
ت�سكيل مجل�ش الإدارة:

اإعتمد مجل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت الكويت )�س.م.ك.ع( ت�سكيل المجل�س في جل�سته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 
عقب اإنتهاء اإجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والجمعية العامة غير العادية.

بتاريـــخ 2017/10/31 تم اإ�شتدعاء ال�شيد / د. عبدالعزي���ز را�شد الرا�شد ب�شفته ع�شو اإحتياط اأول في اإجتماع 
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 حيث تم اإنتخابه في اإجتماع مجل�س الإدارة المنعقد بتاريخ 

2017/11/8 نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة بالإجماع وعليه فاإن ت�سكيل مجل�س الإدارة الحالي على النحو التالي:

ت�سنيف الع�سو ) تنفيذي / غير ا�سم الع�سو
تنفيذي/ م�ستقل (، اأمين �سر

تاريخ الإنتخاب / 
تعيين اأمين ال�سر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيرا�ســــد عبد العزيز الرا�سـد 

2017/11/8ع�سو غير تنفـيذيد. عبدالعزيز را�سد الرا�سد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيبـــا�ســــــــل �ســعـــــد الـرا�ســــد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيجـمــــال يـو�ســــف البــابطين

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيخــالـــد عبـــد اهلل الـربيعـــــة

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذير�ســــا عبــدالرحمن الملحم

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذير�ســـــــــا فـــهـــــــد الأمــيــــــــر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيعبــــد اهلل محمـــــد ال�سعـــد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذييعقــــــوب يـو�ســــف ال�سقــر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذي - م�ستقليـو�ســــــف بــــدر الخــــــرافـي

2015/12/28اأمين ال�سرعبدالمطلب اإ�سماعيل بهبهاني

تقرير حوكمة الشركة
لعام 2017
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اإجتماعات مجل�ش اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�ش.م.ك.ع( خالل عام 2017

عقـــد مجل�ـــس اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�س.م.ك.ع( عـــدد )6( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول 
التالي تفا�سيل وعدد تلك الإجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو:

اإ�سم الع�سو
اإجتماع رقم 

 2017/1
بتاريخ 

2017/2/15

اإجتماع رقم 
 2017/2
بتاريخ 

2017/3/15

اإجتماع رقم 
 2017/3
بتاريخ 

2017/5/1

اإجتماع رقم 
 2017/4
بتاريخ 

2017/5/15

اإجتماع رقم 
 2017/5
بتاريخ 

2017/8/9

اإجتماع رقم 
 2017/6
بتاريخ 

2017/11/8

عدد 
الإجتماعات

5√√√√√را�سـد عبدالعزيز الرا�سد
1√د.عبدالعزيـز را�سـد الرا�سد

4√√√√با�سل �سعد الرا�سد
6√√√√√√جمال يو�سف البابطني
5√√√√√خالد عبداهلل الربيعـــة

6√√√√√√ر�سا عبدالرحمن امللحم
5√√√√√ر�سا فهد الأمري

6√√√√√√عبداهلل حممد ال�سعـد
5√√√√√يعقوب يو�سف ال�سقر
6√√√√√√يو�سـف بدر اخلرافي 

التاأ�سير بعالمة)√( يمثل ح�سور ع�سو مجل�س الإدارة الجتماع.
اإجتماعات مجل�س الإدارة مــــن رقم )2017/1( اإلى رقـم )2017/5( قبل وفاته المرحوم / �سليمان  • ح�سر 

خالد الغنيم - نائب رئي�س مجل�س الإدارة �سابقًا.

الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�سر اإجتماعات مجل�ش اإدارة ال�سركة

