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اإلصدار:

 .1الغرض
تلتزم شركة المدار للتمويل واالستثمار (المشار إليها فيما بعد "الشركة") بحماية حقوق أصحاب
المصالح وخلق بيئة مستقرة للعمل والعمل من خالل ضمان وضع مالي مستقر وقوي للشركة.
وكجزء إطار عمل الحوكمة بالشركة ،فقد تم تصميم سياسة حماية أصحاب المصالح ("السياسة")
بهدف ضمان احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقا ً للقوانين والتعليمات الصادرة عن
الجهات الرقابية ذات الصلة .إن الهدف من سياسة حقوق أصحاب المصالح هو ضمان احترام
حقوق أصحاب المصالح كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح ذات الصلة وحمايتها من قبل
الشركة.
وبنا ًء عليه ،يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب
المصالح وتحديثها متى كان ذلك مناسبًا ،لتوضيح التغييرات في أحكام القانون واللوائح األساسية
والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنظيمية .إن الهدف من هذه السياسة هو توضيح الجهود التي
تبذلها الشركة لحماية حقوق جميع أصحاب المصالح.
 .2النطاق
تسري هذه السياسة على الشركة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين لما لكل منهم من
دور في حماية حق وق أصحاب المصالح في الشركة .من المهم أن يكون جميع أعضاء إدارة
الشركة وموظفيها على علم ودراية بمتطلبات 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 مسؤولية متابعة 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.
تقدم الطلبات الخاصة بنشر نسخ الكترونية من هذه السياسة ألمين سر مجلس اإلدارة لعرضها على
رئيس مجلس اإلدارة.
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 .4التعريفات
المصطلح
المجلس
الهيئة
السياسة
أصحاب المصالح

التعريف
مجلس اإلدارة
هيئة أسواق المال
سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح
كلللل لللمص لللل مصللللحة ملللل ال لللركة مالللل العلللاملي ،واللللدائني ،والملللوردي،
والعمالء والوكالء ومقدمي المدمات لل ركات

