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 شركة المباني
 

 1صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

 مقدمة .1
بطریقة تضمن تحقیق مصالح مساھمیھا ) بحمایة حقوق "الشركة" أو "مبانيـــ "فیما بعد بإلیھا یشار ( المباني تلتزم شركة

التزام الشركة ضمان إلى "السیاسة")بــــ المساھمین (المشار إلیھا فیما بعد  حقوق سیاسة حمایةتھدف . المساھمین والشركة
ً  المساھمینحقوق وحمایة احترام ب  .اللوائح ذات الصلةالتعلیمات ولقوانین ول وفقا

 عند الحاجةھذه المعاییر  یلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع معاییر حمایة حقوق جمیع المساھمین وتحدیثفي ھذا السیاق، و
 .الجھات الرقابیة ذات الصلةواللوائح والتعلیمات الصادرة عن عكس التغییرات في أحكام القانون تل

 نطاق التطبیق .2
مایة حلما لكل منھم من دور في  التنفیذیة والموظفین اإلدارةو اإلدارةھذه السیاسة على الشركة وشركاتھا التابعة ومجلس  تسري

متطلبات ھذه السیاسة ب ھا على علم ودرایةموظفیوأعضاء إدارة الشركة جمیع  من المھم أن یكونحقوق مساھمي الشركة. 
 .االلتزام بھاوالتعلیمات ذات الصلة والعمل على القوانین و

لك ت تسري، التعلیمات الصادرة عن الجھات الرقابیة أوالقوانین  أومتطلبات لرض أحكام ھذه السیاسة مع أي من اوفي حال تعا
 أحكام ھذه السیاسة.على  / القوانین/ التعلیماتلمتطلباتا

 تطبیق السیاسة مسؤولیة .3
اصة سریة وخ محتویات ھذه السیاسةتعتبر و ،الشركةنیابة عن تطبیق ھذه السیاسة ولیة مسؤ اإلدارةمجلس  أمین سر یتولى

 لشركة.ل االلكتروني موقعالبخالف األجزاء التي سیتم نشرھا على  باالستخدام الداخلي للشركة فقط

لحصول دون ا خارجیةاإلفصاح عنھ إلى أطراف  أووال یجوز نسخھ  غیر قابل للتعدیلفي صورة مستند دائماً السیاسة یتم حفظ 
 .أو من یفوضھ لمنح تلك الموافقة كلجنة الحوكمة أو غیرھا من الجھات المعنیة بالشركة اإلدارةمن مجلس  ةكتابی موافقةعلى 

 مراجعة السیاسة .4
الحذف من السیاسة قد  أواإلضافات  أوإن الھدف من تطویر إجراءات رسمیة لمراجعة السیاسة ھو التأكد من أن كافة التعدیالت 

 .تم توثیقھا واعتمادھا بشكل مناسب قبل التطبیق

ي مسؤولیة اعتماد التعدیالت والت اإلدارةعند الضرورة. ویتولى مجلس  أوستقوم لجنة الحوكمة بمراجعة السیاسة بصورة سنویة 
 .تعكس أي مستجدات على القواعد واللوائح والقوانین ذات الصلة

یوضح الجدول التالي المعلومات التي یجب االحتفاظ بھا عند تعدیل السیاسة مثل رقم النسخة وتاریخھا والقسم (األقسام) المعدلة 
وذلك لسھولة رجوع أعضاء مجلس اإلدارة  اإلضافة أو(كما ورد في قائمة المحتویات) ورقم الصفحة التي تم بھا التعدیل، الحذف 

 :عدیالت واعتمادھالما تم على السیاسة من ت

 

 

 المصطلحات قائمة .5

 التعریف المصطلح

 المبانيشركة  الشركة أو مباني

 اإلدارةمجلس  المجلس

 لجنة الحوكمة اللجنة

 ھیئة أسواق المال الھیئة
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 2صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

 التعریف المصطلح

 المساھمینحقوق سیاسة حمایة  السیاسة
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 3صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

 الحقوق العامة للمساھمین .6
بممارسة حقوقھم بشكل عادل وعدم انتھاكھا أو إساءة استغاللھا من قبل إدارة تلتزم الشركة بضمان قیام جمیع المساھمین  .6.1

 الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین الرئیسیین، وتلتزم الشركة بتوفیر الحقوق التالیة للمساھمین:

 رباحاألتوزیعات الحصول على النصیب المقرر في  •
 التصفیة الحصول على نصیب من موجودات الشركة في حالة •
 ل منتظمبشvvكیة االسvvتثمارتھا التشvvغیلیة واسvvتراتیجیو الشvvركة الخاصvvة بنشvvاطالبیانات والمعلومات  الحصvvول على •

 ومیسر
والتأكد من حصvvvvول المسvvvvاھم قبل  على قراراتھا والتصvvvvویتللمسvvvvاھمین  الجمعیة العامةالمشvvvvاركة في اجتماعات  •

البیانات المالیة عن الفترة المالیة المنقضvvvvvvvیة وكذلك تقریر على  -بسvvvvvvvبعة أیام على األقل  -اجتماع الجمعیة العامة 
 مجلس اإلدارة وتقریر مراقب الحسابات.

  اإلدارةأعضاء مجلس  انتخاب •
 قید قیمة الملكیة في سجالت الشركة •
 تسجیل ونقل و/أو تحویل ملكیة األسھمالتصرف في األسھم من  •
 بشكل خاص اإلدارةمجلس أعمال و بشكل عاممراقبة أداء الشركة  •
 أداءفي حالة إخفاقھم في ورفع دعوى المسvvvؤولیة، وذلك التنفیذیة  اإلدارة والشvvvركة أ إدارةمجلس أعضvvvاء لة ئمسvvvا •

 طة بھماالمن المھام
 الترشح لعضویة مجلس إدارة الشركة •

األوراق المالیة وھیئة أسvvvvواق المال عن ھیكل رأس مال الشvvvvركة أو أي  الكویت على الشvvvvركة اإلفصvvvvاح لسvvvvوق یجب .6.2
 الشركة.في سیطرة  صترتیبات قد تؤدي إلى حدوث تغییرات في امتالك بعض المساھمین لحص

الصvvvvادرة عن الجھات الرقابیة ذات والبیانات المنصvvvvوص علیھا وفقاً للقوانین والتعلیمات معلومات الالمسvvvvاھمون یتلقى  .6.3
 .الصلة وذلك بصورة دوریة وعند الطلب

 یمات والتعلالقوانین وفقا لمتطلبات المالئمة لإلفصvvvvvاح من خالل الوسvvvvvائل الشvvvvvركة بكافة اإلجراءات الضvvvvvروریة تلتزم  .6.4
 .الصادرة عن الجھات الرقابیة ذات الصلة

 الشركة.الخاص بل اإلفصاح في سجواردة الوصول إلى المعلومات الیحق للمساھم  .6.5

شركة زیادة رأس مالعند یكون للمساھمین األولویة في االكتتاب  .6.6 لى إ االكتتاب. تخضع مشاركة المساھمین في عملیة ال
 لم یتضvvمن عقد تأسvvیس الشvvركة تنازل (ما االخطاریوًما من تاریخ  15خالل ذلك مال الحالي والالملكیة في رأس نسvvبة 

 أولویة االكتتاب). في ھمعن حقالمساھمین 

أسماء المساھمین، وجنسیاتھم وأرقام ھویاتھم التعریفیة، یتضمن كحد أدنى لمساھمین حدیث ودقیق لسجل بالشركة  تحتفظ .6.7
 ..وعدد األسھم التي یملكونھا، وبیانات االتصال الخاصة بھم
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 4صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

 الجمعیة العامةحقوق المساھمین في اجتماعات  .7

 العامةالجمعیة المشاركة في اجتماعات  .7.1

تشvvvجع الشvvvركة كافة مسvvvاھمیھا للمشvvvاركة في اجتماعات الجمعیة العامة وكافة القرارات التي تتخذھا الجمعیة بما  •
 .فیھا اختیار أعضاء مجلس اإلدارة

عدم فرض أي رسvvvvوم مقابل حضvvvvور أیة فئة من فئات المسvvvvاھمین الجتماعات الجمعیة تقوم الشvvvvركة بالتأكد من  •
  .ضیلیة ألي فئة مقابل الفئات األخرى من المساھمینالعامة، أو منح میزة تف

عدد من المسvvvvvاھمین  كتابي مسvvvvvبب من تقوم الشvvvvvركة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعیة العامة العادیة بناًء على طلب •
یملكون ما ال یقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أو بناًء على طلب مراقب الحسابات وذلك خالل خمسة 