يقـــوم اأمين �سر مجل�س الإدارة بتطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�سر اإجتماعات مجل�س اإدارة �سركة 
ا�سمنت الكويت في �سجل خا�س يحتوي على معلومات جدول اأعمال كل اإجتماع وتاريخه ومقر الإنعقاد وتوقيت بداية 
ونهايـــة الإجتمـــاع، وكل اإجتماع يحفظ برقم م�سل�سل ح�سب ال�سنة كما يتم اإعداد ملفات خا�سة تحفظ فيها محا�سر 
الإجتماعـــات ومـــا يتم فيها مـــن مداولت ومناق�سات ويـــزود اأع�ساء المجل�ـــس قبل وقت كافي من اإنعقـــاد الإجتماع 
بجدول الأعمال مرفقًا  الوثائق المرتبطة به بحيث ي�سمح لالأع�ساء درا�سة بنود جدول الأعمال ويتم توقيع محا�سر 
الإجتماعـــات من الحا�سرين من اأع�ساء مجل�س الإدارة واأمين ال�سر، وفي الإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع 
محا�سرها من جميع الأع�ساء، ويعمل اأمين �سر المجل�س على التن�سيق وبيان كافة المعلومات لكل اأع�ساء المجل�س.

موؤهالت وخبرات ومنا�سب اأع�ساء مجل�ش الإدارة واأمين ال�سر:

اإن جميع اأع�ساء مجل�س الإدارة من الجن�سية الكويتية ويتمتعون بالموؤهالت والخبرات لتولية منا�سبهم وهم:

ال�سيد / را�سد عبد العزيز الرا�سد – رئي�ش مجل�ش الإدارة 

حا�سل على بكالوري�س اإدارة اأعمال واإقت�ساد من جامعة كليرماونت بالوليات المتحدة الأمريكية عام 1958   -
وماج�ستير اإدارة اأعمال واإقت�ساد من نف�س الجامعة عام 1959.

ع�سو موؤ�س�س في �سركة ا�سمنت الكويت منذ ن�ساأتها في عام 1968 واأول رئي�س مجل�س اإدارة في ال�سركة منذ   -
اإنعقـــاد الجمعية التاأ�سي�سية في 1969/1/20 حتى عـــام 1978 ورئي�س مجل�س اإدارة وع�سو منتدب منذ عام 
1996 وحتى 2015/12/27، رئي�س مجل�س الدارة منذ تاريخ 2015/12/28 وحتى اليوم، كما ي�سغل رئي�س 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
ت�سمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المنا�سب التي تولها:

لل�سوؤون الفنية بوزارة الأ�سغال العامة. مدير  • م�ساعد 
ال�سيا�سية. لل�سوؤون  الدولة  • �سكرتارية 

لل�سوؤون ال�سيا�سية بوزارة الخارجية. • مدير 
)اأول �سفير(. المتحدة  الأمم  لدى  الكويت  دولة  • �سفير 

المتحدة. لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�س  • نائب 
الخارجية من �سنة 1967 حتى �سنة 1985. وزارة  • وكيل 
مجل�س الوزراء من 1985 - 1990. ل�سوؤون  الدولة  • وزير 

والإقليمية. الدولية  الإجتماعات  من  كبير  بعدد  • الم�ساركة 
والدولية. العربية  الأو�سمة  من  عدد  على  • ح�سل 
1990 تفرغ للعمل في الن�شاط الخا�ش. عام  • في 

ال�سيد / د. عبدالعزيز را�سد الرا�سد – نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة

حا�سل على �سهادة الدكتوراه في الهند�سة الكهربائية من جامعة وي�سكون�سون في الوليات المتحدة الأمريكية.  -
تـــم انتخاب ال�سيد / د. عبدالعزيـــز را�سد الرا�سد – نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة في اإجتماع المجل�س بتاريخ   -

2017/11/8، كما ي�سغل ع�سوية لجنة التدقيق.

يتولى رئا�سة مجل�س اإدارة ال�سركة الكويتية للحفريات.  -
ع�سو مجل�س اإدارة �سركة المقاولت والخدمات البحرية.  -

ع�سو مجل�س اإدارة مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة.  -

ال�سيد / با�سل �سعد الرا�سد – ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سل على بكالوري�س في اإدارة الأعمال من الوليات المتحدة الأمريكية عام 1988.  -
تولى العديد من المنا�سب الإدارية والتنفيذية و�سملت خبراته العمل في العديد من ال�سركات.  -

ومن المنا�سب التي ي�سغلها حاليًا:
• ع�سو مجل�س ادارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثال عن �سركة الرا�سد للتجارة وال�سناعة والمقاولت المحدودة 

منذ عام 1995 وحتى الآن كما ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.
عام 2007 وحتى الآن. منذ  للمالحة  الدولية  الرا�سد  �سركة  عام  • مدير 

