
 

 أصحاب المصالح

 

أصحاب المصالح هم مجموعة األفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتأثر باألفعال والقرارات التي  •

 تتخذها الشركة.

تلتزم الشركة بمعايير تطبيق الحوكمة المعتمدة من هيئة سوق المال حيث أوصت بضرورة العمل على  •

وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في  الحقوق،ك لتلك احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتها

 الشركة.متابعة أعمال 

العالقة بالشركة مثل أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين  ذويتتمثل في جميع األطراف من  •

 بالشركة،عالقة مباشرة  لهمن  الشركة وكلوالعاملين والموردين والعمالء والبنوك ومراقبي حسابات 

 ظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصالح قد تكون متعارضة مع الشركة.ويجب مالح

 

 آليات ضمان حقوق أصحاب المصالح 

ل توفير المعلومات وفرص النفاذ لها ألصحاب المصالح بأسلوب دوري وفى التوقيت المناسب من خال •

 فصاحات المستمرة وإتباع سياسة الشفافية.البيانات المالية الدورية واإل

آليات مشاركة العاملين في تحسين األداء من خالل إتباع سياسة الباب المفتوح والتقييمات  تطوير •

 المستمرة لألداء والتطوير المستمر.

المصالح من األفراد والجهات التي تمثلهم باالتصال بحرية بمجلس اإلدارة أو اإلدارة  لذويالسماح  •

ر القانونية أو منافية ألخالقيات المهنة، بما ال يؤدى التنفيذية للتعبير عن مخاوفهم تجاه أية تصرفات غي

 إلى المساس بحقوقهم أو االنتقاص منها إذا ما فعلوا ذلك.

تقوم الشركة بالعمل على حماية حقوق أصحاب المصالح متوازيًة مع حقوق الشركة وذكر ذلك مفصالً  •

 مع أصحاب المصالح. واالتفاقياتبالتعاقدات 

القصوة من أصحاب المصالح لما هو في مصلحة الشركة وذكر  االستفادةى تقوم الشركة بالعمل عل •

 مع أصحاب المصالح. واالتفاقياتذلك مفصالً بالتعاقدات 

 فيما يخص تعارض المصالح 

يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس االدارة بما له من مصلحة شخصية في األعمال  •

ت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال يجوز للعضو ذي والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثب

 المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء  •

 رير خاص من مراقب الحسابات.مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تق

أن عضو من األعضاء قد أخفي اإلفصاح عن مصلحة شخصية،  باكتشاففي حال تبين لمجلس اإلدارة  •

يتم فصله فورا بعد التحري والتأكد من المعلومة ويتم فصل هذ العضو وفق تصويت من قبل باقي أعضاء 

 المجلس.

 

 


