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اإلصدار:

 .1مقدمة

إن الشركة المدار للتمويل واالستثمار (المشار إليها فيما بعد "الشركة") ملتزمة بموائمة استتراتييية
أعمالهتتتا وأفتتتدافها متتتر دور الشتتتركة ومستتتئولياتها االيتماعيتتتة تيتتتال البيئتتتة والميتمتتتر واألطتتترا
الرئيسية.
 .2الغرض

يتمثل الغرض من فذل السياسة (المشار إليها فيما بعد بـ "السياسة") فت توييتا الشتركة بشتدن إدار
مستتلوليتها االيتماعيتتةب بمتتا يالتتم التلميتتة المستتتدامة للميتمتتر والعتتاملين متتن ت ل المستتافمة ف ت
ت في مستويات البطالة ف الميتمر وتاليم االستغ ل األمثل للموارد لمتااة.
 .3نطاق السياسة

تُطبتتم فتتذل السياستتة عل ت الشتتركة وميلتتإل اردار ب واردار التلفيذيتتةم ومتتن المه ت ليميتتر أع تتا
ميلتتإل اردار والمتتدرا وأع تتا اردار التلفيذيتتة فه ت متطلبتتات فتتذل السياستتات وتعليمتتات فيئتتة
أسواق المالب واللوالين األ رى المعمتول بهتا والمتطلبتات التلييميتة بعلايتةب وااللتتزا بماتوياتهتام
أاكتا فتذل السياستة متر أ متن المتطلبتات اللالوليتة أو التلييميتة الماليتةب ف لتا
وف اتال ا تت
يكون للمتطلبات اللالولية والتلييمية المالية األسبلية عل أاكا فذل السياسة.
 .4التعريفات
المصطلح
المجلس
الهيئة
السياسة

التعريف
مجلس اإلدارة
هيئة أسواق المال
سياسة المسؤولية االجتماعية
تشير المسؤولية االجتماعية إلى االلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف
أخالقياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين

المسؤولية االجتماعية

بالشركة بوجه خاص وذلك من خالل العمل علي تحسين الظروف المعيشية و
االجتماعية و االقتصادية للقوي العاملة وعائلتهم ،إضافة إلي المجتمع ككل،
والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع ،واالستغالل األمثل لموارده
المتاحة.
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اإلصدار:

 .5مسؤولية تطبيق السياسة

ستتول إدار التسويم والع قتات العامتة مستلولية متابعتة تطبيتم فتذل السياستة بالليابتة عتن ميلتإل
اردار م وتعتبتتر ماتويتتات فتتذل السياستتةب عتتدا الميتتاالت الت ت ستتيت الكش ت أو ارف تتا علهتتا ف ت
الموقر ارلكترول للشركةب سريةً وف الست دا الشركة الدا ل فلط.
ييب إبلتا فتذل السياستة دائمتا ً فت و تعية "لللترا فلتط" وييتب عتد لست ها أو الكش
ريح من ميلإل اردار .
علها ألطرا ثالثة دون إذن كتاب

االف تا

تويا طلبات تعمي أو توزير اللسخ ارلكترولية من فذل السياسة فلط إلت المتويفين المعيلتين دا تل
الشركةم
 .6محاور إطار العمل الفعال للمسؤولية االجتماعية

ييتتب أن تتوافتتم يميتتر األعمتتال واأللشتتطة الت ت تلتتو بهتتا الشتتركة متتر م تتالح الميتمتتر والتلميتتة
المستدامةب يت تعري التلمية المستدامة بالتلمية التت تلبت ااتيايتات الاا تر دون المستاإل بلتدر
األييال الملبلة عل تلبيتة ااتياياتهتا ال ا تةم ييتب أي تا ً عكتإل الستلوكيات األ قيتةب واللتوالين
واللوائح المعمول من األلشطة المستمر للشركةم
ييب أن تمثتل إليتازات الشتركة فت ميتال المستلولية االيتماعيتةب أاتد الملشترات ارييابيتة علت
األدا العا للشركةم

 6.1المسلوليات تيال الميتمر
تلتز الشركة بالمسافمة إييابيا ً ف الميتمر الذ تعمل فيا من
أم
بم
تم
ثم
جم
م
خم
دم
ذم

ل ما يل :

