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 مقدمة:

ئةة ال سيما ال  ،يهدف مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية الى االلتزام  بلوائح وأنظمة هيئة السوق املالية  

مار ولوائةهما التنفيذية وزارة التجارة واإلستثركات وقواعد التسجيل واالدراج ونظام الشركات الصادر عن حوكمة الش

 .باإلضافة الى النظام األساس للشركة

ضمان إحترام حقوق أصحاب املصالح وكيفية التعامل  تهدف الى  تنظيم العالقة مع أصحاب املصالحإن سياسات وإجراءات  

مع الشكاوى الواردة إلى الشركة وإجراءات التعامل معها بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها ، وتلتزم الشركة 

الصادرة عن هيئة السوق املالية دون إخالل بقواعد نصت عليه أحكام املادة الثالثة والثمانون من الئةة حوكمة الشركات بما 

 ، باإلضافة إلى قواعد السلوك املنهي املعتمدة من مجلس اإلدارة. التسجيل واإلدراج 

 ووضعها موضع التنفيذ فور إعتمادها بقرار صادر من املجلس. ةيهدف مجلس اإلدارة الى تطبيق هذه السياس  
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 :تنظيم العالقة مع أصحاب املصالحأحكام عامة ل : األولى املادة 

جراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن إمجلس اإلدارة يضع 

 يلي:ما  هذه السياسةتتضمن 

  كيفية تعويض أصحاب املصالح عند اإلخالل بةقوقهم التي تقررها األنظمة أو تةميها العقود. (1

  كيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. (2

  سرية املعلومات املتعلقة بهم. ىكيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوّردين واملحافظة عل (3

قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة بةيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة وتنظم  (4

  العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

  املساهمة االجتماعية للشركة. (5

 للشروط واألحكام املتبعة مع تأكيد أن تعامل ا (6
ً
لشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا

  أصحاب املصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.

نهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك  ىحصول أصحاب املصالح عل (7
ّ
املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على نةو يمك

  وقت املناسب وبشكل منتظم.املعلومات صحيةة وكافية وفي ال

 ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز. (8
ً
  معاملة العاملين في الشركة وفقا

 : املصالح أصحابة : املادة الثاني

 هم كل من له مصلحة مع الشركة مثل:

 املساهمين. (1

 العمالء. (2

 املوظفين. (3

 املوردين. (4

 الدائنين. (5

 املجتمع. (6

 ألصحاب املصالح:  املمارسات املخالفة: اإلبالغ عن  ةالثالثاملادة 

 كواهمشما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب املصالح في تقديم  مجلس اإلدارة  بناًء على اقتراح لجنة املراجعة  يضع

 أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة، مع مراعاة ما يلي:
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ة من بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذي مجلس اإلدارة (الشركةبمن فيهم العاملون في )تيسير إبالغ أصحاب املصالح  (1

تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة 

  م بشأنها.تةقيق الالز وإجراء ال سواء أكانت تلك التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أم لم تكن ، ، الداخلية أو غيرها

الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال املباشر بعضو مستقل في لجنة املراجعة أو غيرها من اللجان  (2

  املختصة.

  تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها. (3

 .خرى أو أي وسيلة أ تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى  (4

 توفير الحماية الالزمة ألصحاب املصالح. (5

 : : تعويض أصحاب املصالح  الرابعةاملادة 

تعويض أصحاب املصالح عند  مع عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة والصادرة عن الجهات الرقابية وذات اإلختصاص يتم 

 ملا يلي :   اإلخالل بةقوقهم التي تقررها األنظمة أو تةميها العقود
ً
 وفقا

 عن عدم وفاء الشركة بإلتزاماتها التي تةددها العقود واألنظمة ذات العالقة. (1
ً
 أن يكون اإلخالل ناتجا

 توفر عالقة سببية بين تصرف الشركة والضرر الذي وقع على األطراف ذات العالقة.  (2

 صحيةة ونظامية.ن هذا التعامالت والعقود بأاإلدارة التنفيذية و دارة يتأكد مجلس اإل  (3

 .التأكد من أن هذا التعويض يتماش ى مع شروط التعاقد (4

 الحصول على تقرير من املراجع القانوني إن تطلب األمر. (5

 صدور قرار من مجلس اإلدارة  باملوافقة على هذا التعويض. (6

 :حقوق أصحاب املصالححماية املادة الخامسة : 

 :يلي مالتزام باإل طريق عن املصالح أصحاب حقوق  ةمايةب الشركة تلتزم

 العالقة ذات واألطراف اإلدارة مجلس أعضاء أن من والتأكد عادلة بصورة املصالح أصحاب كافة مع التعامل  (1

