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سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة السعودية لتمويل المساكن
 -1مـقـدمـة:
تم إعداد سياسة المسوؤلية المجتمعية للشركة السعودية لتمويل المساكن بهدف التوافق مع مبادئ الحوكمة الرئيسة لشركات
التمويل الصادرة من البنك المركزي السعودي والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية التي تلزم المؤسسات
المالية والشركات المدرجة بأن تضع الجمعية العامة لمساهمي الشركة بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة
توازن بين أهداف الشركة واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها وذلك بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية
للمجتمع دون اإلخالل بمالءة الشركة المالية أو أصحاب المصالح.
 -2األهـداف:
تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:
 .1تحقيق التوازن والمالءمة بين أهداف الشركة واألهداف اإلجتماعية واإلقتصادية التي يهدف المجتمع بشكل عام الى
تحقيقها.
 .2التعامل بمسؤولية تجاه موظفي الشركة والمساهمين والعمالء وكافة قطاعات المجتمع الذي تمارس فيه الشركة أعمالها.
 .3العمل على ترسيخ قيم ومبادئ تهدف إلى المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع ومستقبل األجيال القادمة.
 .4ترسيخ مبادئ المعرفة واإلستنارة المالية في العمل المجتمعي بهدف زيادة الوعي المالي واإلدخار.
 .5اإلهتمام ونشر ثقافة العمل الطوعي بين موظفي الشركة لترسيخ مبدأ التعاون بين الشركة وكافة أفراد المجتمع لألنشطة
اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية بما يحقق دعم المشاريع والمبادرات اإلجتماعية المختلفة.
 .6العمل على تيسير منح القروض التمويلية وتوفير السكن المناسب لألفراد واألعمال المنتجة بما يحقق االستقرار ويسهم
بشكل مباشر في التمية اإلقتصادية للمجتمع.
 .7العمل على ابتكار منتجات وخدمات لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع بتكاليف عادلة دون اإلضرار بمالءة الشركة
المالية أو أصحاب المصالح.
 .8العمل على تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال المسؤولية المجتمعية لتبني وتطوير البرامج التوعوية
المالية والثقافية لزيادة الوعي المجتمعي.
 .9العمل عل ى دعم وتبني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتطوير مقدراتهم عن طريق التدريب وخلق الوظائف المناسبة
لقدراتهم العملية.
 .10أي أهداف أخرى يوصي بها مجلس اإلدارة ويوافق عليها اإلجتماع العام للمساهمين.

 -3األعمال الخيرية:
حيث أن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير ومتطلبات األنظمة المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب لذلك تقتصر الخدمات
المقدمة للجمعيات الخيرية من تبرعات ووســائل دعم أخرى على الجهات والمؤســســات المعترف بها من وزارة الموارد
البشـــرية والتنمية االجتماعية  ،أو بموجب األنظمة السارية في المملكة والمواثيق الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

 -4الدعم المالي والرعاية
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تساهم الشركة ب الدعم المالي والرعاية لمؤسسات المجتمع المختلفة بما يخدم ويعمل على تطوير التنمية اإلقتصادية الشاملة
وتضيف قيمة ألعمال الشركة وموظفيها ومساهميها وعمالئها لذلك فأن تقديم هذه الخدمات يجب ان يشمل نطاق واسع من
أصحاب المصلحة على سبيل المثال ال الحصر الخدمات اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية والصحية والخدمات البيئية وقد
يتضمن ذلك مشاركة الشركة في فعاليات ومبادرات وبرامج رعاية مختلفة.

 -5حوكمة المسؤولية االجتماعية :
تعتمد الجمعية العامة هذه السياسة ويجب أن يتماشى برنامج المسؤولية االجتماعية مع هذه السياسة بهدف دعم األنشطة
االجتماعية المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،العمل الخيري ،والمشاركة االجتماعية ،والدعم والرعاية،
واستضافة الفعاليات والبرامج والقضايا البيئية.
ويفوض مجلس اإلدارة بإعتماد المبادرات و البرامج ويتم اإلشراف عليها من جانب اللجنة التنفيذية بالشركة بالتعاون مع اإلدارة
التنفيذية ( إدارة المسؤولية المجتمعية) من أجل ضمان خلق القيمة المتوقعة للمسؤولية االجتماعية ولتحقيق استراتيجية الشركة
والعمالء والمجتمع.

 -6لجنة أدارة المسؤولية المجتمعية:
لجنة المسؤولية المجتمعية هي لجنة إدارية يقتصر إختصاصها على سبيل المثال ال الحصر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إقتراح أنشطة المسؤولية االجتماعية والمبادرات والبرامج ذات الصلة ضمن الميزانية المعتمدة للشركة وبحثها ومناقشتها
مع اإلدارة التنفيذية والتوصية باعتمادها من مجلس اإلدارة من خالل اللجنة التنفيذية.
المراجعة الدورية للمسؤولية االجتماعية واستراتيجيتها متضمنا أهم األمور المتعلقة باالستدامة والتطلعات واألهداف
تماشيا مع التطور المستمر للمسؤولية االجتماعية واالستدامة المرتبطة بأصحاب المصالح وكذلك المخاطر او الفرص.
مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والتوصية بها وتعزيزها من أجل الحصول على اعتماد مجلس اإلدارة من خالل
اللجان المنبثقة عنه قبل أخذ موافقة الجمعية العامة .
مراجعة قائمة المنظمات  /الجهات المجتمعية والخيرية المؤهلة واعتمادها.
المراجعة واإلشراف على تنفيذ ميزانية النفقات المعتمدة والمزمع إنفاقها على أنشطة المسؤولية االجتماعية الواجب
تنفيذها من الشركة.
ضمان امتثال لجنة إدارة المسؤولية المجتمعية بخطة الدعم المعتمدة والتركيز على الرعاية االستراتيجية واآللية التي
تضيف قيمة للعمالء والمستثمرين والمجتمع وأصحاب المصالح ذوي العالقة.
ضمان امتثال الشركة للمعايير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
تقييم ورفع تقارير عن أداء المسؤولية االجتماعية من خالل مبادراتها واألنشطة المرتبطة بها.

 -7اإلفصاح واإللتزام :
تقدم الشركة اإلفصاحات المطلوبة في تقريرها السنوي على النح ٍو الذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بلجنة إدارة المسؤولية
االجتماعية والنفقات والتكاليف وجميع التفاصيل ذات العالقة لألعمال والمبادرات المنفذة وفقا لسياسة المسؤولية االجتماعية أو
حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر ،ويتعين على مجلس اإلدارة التأكد من أن الشركة تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية بما
يتماشى مع أهداف هذه سياسة ومبادئها التي أقرتها الجمعية العامة.
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