 .5المسؤوليات العامة
يعد الدور الرقابي واإلشرافي لمجلس إدارة الشركة من أهم مكونات إطار عمل الحوكمة الفعال.
ولذلك فإن مجلس اإلدارة يتولى المسؤولية الرئيسية لحماية حقوق أصحاب المصالح.
فيما يلي المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة تجاه أصحاب المصالح:
 تعيي ،إدارة تنفيذية ممتصة :تتولى اإلدارة التنفيذية برئاسة الررئيس التنفيرذي مسرؤولية اإلدارة
اليوميررة لعمليررات الشررركة وتنفيررذ اسررتراتيجيتها ،ولررذلك فررإن مررن المسررؤوليات الرئيسررية لمجلررس
اإلدارة اختيار أعضاء اإلدارة التنفيذية القادرين على تولي تلك المهام بكفاءة.
 اإل لللراف لللل لللئو ،ال لللركة بكفلللاءة و عاليلللة :يترررولى مجلرررس اإلدارة المسرررؤولية الكاملرررة
لإلشراف على شئون الشركة بما في ذلك اعتماد واإلشرراف علرى تنفيرذ األهرداف االسرتراتيجية
واسررتراتيجية المخرراطر ومعررايير حوكمررة الشررركة ،هررذا باإلضررافة إلررى مسررؤولية المجلررس عررن
اإلشررراف علررى أداء اإلدارة التنفيذيررة .يتررولى مجلررس اإلدارة إدارة مهامرره اإلشرررافية إمررا بشرركل
مباشر من خالل المجلس أو غير مباشر من خالل اللجان المنبثقة عنه.
 تبني سياسات عالة :يجب على مجلرس اإلدارة أن يروفر ألعضراء اإلدارة التنفيذيرة إطرار عمرل
واضح إلدارة عمليات الشركة ،ويتم تحقيق ذلك مرن خرالل اإلشرراف علرى السياسرات الرئيسرية
المتبعة داخل الشركة والتي تغطي مختلف العمليات التي تقوم بها الشركة.
 اإللمللاب بضوعللاش ال للركة وأدائهللا :إن إحاطررة مجلررس اإلدارة بررري تطررورات تطرررأ علررى البيئررة
الداخلية والخارجية للشركة يعد أمرا ً هاما ً وأساسيا ً حيث يتيح ذلك للمجلس القردرة علرى التردخل
الفوري إن اقتضت الحاجة.
 الحفاظ ل رأس مال مناسب لل ركة :يعد كفاية رأس المال من المؤشررات الرئيسرية للوضرع
المالي للشركة .ولذلك يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية التركرد مرن مردف كفايرة رأس مرال الشرركة
أخذا ً في االعتبار متطلبات الجهات الرقابية ذات الصلة واألهداف االستراتيجية للشركة.
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 االلتللماب بللالقواني ،واللللوائح التنفيذيللة والتعليمللات :تخضررع الشررركة لمجموعررة مررن القرروانين
واللرروائح التنظيميررة والتعليمررات الصررادرة عررن الجهررات الرقابيررة ذات الصررلة ،ومررن مسررؤوليات
مجلس اإلدارة التركد من التزام الشركة بتلك القوانين واللوائح والتعليمات.
 .6أصحاب المصالح بال ركة
 .6.1المساهمي،
إن الهدف الرئيسي للشركة هو تعظيم المنفعة التي تعود على المساهمين جراء مساهمتهم
في الشركة ،ولتحقيق هذا تتوخى الشركة الحذر والحيطة والحرص في كافة العمليات التي
تقوم بها بما في ذلك االستفادة القصوف للموارد المتاحة لتعظيم منفعة المساهمين .باإلضافة
إلى ذلك ،تلتزم الشركة بحماية حقوق مساهمها كما هو منصوص عليه في القانون
والتعليمات ذات الصلة وكجزء من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة هذا باإلضافة إلى
التواصل الفعال مع المساهمين للتعرف على وجهات نظرهم حول مختلف األمور التي
تخص الشركة.
 .6.2الجهات الرقابية
تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وزارة
التجارة والصناعة وأي جهات رقابية أخرف ذات صلة .وتحرص الشركة بشكل مستمر
على التركد من وجود عالقة جيدة بكافة الجهات الرقابية والمحافظة على تلك العالقة من
خالل ما يلي:
 االلتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات.
 الرقابة علرى تعررض الشرركة للمخراطر والتركرد مرن وقوعهرا ضرمن اإلطرار المنصروص
عليه ضمن القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.
 إعررداد التقررارير الماليررة فرري الوقررت المناسررب طبقًررا لقواعررد هيئررة أسررواق المررال والجهررات
الرقابية ذات الصلة.
 التعاون التام مع هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة أثناء عمليات التفتيش.
 تقررديم المعلومررات والبيانررات أو تقررديم الرردفاتر والسررجالت واألدوات الترري يطلبهررا ممثلرري
الجهات الرقابية ألغراض التفتيش.
 تقديم كافة البيانات والمعلومات واإلحصراءات التري تطلبهرا هيئرة أسرواق المرال والجهرات
الرقابية ذات الصلة.
 اإلفصاح بشكل دقيق وفي الوقرت المناسرب وفقرا ً لمتطلبرات هيئرة أسرواق المرال والجهرات
الرقابية ذات الصلة.
 التركد من االلتزام بمتطلبات هيئرة أسرواق المرال والجهرات الرقابيرة ذات الصرلة فري كافرة
العمليات التي تقوم بها الشركة.
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 .6.3العمالء
تتولى الشركة مهمة توفير أفضل الخدمات والمنتجات لعمالئها ،ويتوقف نمو الشركة بشكل
أساسي على ثقة العمالء في الشركة كواحدة من الشركات األكثر أمنًا إلى جانب جهود
الشركة المتواصلة لتوفير خدمة عمالء ممتازة لعمالئها.
تدرك الشركة أهمية العمالء في نجاح عملياتها .وبالتالي ،تسعى الشركة دائ ًما للحصول
على رضا العمالء عن طريق تقديم خدمات عالية الجودة تتناسب مع احتياجاتهم وترقى
ضا باالستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل توفير وسائل
لتوقعاتهم .تقوم الشركة أي ً
بديلة لخدمة العمالء وخدمات االلكترونية لتعزيز تجربة العمالء عند التعامل مع الشركة.
ونظرا ألهمية العمالء بالنسبة للشركة ،تقدم الشركة لعمالئها الخبرة المهنية واالهتمام الذي
ً
يستحقونه كما تقوم بحماية سرية بياناتهم وتعزيز ثقتهم بالشركة .تتم حماية البيانات السرية
للعمالء وال يتم الكشف عنها إال إذا في حال طلب الجهات الرقابية و بعد استشارة األطراف
المعنية.
باإلضافة إلى ذلك ،تحرص الشركة دائ ًما على معالجة شكاوف العمالء .يتحقق ذلك من
خالل تحسين التواصل مع العمالء وتطوير إجراءات استالم و معالجة شكاوف العمالء
واالستجابة لها .هذا إلى جانب تحسين التواصل مع العمالء من خالل ابتكار وسائل اتصال
