
           احرتام حقوق امل�ساهمني

• حماية احلقوق العامة للم�ساهمني، ل�سمان العدالة وامل�ساواة بني كافة امل�ساهمني.
ان تطبيق قواعد احلوكمة الر�سيدة يحقق التوازن بني اأهداف ال�سركة واأهداف م�ساهميها  ويحمى حقوق امل�ساهمني ويحقق العدالة وامل�ساواة فيما بينهم ، فال�سركة 
تقوم مبعاملة جميع امل�ساهمني بالت�ساوي ودون اأَي متييز، ول تقوم ال�سركة يف اأي حال من الأحوال بحجب اأي معلومة اأو حق من حقوق امل�ساهمني، وتلتزم ال�سركة يف 
هذا بكافة احكام القانون والالئحة التنفيذية وما ي�سدر عنها من تعليمات و�سوابط رقابية، كما يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة واإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من 
جمل�س لإدارة ولوائحها الداخلية الإجراءات وال�سوابط الالزمة ل�سمان ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة وامل�ساواة، ومبا ل يتعار�س مع القوانني 

واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن فمن احلقوق العامة للم�ساهمني التي تكفلها ال�سركة :  

-  قيد قيمة ملكية امل�ساهمني يف �سجالت ال�سركة.
- حق امل�ساهمني يف الت�سرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها و/اأو حتويلها.

- حق امل�ساهمني يف احل�سول على الن�سيب املقرر يف توزيعات الأرباح.
- حق امل�ساهمني يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة يف حالة الت�سفية.

- حق امل�ساهمني يف احل�سول على البيانات واملعلومات اخلا�سة بن�ساط ال�سركة واإ�سرتاتيجيتها الت�سغيلية وال�ستثمارية ب�سكل منتظم ومي�سر.
-  حق امل�ساهمني يف الطالع على �سجل امل�ساهمني

-  حق امل�ساهمني يف امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني والت�سويت على قراراتها.
-  حق امل�ساهمني يف انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.

-  حق امل�ساهمني يف مراقبة اأداء ال�سركة ب�سكل عام واأعمال جمل�س الإدارة ب�سكل خا�س.
-  حق امل�ساهمني يف م�سائلة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو الإدارة التنفيذية، وذلك يف حالة اإخفاقهم يف اأداء املهام املناطة بهم.

• مراعاة الدقة واملتابعة امل�ستمرة للبيانات اخلا�سة بامل�ساهمني
امل�ساهمني وجن�سياتهم  اأ�سماء  املقا�سة مقيد فيه  ال�سركة ب�سجل خا�س حمفوظ لدى وكالة  امل�ساهمني، مت�سك  ببيانات  يتعلق  امل�ستمرة لكل ما  املتابعة  -  لأغرا�س 
وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم، ويتم التاأ�سري يف �سجل امل�ساهمني باأي تغيريات تطراأ على البيانات امل�سجلة فيه وفقَا ملا تتلقاه ال�سركة اأو وكالة املقا�سة من 

بيانات، ولكل ذي �ساأن اأن يطلب من ال�سركة اأو وكالة املقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.
-  يتم التعامل مع البيانات الواردة يف �سجل م�ساهمي ال�سركة باأق�سى درجات احلماية وال�سرية، وذلك مبا ل يتعار�س مع القانون والالئحة التنفيذية وما ي�سدر عن 

الهيئة من تعليمات و�سوابط رقابية.



• ت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة والت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لل�سركة.

تنظم ال�سركة اآليـة امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني حيث تراعى عند تنظيم الجتماعات العامة للم�ساهمني ما يلى : 
- توجيه الدعوة اإلى امل�ساهمني اإلى ح�سور اجتماع اجلمعية العامة مت�سمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الجتماع عن طريق الإعالن وفق الآلية املحددة يف 

الالئحة التنفيذية لقانون ال�سركات.
-  تو�سح وتبني ال�سركة للم�ساهمني انه يحق للم�ساهم اأن يوكل غريه يف ح�سور اجتماع اجلمعية العامة وذلك مبقت�سى توكيل خا�س اأو تفوي�س تعده وكالة املقا�سة 

لهذا الغر�س.
- تتيح ال�سركة للم�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية العامة بوقت كاف احل�سول على كافة املعلومات والبيانات املرتبطة ببنود جدول الأعمال متكن امل�ساهمني 

من اتخاذ قراراتهم ب�سكل �سليم.
-  تتيح ال�سركة للم�ساهمني امل�ساركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�سة املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من ا�ستف�سارات تتعلق 
باأوجه الأن�سطة املختلفة، وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات اخلارجي، وعلى جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات اخلارجي الإجابة 

على ال�سئلة بالقدر الذي ل يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر.
-  متكن امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�سركة من اإ�سافة بنود على جدول اأعمال اجتماعات اجلمعية العامة.

-  تتيح ال�سركة الفر�سة لكافة امل�ساهمني اأن ميار�سوا حق الت�سويت دون و�سع اأية عوائق توؤدي اإلى حظر الت�سويت، حيت اأن الت�سويت هو حق اأ�سيل للم�ساهم ول ميكن 
اإلغاوؤه باأي طريقة، وت�سمن ال�سركة ممار�سة جميع امل�ساهمني لهذا احلق وذلك من خالل ما يلي:

يتمتع امل�ساهمون بحقوق الت�سويت املمنوحة لهم، وبذات املعاملة من قبل ال�سركة.  •    
يتمكن امل�ساهمون من الت�سويت ب�سفة �سخ�سية اأو بالإنابة، مع اإعطاء نف�س احلقوق والواجبات للم�ساهمني �سواء كانت بالأ�سالة اأو بالإنابة  •    

اإحاطة امل�ساهمني علمًا بكافة القواعد التي حتكم اإجراءات الت�سويت.  •    
توفر كافة املعلومات اخلا�سة بحقوق الت�سويت لكل من امل�ساهمني احلاليني وامل�ستثمرين املرتقبني.  •    

يتاح جلميع امل�ساهمني حق الت�سويت على اأي تغيريات تتعلق بحقوق امل�ساهمني وذلك من خالل الدعوة اإلى اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني.  •    
يتم الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة من خالل الآليات التي ين�س عليها عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي ويف اإطار ما   •    

                    هو من�سو�س عليه يف قانون ال�سركات ولئحته التنفيذية، ذلك ف�ساًل عن قيام ال�سركة بتوفري نبذة تعريفية عن املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة قبل 
                    اإجراء الت�سويت، مما يعطي امل�ساهمني فكرة وا�سحة عن مهارات املر�سحني املهنية والتقنية وخرباتهم وموؤهالتهم الأخرى.

    •  يتاح لكافة فئات امل�ساهمني فر�سة م�ساءلة جمل�س الإدارة عن املهام املوكلة اإليهم.
عدم فر�س اأي ر�سوم مقابل ح�سور اأية فئة من فئات امل�ساهمني لجتماعات اجلمعية العامة، اأو منح ميزة تف�سيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من   •    

                    امل�ساهمني.




