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 املسؤولية االجتماعية سياسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمهيد : 

 من دعائم ا�حياة املجتمعية الضرور�ة، ف�ي سبيل التقدم 
ً
الفردي واالجتما��، بل إن القيمة ا�حقيقية �عد املسؤولية االجتماعية واحدة

شر�ات الاالل��ام املستمر من قبل  فاملسؤولية االجتماعية ��  .سؤولية تجاه نفسھ وتجاه اآلخر�نللفرد �� مجتمعھ تقاس بمدى تحملھ امل

تمع للقوى العاملة وعائال��م،واملجؤسسات باملساهمة �� تحقيق التنمية االقتصادية والعمل ع�� تحس�ن نوعية الظروف املعيشية املو 

 للمساهمة �� تنمية وتطو�ر املجتمع .حيث أن ر�� ف .املح�� واملجتمع ك�ل
ً
 أخالقيا

ً
 بل ال��اما

ً
 خ��يا

ً
املسؤولية االجتماعية ليست عمال

االح��ام االل��ام والتضامن و املجتمعات يقاس بمدى نمو األفراد ون�جهم االجتما�� ومدى إحساسهم بتلك املسؤولية ال�ي تفرض التعاون و 

  وا�حب وحسن املعاملة واملشار�ات ا�جادة

دعم جميع أفراد املجتمع ألهدافها ورسال��ا التنمو�ة واالع��اف بوجودها، املسؤولية االجتماعية يضمن لها  قيام الشركة بدورها تجاهو 

خدمة املجتمع  واملساعدة �� عملية التنمية االجتماعية  ، وتتب�ي حيث تؤمن الشركة بأهمية املساهمة �� واملساهمة �� إنجاح أهدافها ، 

 وواجبات ع�� ابنائھ سواء �ا
ً
وا نالشركة رسالة اجتماعية ترمي ا�� أثراء  إسهاما��ا  ��  خدمة املجتمع  الدراكها أن لهذا املجمتع حقوقا

 او شر�ات ،
ً
  -وقد تحقق ذلك من خالل عدة قنوات وفق ما ي�� : افرادا

 .املساهمة �� سّد احتياجات املجتمع �� مجال التوظيف والتعليم والتدر�ب   .١

 خلق فرص عمل جديدة من خالل ال��امج  والدورات التدر�بية  ال�ي تقدمها الشركة البناء هذا املجتمع  ،   .٢

 .  ومهار��ممن العامل�ن لد��ا لتطو�رهم ورفع كفائ��م الشركة  من ال��امج التدر�بية البناء تقديم الكث��  .٣

 .  التاحة الفرصة لالستقرار الوظيفي لهم توف�� بيئة عمل أمنة ومستقرة �جميع العامل�ن بمختلف فروع الشركة .٤

عمل مالئم لهم  ع�� التاحة الفرصة ل�خرج�ن من أبناء هذا الوطن �� ا�حصول  الوظائف لد��اتحقيق أع�� النسب لسعودة  .٥

 تطو�ر  لالرتقاء ��م ا�� اع�� املستو�ات الوظيفية .     ودعمهم بال��امج ا�خاصة بالتدر�ب وال

 . هليـة ال خيـر�ة وأا�ـؤسسـات امل�جمعيات و للعديد من ا تواصلامل دعمال  .٦
 

 ع�� ال��امها بثالثة معاي�� بدورها �� املسؤولية االجتماعية أ نجاح قيام الشركة فإنولذلك 
ً
 ��: و رئيسية  عتمد أساسا

 االح��ام واملسؤولية، بمع�ى اح��ام الشركة للبيئة الداخلية (العامل�ن)، والبيئة ا�خارجية (أفراد املجتمع).  .١

 دعم املجتمع ومساندتھ. .٢

 .  البيئة حماية البيئة، من حيث االل��ام بتوافق املنتج الذي تقدمھ الشركة للمجتمع مع .٣
 

وتواصل الشركة جهودها �� تب�ي وتنفيذ العديد من برامج خدمة املجتمع ال�ي تأ�ي متفقة مع رسالة الشركة وقيمها، و�عكس ال��امها 