حديثة إلتاحة الفرصة للعمالء للوصول إلى الدعم بشكل يسير وفي أي وقت.
تقوم الشركة بالتعامل مع العمالء بصورة عادلة ونزيهة ،يتضح ذلك من خالل اآللية
الخاصة بخدمة العمالء وأنظمة ضبط الرقابة على جودة الخدمات والمنتجات ووسائل
االتصال الفعالة مع جميع عمالء الشركة.
 .6.4الموظفي،
 .6.4.1المكا آت والتطور المهني للموظفي،
تحرص الشركة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي
الشركة ،وينصب تركيز الشركة على توفير فرص التطور المهني وتقديم البرامج
التدريبية الالزمة وتوجيه جهود التوظيف إلى تعيين وتدريب أفضل موظفي الدولة.
ويتضح التزام الشركة تجاه موظفيها من خالل ما يلي:
 إرسرراء ثقافررة ومنررال جيررد للعمررل ومعاملررة جميررع المرروظفين بصررورة عادلررة دون
تمييز.
 تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع موظفين الشركة.
 تنظيم أنشطة اجتماعية /عائلية لجميع موظفي الشركة بما في ذلرك الررحالت أو
األنشطة الرياضية
 تنظيم ورش عمل إرشادية لتيسير عمليرة نقرل الخبررة والمعلومرات مرن المردراء
والقياديين إلى باقي موظفي الشركة.
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 تنظيم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تدريب المروظفين وتطروير مهراراتهم
المهنية.
 تطرروير برررامج ترردريب وتطرروير اإلدارة لترروفير أداة للتعرررف علررى ومشرراركة
الممارسات الرائدة والمعوقات وتعزيز المهارات القيادية والخبررات واألسراليب
المختلفة لتقييم األداء باإلضافة إلى مهارات التواصل الفعالة.
 تطوير بررامج للخرريجين الجردد لتردريبهم فري مختلرف المجراالت التري تسراعدهم
في تنفيذ المهام المسندة إليهم.
 عقد ورش عمل تغطي مجاالت واسعة بهدف تدريب الموظفين على المهرارات
الالزمة لتقديم أعلى مستوف من الخدمات للعمالء.
 االلتزام بنسبة العمالة الوطنية المحدد من قبل الحكومة الكويتية وذلك من خالل
توظيف الموظفين الكويتيين ضمن المستويات الوظيفية والقيادية بالشركة.
 تطوير خطط التعاقب ومراجعتها بشكل منتظم ويتم عرن طريرق خطرط التعاقرب
تحديد الوظائف الرئيسية ذات التررثير الكبيرر علرى سرير العمرل بالشرركة والتركرد
من وجود أشخاص مؤهلين لشغل تلك الوظائف في حال عدم استمرار شاغليها
الحاليين في تردية مهامهم الوظيفية..
 نشرررر ثقافرررة الشرررركة ومعاييرهرررا المهنيرررة فررري جميرررع إدارات و فررررو الشرررركة
وشركاتها التابعة لها في المنطقة.
 إرساء معايير المكافآت التري تركرز علرى مكافررة المروظفين ذوي األداء المتميرز
استنادًا إلى مؤشرات األداء الرئيسية وإدارة المهارات.
 تطوير سياسات الموارد البشرية التي تعكس التزام الشركة تجاه موظفيها.
 .6.4.2سياسة اإلبالغ
تضمن سياسة اإلبالغ المعتمدة لجميع أصحاب المصالح حرية اإلبالغ عن أي
ممارسات غير قانونية أو غير مشروعة والتي من شرنها الترثير بشكل سلبي على
عملهم مع الشركة أو التسبب في حدوث عواقب وخيمة تضر بهم أو بالشركة ككل
أو تؤثر سلبيا ً على سمعة الشركة.
 .6.4.3قوا د ومعايير السلوك المهني
تهدف قواعد ومعايير السلوك المهني المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة إلى
تقديم الدعم فيما يتعلق بالقضايا األخالقية وكيفية التعامل معها وللمساعدة على
تعزيز بيئة عمل تتسم بالنزاهة والمسؤولية ،ومن المتوقع أن يلتزم كافة موظفي
الشركة بتلك القواعد والمعايير.
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ال يقتصر دور موظفي الشركة على االلتزام بالقوانين واللوائح والنظم السارية
فحسب بل يتوجب عليه أيضا ً االلتزام بالسلوكيات واألخالقيات المهنية الواردة
بقواعد معايير السلوك المهني.
 .6.4.4المسؤولية االجتما ية
يظهر مدف التزام الشركة بالمسؤولية االجتماعية في األنشطة العديدة الثقافية
واالجتماعية والمجتمعية والخيرية التي تدعمها الشركة ،وتهدف الشركة إلى تنويع
المبادرات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية ضمن مجاالت مختلفة كالرعاية
االجتماعية والتطور المهني والرعاية الصحية والتعليم والبيئة وغيرها.
تقوم الشركة بوضع خطة للمسؤولية االجتماعية وإعداد تقرير دوري عن
المسؤولية االجتماعية يوضح المبادرات الرئيسية للشركة تجاه المجتمع.
 .6.4.5الموردي،
تتبنى الشركة سياسات داخلية تنظم العمليات الخاصة بالمناقصات والتعاقد مع
الموردين ،وتقوم الشركة بالتعامل مع جميع المقاولين والموردين بشفافية ودون
تمييز.
 .6.4.6الجهات المارجية
تتعامل الشركة مع الشركاء والمنافسين والموردين والجهات الخارجية األخرف
وفقا ً للبنود التعاقدية وذلك بطريقة مهنية وعادلة ،وتهدف السياسة لتجنب أي أعمال
غير نزيهة قد تتعدف على حقوق الجهات الخارجية طبقا ً للقوانين واللوائح ذات
الصلة والبنود المتفق عليها بالعقود المبرمة.
تتعامل الشركة مع كافة الجهات الخارجية بصورة عادلة ونزيهة من خالل حماية
مصالحهم وضمان حصولهم على عوائد عادلة ،وتتجنب الشركة أي موقف قد
يؤدي اإلخالل بالتزاماتها تجاه أي جهة خارجية.
 .7حقوق أصحاب المصالح
تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق ضمان ما يلي:
 التعامررل مررع كافررة أصررحاب المصررالح بصررورة عادلررة والتركررد مررن أن أعضرراء مجلررس اإلدارة
واألطراف ذوي العالقة وأصحاب المصالح يتم التعامل معهم بشكل منصف ودون أي تمييز.
 التركررد مررن مراجعررة الصررفقات والتعررامالت المقترررح أن تقرروم بهررا الشررركة مررع األطررراف ذات
العالقة وتقديم التوصيات المناسبة بشرنها إلى مجلس اإلدارة.
 السماح ألصحاب المصالح بالوصرول إلرى المعلومرات والبيانرات المتعلقرة بالمهرام المسرندة إلريهم
حتى يتمكنوا من الحصول على تلك المعلومات والرجو إليها بشكل سريع ومنتظم.
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سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح

اإلصدار:

 إبالغ مجلس اإلدارة عن أي ممارسات غير سرليمة يتعرضرون لهرا مرن قبرل الشرركة مرع تروفير
الحماية المناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ.

 .8التمامات أصحاب المصالح
كما تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح ،فإنها تتوقع أيضا ً وفاء كافة أصحاب المصالح
بالتزاماتهم التي تحكمها العقود والقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.
 .9التعامل مل ال كاوى والنما ات
 يقرروم أصررحاب المصررالح برراإلبالغ عررن أي شرركاوف إلررى وحرردة الشرركاوف أو أمررين سررر المجلررس
مباشرةً.
 تقوم الشركة بالرد على الشكوف المسلمة خالل الفترة المحددة.
 يررتم تسررجيل جميررع شرركاوف العمررالء فرري سررجل خرراص طبقًررا للقرروانين والتعليمررات الصررادرة عررن
الجهات الرقابية ذات الصلة.
 يقوم أصحاب المصالح الرئيسيين باإلبالغ عن أي مخالفات قانونية أو أي تجاوزات إلى رئريس
مجلس اإلدارة أو من يفوضه ( مدير االلتزام ) أمين سر المجلس مباشرةً.
 يحتفظ مدير االلتزام  /أمين سر مجلس اإلدارة بسجل لهرذه الحراالت ويرتم عرضره علرى مجلرس
اإلدارة و توزيعه ومناقشته في اجتما مجلس اإلدارة الالحق.
 تضمن الشرركة حمايرة حقروق أصرحاب المصرالح خرالل التحقيرق فري الشركاوف المسرتلمة ومنهرا
الحفاظ على سرية بيانات مقدم الشركوف وغيرهرا مرن اإلجرراءات التري تضرمن حقروق أصرحاب
المصالح.
 قد يقروم مجلرس اإلدارة بإسرناد مهمرة التحقيرق إلرى المستشرار القرانوني أو المردققين الرداخليين أو
مستشارين خارجيين ،ويتم تقديم تقرير يوضح نتائج عملية التحقيق إلى مجلس اإلدارة مباشرةً.
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سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح

اإلصدار:

 .10مراجعة السياسة
إن الهدف من تطوير إجراءات رسمية لمراجعة السياسة هو التركد من أن كافة التعديالت أو
اإلضافات أو الحذف من السياسة قد تم توثيقها واعتمادها بشكل مناسب قبل التطبيق.
يقوم 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 رجو أعضاء مجلس اإلدارة لما تم على السياسة من
تعديالت واعتمادها:

رقم

رقم النسخة

تاريخ النسخة

القسم

1
2
3
4
5
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رقم الصفحة

التصديق *