 ً  .من تاریخ الطلب عشر یوما

ن عدد من المساھمی كتابي مسبب من تقوم الشركة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعیة العامة الغیر عادیة بناًء على طلب •
 یوماً من تاریخ الطلب. ثالثینعشر بالمائة من رأس مال الشركة وذلك خالل  خمسة یملكون ما ال یقل عن

 :الجمعیة العامةھمین قبل تاریخ ر ما یلي للمسایتوفتقوم الشركة بالتأكد من  •

عامةدعوة لحضvvvvvvvور  - نھ وجدول  وقتتحدد  الجمعیة ال اإلعالن عن زمان ویجب  ل،عمااألاالجتماع ومكا
 بشvvvvرط موقع الشvvvvركةعلى وفي الصvvvvحف المحلیة الكویتیة ومكان انعقاد الجمعیة العامة للمسvvvvاھمین مرتین 

ن مسvvبعة أیام على األقل نشvvر اإلعالن الثاني قبل مع  والثانيل ومرور سvvبعة أیام على األقل بین اإلعالن األ
 .الجمعیة العامةانعقاد تاریخ 

 ما یلي على أقل تقدیر: الجمعیة العامةیتضمن جدول أعمال اجتماع  -

o ا.تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي ونتائج أعمالھ 
o المالیة للشركة تقریر مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج السنة. 
o  ادقة علیھ واعتمادvvvركة والمصvvvابات الخارجي عن نتائج البیانات المالیة للشvvvة تقریر مراقب الحسvvvمناقش

 .صافي الربح القابل للتوزیع
o التعامالت مع أصحاب المصالح. 
o  درت نتیجة لتلك المخالفات، ونتجvvvلطات الرقابیة، وأي عقوبات صvvvلطة/ السvvvدتھا السvvvأیة مخالفات رص

تطبیق جزاءات (مالیة وغیر مالیة) على الشvvvvvركة، وذلك بما ال یتعارض مع القوانین المعمول بھا  عنھا
والضوابط الرقابیة التنظیمیة التي تصدرھـvvـvvـvvـvvا السلطـvvـvvـvvة/ السلطات الرقابیة المعنیة بھذا الخصوص، 

 .ومناقشة مالحظات مندوب الجھة الرقابیة في حال حضوره

عمال أیتاح للمسvvvvاھمین الذین یملكون نسvvvvبة خمسvvvvة بالمائة من رأس مال الشvvvvركة من إضvvvvافة بنود على جدول  •
یتم إعداد مذكرة توضیحیة تتضمن تفاصیل كل بند من بنود جدول األعمال و ،اجتماعـvvvـvvvـvvvات الجمعیـvvvـvvvـvvvة العامة

على أن تنشvvvvvر تلك  .لى جدول األعمالالخاص باجتماع الجمعیة العامة الذي تم تعدیلھ مع ذكر أسvvvvvباب التعدیل ع
تلك المذكرة على الموقع االلكتروني للشvvvvvvvركة وذلك عند اإلعالن عن الدعوة لالجتماع، مع مراعاة التنویھ بأن 

  .المذكرة متوافرة على الموقع االلكتروني للشركة وذلك في اإلعالن الذى یتم في الصحف لعقد االجتماع

لمشvvاركة الفعالة في اجتماعات الجمعیة العامة ومناقشvvة الموضvvوعات المدرجة ل لمسvvاھمینتقوم الشvvركة بتشvvجیع ا •
على جدول األعمال وما یرتبط بھا من اسvvvتفسvvvارات تتعلق بأوجھ النشvvvاط المختلفة، وتوجیھ األسvvvئلة بشvvvأنھا إلى 

ي اإلجابة أعضvvاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسvvابات الخارجي، وعلى مجلس اإلدارة أو مراقب الحسvvابات الخارج
 .على االسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصالح الشركة للضرر

ال یجوز للجمعیة العامة العادیة مناقشvvvvvvvة موضvvvvvvvوعات غیر مدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور  •
و أ العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشvvvvvvvفت في أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجھات الرقابیة