ة إدارة خاصو  برامج وسياساتوضع املطلق �� تحس�ن الظروف االجتماعية واملعيشية للفئات املحتاجة وتوف�� احتياجا��ا من خالل 

، و�عمل ع�� تأسيس عالقات متينة مع شرائح املجتمع �سهم �� دفع �� املجتمع  ة هدفها مساعدة أك�� شر�حة ممكنةباملسؤولية االجتماعي

يس سع��ا إلحداث فارق كب��، لوالسياسات هو و�كمن الدافع وراء تب�ي الشركة لهذه ال��امج   �جلة التنمية الشاملة �� هذا الوطن الغا��.

  ما من خالل ��جيع وتمك�ن أبناء و�نات الوطن من توظيف مهارا��م وخ��ا��م �� تطو�ر مجتمعهم.فقط ع�� تقديم املساعدة وإن
 

 
ً
 ع�� توصية من مجلس إدارة الشركة ع��  م ٢٢/١١/٢٠١٧بتار�خ ع�� ما تقدم فقد وافقت ا�جمعية العامة للمساهم�ن  وتأكيدا

َ
بناءا

لدعم برامج املسؤولية االجتماعية وذلك بما يتوافق مع نظام الشركة االسا��ي  م��انية سنو�ة للمسؤولية االجتماعية لتخصيصهاتخصيص 

 واالنظمة والقوان�ن ذات العالقة . 



 

Page 4 of 7 
 

 
 

 وأهمي��ا مفهوم املسؤولية االجتماعية   :األو�� املادة

مصـا�ح العـامل�ن �� متعـددة لك��ـا م��ابطـة تتمثـل التوازن بـ�ن أطـراف  تحقيق �� الشركة مساهمة �� االجتماعية املسؤولية مفهوم يتمثل

 �شاطها، مجال �� التنافسية م�ان��ا لتعزز  وأخالقية، دينية بدوافع بمسؤولية التصرف مع ،واملجتمع  ا�خارجيـة والبيئـةومساهم��ا ف��ـا 

ع��  العمل خالل من وذلك خاص، بوجھ بالشركة وللعامل�ن عام بوجھ للمجتمع املستدامة التنمية بتحقيق الشركة تل��م هذا املنطلق ومن

 تخفيض مستو�ات �� واملساهمة ك�ل، املجتمع إ�� إضافة وعائال��م، العاملة للقوى  واالقتصادية واالجتماعية املعيشية الظروف تحس�ن

 .املتاحة ملوارده األمثل واالستغالل املجتمع، �� البطالة

وتأسيسا ع�� ذلك فإن مفتاح نجاح و نمو الشر�ات واملؤسسات االقتصادية يمكن ر�طھ بمدى أهمية وإدراك املسؤولية االجتماعية 

اإل�سانية السامية ، �الت�افل واإلحساس بالوطنية تجاه �ل ما لـھ عالقة بالشركة سواء �ان االخالقية و املرتبطـة �عدد من القيم واملعاي�� 

 
ً
 ، اهممس،  موظفا

ً
 ، عميال

ً
�� فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية الضم��ية  الشركةفرد من املجتمـع ،... ولهذا فإنھ م�ى ما زادت ا

 .  ور�� الشركة �� الوطن مما يز�د من ر�حي��ا وسمع��ا  زادت عملية تطور وازدهار 
 

 السياسة من الهدف  :الثانية املادة

 :ي�� ما تحقيق إ�� الشركة لدى االجتماعية املسؤولية سياسة ��دف

 ك�ل.واملجتمع  الشركة ع�� بالنفع �عود املدى �عيد �استثمار االجتماعية املسئولية تطبيق بحسن املتمثلة الدولية باملعاي�� االل��ام .١

