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مستدامة



تســتعرض هــذه السياســة نبــ�ذة موجــزة عــن الــزام شــركة 
إزاء  والطوعــي«  »القانــوين  التعليميــة  للخدمــات  تطويــر 
وموظفيهــا  عمالئهــا  بــن  للشــركة  االجتماعيــة  املســؤولية 
ومســاهميها وشــركائها مــن املورديــن, واملمارســات صديقــة 
البيئــ�ة واملجتمــع برمتــه، مــن خــالل الرتكــز علــى املقومــات 

التاليــة: الرئيســة 

املوظفــون – تفخــر تطويــر بفريــق عملهــا وتؤمــن بأنهــم . 1
أصــول الشــركة األهــم، وتســعى دوًمــا علــى ترســيخ ثقافــة 
ــؤ  ــق تكاف ــدة؛ لتحق ــل جي ــ�ة عم ــر بيئ ــم، وتوف ــرتام قيمه اح
وتطويــر  وتدريبهــم،  رضاهــم،  وحتســن  لهــم،  الفــرص 
كفاياتهــم املهنيــ�ة والشــخصية؛ لتحقيــق منافــع أكــر ورفــع 

ــرهم. ــم وألس ــة له ــاة والرفاهي ــودة احلي ج

رب عمــل مســؤول– حرصــت تطويــر علــى ضمــان الصحــة . 2
والســالمة ألفرادهــا وممتلكاتهــا أينمــا كان ذلــك متاًحــا، 
ويف جميــع أنشــطتها وعملياتهــا؛ لتوفــر بيئــ�ة عمــل صحيــة 

وآمنــة ومشــجعة علــى اإلبــداع والتمــز.

ممارســات صديقــة البيئــ�ة – طبيعــة ونطــاق عمــل تطويــر . 3
اإلدارة  ممارســات  جتــاه  مســؤوليتها  خيلــي  ال  اخلدمــايت 
أعمالهــا،  طبيعــة  وفــق  لتحســينها  تســعى  بــل  البيئيــ�ة 
وأتمتــة  الــورق  اســتخدام  ترشــيد  علــى  حرصــت  حيــث 
أغلــب معامالتهــا واتصاالتهــا, واســتخدام حاويــات فصــل 

النفايــات لالســتفادة منهــا يف إعــادة تدويرهــا. 

إىل . 4 دوًمــا  تطويــر  تســعى   – العمــالء  مــع  العالقــات 
وتوفــر  عمالئهــا,  ومتطلبــات  الحتي�اجــات  االســتجابة 
خدمــة مضمونــة اجلــودة والــي تضمــن بشــكل جوهــري 

الصلــة. ذات  التشــريعية  االعتبــ�ارات  جميــع  حتقيــق 

املورديــن . 5 مــع  تطويــر  تتعامــل   – والشــركاء  املــوردون 
بشــكل عــادل وتســعى لقيــادة قواعــد ممارســة املســؤولية 
ــتوى  ــع مس ــى رف ــجيعهم عل ــر تش ــركاء ع ــة للش االجتماعي
املســؤولية  برامــج  يف  وشــراكتها  ومنتجاتهــم  خدماتهــم 

الشــركة. تقدمهــا  الــي  االجتماعيــة 

»العطــاء . 6 تطويــر  منطلــق   – املجتمعــي  االســتثمار 
الرعايــات  برامــج  خــالل  مــن  املجتمــع  مــع  واملشــاركة« 
والتمويــل والدعــم املجتمعــي بتوظيــف جميــع إمكاناتهــا 
ــذه  ــ�ة له ــط القانوني ــة، والضواب ــة والعملي ــا العلمي وخراته
واملســاهمة  الرعايــات  سياســة  يف  موضحــة  الرامــج 

الجتماعيــة.  ا

امليثــ�اق األخــاليق – »خيــار تطويــر الدائــم« هــو تشــجيع . 7
مســتويات عاليــة مــن االحــرتاف 


