تقرير حوكمة الشركات
لعام 2016

• �إطار الحوكمة:

�شه ��د ع ��ام  2016تطور ًا م�شهود ًا فـ ��ي التطبيق الفع ّال لمنظوم ��ة الحوكمة فـي �إطار توجه الدول ��ة لتعزيز مبادئ
الحوكمة وال�شفافـية والنزاهة لدى مختلف الم�ؤ�س�سات والجهات  ،وحر�ص ًا من �شركة �إ�سمنت الكويت على الإلتزام
والتقي ��د بقواعد ومعايير والتعليم ��ات الإر�شادية للحوكمة التي �أقرتها هيئة �أ�س ��واق المال لما تت�ضمنه من تحديد
للو�سائل التي �سيتم من خاللها تحقيق �أهداف ال�شركة وتحقيق العائد الم�أمول ومراقبة الأداء ف�ض ًال عن التوا�صل
وخدمة المجتمع ومواجهة التحديات والمخاطر التي تن�ش�أ جراء التقلبات المهنية ال�سريعة بما يتيح لل�شركة التمتع
بق ��در �أف�ض ��ل من التخطيط للأن�شطة وتنفـيذها عل ��ى الوجه ال�سليم  ،فقــــد تولت ال�شرك ��ة ممثلة بمجل�س الإدارة
والإدارة التنفـيذي ��ة وجمي ��ع الموظفـين م�س�ؤولية �ضم ��ان تطبيق �إطار الحوكمة فـي �سياق العم ��ل المعتاد و�أن�شطة
العم ��ل اليومية .حي ��ث يتولى مجل� ��س الإدارة تحديد اال�ستراتيجي ��ات وال�سيا�سات التنفـيذي ��ة العامة على م�ستوى
مجل�س االدارة والإدارة التنفـيذية ،بينما تتولى الإدارة التنفـيذية �ضمان تطبيق الحوكمة من خالل منظومة قوية
من ال�سيا�سات والإجراءات كمــــا يلتزم الموظفون ب�إتباع وتطبيق متطلبات الحوكمـــــة فـي �أن�شطة العمل اليومية.

مجل�س الإدارة والهيكل التنظيمي لل�شركة:

يتول ��ى مجل� ��س الإدارة م�س�ؤولية تطوير واعتم ��اد الهيكل التنظيمي لل�شركة الذي يتم م ��ن خالله �صياغة �أهداف
ال�شرك ��ة الإ�ستراتيجي ��ة ،ومحددات المخاطر ،ومعايي ��ر الحوكمة بالإ�ضاف ��ة �إلى الم�شارك ��ة الفعالة فـي تنظيم
�أعم ��ال ال�شركة وتحمل كافة الم�س�ؤوليات المتعلقة بال�سالمة المالية لل�شركة والحفاظ على م�صالح الم�ساهمين
و�أ�صحاب الم�صالح ،ويتكون مجل�س االدارة الحالي من ع�شرة �أع�ضاء وهم:
انتخاب /تعيين
الفئة
ال�صفة
ا�سم الع�ضو
ع�ضو غير تنفـيذي (منتخب)
رئي�س مجل�س االدارة
را�شد عبد العزيز الرا�شد
نائب رئي�س مجل�س االدارة ع�ضو غير تنفـيذي (منتخب)
�سليمـان خالـد الغنيـم
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
با�سـل �سعـد الرا�شـد
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
جمـال يو�سـف البابطين
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
خالـد عبـد اهلل الربيعـة
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
ر�شا عبدالرحمن الملحم
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
ر�شـا فهـد الأميـر
ع�ضو غير تنفـيذي (منتخب)
ع�ضو مجل�س ادارة
عبـد اهلل محمـد ال�سعــد
ع�ضو غير تنفـيذي (معين)
ع�ضو مجل�س ادارة
يعقـوب يو�سف ال�صقـر
(منتخب)
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو مجل�س ادارة
يو�سـف بـدر الخرافـي
واعتب ��ارا م ��ن تاريخ  2015/12/28تم تعيين ال�سيد/عبدالمطلب ا�سماعي ��ل بهبهاني رئي�س تنفـيذي و�أمين �سر
مجل�س االدارة وتعيين ال�سيد /م�شعل عبدالمح�سن الرا�شد نائب الرئي�س التنفـيذي .
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اجتماعات مجل�س االدارة

عقد مجل�س االدارة ( )6اجتماعات خالل عام  2016كالتالي:
• االول  17فبراير 2016
•الثاني  21مار�س 2016
•الثالث  2مايو 2016
•الرابع  15مايو 2016
•الخام�س  25يوليو 2016
•ال�ساد�س  9نوفمبر 2016
وت ��م تدوي ��ن محا�ضر هذه االجتماعات وكافة المناق�شات والق ��رارات التي تمت لكل مح�ضر على حدة موقعة من
�أع�ضاء مجل�س االدارة و�أمين ال�سر فـي �سجل خا�ص بها.

اللجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة :

بموج ��ب قرار مجل�س الإدارة رقم  2016/4/1214تاري ��خ  2016/5/15تم ت�شكيل ثالثة لجان متخ�ص�صة عن
مجل�س الإدارة كما اعتمد المجل�س المهام والم�س�ؤوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي:
ال�صفة
ا�سم الع�ضو
�إ�سم اللجنة
رئي�س اللجنة
يعقوب يو�سف ال�صقر
ع�ضو
�سليمان خالد الغنيم
لجنة التدقيق
ع�ضو
ر�شا عبدالرحمن الملحم
ع�ضو
يو�سف بدر الخرافـي
رئي�س اللجنة
يو�سف بدر الخرافـي
ع�ضو
با�سل �سعد الرا�شد
لجنة �إدارة المخاطر
ع�ضو
جمال يو�سف البابطين
ع�ضو
خالد عبداهلل الربيعة
رئي�س اللجنة
را�شد عبدالعزيز الرا�شد
ع�ضو
لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ر�شا فهد الأمير
ع�ضو
عبداهلل محمد ال�سعد
ع�ضو
يو�سف بدر الخرافـي
وفـيما يلي ملخ�ص ب�أهم م�سئوليات وواجبات تلك اللجان:

لجنة التدقيق:

تق ��وم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل فـي م�ساندة ودعم مجل� ��س الإدارة فـي م�سئولياته تجاه تمثيل الم�ساهمين
فـيما يتعلق ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية ،والإ�شراف والمراجعة للح�سابات والبيانات المالية لل�شركة  ،والت�أكد
م ��ن ا�ستقاللية ونزاهة مراقب الح�ساب ��ات الخارجي  ،وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية من خالل �أعمال التدقيق
الت ��ي تجريه ��ا وحدة التدقيق الداخلي لل�شرك ��ة  ،كما يتم الت�أكد من مدى التزام ال�شرك ��ة بالقوانين وال�سيا�سات
والنظم والتعليمات ذات العالقة.

لجنة ادارة المخاطر:

تتولى اللجنة م�س�ؤولية م�ساعدة مجل�س الإدارة فـي القيام بم�س�ؤولياته تجاه �إدارة المخاطر عن طريق �إعداد ومراجعة
ا�ستراتيجيات و�سيا�سات �إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجل�س  ،والت�أكد من تنفـيذها وب�أنها تتنا�سب مع طبيعة
وحجم �أن�شطة ال�شركة  ،تقييم نظم و�آليات تحديد وقيا�س ومتابعة �أنواع المخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة لتحديد
�أوجه الق�صور بها ومعالجتها فـي الوقت المنا�سب تفاديا لأية خ�سائر قد تتعر�ض لها وتقديمها �إلى مجل�س الإدارة.
وتج ��در الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة ا�ستعانت ب�أحد المكاتب اال�ست�شارية المعتمدة لدى هيئة �أ�سواق المال للم�ساعدة
عل ��ى تحدي ��د �أنواع وطبيعة المخاطر الت ��ي من الممكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة و�إع ��داد �سجل لها وتقديم تقارير
ن�ص ��ف �سنوي ��ة عنها للحفاظ على �أ�ص ��ول ال�شركة والت�أكد من ا�ستم ��رار مزاولة ن�شاطها ب�ش ��كل �إيجابي وكذلك
اعتمدت اللجنة دليل عمل وحدة �إدارة المخاطر المقدم من قبل المكتب اال�ست�شاري .