 .تمييز أي دون  و منصف بشكل معهم التعامل يتم املصالحوأصحاب 

الحصـول  مـن كنوايتم حتى إليهم املسندة باملهام املتعلقة والبيانات املعلومات إلى بالوصول  املصالح ألصحاب السماح (2

 .ومنتظم سريع بشكل إليها والرجوع املعلومات تلك على
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 املادة السادسة: إلتزامات أصحاب املصالح: 

كما تلتزم الشركة بةماية حقوق أصحاب املصالح ، فإنها تتأكد من وفاء كافة أصحاب املصالح بإلتزاماتهم التى تةكمها العقود 

 لصادرة من الجهات الرقابية ذات الصلة.واألنظمة واللوائح ا

 والبالغات:  ادة السابعة : التعامل مع الشكاوى امل

 .بالشركة الشكاوى إستقبال   وحدة إلى أو مخالفات شكاوى  أي عن باإلبالغ املصالح أصحاب يقوم (1

 .املحددة الفترة خالل املسلمة الشكوى  على بالرد الشركة تقوم (2

 طبق خاص سجل في العمالء شكاوى  جميع تسجيل يتم (3
ً
 ذات ةالرقابي الجهات عن الصادرة والتعليمات للقوانين ا ا

 .الصلة

نية املنبثقة اللجان املع اجتماعات في اومناقشته اتوزيعه ويتم تالحاال  لهذه بسجل الشكاوى إستقبال   وحدة تةتفظ  (4

 عن مجلس اإلدارة وترفع بتقاريرها للمجلس بشكل دوري.

 سرية على الحفاظ ومنها املستلمة الشكاوى  في التةقيق خاللمن  املصالح أصحاب حقوق  حماية الشركة تضمن (5

 .املصالح أصحاب حقوق  تضمن التي اإلجراءات من وغيرها الشكوى  مقدم ياناتب

 تقرير تقديم ويـتم ، خـارجيين مستشـارين أو الـداخليين املـدققين أو القانوني املستشار إلى التةقيق مهمة إسناديتم  (6

 مجلس اإلدارة مباشرة.  إلى التةقيق عملية نتائج يوضح

 املادة الثامنة : إجراءات إستقبال وتسوية شكاوى املساهمين:

 يتم تلقي شكاوى املساهمين عبر الطرق التالية: (أ)

 خطابات رسمية عبر صندوق البريد الخاص بالشركة.  (1

 الخاص باملساهمين.رسائل عبر البريد اإللكتروني  (2

 رسائل عبر موقع الشركة اإللكتروني.  (3

 التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة واإللتزام.  (4

 الحضور إلى مقر الشركة وتقديم الشكوى إلدارة الحوكمة واإللتزام. (5

 ملا يلي:  (ب)
ً
 يتم تسوية ومعالجة شكاوى املساهمين وفقا

 بدي الرأي فيها. تقوم إدارة الحوكمة واإللتزام بإستقبال الشكوى وت (1

 في حال كانت الشكوى أو اإلستفسار مرتبط باألمور املالية فيتم رفعها لإلدارة املالية.  (2

 يتم الرد خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إستالم الشكوى. (3
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 :املصالح تنظيم العالقةمع أصحابإجراءات إعتماد سياسة :  التاسعةاملادة 

  على عاتق مجلس اإلدارة. السياسةتقع مسؤولية تةديث  (6

  .ورفعها الى لجنة املراجعةالسياسة تقوم إدارة الحوكمة وااللتزام بإعداد  (7

  ترفع لجنة املراجعة توصياتها الى مجلس اإلدارة بشأن املوافقة على هذه السياسة. (8

 يعتمد مجلس اإلدارة السياسة بقرار يصدر من املجلس. (9

 : السياسة: مسئولية تطبيق  املادة العاشرة

 .السياسة هذه تطبيقالتأكد من  تتولى إدارة الحوكمة وااللتزام مسؤولية (1

  السياسةنسخة  حفظ يتم (2
ً
 طرافأ إلى عنه اإلفصاح أو نسخه يجوز  وال للتعديل قابل غير مستند صورة في دائما

 .اإلدارة مجلس من كتابية موافقة على الحصول  دون  خارجية

 : التعديالت على هذه السياسة: حادية عشرةالاملادة 

  يراه وقت أي في على هذا القواعد تغييراتعلى أي  املوافقة للمجلس يجوز 
ً
إعتماده و  املراجعةبناًء على توصية لجنة  مناسبا

 بقرار صادر من املجلس.


