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 1صفحة   سياسة حماية أصحاب المصالح

 الغرض .1

للعمل  بيئة مستقرةخلق و  أصحاب المصالح( بحماية حقوق "الشركة"أو  "مبانيـ ")المشار إليها فيما بعد ب شركة المبانيتلتزم 
حماية  قد تم تصميم سياسة، فبالشركةإطار عمل الحوكمة . وكجزء من خالل ضمان وضع مالي مستقر وقوي للشركة عملالو 

بهدف ضمان احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقًا للقوانين )يشار إليها فيما بعد "بالسياسة"(  أصحاب المصالح
إليها فيما بعد  يشار) أصحاب المصالححقوق سياسة من إن الهدف والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة. 

وحمايتها من  الصلةكما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح ذات أصحاب المصالح حقوق احترام هو ضمان  "بالسياسة"(
 قبل الشركة.

متى كان ذلك  هاوتحديثأصحاب المصالح وضع معايير حماية حقوق جميع مسؤولية مجلس إدارة الشركة  يتولىوبناًء عليه، 
من هذه  الهدفإن  واللوائح األساسية والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنظيمية.التغييرات في أحكام القانون  لتوضيح، ناسًبام

 حماية حقوق جميع أصحاب المصالح.لالجهود التي تبذلها الشركة  توضيحالسياسة هو 

 لنطاقا .2

ة لما لكل منهم من دور في  هذه السياسة على الشركة وشركاتها التابعة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين تسري حماي
متطلبات هذه ها على علم ودراية بوموظفيأعضاء إدارة الشركة جميع  من المهم أن يكونالشركة. في  أصحاب المصالححقوق 

 االلتزام بها.والتعليمات ذات الصلة والعمل على السياسة والقوانين 

تلك  تسري، أو القوانين أو التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابيةمتطلبات لوفي حال تعارض أحكام هذه السياسة مع أي من ا
 أحكام هذه السياسة.على  ين/ التعليمات/ القوانلمتطلباتا

 تطبيق السياسة مسؤولية .3

سرية وخاصة  محتويات هذه السياسةوتعتبر  ،تطبيق هذه السياسة نيابة عن الشركةمسؤولية مجلس اإلدارة  أمين سر يتولى
 لشركة.ل االلكتروني موقعالبخالف األجزاء التي سيتم نشرها على  باالستخدام الداخلي للشركة فقط

دون الحصول  خارجيةوال يجوز نسخه أو اإلفصاح عنه إلى أطراف  دائمًا في صورة مستند غير قابل للتعديلالسياسة يتم حفظ 
 من مجلس اإلدارة. ةكتابي موافقةعلى 

تقدم الطلبات الخاصة بنشر نسخ الكترونية من هذه السياسة لألشخاص المفوضين باالعتماد كمجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة 
 وأمين سر المجلس.

 مراجعة السياسة .4

الحذف من السياسة  أواإلضافات  أوإن الهدف من تطوير إجراءات رسمية لمراجعة السياسة هو التأكد من أن كافة التعديالت 
 .قد تم توثيقها واعتمادها بشكل مناسب قبل التطبيق
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مسؤولية اعتماد التعديالت والتي  اإلدارةعند الضرورة. ويتولى مجلس  أوستقوم لجنة الحوكمة بمراجعة السياسة بصورة سنوية 
 .تعكس أي مستجدات على القواعد واللوائح والقوانين ذات الصلة

ة  يوضح الجدول التالي المعلومات التي يجب االحتفاظ بها عند تعديل السياسة مثل رقم النسخة وتاريخها والقسم )األقسام( المعدل
وذلك لسهولة رجوع أعضاء مجلس اإلدارة  اإلضافة أومة المحتويات( ورقم الصفحة التي تم بها التعديل، الحذف )كما ورد في قائ

 :لما تم على السياسة من تعديالت واعتمادها
 

 * التصديق رقم الصفحة القسم تاريخ النسخة رقم النسخة رقم

1      

2      

3      

4      

5      
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 المصطلحاتقائمة  .5

 التعريف المصطلح

 شركة المباني الشركة أو مباني

 اإلدارةمجلس  المجلس

 لجنة الحوكمة اللجنة

 هيئة أسواق المال الهيئة

 أصحاب المصالحسياسة حماية  السياسة

 قواعد ومعايير السلوك المهني قواعد السلوك
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 العامة  المسؤوليات .6