 .خاص بوجھ بالشركة وللعامل�ن عام بوجھ للمجتمع املستدامة التنمية تحقيق .٢

 . لتحقيقها املجتمع �س�� ال�ي واألهداف الشركة أهداف ب�ن التوازن  تحقيق .٣

 .عل��ا وا�حفاظ البشر�ة مواردها وتطو�ر و�عي�ن استقطاب �� الشركة تمك�ن .٤

  والعمالء املوظف�ن والء ز�ادة .٥
ً
 .االجتماعية باملسئولية املهتمة الشر�ات لتفضيل العمالء توجھ ظل �� خصوصا

 .البيئية وا�خدمات الطبيعية املوارد استدامة �عز�ز طر�ق عن الطو�ل املدى ع�� الشركة حيو�ة �� املساهمة .٦
 

 العامة السياسة  :الثالثة املادة
 

 للشر�ات واعتماد االجتماعية املسؤولية ممارسات أفضل طليعة �� الشركة تكون  بأن التنفيذية لإلدارة توج��اتھإدارة الشركة  جلسم أصدر

 الشركة من اس��اتيجية أسا��ي جزء �� ا�جوانب هذه بأن منھ اقتناعا املصا�ح، أ�حاب مع تصرفا��ا جميع �� �واألخال� امل�ي السلوك

  املسؤولية االجتماعية كون  عن النظر بصرف التنافسية، القدرة لتحس�ن املتم��ة
ً
  .الشركة وأهداف لتحقيق مص�حة أساسيا عنصرا

 :ما ي��  ع�� العمل �� للشركة االجتماعية املسئولية سياسة ترتكزو 

 .والتقاليد العادات واح��ام والتعليمات واللوائح األنظمة بھ تقت��ي ما وفق أخالقًيا بالتصرف الشركة قبل من املستمر االل��ام .١

 :ي�� ما خالل من البيئة ع�� وا�حفاظ واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق �� املستدامة املساهمة .٢

 . ومهارا��م املهنية قدرا��ملتحس�ن والتأهلية من خالل وضع ال��امج التدر�بية  الفنية قدرا��م وتنمية بالشركة  العامل�ن رعاية •

  وتدر���م وتأهيلهم لتسهيل حصولهم ع�� الوظائف بمختلف املؤسسات والشر�ات الوطنية . ا�خر�ج�ن من ابناء الوطن  رعاية •

 .املجتمع شرائح لدي البيئي و�شر الو�� الطبيعية للموارد والعادل األمثل واالستخدام التلوث من ا�حد طر�ق عن البيئة حماية •

 

 

 
 



 

Page 5 of 7 
 

 

 السياسة تطبيق نطاق  :الرا�عة املادة

 العامل�ن وجميع الشركة، �شاط من املباشر�ن واملستفيدين املصا�ح أ�حاب من الشركة �� املساهم�ن ع�� السياسة ههذ أح�ام �سري 

 .والرسمية ا�حكومية وا�جهات املحيطھ والبيئة املح�� واملجتمع واملوردين والعمالء بالشركة،
 

 املصا�ح أ�حاب تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية  :ا�خامسة املادة

 مع ال يتعارض بما تقديمها توقيت مراعاة مع املصداقية، ذات والدقيقة، الوا�حة، باملعلومات املعنية واألطراف األفراد �افة تزو�د  .١

 .عل��ا املتعارف املهنية والقواعد األنظمة

 .العالقة ذات التقار�ر ع�� توثيقها ع�� والعمل وشفافية، بن�اهة ا�حوكمة ممارسات �افة بتطبيق االل��ام .٢

  وأفراد مجتمع، وعمالء، وموردين، وموظف�ن، مستثمر�ن، من املستفيدة والفئات املص�حة، ذات األطراف �افة إشراك ع�� العمل .٣
ً
 كال

 .ودارسات عمل، و�رامج قرارات، من يخصھ فيما

 هذه األنظمة تطبيق �� واالستمرار�ة االل��ام وضمان املصا�ح أ�حاب مع العالقة تحكم ال�ي واإلجراءات اإلشرافية األنظمة بيان .٤

 .واإلجراءات

  العمل .٥
ً
  وفقا

ً
 املعلومات ا�جوهر�ة عن باإلفصاح وال��امها واللوائح ولألنظمة لتعهدا��ا الشركة اح��ام تضمن ال�ي ال�املة الشفافية ملبدا

