
            اإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح

• النظم وال�سيا�سات التي تكفل حماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح 
حترتم ال�سركة وحتمى حقوق اأ�سحاب امل�سالح يف جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية واخلارجية، فو�سعت ال�سركة �سمن اإطار حوكمة ال�سركات �سيا�سات ت�ستمل 
على القواعد والإجراءات التي تكفل احلماية والعرتاف بحقوق اأ�سحاب امل�سالح وتقوم بتحديثها، كي تتيح ح�سولهم على تعوي�سات يف حال انتهاك اأي من حقوقهم، 

وذلك وفقًا ملا ا�ستقرت عليه القوانني ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

وت�ستمل ال�سيا�سة املعتمدة من قبل ال�سركة يف هذا ال�ساأن على الآتى :
       - اأن التعامل مع اأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سحاب امل�سلحة يتم بذات ال�سروط التي تطبقها ال�سركة مع الأطراف املختلفة من اأ�سحاب امل�سالح دون اأي متييز اأو 

           �سروط تف�سيلية.
      - وحدة و�سهولة الإجراءات التي يتم اإتباعها يف حال اإخالل اأي من الأطراف بالتزاماته، فال يوجد ثمة متييز بني عقد واآخر بني اأ�سحاب امل�سالح وال�سركة 

      - تعوي�س اأ�سحاب امل�سالح يف حالة اإنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.
      - املحافظة على عالقات جيدة مع العمالء واملوردين مع املحافظة على �سرية املعلومات .

       - اآلية لت�سوية اأى �سكاوى اأو خالفات قد تن�ساأ بني ال�سركة واأ�سحاب امل�سالح. 

• ت�سجيع اأ�سحاب امل�سالح على امل�ساركة يف متابعة اأن�سطة ال�سركة املختلفة.
اأو �سفقات مع ال�سركة مع م�سلحة امل�ساهمني يوؤخذ بعني العتبار األ يح�سل اأي من اأ�سحاب  يف �سبيل عدم تعار�س معامالت اأ�سحاب امل�سالح �سواء كانت عقود 
امل�سالح على اأية ميزة من خالل تعامله يف العقود وال�سفقات التي تدخل يف ن�ساطات ال�سركة العتيادية، كما ت�سع ال�سركة �سيا�سات ولوائح داخلية تت�سمن اآلية وا�سحة 

لرت�سية العقود وال�سفقات باأنواعها املختلفة، وذلك من خالل املناق�سات اأو اأوامر ال�سراء املختلفة.
كما ان ال�سركة قامت بو�سع اآليات واأطر تكفل ال�ستفادة الق�سوى من اإ�سهامات اأ�سحاب امل�سالح بال�سركة وحثهم على امل�ساركة يف متابعة ن�ساطها، مبا يتفق مع حتقيق 
م�ساحلها على الوجه الأكمل. حيث تتيح ال�سركة لأ�سحاب امل�سالح اإمكانية احل�سول على كافة املعلومات والبيانات ذات ال�سلة باأن�سطتهم، بحيث ميكن العتماد 
عليها يف الوقت املنا�سب وعلى اأ�سا�س منتظم، كما �سهلت ال�سركة قيام اأ�سحاب امل�سالح باإبالغ جمل�س اإدارة ال�سركة عن اأي ممار�سات غري �سليمة قد يتعر�سون اإليها 

من قبل ال�سركة، مع توفري احلماية املنا�سبة لالأطراف التي تقوم بالإبالغ.