ومن المنا�سب التي �سغلها �سابقًا:
مجل�ش اإدارة �شركة اأ�شباغ همبل من عام 2007 حتى 2010. • رئي�ش 

• ع�سو مجل�س اإدارة �سركة كيبل للتليفزيون من عام 1998 حتى 2003.
عام 1992 حتى 2003. من  الرا�سد  عبدالمح�سن  عبدالعزيز  اأولد  ب�سركة  الإت�سالت  ق�سم  • مدير 

.)2006 - 2003( الكويتي  الأمة  مجل�س  في  • ع�سو 
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ال�سيد / جمال يو�سف البابطين – ع�سو مجل�ش الإدارة 

 PARTLANDPARTLAND STATE حا�ســـل علـــى بكالوريو�س اإدارة اأعمـــال – علوم �سيا�سية من جامعـــة  -
OREGAN STATE – AMERICA عام 1986.

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار منذ عام 2013 وحتى الآن، كما   -
ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.

تقلد ع�سوية مجل�س الإدارة في بنك روهنج وجوكو غروب، فر�ست كابيتال، غروب وترو�س اأو.يو.اإي.  -
�سملـــت خبراته المالية والإ�ستثمارية العمل في بنـــك اأوك�سان– البحرين من عام 1987 حتى 1992 وبمكتب   -
الإ�ستثمار الكويتي )لندن( من عام 1993 حتى 2013 وفي الهيئة العام لالإ�ستثمار من عام 2014 حتى اليوم.

ال�سيد / خالد عبداهلل الربيعة– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سل على �سهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.  -
ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة منذ عام1998وحتى   -

اليوم، كما ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.
توّلى من�سب مدير عام الموؤ�س�سة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي �سركة محمد عبداهلل الربيعه و�سركاه.  -

الإدارة  مجل�ش  ال�سيدة / ر�سا عبدالرحمن الملحم– ع�سو 

حا�سلة على �سهادة بكالوريو�س في اإدارة الأعمال – تخ�س�س مالي من جامعة الكويت عام 1997.  -
ان�سمـــت ال�سيدة / ر�سا عبدالرحمن الملحم اإلى ع�سوية مجل�ـــس الدارة ممثلة عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار   -

عام 2015 وحتى اليوم، كما ت�سغل ع�سو لجنة التدقيق.
تتولـــى حاليًا وظيفـــة مدير تدقيـــق ال�ستثمارات في الهيئـــة العامة لالإ�ستثمـــار والتي ت�سمل اأعمـــال التدقيق   -
الداخلـــي لت�سميم الرقابة على ال�سيا�سات والإجـــراءات الإدارية والمالية واإدارة المحافظ المحلية والدولية 

للهيئة العامة لالأ�ستثمار.
ع�سو مجل�س اإدارة لعدد من ال�سركات التابعة للهيئة العامة لالإ�ستثمار محليًا وخارجيًا.  -

�سملت خبراتها ال�سابقة الآتي :
ابريل 1998 حتى نوفمبر 1999 في مجالت عديدة منها )المعادلت والمحا�سبة  من  للفترة  دورات  • ح�سور 
المالية، تمويل ال�سركات، الإقت�ساد الكلي، تحليل الإئتمان، تحليل الأوراق المالية، توقعات الأ�سواق المالية، 
تمويـــل الم�ساريع، ادارة الوقت، حل الم�سكالت و�سنع القرار، مهـــارات التوا�سل وكتابة التقارير، الت�ساميم 
المالية باإ�ستخدام الإك�سل، الأ�سهم وال�سندات، الأ�سواق المقترحة، التدريب الوظيفي في اإدارة الهيئة العامة 

لالإ�ستثمار، الت�ساميم المالية في ادارة المحافظ(.
• دورات في الفترة من نوفمبر 2000 حتى مايو 2015 في مجالت عديدة منها )كتابـــة التقارير، ا�ستراتيجيات 
ت�سغيـــل �سندوق الإ�ستثمار، اعـــداد وكتابة التقارير، مراجعـــة الح�سابات، خطة التدقيـــق، اللغة النجليزية، 
درا�ســـة المحافظ واأمـــوال الإ�ستثمار، اأ�سا�سيات واأ�ساليـــب التدقيق الداخلي، مدقق داخلـــي معتمد، التمويل 

واإدارة المخاطر وحوكمة ال�سركات(.
 • ح�ســـور برامج تدريبية محلية لمـــدة �سهرين في البنك التجاري الكويتي، �سركة البترول الوطنية، ال�سندوق 
الكويتي للتنمية الإقت�سادية العربية، اتحاد الإ�ستثمارات العقارية، وكذلك برنامج تدريبي لمدة ثالثة �سهور 

في البنك المتحد ال�سوي�سري – لندن.