  املصا�ح وأ�حاب للمساهم�ن
ً
 .السوق املالية  هيئة و�عليمات لوائح وحسب بالشركة ا�خاصة اإلفصاح لسياسة وفقا

 

 املوظف�ن تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية  :السادسة املادة

يخل  ال و�ما وذو��م املوظف�ن ورفاهية �حة مستوى  تحس�ن �� �سهم بحيث املهام، ألداء ومحفزة أمنة عمل بيئة تأم�ن ع�� العمل .١

 .أسرهم تجاه بال��اما��م

 أو �سفيٍھ، ومن غ�� وتقدير، اح��ام ب�ل ال��ا واإلصغاء عل��ا، املتعارف السلوكية بالقواعد املنضبطة واآلراء األف�ار إبداء حر�ة ��جيع .٢

 .تحق��

 ومهارا��م املهنية قدرا��م تحس�ن �� �سهم بحيث وتطو�ر�ة، تدر�بية برامج �� لالنخراط تمي�� دون  املوظف�ن �افة ��جيع ع�� العمل .٣

 .والذاتية

 .املش��ك والنجاح املسؤولية من أسس ع�� املوظف�ن مع العالقة تأكيد ع�� العمل .٤

 .�خصية أو عرقية، العتبارات بي��م التفر�ق وعدم املوظف�ن �افة ب�ن العدلالتعامل بمبدأ  .٥

 .للشركة املح�� املجتمع دعم �� �سهم أ�شطة �� لالنخراط مهما��م و�سهيل املوظف�ن �افة ��جيع .٦

 �� اململكة العر�ية السعودية .  ��ا املعمول  اللوائح والقواني�نو  األنظمة ب�افة واالل��ام  التقيد .٧

 

 املح�� . املجتمع تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية  :السا�عة املادة

 تتناسب مع املدى �عيدة تنمو�ة صبغة ذات ومبادرات مشاريع خالل من فيھ باالستثمار فيھ �عمل الذي املجتمع تجاه الشركة تل��م .١

 .املدى طو�لة أسس ع�� وذلك املجتمع مع أصال املبنية العالقة طبيعة

 أجل وذلك من والتنمو�ة، واالجتماعية ا�خ��ية للمؤسسات املباشر وغ�� املباشر، العون  أش�ال �افة تقديم ع�� املستطاع قدر العمل .٢

 .فيھ �عمل الذي املجتمع ألفراد املعي��ي املستوى  تحس�ن

 .من خالل ال��امج  والدورات التدر�بية  ال�ي تقدمها الشركة البناء هذا املجتمع  املجتمع ألفراد العمل فرص توف�� دعم �� اإلسهام .٣
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 البيئة تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية  :الثامنة املادة

 .ألعمالها ممارسة الشركة عن والناتجة املباشرة، وغ�� املباشرة والسلبية،  اإليجابية املحلية البيئة ع�� التأث��ات �افة تحديد ع�� العمل .١

 دوري �ش�لتوثيقها  مع البيئة، ع�� للمحافظة الدولية املعاي�� مع تتطابق مستمرة إيجابية ونتائج مستقبلية أهداف تحقيق ع�� العمل .٢

 .للشركة السنوي  التقر�ر �� تضمي��ا األقل ع�� أو االجتماعية، املسؤولية تقار�ر ضمن

 .   للبيئة الصديقة أو النظيفة التطبيقية وال��امج األساليب تطو�ر إ�� ��دف ال�ي املباشرة وغ�� املباشرة ا�جهود دعم �� اإلسهام .٣
 

 العمالء تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية  :التاسعة املادة

 وآمنة، صديقة منتجات وتقديم ،ع��ا  الصادق اإلعالنو  مناسبة و�أسعار عالية بجودةوا�خدمات  نتجات�افة امل تقديم �� تتمثل .١