المستتاعد ف ت تتتوفير فتتري عمتتل يديتتد الستتتيعاب اللتتوى العاملتتة ف ت الميتمتتر وتهيئتتة
اليرو الملاسبة لهام
التركيز عل دع وتشيير اللوى العاملة الوطلية الكويتيةب ورفر كفا تها التلافسيةم
مراعتتا الم تتالح العامتتة للميتمتتر والتلميتتة االقت تتادية بشتتكل فعتتال علتتد ات تتاذ اللتترارات
الهامةم
اماية البيئة من التلوث أو األ رار البيئية األ رىم
تشيير وتعزيز السلوكيات األ قية ارييابية والليا بالمبادرات ال يرية والتطوعيةم
مراعتتا األثتتر االيتمتتاع لل تتدمات الملتيتتاتب بمتتا ف ت ذلتتال أثتتر ستتابها واالستتتيابة
الفورية لهام
ااترا اللوالين واللوائح المطبلة وااللتزا بهام
ت مي ألشطة الشركة بما يتفم مر الاالة االقت ادية والو ر الثلاف للميتمرم
توفير برامج تدريبية لتلمية قدرات فئات مستهدفة من الميتمرم

 6.2المسلوليات البيئية
تدرال الشركة بدن البيئة تشكل عل را ً أساسيا ً من ايتث التزاماتهتا تيتال المستلولية االيتماعيتةب
وبالتال ييب مان مسافمتها ارييابية ف ما يتعلم بالبيئة من ل:
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أم
بم
تم
ثم
جم
م
خم
دم

اإلصدار:

إعطا أولوية بالغة لاماية البيئتة وذلتال متن ت ل التدكتد بتدن ألشتطتها تعمتل علت ااتترا
اللوالين البيئية المعتر بها ماليا ً و دولياًب
مراعا األثر البيئ للملتيات وال تدماتب بمتا فت ذلتال أ أثتار تترتتب علت التت لي متن
اللفايات أو الم لفات أو استبعادفاب
تتمان عتتد فتتدر المتتواردب بار تتافة إل ت إعتتاد استتت دا أو تتتدوير المتتواد والستتلر قتتدر
ارمكان من اللااية العمليةب مر الت لي من أ لفايات متبلية بطريلة مسلولةب
التلليتتل متتن متتدى استتت دا الشتتركة للم تتادر الكربوليتتة متتن الطاقتتة والمتتوارد الطبيعيتتة
األ رى
تاديد وتليي اآلثار البيئية لألعمال وإدار اآلثار الهامة الت ت تاديدفاب
دع التلليات الاديثة والت من الممكن أن تالم ملافر بيئية عل المدى الطويلب
اقترا مبادرات دا لية و اريية ا ة بالافاي عل البيئةب
ترويج وتعزيز ام ت التوعية البيئية المويهة للمويفين والعامةم

 6.3المسلوليات تيال فئات الميتمر الم تلفة
يتعين عل الشركة المسافمة لاو الفئتات الم تلفتة فت الميتمتر متن ت ل أيتا ً متن المبتادرات
التالية:
أم
بم
تم
ثم
جم

ااترا اال ت فات الثلافية وااليتماعية للفئات الم تلفة ف الميتمرب
ااترا األش اي ذو ال لفيات واللي والتلاليد والثلافات الم تلفةب
العمتل علت تاستين لوعيتتة اليترو المعيشتتية لللتوى العاملتتة وعتائ ته والميتمتتر
المال والميتمر ككلب
دع المشروعات ال غير وفتح آفاق يديد ت د فئات الميتمرب
توفير برامج تدريب لتلمية قدرات فئات مستهدفة ف الميتمرم

 6.4مشاركة أ ااب الم الح
يتعين عل الشركة مان المشاركة والتوا ل المستمر مر أ ااب الم الح ل مان الفه
التا للمسلولية االيتماعية والمسافمة من ل ما يل :
أم التعر عل افتمامات وااتيايات أ ااب الم الحم
بم إشراال أ ااب الم الح بشكل فعال ف م تل األلشطة مر األ ذ بعين االعتبار
ااتياياته واللتائج المترتبة عن فذل المشاركةم
تم االستيابة للمطالبات اللالولية ال ا ة بد ااب الم الحم

 6.5المسلوليات تيال المويفين
إن تطوير المويفين وتاليم بيئة عمل اية و مان التوا ل المتبادلين الشركة ومويفيها
لا أثر كبير عل تعزيز دور الشركة ف ما يتعلم بالمسلولية االيتماعيةب من ل ما يل :
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أم
بم
تم
ثم
جم
م
خم