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت:

تتول ��ى اللجنة م�سئولي ��ة م�ساعدة مجل�س الإدارة فـيم ��ا يتعلق بم�س�ؤولياته تجاه التر�شيح ��ات والمكاف�آت الخا�صة
ب�أع�ض ��اء مجل�س الإدارة والجهاز التنفـي ��ذي ومراجعة �إطار وخطة المكاف�آت ال�ساري ��ة بال�شركة  ،و�إعداد تقرير
�سن ��وي منف�ص ��ل عن كافة المكاف�آت الممنوحة لأع�ض ��اء مجل�س الإدارة والإدارة التنفـيذي ��ة �سواء كانت مبالغ �أو
منافع �أو مزايا  ،كما تتولى م�سئولية الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة الإ�ستقاللية عن ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل.
ــ ق ��ام مجل� ��س الإدارة فـي نف�س الجل�سة تاري ��خ  2016/5/15با�ستحداث وحدتين جديدتين فـي الهي ��كل التنظيمي لل�شركة
وهم ��ا وح ��دة �إدارة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي تتبع ��ان اداري ًا الإدارة التنفـيذية وفني ًا لجن ��ة �إدارة المخاطر ولجنة
التدقي ��ق عل ��ى التوالي ،وقد اعتمد المجل�س ال�صالحيات والم�سئوليات لكل من هاتي ��ن الوحدتين ،كما تم تعين مدير ًا لكل
منهما وكذلك تعيين م�س�ؤول مطابقة والتزام فـي  20يونيو  2016لمتابعة االلتزام التام بكافة متطلبات هيئة �أ�سواق المال.
ــ م ��ن �أح ��د قرارات مجل� ��س االدارة التي تنم عن التزامه ��ا على ما جاء فـي قواعد الحوكم ��ة فقد اعتمد مجل�س
االدارة بقرار بالتمرير تاريخ  15نوفمبر  2016بع�ض اللوائـــــــــح وال�سيا�سات المطبقة فعلي ًا لدى ال�شركة وهي:
• قواعد و�أخالقيات ال�سلوك المهني.
• �سيا�سة عالقة وحقوق الم�ساهمين والأطراف �أ�صحاب الم�صالح.
• �سيا�سة الم�شتريات.
• �سيا�سة الم�سئولية االجتماعية لل�شركة.
• �سيا�سة الإف�صاح وال�شفافـية.
• الئحة اخت�صا�صات مجل�س الإدارة.
• �سيا�سة �إطار عمل تقييم �أداء مجل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية.
• �سيا�سة المكاف�آت.

نزاهة التقارير المالية

تما�شي� � ًا مع متطلبات حوكم ��ة ال�شركات قام ��ت الإدارة التنفـيذية بتقديم اقرار وتعه ��د بم�سئوليتها تجاه مجل�س
الإدارة عن عر�ض البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�شركة و�صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة
فـيها ومرفقاتها و�أنه يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة و تعد وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وبدوره قام مجل�س االدارة بعد مناق�شة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للم�ساهمين
حول التقارير المالية وبم�سئوليته عن �سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�شركة.
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تعزيز ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية

ق ��ام مجل�س االدارة ب�إعتم ��اد قواعد و�أخالقيات ال�سلوك المهني بما يتواءم م ��ع المتطلبات الرقابية للحد من حاالت
تعار� ��ض الم�صال ��ح وحر�ص ًا من المجل�س قام بتطبيق �أعل ��ى المعايير والقيم التي ت�ضفـي عل ��ى ال�شركة ككل والإدارة
التنفـيذي ��ة والموظفـين الآخرين بالنزاهة وتبين قواع ��د ال�سلوك الخا�صة بال�شركة والمعايير الأخالقية الواجبة على
مختل ��ف �أ�صحاب الم�صال ��ح �إتباعها فـي تنفـيذ �أعمال ال�شركة ويتولى مجل�س الإدارة مهمة مراقبة و�إدارة �أي تعار�ض
محتمل للم�صالح قد تواجه ال�شركة بما فـي ذلك �إ�ستغالل موارد ال�شركة و�سوء �إ�ستخدام ال�سلطات وال�صالحيات.