  املستمر للمنتجات، بالتطو�ر واالل��ام ، املنتج �شأن إرشادات وا�حة تقديمو 

 تحس�ن �� �ساهم ال�ي االستبيانات العمالء وإجراء مع التواصل دوام للطرف�ن، املتبادلة املنفعة يحقق بما العمالء مع جيدة عالقة إقامة .٢

 . لهم املقدمة ا�خدمة
 

 املوردين تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية :العاشرة املادة

  املحلي�ن املوردين من بالشراء اإلم�ان قدر االل��ام .١
ً
 مش��كة من أسس ع�� وذلك واملتوسطة الصغ��ة املشاريع القتصاديات دعما

 .والنجاح املسؤولية

 .للمس��لك واملنتجات ا�خدمات مستوى  تحس�ن �غرض الشركة موردي �افة مع تواصل قنوات فتح ع�� العمل .٢

 .االجتماعية املسؤولية بمعاي�� الشركة موردي �افة إلزام ع�� اإلم�ان قدر العمل .٣

 .املوردة الشر�ات لدى االجتماعية املسؤولية برامج إنجاح �� لإلسهام وامل�ي التوعوي  الدعم أش�ال �افة تقديم .٤

 .للطرف�ن املثمر التعاون  سبل ومناقشة معهم االجتماعات الدور�ة وإجراء املوردين مع املستمر التواصل .٥
 

 املنافس�ن تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية :عشرة ا�حادية املادة

 .منافس بأي اإلضرار �عدم واالل��ام الن���ة، املنافسة بقواعد االل��ام .١

 .املنافس�ن بمصا�ح يخل ال و�ما املس��لك، مصا�ح مع يتعارض ال بما وا�خدمات املنتجات أفضل بتقديم االل��ام .٢

 التقديم للعروض، عند مشروعة غ�� تفضيلية م��ات ع�� ا�حصول  ��دف والرشوة الفساد أش�ال �افة ممارسة عن باالمتناع االل��ام .٣

 .املشاريع أو املنتجات �سليم أو

 مسؤوليات الشركة حساب ع�� تنافسية م��ات تحقيق اجل من اإلضرار عدم تقت��ي ال�ي املسؤولة املنافسة ممارسات ب�افة االل��ام .٤

 .املجتمع أو املنافس�ن، أو البيئة، أو املس��لك، تجاه

  ��ا املعمول  والقوان�ن والنظم التشريعات ب�افة االل��ام .٥
ً
 .الشركة ممارسات يخص فيما محليا

 .��ا املعمول  القوان�ن أو النظام بالضرورة عل��ا ينص ال قد وال�ي العمل، وقواعد بأخالقيات االل��ام .٦
 

 املساهم�ن تجاه االجتماعية الشركة مسؤولية :عشرة الثانية املادة

  .ممكن ر�ح أق��ى وتحقيق السهم قيمة �عظيم .١

 .تمي�� أي دون  من املساهم�ن مع العادل التعامل الشركة، أداء عن ال�افية املعلومات ع�� ا�حصول  �� ا�حق الشركة، أصول  حماية .٢

 . املساهم�ن جمعية طر�ق عن للشركة القرارات الهامة �� املساهم�ن إشراك املساهم�ن، ش�اوى  ومعا�جة تلقى  .٣

 .املساهم�ن ��م ال�ي للمعلومات واملنضبط العادل اإلفصاح  .٤
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 االجتماعية املسؤولية إدارة   :عشرة الثالثة املادة

اململكة،  التنمية �� مس��ة لتعز�ز بفعالية ة وال��امها الوط�ي باملساهمة �� خدمة وتلبية احتياجات املجتمع، والعملشركانطالقا من حرص الو 

 خاصة باملسؤولية االجتماعية إدارةمن خالل  وأ�شط��ا االجتماعية املسؤولية برامجة جهودها �� تب�ي وتنفيذ العديد من شركتواصل ال

ة شركال�ي تأ�ي متفقة مع رسالة الو . ��ا املحيطة والبيئة املجتمع تجاه الشركة وواجب املسؤولية االجتماعية بمفهوم ا�خاصة ا�خطط تقدم

