

أو إصدارات فيما يتعلق بذلك.    ،أو تحديثات  ،أو القيام أي تصحيحات  ،أو تحديثه  ،صول للمنتح من خالله. ال يتحمل أطراف "إس آند بي" أي مسؤولية للحفاظ على المنتجاإللكتروني الذي تم الو 

 أو االنقطاعات في تسليمه.   ،أو السهو ،و التأخيرأ ،أو إنجاز المنتج ،توقيت وموثوقية وأداء واستمرار توافرحسن ال يتحمل أطراف "إس آند بي" أي مسؤولية عن دقة و

 

نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر )بما في ذلك    إلى الحد الذي يسمح به القانون، ال يتحمل أطراف "إس آند بي" بأي شكل من األشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو

، أو الخسائر الناجمة عن اإلهمال، أو فقدان البيانات، أو تكلفة المواد البديلة، أو تكلفة رأس المال، أو  البديلة  الدخل، أو خسارة األرباح، أو تكاليف الفرصعلى سبيل المثال ال الحصر، خسارة  

، أو الالحقة ذات الصلة بأي استخدام المنتج حتى في حال تمت اإلشارة إلى  مطالبات من أي طرف آخر( المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة

 إمكانية وقوع مثل هذه األضرار.  

 

ية نشاطاتها "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقاللية وموضوع  شركة"إس آند بي" على الفصل بين األنشطة التجارية والتحليلية. تقوم  شركة  تحافظ  

"إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية   شركة"إس آند بي" تتوافر لديها معلومات ال تتوافر لدى وحدات أخرى. وتت بع  شركة  ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال  

 بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.  

 

تشكل تصنيفاً    الفقط: إن أي من "آراء التمويل المستدام" أو "التقييم" التي تصدرها وكالة »إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية«: )أ(    الشعبية  الصين  مهوريةلج  الرئيسي  البرألغراض  

 الصين  لجمهورية  الرئيسي  البر  معمول بها في صلة    ذات  هو مطلوب بموجب أي قوانين أو لوائح لما    وفقاً التمويل المستدام أو شهادة أو تقييماً  عمل  ائتمانياً أو تصنيفاً، أو تحققاً من إطار  

ذات   الشعبية  الصين  لجمهورية  الرئيسي  البربه بموجب قوانين أو لوائح    مصرحألي غرض غير    الشعبية  الصين  لجمهورية  الرئيسي  البرغير مخصصة لالستخدام داخل  هي  ، و)ب(  الشعبية

 باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان. الشعبية الصين لجمهورية الرئيسي البر يشير إلى الصلة. لغرض هذا القسم، البر الرئيسي لجمهورية الصين الشعبية
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