ال�سيدة / ر�سا فهد الأمير– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سلـــة على �سهادة بكالوري�س علـــوم حا�سب اآلي ومحا�سبة،اإن�سمت ال�سيدة / ر�ســـا فهد الأمير اإلى ع�سوية   -
مجل�س الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار عام 2015 كما ت�سغل ع�سوية لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
تعمل حاليًا مدير وحدة اإدارة المحافظ باإدارة الأ�سول – قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة لالإ�ستثمار.  -

ع�سو مجل�س اإدارة في �سركة الإ�ستثمار الكويتية الم�سرية.  -
وخبراتها العملية ال�سابقة:

الم�ساهمات– قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة لالإ�ستثمار. باإدارة  اأول  اإ�ستثمار  • مدير 
المحافظ المدرجة باأ�سواق المنطقة العربية. متابعة  فريق  • رئي�س 

وتجارة الموا�سي. نقل  ب�سركة  اإدارة  مجل�س  • ع�سو 

ال�سيد / عبداهلل محمد ال�سعد– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سـل على �سـهادة بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة القاهرة بتقدير جيــد عام 1969.  -
�سملت خبراته تولي العديد من المنا�سب ومنها :

بوزارة الخارجية كملحق دبلوما�سي �سنة 1970. • عمل 
حتى �سنة 1972. بدبي  الكويت  لمكتب  • مديرًا 

.1973 ظبي  باأبو  الكويت  �سفارة  باأعمال  • قائمًا 
• قائمًا باأعمال ال�سفارة الكويتية في نيروبي / كينيا 1974.

ال�سفارة الكويتية بمقدي�سو / ال�سومال 1975. باأعمال  • قائمًا 
للكويت 1976. وعاد  الخارجية  بوزارة  عمله  • انهى 

.1977 الحرة  بالتجارة  اأعماله  • بداأ 
اإدارة ال�سركـــــة الكويتيــــــة لالأغذيــــة )اأمريكانا( من �سنة 1977 حتى 2017. مجل�س  لع�ســـو  • ان�سم 

.1984 العالمية  اأمريكانا  �سيفوري  ل�سركة  منتدب  وع�سو  اإدارة  لمجل�س  • رئي�سًا 
• ان�ســـم لع�سويـــة مجل�ـــس ادار �سركة اأ�سمنت الكويت منذ عام 1998 وحتـــى اليوم، كما ي�سغل ع�سوية لجنة 

التر�سيحات والمكافاآت.
اإدارة بال�سركة الأهلية للتاأمين من �سنة 1999 وحتى اليوم. مجل�س  • ع�سو 

ال�سيد / يعقوب يو�سف ال�سقر– ع�سو مجل�ش الإدارة 

ع�ســـو مجل�س اإدارة �سركـــة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة من �سنة 2007   -
وحتى اليوم كما ي�سغل رئي�س لجنة التدقيق.

ع�ســـو مجل�ـــس اإدارة الم�سروعـــات ال�سياحية خالل الأعوام مـــن 1976 حتى 1982 ومـــن 1998 حتى 2004   -
وع�ســـو مجل�س اإدارة في �سركـــة وربة للتاأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 كما عمل بالإدارة العامة 
للطيـــران المدني مـــن �سهر �سبتمبر 1969 حتى 2007/12/1 تدرج فيها بعـــدة وظائف من باحث، مراقب، 
مدير �سئون مالية واإدارية، نائب المدير العام بدرجة وكيل م�ساعد، مدير عام الطيران المدني بدرجة وكيل 

وزارة ثم رئي�س الطيران المدني بالدرجة الممتازة.
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ال�سيد / يو�سف بدر الخرافي – ع�سو مجل�ش الإدارة / م�ستقل

حا�سل على �سهادة كلية ع�سكرية من م�سر عام 1957 وعلى �سهادة في الدرا�سة النظرية والتدريبية باأق�سام   -
وزارة الداخلية المختلفة في م�سر بنف�س العام.