المعامالت مع �أطراف ذات عالقة

تو�ض ��ح �سيا�س ��ة المعامالت مع �أطراف ذات عالق ��ة المبادئ الإر�شادية حول �سبل �إج ��راء و�إدارة المعامالت مع
الأط ��راف ذات عالقة �س ��واء كانت تلك المعامالت بين ال�شرك ��ة و�أع�ضاء مجل� ��س الإدارة �أو �شركاتها التابعة �أو
�أط ��راف �أخرى ذات عالقة �أو الإدارة التنفـيذية والموظفـين .وتلتزم هذه ال�سيا�سة بالمعايير الرقابية والمعايير
المحا�سبية الدولية للتقارير المالية.

ال�شفافـية والإف�صاح عن المعلومات

تلت ��زم ال�شرك ��ة بتقديم معلومات دقيقة ومتكامل ��ة وحديثة �إلى الم�ساهمين ،بما يتفق م ��ع المتطلبات الت�شريعية
والرقابي ��ة �ضم ��ن �إطار عمل ال�شفافـي ��ة .وت�ضمن ال�شركة تطبي ��ق ممار�سات و�إجراءات متكامل ��ة للإف�صاح عن
المعلومات الجوهرية ،و�إمكانية ح�صول العموم على المعلومات المعلنة ب�صورة فورية ودقيقة .
ولتحقيق ذلك ،تبنت ال�شركة �سيا�سة خا�صة بال�شفافـية والإف�صاح عن المعلومات الجوهرية تعك�س كافة متطلبات
االف�صاح (الإف�صاحات المالية وغير المالية والرقابية).

حقوق �أ�صحاب الم�صالح

�إ�ستمرت ال�شركة فـي تطبيق �إجراءات وا�ضحة المعالم فـي �إدارة الحوار المفتوح والإت�صال مع �أ�صحاب الم�صالح
لديها و�إتباع ال�شفافـية فـي التوا�صل معهم وم�ستوى ودرجة المعلومات التي يمكن الإف�صاح عنها.

• الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة

كان ل�شرك ��ة �أ�سمنت الكويت ال�سبق بين ال�ش ��ركات المماثلة فـي االهتمام بالم�س�ؤولي ��ة االجتماعية ،والتي ت�سعى
ال�شركة بجدية الى االلتزام بها من خالل تطوير وتعميق دورها فـي المجتمع ،وتحقيق التنمية االجتماعية ك�أحد
الجوانب الرئي�سية فـي مهمة ال�شركة و�أهدافها ومن احد اهم انجازاتها على �سبيل المثال ال الح�صر ما يلي :

م�شروع ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�صدر للوقود التقليدي فـي �أفران �إنتاج الكلنكر:

نجح ��ت �شرك ��ة �إ�سمنت الكويت فـي ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�صدر للوقود التقليدي ،دون �أن ينجم ذلك
ع ��ن متغي ��رات بيئية �أو ت�شغيلية ،وذلك فـي �أول تجربة من نوعها تقوم بها �شركة �صناعية فـي الكويت حيث كانت
ال�سباقة فـي ذلك.
وجاء هذا الإنجاز فـي برنامج تدريبي �أقيم بم�صنع ال�شركة فـي ال�شعيبة ،وبم�شاركة الهيئة العامة للبيئة ،والهيئة
العامة لل�صناعة ،وتحت �إ�شراف معهد «فروانهوفر» للبيئة وال�سالمة وتكنولوجيا الطاقة ،وهو �أكبر منظمة بحوث
تطبيقية فـي �أوروبا ومقره �ألمانيا.

م ��ع العلم ان الكويت تعد �إحدى �أكبر مواق ��ع تك ّد�س الإطارات الم�ستعملة فـي العالم ،حيث ت�شير التقارير �إلى وجود
�أكثر من  20مليون �إطار م�ستعمل على �أرا�ض عالية القيمة فـي منطقة �أرحية ،ويزداد هذا العدد يومي ًا بمعدل ي�صل
�إلى � 3آالف �إطار يومي ًا ،و بهذا �ست�ساهم �شركة �أ�سمنت الكويت ب�شكل فعال فـي التخل�ص من تراكم هذه االطارات
وت�أثيرها ال�ضار على ال�سالمة وال�صحة العامة والبيئة فـي دولة الكويت.

