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Introduction   

 
  
Every business has its social dimensions, CSR – Corporate Social Responsibility- has become 
an integral part of businesses today. Being a premier in the tile industry, Shabbir Tiles and 
Ceramics Limited (STCL) has not overlooked the expectations of its stakeholders, and 
realizes its national and moral obligations ever so strongly. With a strong sense of corporate 
social responsibility, we at STCL believe in making a difference in lives - a difference that is 
able to permeate the very fabric of society towards uplifting the economic well being of the 
people wherever they are.  
  
CSR Policy   
  
STCL shall undertake social, philanthropic or community development programs which are 
in alliance with its business strategies or that will benefit the broader interests of the 
community.  
  
CSR at STCL is about how we manage our business processes to produce an overall positive 
impact on society. And in doing so, it is the policy of STCL to contribute to activities, 
organizations and causes that duly advance both, a public and a corporate purpose in 
furtherance of the Company’s image, interests and responsibilities in the following areas:  

  
Health and Wellness Organization serving the underprivileged  
Welfare to Neighbor Communities  
Education Institutions  
Environmental Awareness and Conservation  
Humanitarian response to natural disasters  
  

In allocation of resources, priority is given to causes consistent with the sustainability of our 
business and the Company’s core values. The annual funding amount will be 1% of profit 
before tax of the prior year.    
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 کارپوریٹ معاشرتی ذمہ داری پر پالیسی
 

 تعارف

آج کاروبار کا الزمی جزو بن  -کارپوریٹ سماجی ذمہ داری- CSRہر کاروبار کی اپنی سماجی جہتیں ہوتی ہیں ،   

گئی ہے۔ ڻائل انڈسڻری کا ایک اہم مقام ہونے کے ناطے ، شبیر ڻائلس اور سیرامکس لمیڻڈ (ایس ڻی سی ایل) نے اپنے 

ور اپنی قومی اور اخالقی ذمہ داریوں کو اس قدر مضبوطی اسڻیک ہولڈرز کی توقعات کو نظرانداز نہیں کیا ہے ، ا

سے محسوس کیا ہے۔ کارپوریٹ معاشرتی ذمہ داری کے ایک مضبوط احساس کے ساتھ ، ہم ایس ڻی سی ایل میں 

زندگیوں میں فرق پیدا کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جو معاشرے کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی 

 الی کی سمت بڑھا سکتا ہے۔معاشی خوشح

 سی ایس آر پالیسی

ایس ڻی سی ایل سماجی ، مخیر یا معاشرتی ترقی کے پروگرام کرے گا جو اس کی کاروباری حکمت عملیوں کے 

 ساتھ اتحاد میں ہے یا اس سے برادری کے وسیع تر مفادات کو فائده ہوگا۔
رے پر مجموعی طور پر مثبت اثرات پیدا کرنے کے ایس ڻی سی ایل میں سی ایس آر اس بارے میں ہے کہ ہم معاش

لئے اپنے کاروباری عمل کو کس طرح منظم کرتے ہیں۔ اور ایسا کرتے ہوئے ، یہ ایس ڻی سی ایل کی پالیسی ہے کہ 
وه سرگرمیوں ، تنظیموں اور اسباب کے لئے اپنا کردار ادا کرے جو مندرجہ ذیل شعبوں میں کمپنی کی شبیہہ ، 

مہ داریوں کو مفادات اور ذ  
 آگے بڑھانے کے لئے عوام اور کارپوریٹ مقصد کو باقاعدگی سے آگے بڑھائے۔

 
 صحت اور تندرستی کا اداره محروم افراد کی خدمت کر رہا ہے

 پڑوسی جماعتوں کی فالح و بہبود
 تعلیمی ادارے

 ماحولیاتی آگاہی اور تحفظ
 قدرتی آفات کا انسانیت سوز ردعمل

 
ں ، ہمارے کاروبار کی پائیداری اور کمپنی کی بنیادی اقدار کے مطابق ہونے والے اسباب کو وسائل کی تقسیم می

منافع ہوگی۔ ٪1ترجیح دی جاتی ہے۔ پچھلے سال کے ڻیکس سے قبل مالی ساالنہ رقم   


