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 .0مقدمة
تلتزم شركة المدار للتمويل واالستثمار ("الشركة") بحماية حقوق مساهميها بطريقة تضمن تحقيق
مصالح المساهمين والشركة .تهدف سياسة حماية حقوق المساهمين ("السياسة") إلى ضمان التزام
الشركة باحترام وحماية حقوق المساهمين وفقا ً للقوانين والتعليمات واللوائح ذات الصلة.
وفي هذا السياق ،يلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع معايير حماية حقوق جميع المساهمين وتحديث
هذه المعايير عند الحاجة لتعكس التغييرات في أحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة عن
الجهات الرقابية ذات الصلة.
 .6نطاق التطبيق
تسري احكام هذه السياسة على الشركة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين وفقا لدور كل
طرف في حماية حقوق مساهمي الشركة .يتم اخطار جميع أعضاء إدارة الشركة وموظفيها
بمتطلبات تطبيق هذه السياسة والقوانين والتعليمات ذات الصلة والعمل على االلتزام بها.
وفي حال تعارض أحكام هذه السياسة مع أي من المتطلبات أو القوانين أو التعليمات الصادرة عن
الجهات الرقابية ،تسري تلك المتطلبات /القوانين /التعليمات على أحكام هذه السياسة.
 .3مسؤولية تطبيق السياسة
يتولى مدير إدارة االلتزام بالتنسيق مع أمين سر مجلس اإلدارة مسؤولية تطبيق هذه السياسة نيابة
عن الشركة ،وتعتبر محتويات هذه السياسة سرية وخاصة باالستخدام الداخلي للشركة فقط بخالف
األجزاء التي سيتم نشرها على الموقع االلكتروني للشركة.
يتم حفظ السياسة دائما ً في صورة مستند غير قابل للتعديل وال يجوز نسخه أو اإلفصاح عنه إلى
أطراف خارجية دون الحصول على موافقة كتابية من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه لمنح
تلك الموافقة من الجهات المعنية بالشركة.
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 .4التعريفات
المصطلح

التعريف

المجلس

مجلس اإلدارة

الهيئة
السياسة

هيئة أسواق المال
سياسة حماية حقوق المساهمين

المساهمين

أي ش خ أ أو شخخروة أو مؤسسخخة أ خخرم الت خ تمل خ سخخهو واحخخد ل خ
األقل من أسهو الشروة ،والمساهمين هو أصحاب الشروة

نسبة الملوية

ه نسبة تحدد بعدد األسهو الت يملوها المساهو ف الشروة

 .5الحقوق العامة للمساهمين
أ .تلتززم الشزركة بضزمان قيزام جميزع المسزاهمين بممارسزة حقزوقهم بشزكل عزادل وعزدم انتهاكهززا أو
إسززاءة اسززتغاللها مززن قبززل إدارة الشززركة أو أعضززاء مجلززس اإلدارة أو المسززاهمين الرئيسززيين،
وتلتزم الشركة بتوفير الحقوق التالية للمساهمين:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.11

الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.
الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
الحصززول علززى البيانززات والمعلومززات الخاصززة بنشززاط الشززركة واسززتراتيجيتها التشززغيلية
واالستثمارية بشكل منتظم وميسر.
المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصزويت علزى قراراتهزا والت كزد مزن
حصززول المسززاهم قبززل اجتمززاة الجمعيززة العامززة  -بسززبعة أيززام علززى األقززل  -علززى البيانززات
المالية عن الفترة المالية المنقضية وكذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات.
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
قيد قيمة الملكية في سجالت الشركة.
التصرف في األسهم من تسجيل ونقل و/أو تحويل ملكية األسهم.
مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.
مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية ،وذلك فزي
حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.
الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
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ب .يجب على الشركة اإلفصاح لسوق الكويت األوراق المالية وهيئة أسزواق المزال عزن هيكزل رأس
مززال الشززركة أو أي ترتيبززات قززد تززؤدي إلززى حززدوث تغييززرات فززي امززتالك بعززض المسززاهمين
لحصص سيطرة في الشركة.
ت .يتلقى المساهمون المعلومات والبيانات المنصوص عليها وفقا ً للقوانين والتعليمزات الصزادرة عزن
الجهات الرقابية ذات الصلة وذلك بصورة دورية وعند الطلب.
ث .تلتزم الشركة بكافة اإلجراءات الضرورية لإلفصاح من خالل الوسزائل المالئمزة وفقزا لمتطلبزات
القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.
ج .يحق للمساهم الوصول إلى المعلومات الواردة في سجل اإلفصاح الخاص بالشركة.
ح .يكزززون للمسزززاهمين األولويزززة فزززي االكتتزززاب عنزززد زيزززادة رأس مزززال الشزززركة .تخضزززع مشزززاركة
المساهمين في عملية االكتتاب إلى نسبة الملكية في رأس المال الحالي وذلك خالل  15يومًا مزن
تززاريا االخطززار (مززا لززم يتضززمن عقززد ت سززيس الشززركة تنززازل المسززاهمين عززن حقهززم فززي أولويززة
االكتتاب).
خ .تحصل الشركة على نسخة محدثة من سجل المساهمين من الشزركة الكويتيزة للمقاصزة ويتضزمن
السجل كحد أدنى أسزماء المسزاهمين ،وجنسزياتهم وأرقزام هويزاتهم التعريفيزة ،وعزدد األسزهم التزي
يملكونها ،وبيانات االتصال الخاصة بهم..
حقوق المساهمين ف اجتما ات الجمعية العامة
 5.0المشاروة ف اجتما ات الجمعية العامة
 تشجع الشركة كافة مساهميها للمشاركة في اجتماعزات الجمعيزة العامزة وكافزة القزرارات
التي تتخذها الجمعية بما فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.
 تقززوم الشزززركة بالت كزززد مزززن عزززدم فزززرض أي رسزززوم مقابزززل حضزززور أيزززة فئزززة مزززن فئزززات
المسززاهمين الجتماعززات الجمعيززة العامززة ،أو مززنح ميزززة تفضززيلية ألي فئززة مقابززل الفئززات
األخرى من المساهمين.
 تقوم الشركة بالدعوة لعقد اجتماة الجمعية العامزة العاديزة بنزا ًء علزى طلزب كتزابي مسزبب
من عدد من المساهمين يملكون مزا ال يقزل عزن عشزرة بالمائزة مزن رأس مزال الشزركة أو
بنا ًء على طلب مراقب الحسابات وذلك خالل خمسة عشر يوما ً من تاريا الطلب.
 تقوم الشزركة بالزدعوة لعقزد اجتمزاة الجمعيزة العامزة الغيزر عاديزة بنزا ًء علزى طلزب كتزابي
مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن خمسة عشر بالمائزة مزن رأس مزال
الشركة وذلك خالل ثالثين يوما ً من تاريا الطلب.
 تقوم الشركة بالت كد من توفير ما يلي للمساهمين قبل تاريا الجمعية العامة:
-

دعوة لحضور الجمعية العامة تحدد وقت االجتماة ومكانه وجدول األعمال ،ويجزب
اإلعزالن عزن زمززان ومكزان انعقززاد الجمعيزة العامززة للمسزاهمين مززرتين فزي الصززحف
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المحليززة الكويتيززة وعلززى موقززع الشززركة بشززرط مززرور سززبعة أيززام علززى األقززل بززين
اإلعالن األول والثاني مع نشر اإلعالن الثاني قبل سبعة أيام على األقزل مزن تزاريا
انعقاد الجمعية العامة.
-

يتضمن جدول أعمال اجتماة الجمعية العامة ما يلي على أقل تقدير:
 oتالوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
 oتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها.
 oتقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج السنة المالية للشركة.
 oمناقشززة تقريززر مراقززب الحسززابات الخززارجي عززن نتززائج البيانززات الماليززة للشززركة
والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
 oالتعامالت مع أصحاب المصالح.
 oتقرير خاص بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 oأية مخالفات رصدتها السلطة /السلطات الرقابيزة ،وأي عقوبزات صزدرت نتيجزة
لتلك المخالفات ،ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغيزر ماليزة) علزى الشزركة،
وذلك بما ال يتعزارض مزع القزوانين المعمزول بهزا والضزوابط الرقابيزة التنظيميزة
التي تصدرهــــا السلطـــة /السلطات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ،ومناقشزة
مالحظات مندوب الجهة الرقابية في حال حضوره.