ع�سو مجل�س اإدارة في �سركة ا�سمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم، كما ي�سغل من�سب رئي�س لجنة اإدارة المخاطر.  -
تقلد العديد من المنا�سب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1957 حتى 1998 من مالزم   -
اأول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق ثم رقي اإلى رتبة فريق اأول عام 1998، كما تولى م�سئولية 
العديـــد من الإدارات بـــوزارة الداخلية في الفترة من 1974/5/22 وحتـــى التقاعد في 1998/11/14 منها 
مديـــر اإدارة، رئي�س لجنة �سئون الموظفيـــن، رئي�س اللجنة العامة ل�سئون ال�سرطـــة، رئي�س مجل�س اإدارة كلية 
ال�شرط���ة، نائ���ب رئي�ش لجنة  الطوارئ، رئي����ش المجل�ش الأعلى للمرور، رئي�ش مجل����ش اإدارة نادي ال�شباط، 

وكيل وزارة م�ساعد، ثم وكيل وزارة الداخلية من عام 1981 وحتى التقاعد عام 1998.

ال�سيد /عبدالمطلب اإ�سماعيل بهبهاني– الرئي�ش التنفيذي - واأمين �سر مجل�ش الإدارة 

اأول موظـــف تـــم اإختياره من قبل رئي�س مجل�س الإدارة في اليوم الثاني لإجتمـــاع الجمعية التاأ�سي�سية وت�سكيل   -
مجل�س الإدارة الأول بتاريخ  1969/1/21 وذلك للقيام بالآتي:

العمل على اإعداد المطبوعات الخا�سة باأعمال ال�سئون الإدارية – ال�سئون المالية والأ�سهم.   -
تعيين الموظفين الأكفاء، واإجراء الإختبارات الالزمة لهم لإدارة العمل ب�سفته  مدير مالي واإداري وم�سئول   -

�سئون الأ�سهم.
كلـــف اأي�ســـًا �سكرتيـــر لمجل�س الإدارة بعـــد �سنتين مـــن تاأ�سي�س ال�سركة عـــام 1968 وا�ستمر فـــي ذلك حتى   -

2015/12/28 حيث تم تعديل الت�سمية.

المتابعـــة المتوا�سلة عند اإن�ساء الم�سنـــع لإعداد كافة الم�ستندات المطلوبـــة للت�سغيل ومخازن المواد وقطع   -
الغيار، و�سرف الإ�سمنت.

تف���رغ كلي���ًا للعمل ب�شركة ا�شمنت الكويت اإعتبارًا من عام 1974 وتـــدرج بالمنا�سب الوظيفية بها من م�ساعد   -
مديـــر عام لل�سئون المالية والإدارية اإلى مدير تنفيـــذي اأول، وبتاريخ 2015/12/28 تولــــى من�سب الرئي�س 

التنفيذي،  واأمين �سر مجل�س الإدارة وحتى اليوم.
�سملت خبراته العمل فــــي العديد مــــن ال�سركات حيث يراأ�س مجل�س اإدارة �سركة ال�سويخ لالإ�سمنت )ك�سارة   -

ال�سويخ( المملوكة ل�سركة ا�سمنت الكويت باإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم.
-  ع�سو مجل�س اإدارة �سركة الخليج للطاقة القاب�سة ممثاًل عن �سركة ا�سمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم.

�سغل بال�سابق ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت عمان / م�سقط، وع�سو مجل�س اإدارة في �سركة النقل البري   -
/ الكويت لدورتين ممثال عن �سركة اإ�سمنت الكويت.

