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&
املادة االوىل :املقدمة:
جامىعية" Jلرسكة املعمر &النظمة املعلومات Eهىدف التوافق مع املادة السابعة J
أعدت "سياسة املسؤولية اال 
والامىنون
&
الرس اكت الصادرة من هيئة سوق Eمىوجب قرار رمڡ ) (٢٠١٧-١٦-٨اى  
الحىة حومكة J
رحى ١٤٣٨ / ٥ / ١٦هـ ،املوافق
|) (٨٧من
 ٢٠١٧ / ٢ / ١٣م .
املادة الثانية :قواعد سياسة املسؤولية 
االجامىعية:
 
أعدت سياسة املسؤولية 
االجامىعية إمى  ًااى من Jرسكة املعمر &النظمة املعلومات & Eاىمهية املسؤولية 
االجامىعية ىڡ حىقيق
وتعترى J
الرسكة نفهسا جزء من احمل Eتمع الذي تعمل معه.
التنمية املستدامةE ،
&

عالقهىا مبنية عىل 
واالمانة  

والعداهل ،وهلذا تسىع J
وتلرىم & Eاىن تكون 
والرىاهة
االحرىام والثقة
الرسكة Eاىستمرار وبقدر
&
االماكن إىل خلق فرص معل مناسبة الفراد احمل Eتمع.
املادة الثالثة :مبادرات العمل 
االجامى ىع:
يضع Eحملس االدارة Eالرى احم وحىدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات J
الرس كة  ىڡ Eحمال العمل 
االجامى ىع ،ويشمل ذلك ما
يىل:

 .1وضع J
مؤرسات قياس رى بط أداد J
الرس كة Eمىا تقدمه من مبادرات  ىڡ العمل 
االجامى ىع ،ومقارنة ذلك Eاى Jلرس اكت
&
االخرى ذات النظام املشابه.

الىى 
تتباهىا J




الرسكة
وتثقيهڡم Eهىا.
وتوعيهىم
للعاملںى فهىا
 .2االفصاح عن أهداف املسؤولية االجامىعية 


الصهل & Eاىنشطة J
 .3االفصاح عن خطط حىقيق املسؤولية 
الرسكة.
التقاررى الدورية ذات
االجامىعية ىڡ

االجامىعية J
 .4وضع Eرى احم توعوية لملجتمع للتعريف Eاىملسؤولية 
للرس كة.
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املادة الرابعة :ضبط الوثيقة:

اعامىد السياسة
االدارة املعنية
صاحب الصالحية
التوصيات
التوقيع
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