 يتاح للمساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال الشركة من إضافة بنزود
على جدول أعمال اجتماعـــات الجمعيـــة العامة ،ويتم إعزداد مزذكرة توضزيحية تتضزمن
تفاصيل كل بند من بنود جدول األعمال الخاص باجتماة الجمعية العامة الزذي تزم تعديلزه
مع ذكر أسباب التعزديل علزى جزدول األعمزال .علزى أن تنشزر تلزك المزذكرة علزى الموقزع
االلكتروني للشركة وذلزك عنزد اإلعزالن عزن الزدعوة لالجتمزاة ،مزع مراعزاة التنويزه بز ن
تلك المذكرة متوافرة علزى الموقزع االلكترونزي للشزركة وذلزك فزي اإلعزالن الزذى يزتم فزي
الصحف لعقد االجتماة.
 تقوم الشركة بتشجيع المساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة
الموضوعات المدرجة على جدول األعمال وما يرتبط بها من استفسزارات تتعلزق ب وجزه
النشاط المختلفة ،وتوجيه األسئلة بش نها إلزى أعضزاء مجلزس اإلدارة ومراقزب الحسزابات
الخززارجي ،وعلززى مجلززس اإلدارة أو مراقززب الحسززابات الخززارجي اإلجابززة علززى االسززئلة
بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر.
 ال يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة فزي جزدول األعمزال إال
إذا كانززت مززن األمززور العاجلززة التززي طززرأت بعززد إعززداد الجززدول أو تكشززفت فززي أثنززاء
االجتمززاة ،أو إذا طلبززت ذلززك إحززدى الجهززات الرقابيززة أو مراقززب الحسززابات أو عززدد مززن
المساهمين يملكون خمسة بالمائزة مزن رأس مزال الشزركة ،وإذا تبزين أثنزاء المناقشزة عزدم
كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ،تعين ت جيل االجتماة لمدة ال تزيزد
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على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلزك عزدد مزن المسزاهمين يمثلزون ربزع أسزهم رأس المزال
المصدر ،وينعقد االجتماة المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة
 يحززق للمسززاهم أن يقززوم بمززنح توكيززل عنززه كتابززة لمسززاهم خززر مززن غيززر أعضززاء مجلززس
اإلدارة ومن غير موظفي الشركة لحضور اجتماة الجمعية العامة.
 يكون للمساهمين حق الوصول لمحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
 ال يجوز للجمعية العامة القيام بما يلي:
-

زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم األسمية.

-

إنقززاص النسززبة المئويززة الواجززب توزيعهززا مززن األربززاح الصززافية علززى المسززاهمين
والمحددة في عقد الشركة.

-

فززرض شززروط جديززدة غيززر الشززروط المززذكورة فززي عقززد الت سززيس والنظززام األساسززي
تتعلق ب حقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها

 يجوز للمساهمين االعتراض على قزرارات الجمعيزة العامزة العاديزة أو الغيزر عاديزة بز ي
من الوسائل التالية:
 إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن مجلس اإلدارة أو الجمعيزة العامزة (العاديزة أو
غير العادية) مخالفا ً للقانون أو عقد ت سيس الشركة أو النظام األساسي أو كزان يقصزد بزه
اإلضرار بمصالح الشركة ،والمطالبة بالتعويض عند االقتضاء.
 الطعززن أمززام المحكمززة علززى قززرارات الجمعيززة العامززة العاديززة وغيززر العاديززة مززن قبززل
مسززاهمين يملكززون  %15علززى األقززل مززن رأس المززال فززي حززال كززان فززي تلززك القززرارات
إجحاف بحقوق األقلية ،علزى أال يثبزت فزي محضزر اجتمزاة الجمعيزة مزوافقتهم علزى تلزك
القرارات.
 5.6اجتما ات الجمعية العامة الغير ادية
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً مالم يحضره مساهمون يملكون ثالثة
أرباة رأسمال الشركة المصدر .فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلي اجتماة ثان
يكون صحيحا بحضور عدد يمثل أكثر من نصف راس المال المصدر .و تصدر القرارات
ب غلبية تزيد عن نصف مجموة أسهم رأسمال الشركة المصدر.
تختص الجمعية العامة غير العادية باألمور التالية :
 .1تعديل عقد الشركة.
 .2حل الشركة وتصفيتها.
 3اندماج الشركة أو اندماجها او تحولها أو انقسامها.
 .4زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
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 5.3حقوق التصويت
 تشجع الشركة كافة مساهميها للتصويت على كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامزة
بما فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.
 يجززوز لكززل مسززاهم سززواء كززان شخصزا ً طبيعيززا أو اعتباريززا تعيززين ممثلززين لززه فززي مجلززس
إدارة الشززركة بنسززبة مززا يملكززه مززن أسززهم فيهززا ،ويسززتنزل عززدد أعضززاء مجلززس اإلدارة
المختززارين بهززذه الطريقززة مززن مجمززوة أعضززاء مجلززس اإلدارة الززذين يززتم انتخززابهم ،وال
يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس اإلدارة االشتراك مع المساهمين اآلخزرين
في انتخاب بقية أعضاء مجلس اإلدارة ،إال في حدود مزا زاد عزن النسزبة المسزتخدمة فزي
تعيين ممثليه في مجلس اإلدارة ،ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيمزا بيزنهم
لتعيززين ممثززل أو أكثززر عززنهم فززي مجلززس اإلدارة وذلززك بنسززبة ملكيززتهم مجتمعززة .ويكززون
لهززؤالء الممثلززين مززا لاعضززاء المنتخبززين مززن الحقززوق والواجبززات .كمززا يكززون المسززاهم
مسؤوال عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
 تقوم الشركة بالت كد من اتخاذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بآلية التصويت في الجمعيزات
العامة للشركة:
-

أن يتمتع كافزة فئزات المسزاهمون بزنفس حقزوق التصزويت ،وبزذات المعاملزة مزن قبزل
الشركة.

-

أن يززتمكن المسززاهمون مززن التصززويت بصززفة شخصززية أو باإلنابززة ،مززع إعطززاء نفززس
الحقوق والواجبات للمساهمين سواء كانت باألصالة أو باإلنابة.

-

إحاطة المساهمين علما ً بكافة القواعد التي تحكزم إجزراءات التصزويت أثنزاء الجمعيزة
العامة.

-

توفير كافــــة المعلومــات الخاصزة بحقزوق التصزويت لكزل مزن المسزاهمين الحزاليين
والمسززتثمرين المززرتقبين ،مززع ضززمان تززوفير تلززك المعلومززات بشززكل مسززتمر ودائززم
ولكافة فئات المساهمين.

-

أن يتززاح لجميززع فئززات المسززاهمين حززق التصززويت علززى أي تغييززرات تتعلززق بحقززوق
المساهمين وذلك من خالل الدعوة إلى اجتماة الجمعية العامة للمساهمين.

-

أن يززتم التصززويت الختيززار أعضززاء مجلززس اإلدارة فززي الجمعيززة العامززة مززن خززالل
اآلليات التي ينص عليها عقد ت سيس الشزركة ونظامهزا األساسزي وفزي إطزار مزا هزو
منصوص عليه في قانون الشركات والئحته التنفيذية.

-

أن يتزاح لكافزة فئزات المسزاهمين فرصززة مسزاءلة مجلزس اإلدارة عزن المهزام الموكلززة
إليهم
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-

عززدم فززرض أي رسززوم مقابززل حضززور أيززة فئززة مززن فئززات المسززاهمين الجتماعززات
الجمعيزززة العامزززة ،أو مزززنح ميززززة تفضزززيلية ألي فئزززة مقابزززل الفئزززات األخزززرى مزززن
المساهمين.