يتولى دارة اإلمجلس ولذك فإن . من أهم مكونات إطار عمل الحوكمة الفعالإدارة الشركة مجلس الرقابي واإلشرافي ل دورال يعد
 . حماية حقوق أصحاب المصالحالرئيسية لمسؤولية ال

 دارة تجاه أصحاب المصالح:اإلالمسؤوليات الرئيسية لمجلس  فيما يلي

  عمليات الشركة وتنفيذ اليومية لدارة اإلمسؤولية التنفيذي  الرئيس برئاسة تنفيذيةالدارة تتولى اإل :مختصةتعيين إدارة تنفيذية
تـولي تلـك قادرين على أعضاء اإلدارة التنفيذية الاختيار  من المسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارةولذلك فإن ، تهااستراتيجي

 م بكفاءة.االمه

 بما في كاملة لإلشراف على شئون الشركة مسؤولية الالدارة اإليتولى مجلس  :اإلشراف على شئون الشركة بكفاءة وفعالية
هذا باإلضافة إلى  الشركة،حوكمة واإلشراف على تنفيذ األهداف االستراتيجية واستراتيجية المخاطر ومعايير  اعتمادذلك 

إما بشكل مباشر من  اإلشرافيةمهامه مجلس اإلدارة إدارة  يتولىاإلدارة التنفيذية. أداء  اإلشراف علىمسؤولية المجلس عن 
 .المنبثقة عنه لجانالمن خالل غير مباشر خالل المجلس أو 

 إلدارة عمليــات  إطـار عمــل واضـحاإلدارة أن يـوفر ألعضــاء اإلدارة التنفيذيـة مجلـس يجـب علــى  :تبني  سياسييات فعاليية
مختلف العمليات ق ذلك من خالل اإلشراف على السياسات الرئيسية المتبعة داخل الشركة والتي تغطي يحقتتم ي، و الشركة

 .التي تقوم بها الشركة

 بأي تطورات تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للشركة يعد أمرًا  اإلدارة مجلسإن إحاطة  الشركة وأدائها: بأوضاع اإللمام
 اقتضت الحاجة. إنالتدخل الفوري القدرة على للمجلس ذلك يتيح  حيثهامًا وأساسيًا 

 يتولى  ولذلك. لشركةل للوضع المالي الرئيسيةالمؤشرات كفاية رأس المال من  يعد :لشركةمناسب لرأس مال  الحفاظ على
الجهـات الرقابيـة ذات الصـلة متطلبـات ًا فـي االعتبـار أخذالشركة  كفاية رأس مال التأكد من مدىمسؤولية  مجلس اإلدارة

 االستراتيجية للشركة.واألهداف 

  القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة تخضع الشركة لمجموعة من  والتعليمات: التنفيذيةين واللوائح تزام بالقوانلال
 القوانين واللوائح والتعليمات.عن الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن مسؤوليات مجلس اإلدارة التأكد من التزام الشركة بتلك 

 أصحاب المصالح بالشركة .7

 المساهمين .7.1

لتحقيق هذا المساهمين جراء مساهمتهم في الشركة، و هو تعظيم المنفعة التي تعود على لشركة الرئيسي ل هدفالإن 
يات التي تقوم بها بما في ذلك االستفادة القصوى للموارد المتاحة الحذر والحيطة والحرص في كافة العملالشركة  تتوخى

القانون  هو منصوص عليه فيكما  هامساهمذلك، تلتزم الشركة بحماية حقوق . باإلضافة إلى لتعظيم منفعة المساهمين
الفعال مع لتواصل اهذا باإلضافة إلى  بالشركةإطار عمل الحوكمة الخاص وكجزء من والتعليمات ذات الصلة 
مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع ل)حول مختلف األمور التي تخص الشركة نظرهم  اتوجهالمساهمين للتعرف على 

 (.سياسة حماية المساهمينإلى 
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 الجهات الرقابية .7.2