وإذا تبین أثناء المناقشة عدم  ،خمسة بالمائة من رأس مال الشركة مراقب الحسابات أو عدد من المساھمین یملكون
كفایة المعلومات المتعلقة ببعض المسvvائل المعروضvvة، تعین تأجیل االجتماع لمدة ال تزید على عشvvرة أیام عمل إذا 

المال المصvvvدر، وینعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى طلب ذلك عدد من المسvvvاھمین یمثلون ربع أسvvvھم رأس 
 إجراءات جدیدة للدعوة
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 5صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

یحق للمسvvvvvvاھم أن یقوم بمنح توكیل عنھ كتابة لمسvvvvvvاھم آخر من غیر أعضvvvvvvاء مجلس اإلدارة ومن غیر موظفي  •
 .الشركة لحضور اجتماع الجمعیة العامة

 للشركة. الجمعیة العامة اجتماعاتیكون للمساھمین حق الوصول لمحاضر  •

 القیام بما یلي: لجمعیة العامةل ال یجوز •

 األسمیة. سھمزیادة قیمة ال أو ةالمالی أعباء المساھمزیادة  -

 .في عقد الشركةة على المساھمین والمحددة صافیالاألرباح  من اھتوزیعالمئویة الواجب نسبة ال إنقاص -

 المسvvاھم في یةحقأتعلق باألسvvاسvvي تتأسvvیس والنظام المذكورة في عقد ال الشvvروطجدیدة غیر  شvvروطفرض  -
 فیھا والتصویت العامة اتالجمعیحضور 

 للمساھمین االعتراض على قرارات الجمعیة العامة العادیة أو الغیر عادیة بأي من الوسائل التالیة: یجوز •

مخالفاً للقانون  غیر العادیة) أو(العادیة  الجمعیة العامة أو اإلدارةمجلس قرار یصدر عن طالن أي ببدعوى إقامة ال •
والمطالبة بالتعویض عند لح الشركة، ابمصالنظام األساسي أو كان یقصد بھ اإلضرار  أوعقد تأسیس الشركة  أو

  االقتضاء.

على  %15من قبل مسvvvvvvvاھمین یملكون  العادیة وغیر العادیة الجمعیة العامةقرارات  علىأمام المحكمة  لطعنا •
یثبت في محضvvvvvvvر اجتماع على أال ، إجحاف بحقوق األقلیةاألقل من رأس المال في حال كان في تلك القرارات 

 الجمعیة موافقتھم على تلك القرارات.

 حقوق التصویت .7.2

الجمعیة العامة بما فیھا اختیار أعضvvاء  على كافة القرارات التي تتخذھا للتصvvویتتشvvجع الشvvركة كافة مسvvاھمیھا  •
 .مجلس اإلدارة

یجوز لكل مسvvاھم سvvواء كان شvvخصvvاً طبیعیا أو اعتباریا تعیین ممثلین لھ في مجلس إدارة الشvvركة بنسvvبة ما یملكھ  •
من أسvvھم فیھا، ویسvvتنزل عدد أعضvvاء مجلس اإلدارة المختارین بھذه الطریقة من مجموع أعضvvاء مجلس اإلدارة 

تم انتخابھم، وال یجوز للمساھمین الذین لھم ممثلون في مجلس اإلدارة االشتراك مع المساھمین اآلخرین في الذین ی
انتخاب بقیة أعضvvvvvvvاء مجلس اإلدارة، إال في حدود ما زاد عن النسvvvvvvvبة المسvvvvvvvتخدمة في تعیین ممثلیھ في مجلس 

ین ممثل أو أكثر عنھم في مجلس اإلدارة وذلك اإلدارة، ویجوز لمجموعة من المساھمین أن یتحالفوا فیما بینھم لتعی
بنسvvبة ملكیتھم مجتمعة. ویكون لھؤالء الممثلین ما لألعضvvاء المنتخبین من الحقوق والواجبات. كما یكون المسvvاھم 

 مسؤوال عن أعمال ممثلیھ تجاه الشركة ودائنیھا ومساھمیھا.