ومن خبراته ال�سابقة:
موظفـــًا بـــوزارة الأ�سغال العامة لمدة 20 �سنة منها )6( �سنوات في مخـــازن المواد الإن�سائية والإ�سمنت، ثم   -

موظفًا بق�سم الم�ستريات لمدة )4( �سنوات، ثم رئي�سًا لق�سم الم�ستريات لمدة )10( �سنوات.
كان مـــن �سمن مهامه ممثـــاًل عن وزارة الأ�سغال في اإجتماع لجنة المناق�سات المركزية  عند ف�س عطاءات   -

المناق�سات التي تعد من قبل ق�سم الم�ستريات.
حائـــز على عـــدد مــن ال�سهـــادات والدورات التدريبيـــة في / الإح�ســـاء/ محا�سبـــة / اإدارة الأعمال/ اإدارة   -

المخازن /اإدارة الم�ستريات. 

�سيا�ســـة مهـــام وم�سئوليـــات مجل�ـــش اإدارة ال�سركـــة، وواجبات كل من اأع�ســـاء مجل�ـــش الإدارة والإدارة 

التنفيذية وكذلك ال�سالحيات التي تم تفوي�سها لالإدارة التنفيذية

ن�ســـت لئحة مهام واإخت�سا�سات عمل مجل�س الإدارة  المعتمد من مجل�س الإدارة بتاريخ 2016/11/15 على اأن يتحمل 
مجل�ـــس اإدارة ال�سركـــة الم�سئولية ال�ساملة عن ال�سركة، بما في ذلك و�سع الأهـــداف ال�ستراتيجية لل�سركة وا�ستراتيجية 
المخاطـــر، ومعايير الحوكمة وم�سئولية الإ�ســـراف على الإدارة التنفيذية والحفاظ علـــى م�سالح الم�ساهمين والدائنين 
والموظفين وجميع اأ�سحاب الم�سالح، والتاأكد من اأن اإدارة ال�سركة تتم ب�سكل فعال و�سمن اإطار قوانين الجهات الرقابية 

والنظام الأ�سا�سي واللوائح وال�سيا�سات الداخلية لل�سركة، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجل�س الإدارة:
يتحمـــل الم�سوؤولية النهائية عن عمليـــات ال�سركة و�سالمة مركزها المالي، وا�ستيفـــاء متطلبات هيئة اأ�سواق   -
المـــال، وحماية م�سالح الم�ساهمين، وحماية حقوق الأقلية، والدائنين، والم�ستثمرين، والعمالء والموظفين 
والأطـــراف اأ�سحاب الم�سالـــح، و�سمان اإدارة ال�سركة بطريقة حكيمة ووفقـــا للقوانين واللوائح وال�سيا�سات 

والإجراءات الداخلية المعمول بها.
�سمان مراجعة المعامالت مع الأطراف ذات العالقة والتاأكد من �سحة و�سالمة هذه المعامالت.  -

اعتماد الأهداف وال�ستراتيجيات والخطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة، والتي تت�سمن، كحد اأدنى:  -
وال�سنوية. المرحلية  المالية  البيانات  اعتماد   •

النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة وتملك الموجودات والت�سرف بها. على  الإ�سراف   •
التاأكد من التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احترام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.  •
�سمان دقة و�سالمة البيانات والمعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح   •

وال�سفافية المعمول بها.
ت�سكيل اللجان المتخ�س�سة وفقًا لميثاق يو�سح مدة اللجنة و�سالحياتها والم�سوؤوليات ورقابة المجل�س عليها.  •
التاأكـــد من ان الهيـــكل التنظيمي لل�سركة يت�سم بال�سفافية والو�سوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق   •
مبادئ الحوكمة الر�شيدة والف�شل في ال�شلطات وال�شالحيات بين كل من مجل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية. 
تحديـــد ال�سالحيـــات التي يتـــم تفوي�سها اإلـــى الإدارة التنفيذية واإجراءات اتخاذ القـــرار وكذلك مـــدة   •

التفوي�س. كما يحدد المجل�س اأي�سا المو�سوعات التي يحتفظ ب�سالحية اتخاذ القرار ب�ساأنها. 
اأداء الإدارة التنفيذية والتاأكد مـــــــــن اأنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم. علـــــــى  والإ�سراف  المراقبة   •

كما اعتمد مجل�س الإدارة ال�سيا�سات والإجراءات المنظمة لعمل الإدارة التنفيذية، وفيما يلي نبذة عن الواجبات 
العامة لالإدارة التنفيذية :