اإلصدار:

التدريبب وللل المعرفةب وإتااة الميال للمويفين للمشاركة عن طريم إلشا بيئة عمل
من شدلها تشيير فذل المشاركات وتعزيزفام
تاسين اليرو المعيشية وااليتماعية لمويف الشركة وعائلته م
تاسين بيئة العمل الدا لية بالشركةم
تشيير األلشطة االيتماعية لمويف الشركةم
تعزيز البرامج الت من شدلها مان ويود المساوا بين اليلسين ف الشركةم
تشيير مسافمة المويفين وتعزيزفا ومكافئتها بشكل عادل ولزيام
إلشا بيئة عمل آملة و اية لمويفيهاب ويمكن تاليم ذلال من ل ما يل :





متن

مراقبة م اطر ال اة والس مة باستمرار وات اذ اريرا ات ال زمة للت فيت
أو معالية فذل الم اطرب
علتتد بتترامج توعيتتة وتتتدريب لزيتتاد دريتتة التتوع لتتدى يميتتر المتتويفين فت ميتتال
ال اة والس مةب
التدكد من ويود آلية العمل ال زمة ردار األزمات والطوارئب
التدكد من إيرا فاي روتيل للتدابير المتعللة بال اة والس مة بشكل دور م

علد ايتماعات رسمية وغير رسمية ملتيمة بين المويفين واردار لمعالية أية افتمامات
واستفسارات وق ايا تطر من قبل المويفينم
 .7برامج المسؤولية االجتماعية

يتتت إعتتداد بتترامج المستتلولية االيتماعيتتة ستتلويا ً ويلتتو التترئيإل التلفيتتذ بارشتترا
المسلولية االيتماعية و مان تلفيذل ف يمير إدارات وأقسا الشركة.

عل ت برلتتامج

تلتو الشتتركة بتطبيتتم أيتا ً متن بتترامج المستتلولية االيتماعيتتة التاليتة وفلتا ً لل طتتة الستتلوية للمستتلولية
االيتماعيةم وتشمل تلال البرامج عل سبيل المثال ما يل :
أم
بم
تم
ثم
جم
م

الرعاية الدع
التبرعات
الفعاليات ال يرية
البرامج التعليمية
برامج التطوع
برامج وام ت توعية المويفين والميتمر

تلو الشركة بملارلة أدائهتا متن ايتث المستلولية االيتماعيتة متر أدا اليهتات األ ترى التت تعمتل
من لفإل اللطاع أو تلو بدلشطة مماثلةب وتست د لتائج فذل الملارلتة فت تطتوير وتعزيتز بترامج
المسلولية االيتماعية الت ت عها الشركة للسلوات اللادمة.
تلتتتو الشتتتركة بت تتتيي لستتتبة متتتن األربتتتا الماللتتتة وذلتتتال لتوييههتتتا لاتتتو بتتترامج المستتتلولية
تتة متتر طبيعتتة وايتت لشتتاط الشتتركة
االيتماعيتتةب عل ت أن يتلاستتب اي ت االستتتلطاعات الم
واألربا الماللةم
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اإلصدار:

 .8زيادة درجة الوعي بالمسئولية االجتماعية

 8.1تتدكتتد الشتتركة متتن معرفتتة وإدراال مويفيهتتا بدفميتتة بتترامج المستتلولية االيتماعيتتةم متتن ت ل
برامج التوعية ووسائل االت ال بالمويفين.
 8.2تعلتتد الشتتركة بتترامج المستتلولية االيتماعيتتة و بتترامج توعيتتة لم تل ت أع تتا أفراد الميتمتتر
لزياد الوع ب وي أفمية مبادرات المسلولية االيتماعية وأثرفا عل الميتمرم
 .9اإلفصاح

 9.1تلو الشركة بارف ا عل أفدا المسلولية االيتماعيتة التت تلتو بهتا الشتركة للعتاملين فيتا
من ل البريد ارلكترول أو الشبكة الدا لية أو الموقر ارلكترول للشركةم
 9.2عل الشركة التدكد من أن يمير المعلومتات المتعللتة ببترامج ومبتادرات المستلولية االيتماعيتة
يت تلديمها إل الرئيإل التلفيذ ليت بعد ذلال االعت ن علهتا بشتكل دقيتم وفت الوقتت الملاستب
من ل التلارير الدورية ال ا ة بدلشطة الشركة عل الموقر ارلكترول للشركةم
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