سياسة املسؤولية االجتماعية ملجموعة صافوال

تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة ملساهمي مجموعة صافوال في اجتماعها املنعقد بتاريخ
 28ابريل 2021م املوافق  16رمضان 1442هـ ً
بناء على توصية مجلس اإلدارة

ً
أوال :مقدمة:
تم إعداد “سياسة املسؤولية االجتماعية” ملجموعة صافوال بهدف التوافق مع املادتين ( )88،87من الئحة حوكمة الشركات الصادرة
من مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ( )8-16-2017وتاريخ 1438/5/16هـ املوافق 2017/2/13م التي تقتض ي بأن تضع
الجمعية العامة ملساهمي الشركة – ً
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة –سياسة تكفل إقامة توازن بين أهداف الشركة واألهداف التي
يصبو املجتمع إلى تحقيقها ،بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

ً
ثانيا :الهداف:
تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:
 .1تحقيق التوازن بين أهداف مجموعة صافوال واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها.
 .2التعامل بمسئولية تجاه املوظفين والعمالء واملساهمين واملجتمع الذي تعمل فيه املجموعة وشركاتها الفرعية.
 .3تجسيد الصورة الذهنية وبلورة نموذج يحتذى به بانتهاج سلوك مسؤول تجاه املجتمع والعمالء وأصحاب املصالح.
 .4ترسيخ قيم تهدف إلى املساهمة في بناء املجتمع واألجيال القادمة.
 .5ترسيخ مبدأ االستدامة في جميع جوانب عمليات املجموعة والعمل املجتمعي.
 .6تبني املعايير املحلية ذات العالقة واملعايير الدولية وأفضل املمارسات في مجال املسئولية االجتماعية واالستدامة مثل أهداف
التنمية املستدامة في رؤية اململكة  ،2030واملعايير الوطنية لالستدامة ،وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،ومبادئ إعداد
تقارير االستدامة التي أقرتها املبادرة العاملية إلعداد التقارير ) ،)GRIومعايير وكالة "ستاندرد آند بورز" للشفافية واإلفصاح".
 .7اإلفصاح عن أهداف املسئولية االجتماعية وخططها وبرامجها ومبادراتها التي تتبناها الشركة من خالل التقارير الدورية ذات
العالقة.

ً
ثالثا :السياسة العامة:
تقوم مجموعة صافوال بممارسة أعمالها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية واالستدامة من خالل مؤسسة عالم صافوال – مؤسسة أهلية
غير ربحية  -تم تأسيسها من قبل املجموعة وتخصص لها املجموعة ميزانية سنوية لدعم برامجها وأنشطتها بموجب قرار من مجلس
ً
اإلدارة ،علما بأن املؤسسة تخضع ألنظمة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بموجب نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية،
ً
حيث إن للمؤسسة شخصية اعتبارية يمثلها مجلس األمناء وفقا لالختصاصات الواردة في الالئحة األساسية للمؤسسة واملعتمدة من
قبل الجهات املختصة ،حيث تهدف املجموعة من خالل تأسيسها ملؤسسة عالم صافوال إلى تحقيق ما يلي:
• إطالق مبادرات وبرامج فعالة في مجال املسئولية االجتماعية واالستدامة تكفل إقامة توازن بين أهداف املجموعة واألهداف التي
يصبو املجتمع الى تحقيقها.

ً
• تطوير وعمل برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص تماشيا مع رؤية اململكة.2030
• تطبيق أفضل املمارسات العاملية في مجال املسؤولية االجتماعية واالستدامة.
• إعداد الدراسات البحثية وامليدانية بهدف اقتراح الحلول للقضايا املجتمعية من خالل برامج جديدة.
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• تدريب وتأهيل الشباب لتمكينهم في سوق العمل.
• نشر ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي املجموعة وشركاتها التابعة وتحفيز مشاركتهم في األعمال التطوعية وذلك ً
دعما للجهود
الوطنية الرامية إلى تحقيق أحد أهم محاور رؤية اململكة .2030
• مشاركة تجربة مجموعة صافوال وقصص نجاحها في مجال املسئولية االجتماعية مع الجهات املهتمة بهذا الجانب.