وزارة التجارة والصناعة وأي جهات  هيئة أسواق المالوالتعليمات الصادرة عن  التنفيذيةتلتزم الشركة بالقوانين واللوائح 
بكافة الجهات الرقابية عالقة جيدة  وتحرص الشركة بشكل مستمر على التأكد من وجودذات صلة.  رقابية أخرى

 :ما يليوالمحافظة على تلك العالقة من خالل 

 والتعليمات. التنفيذيةلقوانين واللوائح االلتزام با 

 ضمن اإلطار المنصوص عليه ضمن القوانين والتعليمات وقوعها  والتأكد منللمخاطر  تعرض الشركة الرقابة على
 الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

  والجهات الرقابية ذات الصلة هيئة أسواق المالطبًقا لقواعد  في الوقت المناسبإعداد التقارير المالية. 

  أثناء عمليات التفتيش المالهيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة مع التام التعاون. 

  ألغــراض  ممثلــي الجهــات الرقابيــةواألدوات التـي يطلبهــا  تقــديم الــدفاتر والســجالتتقـديم المعلومــات والبيانــات أو
 .التفتيش

 هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلةطلبها والمعلومات واإلحصاءات التي تنات كافة البيا تقديم. 

  وفقًا لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلةبناًء  في الوقت المناسباإلفصاح بشكل دقيق و. 

 كافـة العمليـات التـي تقـوم بهــا فـي  التأكـد مـن االلتـزام بمتطلبـات هيئـة أسـواق المـال والجهــات الرقابيـة ذات الصـلة
 .الشركة

 لعمالءا .7.3

نمو الشركة على المستوى اإلقليمي والدولي لعمالئها، ويتوقف  خدمات والمنتجاتتوفير أفضل ال مهمةتتولى الشركة 
لتوفير  ةد الشركة المتواصلو جهإلى جانب الشركات األكثر أمًنا  ثقة العمالء في الشركة كواحدة منبشكل أساسي على 
 لعمالئها. خدمة عمالء ممتازة

لحصول على رضا العمالء عن طريق دائًما لالشركة  تسعى. وبالتالي، هاتدرك الشركة أهمية العمالء في نجاح عمليات
الشركة أيًضا باالستثمار في تكنولوجيا  تقوم. توقعاتهمترقى لاحتياجاتهم و مع  تتناسبتقديم خدمات عالية الجودة 

عند التعامل مع  العمالءتجربة  لتعزيزااللكترونية  وخدماتلخدمة العمالء بديلة  وسائل توفيرمن أجل المعلومات 
 .الشركة

 بحمايةتقوم كما  يستحقونه االهتمام الذيو  المهنيةلعمالئها الخبرة  تقدم الشركة، بالنسبة للشركة همية العمالءنظرًا ألو 
في حال طلب إذا وال يتم الكشف عنها إال لعمالء السرية لبيانات التتم حماية . بالشركة وتعزيز ثقتهم سرية بياناتهم

 .ةف المعنياطر بعد استشارة األ الجهات الرقابية و

تحسين التواصل مع ذلك من خالل يتحقق معالجة شكاوى العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تحرص الشركة دائًما على 
تحسين التواصل مع العمالء  هذا إلى جانب العمالء واالستجابة لها.معالجة شكاوى  إجراءات استالم و وتطويرالعمالء 

 في أي وقت.بشكل يسير و الوصول إلى الدعم فرصة لعمالء حديثة لإلتاحة ل وسائل اتصال ابتكارمن خالل 
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وأنظمة خدمة العمالء  اآللية الخاصةيتضح ذلك من خالل  ،هةينز صورة عادلة و العمالء ب بالتعامل معالشركة  تقوم
 .الشركة عمالءالفعالة مع جميع  جودة الخدمات والمنتجات ووسائل االتصال ضبط والرقابة على

 الموظفين .7.4

 للموظفينالتطور المهن  المكافآت و  .7.4.1

ينصب تركيز الشركة و  كافة موظفي الشركة، تطوير مهاراتعمالة الوطنية و العلى توظيف الشركة  تحرص
وتوجيه جهود التوظيف إلى تعيين وتدريب الالزمة البرامج التدريبية  تقديمو  التطور المهنيوفير فرص على ت
 ما يلي:من خالل يتضح التزام الشركة تجاه موظفيها و  الدولة. موظفيأفضل 

 بصورة عادلة دون تمييزمعاملة جميع الموظفين و لعمل لثقافة ومناخ جيد  إرساء. 