 :ةللشرك العامة اتالجمعی یتعلق بآلیة التصویت فيفیما التالیة  اإلجراءاتاتخاذ بالتأكد من الشركة  تقوم •

 . أن یتمتع كافة فئات المساھمون بنفس حقوق التصویت، وبذات المعاملة من قبل الشركة -

أن یتمكن المساھمون من التصویت بصفة شخصیة أو باإلنابة، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساھمین  -
 . سواء كانت باألصالة أو باإلنابة

 أثناء الجمعیة العامة. إحاطة المساھمین علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصویت -

توفیر كافــــة المعلومــات الخاصة بحقوق التصویت لكل من المساھمین الحالیین والمستثمرین المرتقبین، مع  -
 . ضمان توفیر تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساھمین

ح لجمیع فئات المسvvvاھمین حق التصvvvویت على أي تغییرات تتعلق بحقوق المسvvvاھمین وذلك من خالل أن یتا -
 . الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین

أن یتم التصvvvvویت الختیار أعضvvvvاء مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة من خالل اآللیات التي ینص علیھا عقد  -
 . إطار ما ھو منصوص علیھ في قانون الشركات والئحتھ التنفیذیة تأسیس الشركة ونظامھا األساسي وفي

   أن یتاح لكافة فئات المساھمین فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المھام الموكلة إلیھم -

عدم فرض أي رسvvvوم مقابل حضvvvور أیة فئة من فئات المسvvvاھمین الجتماعات الجمعیة العامة ، أو منح میزة  -
 . فئات األخرى من المساھمینتفضیلیة ألي فئة مقابل ال



 شركة المباني
 

 6صفحة   المساھمینسیاسة حمایة حقوق 

 إلدارةالمساھمین حول المھارات التقنیة والمھنیة لمرشحي مجلس لمعلومات كافیة مناسبة لتوفیر  آلیةتطویر  -
 .قبل بدء عملیة االختیار باإلضافة إلى خبراتھم ومؤھالتھم

ي في الحاالت الت أوفي االمور التي لھم فیھا مصالح ھم طرفًا في عملیة التصویت ومفوض أو نوأال یكون المساھم •
 ینشأ فیھا تعارض بین المساھم والشركة.

إقالة رئیس أو عضvvvvو أو أكثر من یحق لعدد من المسvvvvاھمین یملكون ما ال یقل عن ربع رأس مال الشvvvvركة طلب  •
عن الجمعیة العامة  قرار یصvvدروذلك بأعضvvاء مجلس اإلدارة أو حل مجلس إدارة الشvvركة وانتخاب مجلس جدید 

  .العادیة للشركة

 

 حمایة بیانات المساھمین .8

 :جمیع المعلومات المتعلقة بالمساھمین مثل تحتفظ الشركة بسجل للمساھمین یتضمن •

 االسم -

 الجنسیة -

 المدنيالرقم  -

 بیانات االتصال -

 لكل مساھم. وقیمة األسھم المملوكة وفئة عددباألسھم مثل  المتعلقةالمعلومات  -

 مراقبة سجل المساھمین بشكل مستمر وتحدیثھ وفقًا لسجل األسھم.یجب  •

سریة وال یمكن  • ساھمین ھي بیانات  سجل الم شركة على التأكد من أن كافة البیانات التي یتم االحتفاظ بھا ضمن  تحرص ال
ن لى سvvجل المسvvاھمیالوصvvول إلیھا إال من قبل الموظفین المفوضvvین بذلك، كما تتیح الشvvركة لمسvvاھمیھا إمكانیة الوصvvول إ

 .لالطالع

بما ال یتعارض مع القوانین والتعلیمات شvvركة خاصvvة بالال مسvvتنداتالمعلومات وإمكانیة الحصvvول على الللمسvvاھمین  یتاح •
(بما یضvvvمن الحد األدنى للمعلومات التي یتوجب على الشvvvركة اإلفصvvvاح عنھا  الصvvvادرة عن الجھات الرقابیة ذات الصvvvلة

 .عمالً بالقوانین والتعلیمات الصادرة عن الجھات الرقابیة)

حقاً على األسvvھم یتعارض مع ما ھو ثابت في سvvجل مسvvاھمي الشvvركة أن یتقدم إلى قاضvvي  ونیدع نللمسvvاھمین الذییجوز  •
األمور الوقتیة السvvتصvvدار أمر على عریضvvة بحرمان األسvvھم المتنازع علیھا من التصvvویت لمدة یحددھا القاضvvي اآلمر أو 

مقررة في قانون المرافعات المدنیة لحین الفصvvvل في موضvvvوع النزاع من قبل المحكمة المختصvvvة وذلك وفقاً لإلجراءات ال
 والتجاریة.