اإدارة اأعمـــال ال�سركة وتقديـــم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتما�سى مع اأهـــداف ال�سركة الإ�ستراتيجية   -
وال�سيا�ســـات المقررة من مجل�ـــس الإدارة واأحكام القانون واأحكام الت�سريعـــات الأخرى ذات العالقة باأعمال 

ال�سركة واأن�سطتها.
تزويـــد مجل�ـــس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عـــن اأو�ساع ال�سركة المالية واأعمالهـــا والإجراءات المتخذة في   -
اإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية، ليتمكن مجل�س الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط وال�سيا�سات 

المو�سوعة وم�سائلة الإدارة التنفيذية عن اأدائها.
تزويد مجل�س الإدارة بالتو�سيات الخا�سة باآية مقترحات تراها �سرورية تتعلق باأعمال ال�سركة.  -

تزويـــد الهيئات الرقابية بـــاأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبـــة وفقًا لأحكام القانـــون والأنظمة والتعليمات   -
والقرارات ال�سادرة بمقت�سى اأي منها.
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اإنجازات مجل�ش الإدارة خالل عام 2017

حر�ـــس مجل�ـــس اإدارة �سركـــة ا�سمنت الكويت علـــى متابعة تنفيذ الخطـــط والأهداف الإ�ستراتيجيـــة التي و�سعها 
والتوا�ســـل الدائم مـــع الإدارة التنفيذية من اأجل تحقيق هذه الأهداف والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة اأ�سواق 
المال والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة ال�سركات والتقيد بها وجعل من هذا المنهج اإ�ستراتيجية عمل له 

داخل ال�سركة ومن اأبرز الإنجازات التي قام بها مجل�س الإدارة خالل عام 2017 :
متطلبات هيئة ا�سواق المال. مع  تما�سيًا  لل�سركة  التنظيمي  الهيكل  تحديث  اإعتماد   •

التنفيذية ومناق�سة كافة الموا�سيع التي تتعلق باأعمال ال�سركة المالية  الإدارة  مع  ال�سركة  �سير عمل  متابعة   •
والإدارية والفنية ومدى تاأثيرها على العمل والإنتاج  بعد مراجعة الدرا�سة المقدمة من الإدارة التنفيذية.

اأنواع الوقود البديل للحرق في اأفران اإنتاج الكلنكر–  اإ�ستخدام  الالزمة في  الخطوات  اإتخاذ  الموافقة على   •
المادة الأ�سا�سية في �سناعة الإ�سمنت.

مراجعـــة نتائـــج اأعمال لجنة التدقيق والتو�سيات المقدمة منهـــا ب�ساأن ميزانيات الربع �سنوية لل�سركة لعام   •
2017 ومحا�ســـر جل�سات اللجان الثالثـــة المنبثقة عن المجل�س وهي لجنة التدقيـــق، لجنة اإدارة المخاطر، 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
اإنتاج الإ�سمنت الأبي�س المعباأ وال�سائب، لحاجة الم�ساريع التنموية التابعة للدولة لهذا النوع  اإعتماد م�سروع   •

من الإ�سمنت.
لالأغذية. الكويتية  ال�سركة  في  م�ساهمتها  بيع  ب�سفقة  ال�سركة  دخول  على  الموافقة   •

لجان مجل�ش الإدارة:

بموجب قرار مجل�س الإدارة رقم 2016/4/1214 تاريخ 2016/5/15 تم ت�سكيل ثالثة لجان متخ�س�سة منبثقة 
عن مجل�س الإدارة لمدة ثالث �سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجل�س الدارة )2016 – 2018( كما اعتمد 

المجل�س المهام والم�سئوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي :

لجنة التدقيق :

عقـــدت لجنة التدقيق عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل هذه 
الإجتماعات:

الأولالفئةال�سفةاإ�سم الع�سو
2017/3/13

الثاني
2017/5/15

الثالث
2017/8/9

الرابع
2017/11/8

√√√غير تنفيذيرئي�س اللجنةيعقوب يو�سف ال�سقــــــر
غير تنفيذيع�سود.عبدالعزيز را�سد الرا�سد

تنفيذي ع�سويو�ســف بــــــدر الخرافــي غير 
√√√√- م�ستقل

√√√√غير تنفيذيع�سور�سا عبدالرحمن الملحم
التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة التدقيق واأع�ساء اللجنة الجتماع.