جانب من الدورة التدريبية التي أقيمت فـي مقر الهيذة العامة للبيئة
بإشراف معهد فروانهوفر للبيئة والسالمة وتكنولوجيا الطاقة

لقطة جماعية لمنفذي أول برنامج تدريبي بالكويت لحرق اإلطارات المستعملة
فـي مصنع اإلسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية
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• ح�صول ال�شركة على عالمة الجودة و�شهادة

ISO 9001:2008

تعتب ��ر �شرك ��ة ا�سمنت الكويت هي ال�شركة الوطنية الوحيدة المنفردة بت�صني ��ع منتج اال�سمنت بالكامل فـي دولة
الكويت ،حيث ت�أخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافة المواطنين والم�شاريع الحكومية وغيرها وفـي �سبيل ذلك
فقامت ال�شركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.
لتعزي ��ز الثق ��ة والت�أك ��د م ��ن الموا�صف ��ات القيا�سي ��ة ل�ضب ��ط الج ��ودة فق ��د ح�صل ��ت ال�شرك ��ة عل ��ى عالم ��ة
الج ��ودة م ��ن الهيئ ��ة العام ��ة لل�صناع ��ة عل ��ى منتجاته ��ا م ��ن اال�سمن ��ت كم ��ا ح�صل ��ت ع ��ام  2012عل ��ى
�شه ��ادة  ISO 9001:2008ل�ضب ��ط الج ��ودة معتم ��دة بذل ��ك عل ��ى ا�ستخ ��دام �أح ��دث الو�سائ ��ل
التكنولوجي ��ة و�أف�ض ��ل و�أج ��ود ان ��واع الخام ��ات م ��ن الم ��واد االولي ��ة الالزم ��ة ل�صناع ��ة اال�سمن ��ت مم ��ا مي ��ز
منتجاتن ��ا م ��ن اال�سمن ��ت بالج ��ودة العالي ��ة والق ��وة وثب ��ات الموا�صف ��ات واعطاه ��ا با�ستحق ��اق التمي ��ز
والري ��ادة عل ��ى مدى الثمانية واالربعين عام� � ًا الما�ضية تحت �شعار (الجودة تعن ��ي� ....سميت كويتي) واعتماد
الم�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة اال�شغال العامة لمنتجاتها من اال�سمنت كمنتج وطني.
�شعار عالمة الجودة
�شعار ISO 9001:2008

تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية (:)ICR

حر�ص ًا من �شركة �إ�سمنت الكويت على االلتزام بمتطلبات حوكمة ال�شركات الكتاب الخام�س ع�شر مادة  9-6تم تكليف
مكتب �إ�ست�شارات م�ستقل معتمد لدى هيئة �أ�سواق المال بهدف مراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية ( )ICRلل�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق فقد تم �إن�شاء ق�سم خا�ص بقواعد حوكمة ال�شركات بالموقع الإلكتروني ل�شركة �إ�سمنت الكويت.

را�شد عبدالعزيز الرا�شد
رئيــــ�س مجلـــ�س الإدارة

�سيا�سة �إطار منح المكاف�آت والإف�صاحات الخا�صة بها:
ـ ـ مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:

وفق ًا للمادة رقم ( )198من قانون ال�شركات والمادة رقم ( )29من النظام الأ�سا�سي ل�شركة �إ�سمنت الكويت ب�أن ال
تزيد مجموع مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة عن ( %10ع�شرة بالمائة) من الربح ال�صافـي لل�شركة بعد ا�ستنزال
اال�ستهالكات واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن ( %5خم�سة بالمائة) من ر�أ�س المال على الم�ساهمين ويجوز
ا�ستثناء ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل من الحد الأعلى للمكاف�آت بقرار من الجمعية العامة العادية ف�إن �أع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�شركة يتقا�ضون عـــــن ح�ضورهم جل�سات المجل�س وعن ع�ضويتهم فـي اللجان المنبثقة �أقل مــــــن
الن�سب ��ة المحددة حيث مـــــا يتقا�ضاه �أع�ضاء مجل�س الإدارة منــــــذ �سنوات فـي حدود ( %5خم�سة بالمائة) ،مع
الأخ ��ذ فـ ��ي االعتبار جهود ونطاق عمل المجل�س بما فـي ذلك عدد الإجتماع ��ات وفـي كل الحاالت ف�إن المكاف�آت
التي تمنح لأع�ضاء مجل�س الإدارة تخ�ضع لأحكام قانون ال�شركات فـي دولة الكويت.
وق ��د بل ��غ �إجمال ��ي مكاف� ��آت �أع�ض ��اء مجل� ��س الإدارة ع ��ن ال�سن ��ة المالي ��ة المنتهي ��ة فـ ��ي  2016/12/31مبلغ
 665,000دينار كويتي منها مبلغ  190,000دينار كويتي عن ع�ضويتهم بمجلـ�س الإدارة ومبلغ  120,000دينار
كويتي عن ع�ضويتهم فـي اللجان المنبثقــة عــــــــــن مجل�س الإدارة والباقي  355,000دينار كويتي مزايا �أخرى
لمجل�س الإدارة.

