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 متهيد املادة األوىل: 
  ملتطلبات   جملموعة أسرتا الصناعية، شركة مسامهة سعودية، قد مت إعدادها وفقا  تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل  سياسة  إن  

-8وجب القرار ) والصادرة عن هيئة السوق املالية مبالئحة حوكمة الشركات ابململكة    من  (4)الفقرة  املادة الثانية والعشرون  
  3لكي رقم م/نظام الشركات الصادر ابملرسوم املويف ضوء    م2017/ 2/ 13هــ املوافق 1438/ 16/5( واتريخ 16-2017

 هـ. 28/1/1437واتريخ 
 الغرض من السياسةاملادة الثانية: 

السايسة هو   لتعامل  الغرض من هذه  العام  الشركة، كالشركة مع  وضع اإلطار  له مصلحة مع  العاملني،  املسامهني و كل من 
  النظامية. حقوقهم ومبا يراعي، والعمالء، واملوّردين، واجملتمع والدائنني،

 العامة حقوق أصحاب املصال –  العامة األحكام: ة ثالثالاملادة 
  ال   بما  الودية  ابلطرق   تعامالهتا  يف  المصاحل  أصحاب  مع  تنشأ  قد  اليت  والمشاكل  الخالفات  كافة   لحل  الشركة   تسعى   (1

  الجهات   تصدره  لما  وفقا    المصاحل  أصحاب  تعويض  يتم  أن  على  ،أمكن  ما  قدر  ومصلحهتا  ولوائحها  أنظمهتا  مع  يتعارض
 ات النظامية والشرعية خبصوص تلك االحكام والقرارات.ءاإلجرا كافة  استنفاذ بعد وذلك اتوقرار أحكام  من القضائية

تعامل  (  2 ان يكون  الشركة مع  الشركة  جيب  تطبقها  اليت  الشروط  بذات  العالقة  اإلدارة واالطراف ذوي  مع أعضاء جملس 
 .االطراف املختلفة من أصحاب املصاحل دون متييز أو شروط تفضيلية

أن العقود املربمة بني أصحاب املصاحل والشركة تضمن وتوضح بشكل تفصيلي اإلجراءات اليت سيتم  من  ( جيب التأكيد  3
 إتباعها يف حالة إخالل أي من االطراف ابلتزاماته، وكذلك اإلجراءات اليت سيتم دفع تعويضات هبا. 

 ت أبنواعها املختلفة. حة لرتسية العقود والصفقاضيتوافر لدى الشركة آلية واجيب أن ( 4
ال حيصل أي من أصحاب املصاحل على أية ميزة من خالل تعامله يف العقود والصفقات اليت تدخل يف نشاطات  جيب أن  ( 5

 الشركة االعتيادية. 
تفصح الشركة بكل شفافية عن أي أحداث جوهرية تؤثر على أعماهلا وفقا  لسياسة اإلفصاح والشفافية وإجراءاته  جيب أن ( 6
 األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادره عن هيئة السوق املالية. و 
أبن يكون اإلفصاح للمسامهني واملستثمرين من دون متييز، وبشكل واضح وصحيح وغري مضلل، ويف الوقت    ( تلتزم الشركة 7

وجه أكمل  على  حقوقهم  ممارسة  من  املصاحل  وأصحاب  املسامهني  لتمكني  وذلك  ودقيق؛  منتظم  حنو  وعلى  مبا  و   ،املناسب 
 عدم تسرب املعلومات اىل بعضهم دون البعض اآلخر. يضمن 

املالية وغري بتوفري  لشركة  ا  تلتزم(  8 املعلومات  أساليب إفصاح مالئمة متّكن املسامهني وأصحاب املصاحل من االطالع على 
 املالية املتعلقة ابلشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل. 

وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر اليت قد    إنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركةجيب على الشركة  (  9
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 ، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصاحل واألطراف ذات الصلة ابلشركة. اتواجه
تلتزم الشركة  9 أداء ممهامهم، على ان  صول أصحاب املصاحل   ب (  املتعلقة أبنشطتهم على حنو ميّكنهم من  املعلومات  على 

 ت املناسب وبشكل منتظم.تكون تلك املعلومات صحيحة وكافية ويف الوق
تكفل (  10 اليت  واألطر  اآلليات  وتوفر  املختلفة  الشركة  أنشطة  متابعة  يف  املشاركة  على  املصاحل  أصحاب  الشركة  تشجع 