  الشركة.موظفين بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع تحقيق 

  حتى الرياضية  واألنشطة الرحالتبما في ذلك  الشركة موظفيأنشطة اجتماعية/ عائلية لجميع تنظيم
 يستطيع جميع الموظفين الراحة واالستجمام مع عائالتهم.

  موظفيباقي إلى  اء والقياديينر والمعلومات من المد قل الخبرةعملية نلتيسير  إرشاديةتنظيم ورش عمل 
 .الشركة

  البرامج التي تهدف إلى تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم المهنية.المبادرات و تنظيم 

 تــوفير أداة للتعـرف علــى ومشــاركة الممارسـات الرائــدة والمعوقــات لإلدارة تـدريب وتطــوير ابــرامج  تطـوير
 التواصــلمهــارات باإلضــافة إلــى تقيــيم األداة المختلفـة لســاليب األوالخبــرات و القياديــة المهــارات  وتعزيـز
 .ةالفعال

 جـاالت التـي تسـاعدهم فـي تنفيـذ المهـام المسـندة ممختلـف البرامج للخريجين الجدد لتدريبهم في  تطوير
 .إليهم

 أعلــى بهــدف تـدريب المــوظفين علـى المهـارات الالزمــة لتقـديم  مجـاالت واسـعةورش عمـل تغطــي  عقـد
 مستوى من الخدمات للعمالء.

 توظيـف المــوظفين الكويتيـة وذلـك مـن خـالل  مـن قبـل الحكومـةالعمالـة الوطنيـة المحـدد نسـبة االلتـزام ب
 .ضمن المستويات الوظيفية والقيادية بالشركةالكويتيين 

  ة  ومراجعتها بشكل منتظم التعاقبتطوير خطط ويتم عن طريق خطط التعاقب تحديد الوظائف الرئيسي
ذات التأثير الكبير على سير العمل بالشركة والتأكد من وجود خلفـاء مـؤهلين لشـغل تلـك الوظـائف فـي 

 .حال عدم استمرار شاغليها الحاليين في تأدية مهامهم الوظيفية.

 ت التابعة لها في المنطقة.في جميع الفروع والشركا المهنية ومعاييرها نشر ثقافة الشركة 
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 األداء استناًدا إلى مؤشرات  التي تركز على مكافأة الموظفين ذوي األداء المتميز إرساء معايير المكافآت
دارة المواهب.الرئيسية و   ا 

 تطوير سياسات الموارد البشرية التي تعكس التزام الشركة تجاه موظفيها. 

 اإلبالغسياسة  .7.4.2

من عملهم والتي ب تتعلقأي مخاوف  التعبير عنحرية المعتمدة لجميع موظفي الشركة  اإلبالغتضمن سياسة 
التسبب في حدوث أو  االقسم الذين يعملون بهاإلدارة/ أو على دور  دورهمشأنها التأثير بشكل سلبي على 

 (.اإلبالغسياسة الرجوع إلى  ىالشركة ككل )لمزيد من المعلومات، يرجبأو  عواقب وخيمة تضر بهم

  قواعد ومعايير السلوك المهن  .7.4.3

 فيما يتعلقالمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة إلى تقديم الدعم  المهني السلوك ومعايير قواعد تهدف
، ومن والمسؤولية النزاهةب بيئة عمل تتسمالتعامل معها وللمساعدة على تعزيز كيفية القضايا األخالقية و ب

 .الشركة بتلك القواعد والمعاييرالمتوقع أن يلتزم كافة موظفي 

 يتوجب عليه أيضاً بل والنظم السارية فحسب  واللوائحلقوانين با لتزاماالي الشركة على موظفيقتصر دور ال 
)لمزيد من المعلومات، يرجى  االلتزام بالسلوكيات واألخالقيات المهنية الواردة بقواعد معايير السلوك المهني