ـ ـ مكاف�آت الإدارة التنفـيذية والمدير المالي
�إن �سيا�س ��ة المكاف� ��آت المتبعة بال�شرك ��ة تتما�شى مع الأه ��داف اال�ستراتيجية المحددة والت ��ي تهدف �إلى جذب
واالحتف ��اظ وتحفـي ��ز كافة العاملين لديها خا�صة ذوي الكفاءة العلمية والمهنية والمهارات والمعرفة بما ينعك�س
على تعزيز �إدارة المخاطر والربحية الم�ستمرة  ،وفق ًا لمعدالت الأداء والتقييم ال�سنوي المعمول به.
يو�ضح الجدول التالي تفا�صيل المكاف�آت بالدينار الكويتي:
مكاف�أة �سنوية
رواتب ومزايا
عدد الموظفـين
فئات الموظفـين
الإدارة التنفـيذية والمدير المالي
246,000
354,491
8
وهذه المكاف�آت خا�ضعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.
 14مار�س 2017

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت
�شركـــــــة �إ�سمنت الكويـــــــــت
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المبرد إلى
خط ناقل الكلنكر من
ّ
سايلوهات تخزين الكلنكر

معدة إسترجاع المواد األولية من ساحة
التخزين إلى خط اإلنتاج

اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2016

يق ��ر مجل� ��س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت (� ��ش.م.ك.ع) بم�سئوليته عن �سالمة ونزاهــة كاف ��ة البيانــات والتقارير
المالي ��ة ال�سنوية المجمع ��ة لل�شركة ،والتي تت�ضمن بيان المركز المالي المجمع  ،بيان الدخل المجمع  ،بيان الدخل
ال�شام ��ل المجمع  ،بيان التغيرات فـي حقوق الملكية المجمع  ،بي ��ان التدفقات النقدية المجمعة واالي�ضاحات حول
البيانات المالية المجمعة كما فـي  31دي�سمبر  ، 2016وانه تم اعدادها وفق ًا لمعايير المحا�سبة الدولية المعتمدة
م ��ن قبل هيئة �أ�سواق المال  ،و�أن ال�شركة تحتف ��ظ بال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية ح�سب الأ�صول ،وبم�سئوليته
ع ��ن توفـي ��ر نظام رقابة فعـــال فـي ال�شــركة  ،و�إن مجل�س االدارة يتحمل الم�سئولية حال ثبوت �أن البيانات والتقارير
المالي ��ة المجمع ��ة لل�شركة ال تعبر ب�صدق عن المركز المالي المجم ��ع الحقيقي لها  ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها
النقدية المجمعة.
كم ��ا يقر المجل�س ب� ��أن الإدارة التنفـيذية �أتاحت كاف ��ة البيانات وال�سجالت والوثائق والمعلوم ��ات الالزمة لتدقيق
البيانات المالية المجمعة لل�شركة لمدققي ح�ساباتها وتمكينهم من االطالع على كافة الم�ستندات والوثائق واتاحة
كاف ��ة المعلوم ��ات التي ارت�آها المدققي ��ن �ضرورية لأداء مهمته ��م  ،و�أن البيانات المالية المجمع ��ة لل�شركة تك�شف
ب�أمانة وو�ضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي لل�شركة  ،وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كم ��ا يقر مجل�س �إدارة ال�شركة ب�صح ��ة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فـ ��ي البيانات والتقارير المالية
المجمع ��ة لل�شركة ومرفقاته ��ا و�أنه يتم عر�ضها ب�صورة �سليم ��ة وعادلة و�أنها تعد وفقا لمعايي ��ر المحا�سبة الدولية
المعتمدة من قبل هيئة �أ�سواق المال .

را�شد عبدالعزيز الرا�شد
رئيــــ�س مجلـــ�س الإدارة
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