اإلستفادة القصوى من إسهامات أصحاب املصاحل ابلشركة وحثهم على املشاركة يف متابعة نشاط الشركة ، ومن بني تلك 
 واالطر ما يلي:اآلليات 
 لذي حيتوي على كافة املعلومات عن الشركة. املوقع اإللكرتوين للشركة ا •
 . التقرير السنوي للشركة •
 .تقرير جملس اإلدارة السنوي  •
 . إفصاحات الشركة املستمرة •
 شركة. لإعالانت الصحف والبياانت الصحفية ل •

 املادة الرابعة: اإلبالغ عن املمارسات املخالفة 
صدر عن اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو تقد  ن أية ممارسات  تتيح الشركة ألصحاب املصاحل إمكانية إبالغ جملس اإلدارة ع

الداخلية أو غريها الرقابة  أو أنظمة  املالية  القوائم  الريبة يف  تثري  أو  ، وتوفر ممارسات ختالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية 
غ عن املمارسات املخالفة املعتمدة واملطبقة  الشركة احلماية املناسبة لألطراف اليت تقوم ابإلبالغ، وذلك وفقا  لسياسة اإلبال 

 ابلشركة. 
 عاملنيعالقة الشركة ابل: اخلامسةاملادة 

مبعاملة مجيع   الشركة  تلتزم  ولذلك  النجاح،  أساس  موظفيها هم  تعترب  الشركة  وثقة  العاملنيأن  العدالة    إبحرتام  ملبادئ  ووفقا  
أن الشركة ملتزمة بتوفري ظروف عمل ، و ، وببناء عالقة طويلة األجل معهم وفقا  لقانون العمل ابململكة  واملساواة وعدم التميز

 صحية وأمنة للموظفني.  
 عالقة الشركة ابلعمالء : السادسةاملادة 

منتجات على درجة عالية من اجلودة وبسعر مناسب هى اليت    أن إرضاء العمالء يعترب من أهم أولوايت الشركة، وتقدمي(  1
 حتدد عالقة الشركة ابلعمالء، وأن الشركة دائما تسعي لتحقيق وعودها للعمالء.

املتعلقة  (  2 املعلومات  الشركة على سرية  واملوردينحتافظ  اليت    ابلعمالء  واالتفاقات  العقود  بسرية  بند خاص  الشركة  وتدرج 
 . اآلخرينواملوردين  تربمها الشركة مع الدائنني والعمالء

 عالقة الشركة بشركائها يف العمل: السابعةاملادة 
إخل الشركاء،  املقاولني،  )املوردين،  العمل  يف  شركائها  مع  الطويل  املدى  على  عالقتها  أبن  الشركة  على  ---تؤمن  واملبنية   )
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ها يف تطبيق اإلحرتام والثقة والعدالة، هي أساس حتقيق النجاح هلا. وأن الشركة سوف تشجع شركائها يف العمل على مشاركت
 كة. املتبعة ابلشر  املعايري األخالقية

 املادة الثامنة: عالقة الشركة ابلدولة
 الشركة ملتزمة بتطبيق مجيع التشريعات واللوائح والقوانني املتعلقة بعملها. ( 1

 الشركة سوف تقوم بدفع الزكاة املستحقة عليها ابلكامل ويف الوقت احملدد لسدادها.( 2
 عالقة الشركة ابجملتمع: التاسعةاملادة 

حرتام والثقة واألمانة  نفسها جزء من اجملتمع الذي تعمل به وتلتزم أبن تكون عالقتها ابجملتمع مبنية على اإلالشركة  تعترب  (  1
 تسعي إىل خلق فرص عمل ألفراد اجملتمع. ، والشركة والعدالة

 جمموعة من األنشطة اخلريية والتعليمية واألنشطة املشاهبة.  دعمالشركة مبساعدة جمتمعها عن طريق تلتزم ( 2
وأمان  تسعى  (  3 رقى  على  واحملافظة  أفضل  جمتمع  بناء  أجل  من  احلكومية  غري  املنظمات  مع  عالقات جيدة  لبناء  الشركة 

 اجملتمع. 
أن محاية البيئة يعترب من أولوايت الشركة حيث تسعي إىل ختفيض أتثريها على البيئة الناتج من أنشطتها إىل احلد األدين  (  4

 إلنبعااثت واألدخنة واإلستخدام األمثل للطاقة.عن طريق ختفيض النفاايت وا
 ومراجعة السياسة  فيذ: اعتماد وتنالتاسعةاملادة 

وينشر ملخصا هلا  إعتمادها،  وتكون انفذة من اتريخ  كة،  شر لاب  العاملنييعتمد جملس االدارة هذه السياسة، ويبلغ هبا مجيع  
 . لكرتوينعلى موقع الشركة اإل