 (.السلوك المهن قواعد ومعايير الرجوع إلى 

 الجتماعيةالمسؤولية  .7.4.4

المجتمعية والخيرية واالجتماعية و الثقافية العديدة االجتماعية في األنشطة التزام الشركة بالمسؤولية  يظهر مدى
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية ضمن مجاالت مبادرات التنويع ، وتهدف الشركة إلى تدعمها الشركةالتي 

)لمزيد من المعلومات،  االجتماعية والتطور المهني والرعاية الصحية والتعليم والبيئة وغيرهاالرعاية مختلفة ك
 .(سياسة المسؤولية الجتماعيةيرجى الرجوع إلى 

عداد تقرير بالشركة  تقوم دوري عن المسؤولية االجتماعية يوضح وضع خطة دورية للمسؤولية االجتماعية وا 
 .المجتمعه المبادرات الرئيسية للشركة تجا

 الموردين .7.4.5

الشركة  تقومالخاصة بالمناقصات والتعاقد مع الموردين، و عمليات تتبنى الشركة سياسات داخلية تنظم ال
 .ودون تمييز التعامل مع جميع المقاولين والموردين بشفافيةب

 الجهات الخارجية .7.4.6

بطريقة الجهات الخارجية األخرى وفقًا للبنود التعاقدية وذلك مع الشركاء والمنافسين والموردين و الشركة تتعامل 
طبقًا  الجهات الخارجيةقد تتعدى على حقوق  نزيهةتهدف السياسة لتجنب أي أعمال غير مهنية وعادلة، و 

 للقوانين واللوائح ذات الصلة والبنود المتفق عليها بالعقود المبرمة.



 شركة المباني

 

 8صفحة   سياسة حماية أصحاب المصالح

حصولهم ضمان هم و هة من خالل حماية مصالحينز صورة عادلة و بكافة الجهات الخارجية مع تعامل الشركة ت
 .اإلخالل بالتزاماتها تجاه أي جهة خارجيةأي موقف قد يؤدي  الشركة تجنبتو  عادلة، ائدو على ع

 حقوق أصحاب المصالح .8

 ما يلي:ضمان تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق 

 عالقة وأصحاب الواألطراف ذات بصورة عادلة والتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة أصحاب المصالح  كافة التعامل مع
 دون أي تمييز.و بشكل منصف  يتم التعامل معهمالمصالح 

 الحصـول  مكنوا مـنتالمهام المسندة إليهم حتى يومات والبيانات المتعلقة بالسماح ألصحاب المصالح بالوصول إلى المعل
 .بشكل سريع ومنتظمالمعلومات والرجوع إليها  تلكعلى 

 التزامات أصحاب المصالح .9

التي تحكمها  أصحاب المصالح بالتزاماتهمفإنها تتوقع أيضًا وفاء كافة كما تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح، 
 .الجهات الرقابية ذات الصلةالعقود والقوانين واللوائح الصادرة عن 

 والنزاعاتالتعامل مع الشكاوى  .11

 مباشرةً  المجلس أمين سرإلى وحدة الشكاوى أو  يقوم أصحاب المصالح باإلبالغ عن أي شكاوى. 

 .تقوم الشركة بالرد على الشكوى المسلمة خالل الفترة المحددة 

  الرقابية ذات الصلة.لقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات طبًقا لخاص يتم تسجيل جميع شكاوى العمالء في سجل 

  المجلس مباشرةً. أمين سرإلى  تجاوزاتباإلبالغ عن أي مخالفات أو أي يقوم أصحاب المصالح الرئيسيين 

  في اجتماعات مجلس اإلدارة. ومناقشته لهذه الحاالت ويتم توزيعه المجلس بسجل أمين سريحتفظ 

  ومنها الحفاظ على سرية بيانات مقدم  الشكاوى المستلمةالتحقيق في خالل تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح
 .الشكوى وغيرها من اإلجراءات التي تضمن حقوق أصحاب المصالح

  ويـتم مستشـارين خـارجيينأو داخليين الـ المـدققين بإسناد مهمة التحقيق إلى المستشار القانوني أو لجنة الحوكمةقوم تقد ،
 مجلس اإلدارة مباشرةً.تقديم تقرير يوضح نتائج عملية التحقيق إلى 


