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 (( سمت  الررييةاأللشركة  المسئولية االجتماعية)) سياسة 

 
 م8/4/2019وتاريخ  62في الجمعية العامة العادية رقم المعتمدة 

 

 

  :تمهيد أوالً : 

تم إعداد هذه السياسة استكماالً لتحديث اإلطار العام لحوكمة شركة أسمنت العربية )شركة  -1

( من الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة 88( ، )87لمتطلبات المادتين )، مساهمة سعودية ( 

 م.13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438بتاريخ السوق المالية 

تولي الشركة برنامج المسئولية االجتماعية اهتماماً كبيراً من منطلق رسالة الشركة وأهدافها  -2

والتي تنعكس على تنمية وتطوير المجتمع المحلي للمصنع عن طريق إقامة مبادرات وبرامج 

 م.2030سهم في تحقيق روية المملكة تنموية ت

 

 ً   هدف السياسة ::  ثانيا

 تهدف سياسة المسئولية االجتماعية لدى الشركة إلى تحقيق ما يلي :

 تحقيق التوازن بين أهداف الشركة واألهداف التى يسعى المجتمع إلى تحقيقها. -1

الحثثث علثثى علثثى نشثثر بقافثثة تطبيثثق المسثثئولية االجتماعيثثة تجثثاه المجتمثثع ككثث  بمثثا يحقثثق  -2

 أمنه االقتصادي واالجتماعي.

تحقيثثثثق مكانثثثثة الشثثثثركة التنافسثثثثية فثثثثي مجثثثثا  نشثثثثاطها مثثثثن أجثثثث    لثثثثق فثثثثر  عمثثثث   -3

 واإلهتمام بالمبادرات التعليمية والثقافية واإلجتماعية والبيئية.

بما يتناسب  وإشراك المجتمع والبيئة بممارسات التوظيف والصحة المهنية والسالمة اإلهتمام -4

 مع تاريخ شركة أسمنت العربية.

 

 السياسة الرامة : ثالثاً : 

تقوم الشركة بوضع البرامج والوسائ  الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجا  العم  

 االجتماعي، وتبني المعايير التالية عند ممارستها لمبادرات المسئولية االجتماعية :

وضع مؤشثرات قيثات تثربد أدال الشثركة بمثا تقدمثه مثن مبثادرات فثي العمث  االجتمثاعي  .1

 ك بالشركات األ رى ذات النشاط المشابه.ومقارنة ذل

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعيثة التثي تتبناهثا الشثركة للعثاملين فيهثا وتثوعيتهم  .2

 وتثقيفهم بها.

الدورية ذات الصثلة بننشثطة اإلفصاح عن  طد تحقيق المسئولية االجتماعية في التقارير  .3

 مرة واحدة سنوياً على األق . الشركة

 توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية االجتماعية للشركة. وضع برامج .4

 إعداد  طة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسئولية االجتماعية. .5

 االستدامة واالستمرارية. .6

 االرتباط بنشاط الشركة وموقعها الجغرافي. .7



 

2 
 

 

 

 

 مسئولية الشركة تجاه المجتمع :رايراً : 

ألنشطة المسئولية اإلجتماعية وتطوير المشاريع ذات العالقة ومتابعة   طد وبرامجوضع  -1

 .تنفيذها

اشراك افراد المجتمع بجميع شرائحه ال تياروتصميم المبادرات والبرامج التي تسهم في  -2

 تطوير المجتمع وتلبي احتياجته.

 في دعم توفير فر  العم  ألفراد المجتمع المحيد بجميع فئاته. سهاماإل -3

 .ية اإلجتماعية ليشم  جميع قطاعات المجتمعئوللوعى بالمستنشيد ا -4

 

  خامساً : مسئولية الشركة االجتماعية تجاه البيئة :

المحافظثثة علثثى البيئثثة لاجيثثا  المسثثتقبلية القادمثثة مثثن  ثثال   لثثق تثثوازن بثثين النمثثو  ضثثرورة -1

 .يةجتماعقتصادي واألدال البيئي المستمر والمتحسن والمسئولية اإلاإل

2-  ً ً  االهتمام بتطبيق كافة االنظمة المعمو  بها محليا وإتبثا  التكنولوجيثا الحديثثة فثي الحثد  و دوليا

 .من الملوبات البيئية

وضع معايير وقوانين الهيئة العامة لارصثاد وحمايثة البيئثة فثي صثدارة أولويثات واهتمامثات  -3

 شركة أسمنت العربية.

مثع بثذ  الجهثود المهتثادة السثتمرار  ISO 14001 للشثهادة البيئيثة الدوليثةاستمرار المراجعة  -4

 م.2007منذ عام اجتياز المراجعة بنجاح 

الحر  على إتبا  طرق سليمة إلعادة استخدام المواد والتخلص مثن النفايثات دون اإلضثرار  -5

 بالبيئة أو الغير.

دراسثثثة تمويثثث  البحثثثوا التثثثي تراعثثثي الجوانثثثب البيئيثثثة وطثثثرق تقليثثث  اإلضثثثرار الصثثثحية  -6

 اعية.واالجتم

 استمرارية التدريب والتوعية ألمور البيئة بصفة مستمرة. -7

 

 : ينالشركة تجاه الرامل ليةمسئوسادساً : 

 برفاهية وتطوير وصحة الموظفين وذويهم.شركة أسمنت العربية  إهتمام -1

 إعداد برامج تدريبية وتطويرية لموظفي الشركة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم المهنية. -2

الموظفين وتسهي  مهمثاتهم لالنخثراط فثي أنشثطة تسثهم فثي دعثم المجتمثع المحلثي تشجيع كافة  -3

 لشركة أسمنت العربية.

 .تشجيع المبادرات واألفكار التي يقدمها العاملون في الشركة بشنن تطوير المنتجات -4

 