ً
رابعا :ملحة عن استراتيجية مؤسسة عالم صافوال:
الرؤية:
تطمح املجموعة أن تكون عالم صافوال مؤسسة تنموية رائدة تسعى لتحقيق أثر اجتماعي ُمستدام.
الرسالة:
تسعى املجموعة من خالل ذراعها في مجال املسئولية االجتماعية مؤسسة عالم صافوال – وهي مؤسسة تنمية مجتمعية (غير ربحية)
ُ
في مجاالت متخصصة –لبناء الشراكات االستراتيجية مع القطاعات املختلفة وصناعة البرامج التنموية وإيجاد الحلول املستدامة
التي تالمس احتياجات وقضايا املجتمع املحلي.
مجاالت التركيزومحفظة البرامج طويلة املدى:
ُ
أ) تم تحديد أولويات املجموعة من خالل عالم صافوال في مجال التنمية املستدامة عن طريق إجراء املقابالت املتعمقة مع أصحاب
املصلحة الرئيسيين وتطوير فريق الخبراء ملصفوفة تحديد النطاقات االستراتيجية للعمل فيها ،والتي تهدف إلى تحديد مجاالت
العمل التي تتقاطع بين احتياجات املجتمع وقدرات املؤسسة ومكانتها .وقد مكننا هذا اإلجراء من اختيار مجاالت التركيز األكثر
ً
احتياجا وتشتمل محفظة املجاالت والبرامج طويلة املدى لعالم صافوال على ما يلي:
 )1مجال املحافظة على البيئة عبرتقليل الهدر:
• دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات لتقليل الهدر ضمن سالسل اإلمداد واملجتمع ومنها الهدر الغذائي.
ً
ً
• دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات إلدارة الهدر عموما والهدر الغذائي خصوصا في شركات مجموعة صافوال.
• دعم وتطوير برامج ومبادرات للتوعية باالستدامة حول الهدر تستهدف قطاعات األعمال.
 )2مجال تمكين الشخاص ذوي اإلعاقة:
• دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق التدريب والتوظيف وتشمل املبادرات تطبيق
معايير الوصول الشامل في بيئة العمل ونشر ثقافة فن التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة العمل وغيرها من املبادرات
سواء على مستوى مجموعة صافوال أو خارجها.
• املشاركة في األبحاث وورش العمل املتعلقة بقضايا التوظيف والتأهيل والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة سواء على مستوى
مجموعة صافوال أو خارجها.
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 )3مجال مهارات الشباب
• دعم وتطوير برامج ومبادرات لتنمية املهارات املهنية والفنية للشباب في املجاالت ذات العالقة بأعمال املجموعة لرفع
تأهيلهم ملواكبة احتياجات السوق والقدرة على تأسيس أعمالهم الخاصة.
 )4مجال دعم منشآت العمال

ً
• دعم وتطوير برامج ومبادرات لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة والنظر في إمكانية االستفادة من مخرجاتها داخليا ورفع
قدرتها على التواصل والتعاون مع الشركات الكبرى بهدف املساهمة في رفع مستوى انتاجهم.
• االستهداء باملعايير املحلية والدولية في هذا املجال ومن ثم تحديد األهداف األقرب إلى أعمال املنشآت الصغيرة واملتوسطة
وموائمة البرامج واملبادرات عليها.

ً
ب) املجاالت املذكورة أعاله يتم مراجعتها دوريا من قبل املجموعة ومؤسسة عالم صافوال وتقييمها باستمرار وذلك لتحديد أثرها على
املجتمع ونتائجها وجدوى استمرارها أو وقف العمل بها واستبدالها بمجاالت أو برامج جديدة تخدم أهداف املجموعة واملجتمع بشكل
أفضل في حينه.

ً
خامسا :أحكام ختامية (النشروالتعديل)
ً
ُيعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين كما
يجب نشرها على موقع الشركة اإللكتروني – ضمن سياسات الحوكمة  -لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح والعامة من االطالع
عليها .يتم مراجعة محتوى هذه الالئحة حسب الحاجة ً
بناء على توصية من مجلس اإلدارة على أن يتم تقديم هذه التعديالت للجمعية
العامة للمساهمين العتمادها في أقرب اجتماع لها.
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