 . وقيمها، و�عكس ال��امها املطلق �� تحس�ن الظروف االجتماعية واملعيشية للفئات املحتاجة وتوف�� احتياجا��ا 
 

 

 االجتماعية املسؤوليةمن إدارة  الهدف  -

 .بالشركة االجتماعية املسؤولية أ�شطة تر�� واس��اتيجيات خطط وضع .١

 .االجتماعية املسؤولية برامج تب�ي ع�� وح��م العمل �� وشر�ا��ا الشركة منتس�ي ��جيع .٢

 .بھ يحتذى كنموذج للشركة الناجحة االجتماعية املسؤولية برامج ع�� الضوء و�سليط التجارب نقل .٣

 .املجتمع �خدمة  )جديدة( ابت�ار�ة برامج وتب�ي اق��اح .٤

 .االجتماعية باملسؤولية املهتمة واملنظمات املصا�ح وأ�حاب املجتمع مع التواصل .٥

 .العمل �� وشر�ا��ا الشركة ملنتس�ي االجتماعية املسؤولية مجال �� استشار�ة خدمات تقديم .٦
 

 االجتماعية املسؤوليةإدارة مهام   -

 .وتقديم التوصيات �شأن تنوع برامج وأ�شطة املسؤولية االجتماعيةاإلشراف ع�� �افة أ�شطة املسؤولية االجتماعية داخل الشركة  .١

 تفعيل دور الشركة �� تب�ي سياسات ومبادرات املسؤولية االجتماعية نحو مساهم��ا وعمال��ا ومورد��ا وموظف��ا وأبناء الوطن . .٢

  . �اف� همكاإشر  و   وتثقيفهم وتوعي��م ف��ا العامل�ن إ�� الشركة تتبناها ال�ي االجتماعية املسؤولية أهداف عن اإلفصاح .٣

  الشركة بأ�شطة الصلة ذات الدور�ة التقار�ر �� االجتماعية املسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح .٤

   . االجتماعية املسؤولية مجال �� الشركة جهود إلظهار  فّعالة أداةك وأستخدامھ للشركة اإللك��و�ي ملوقعا تفعيل .٥

 مراجعة وأعتماد الت��عات ا�خ��ية املتصلة بأعمال املسؤولية االجتماعية .  .٦

 .الشركة لدعم احتياجا��ا ملعرفة االجتماعية املسؤولية و�شاطات برامج تر�� ال�ي ا�جهات مع التواصل .٧

 .��ا املحيطة والبيئة الشركة �� االجتماعية املسؤولية ثقافة و�شر لتحف�� برامج تب�ي .٨

 .التطو�� والعمل االجتماعية النشاطات �� بالشركة العامل�ن مشاركة تفعيل .٩

 بالشركة . �� مجال املسؤولية االجتماعية عمال ات وأجراء�شأن ما تم أتخاذه من إ جلس اإلدارةمل ةر�ر دور�اتقديم تق .١٠
 

 : األح�ام العامة  عشرة الرا�عة املادة

 لتحديث اإلطار العام للسياسة تم إعداد هذه ا .١
ً
 .ونظام الشركة االسا��ي  ووفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�اتحوكمة �استكماال

 صدور  عند أو الشركة حوكمة فاعلية مراجعة من كجزء وذلكضابط ا�حوكمة بصفة دور�ة من قبل  للمراجعة ةسياسال هذه تخضع .٢

 .وأي �غي�� أو �عديل �� السياسة يجب أعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة  تتعلق بالسياسة جديدة لوائح أو �عليمات

 .لعملها ملباشرةا�خاصة باملسؤولية االجتماعية  لإلدارة  الالزم الدعم تقديم  بالشركة اإلدارات جميع ع��  .٣

 من  .٤
ً
 تار�خ أعتمادها من مجلس إدارة الشركة .يتم العمل ��ذه السياسة واالل��ام بما ورد ف��ا أعتبارا

 . من االطالع عل��ا يتم �شرها ع�� موقع الشركة االلك��و�ي لتمك�ن املساهم�ن والعامة والعامل�ن بالشركة  .٥

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــ

 و�ا� التوفيق ،،،      