-

تطزززوير ليزززة مناسزززبة لتزززوفير معلومزززات كافيزززة للمسزززاهمين حزززول المهزززارات التقنيزززة
والمهنية لمرشحي مجلس اإلدارة باإلضافة إلى خبراتهم ومؤهالتهم قبزل بزدء عمليزة
االختيار.

 أال يكون المساهمون أو مفوضوهم طر ًفا في عملية التصويت في االمزور التزي لهزم فيهزا
مصالح أو في الحاالت التي ينش فيها تعارض بين المساهم والشركة.
 يحق لعدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع رأس مال الشركة طلب إقالة رئيس
أو عضززو أو أكثززر مززن أعضززاء مجلززس اإلدارة أو حززل مجلززس إدارة الشززركة وانتخززاب
مجلس جديد وذلك بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة.
 .2حماية بيانات المساهمين
 تحتفظ الشركة بنسخة محدثزة مزن سزجل للمسزاهمين المحزتفظ بزه لزدى الشزركة الكويتيزة للمقاصزة
ويتضمن السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين مثل:
-

االسم
الجنسية
الرقم المدني
بيانات االتصال
المعلومات المتعلقة باألسهم مثل عدد وفئة وقيمة األسهم المملوكة لكل مساهم.

 تحرص الشركة على الت كد من أن كافة البيانات التي يزتم االحتفزاظ بهزا ضزمن سزجل المسزاهمين
هززي بيانززات سززرية وال يمكززن الوصززول إليهززا إال مززن قبززل المززوظفين المفوضززين بززذلك ،كمززا تتززيح
الشركة لمساهميها إمكانية االطالة على سجل المساهمين.
 يتاح للمساهمين إمكانية الحصول على المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة بما ال يتعزارض
مززع القززوانين والتعليمززات الصززادرة عززن الجهززات الرقابيززة ذات الصززلة (بمززا يضززمن الحززد األدنززى
للمعلومات التي يتوجب علزى الشزركة اإلفصزاح عنهزا عمزالً بزالقوانين والتعليمزات الصزادرة عزن
الجهات الرقابية).
 يجوز للمساهمين الذين يدعون حقا ً على األسزهم يتعزارض مزع مزا هزو ثابزت فزي سزجل مسزاهمي
الشززركة أن يتقززدم إلززى قاضززي األمززور الوقتيززة الستصززدار أمززر علززى عريضززة بحرمززان األسززهم
المتنازة عليها من التصويت لمدة يحزددها القاضزي اآلمزر أو لحزين الفصزل فزي موضزوة النززاة
مززن قبززل المحكمززة المختصززة وذلززك وفقززا ً لإلجززراءات المقززررة فززي قززانون المرافعززات المدنيززة
والتجارية.
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 .7مراجعة السياسة
إن الهدف من تطوير إجراءات رسمية لمراجعة السياسة هو الت كد من أن كافة التعديالت أو
اإلضافات أو الحذف من السياسة قد تم توثيقها واعتمادها بشكل مناسب قبل التطبيق.
سيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسة بصورة سنوية أو عند الضرورة .ويتولى مجلس اإلدارة
مسؤولية اعتماد التعديالت والتي تعكس أي مستجدات على القواعد واللوائح والقوانين ذات الصلة.
يوضح الجدول التالي المعلومات التي يجب االحتفاظ بها عند تعديل السياسة مثل رقم النسخة
وتاريخها والقسم (األقسام) المعدلة (كما ورد في قائمة المحتويات) ورقم الصفحة التي تم بها
التعديل ،الحذف أو اإلضافة وذلك لسهولة رجوة أعضاء مجلس اإلدارة لما تم على السياسة من
تعديالت واعتمادها:
رقم

رقم النسخة

تاريا
النسخة

1
2
3
4
5
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التصديق *