اإن�سم ال�سيد/ د. عبدالعزيز را�سد الرا�سد لع�سوية لجنة التدقيق بناء على قرار مجل�س الإدارة بجل�سته في تاريخ 
2017/11/8 )بعد اإجتماع لجنة التدقيق(.

ح�سر اإجتماعات لجنة التدقيق الثالثة قبل وفاته المرحوم / �سليمان خالد الغنيم.

مهام اللجنة:

تقـــوم اللجنة بدورها الرقابـــي المتمثل في م�ساندة ودعم مجل�س الإدارة فـــي م�سئولياته تجاه تمثيل الم�ساهمين 
فيما يتعلق ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية، والإ�سراف والمراجعة للح�سابات والبيانات المالية لل�سركة والرقابة 
الداخليـــة واإدارة المخاطر، و�سع تطبيق �سيا�ســـة التعاقد مع مراقب الح�سابات الخارجي والتاأكد من ا�ستقاللية 
ونزاهـــة مراقـــب الح�سابات الخارجـــي، وكفاءة اأنظمـــة الرقابة الداخلية ومـــدى فعاليتها وفـــق معايير التدقيق 
المعتمدة من خالل اأعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي لل�سركة، كما يتم التاأكد من مدى التزام 
ال�سركة بقواعد ال�سلوك المهني و�سمان تطبيق القوانين وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة والموافقة 

عليها وفقًا لل�سيا�سات المعتمدة من مجل�س الإدارة في هذا المجال.

انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2017:

مناق�سة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقًا لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2017.  •
والربع �سنوية، وتقديم الراأي والتو�سية لمجل�س الإدارة. ال�سنوية  المالية  البيانات  مراجعة   •

الجتماع ب�سكل دوري مع مراقب الح�سابات الخارجي ومناق�سة اأية معلقات ومالحظات ن�ساأت خالل مرحلة التدقيق.  •
لعر�سه على م�ساهمي ال�سركة خالل انعقاد الجمعية العمومية  تمهيدًا  التدقيق  تقرير لجنة  واعتماد  اعداد   •

العامة للم�ساهمين.
الدارة بتعيين واعادة تعيين مراقب الح�سابات. لمجل�س  التو�سية   •

لجنة ادارة المخاطر :

عقدت لجنة اإدارة المخاطر عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل 
هذه الإجتماعات :

الأولالفئةال�سفةاإ�سم الع�سو
2017/5/15

الثاني
2017/5/24

الثالث
2017/11/8

الرابع
2017/12/25

تنفيذي رئي�س اللجنةيو�سف بــــــــدر الخرافــي غير 
√√√√- م�ستقل

√√√غير تنفيذيع�سوبا�ســـل �سعـــــــد الرا�ســــــــد

√√√غير تنفيذي ع�سوجمال يو�سف البابطين

√√√√غير تنفيذيع�سوخالـــــدعبداهلل الربيعــــة

التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة اإدارة المخاطر واأع�ساء اللجنة الإجتماع.

مهام اللجنة :

تتولـــى اللجنـــة م�سوؤولية م�ساعدة مجل�ـــس الإدارة في القيـــام بم�سوؤولياته اتجـــاه اإدارة المخاطرعن طريق اإعداد 
ومراجعة ا�ستراتيجيات و�سيا�سات اإدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجل�س، والتاأكد من تنفيذها وباأنها تتنا�سب 
مـــع طبيعة وحجم اأن�سطـــة ال�سركة، تقييم نظم واآليات تحديد وقيا�س ومتابعة اأنواع المخاطر التي قد تتعر�س لها 
ال�سركة لتحديد اأوجه الق�سور بها ومعالجتها فــــــــي الوقـــت المنا�سب تفاديا لأية خ�سائر قد تتعر�س لها وتقديمها 

اإلى مجل�س الإدارة للمراجعة والعتماد.
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وتجـــدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ا�ستعانت باأحد المكاتـــب ال�ست�سارية المعتمدة لدى هيئة اأ�سواق المال للم�ساعدة 
على تحديد اأنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن اأن تتعر�س لها ال�سركة واإعداد �سجل لها وتقديم تقارير ربع 

�سنوية عنها للحفاظ على اأ�سول ال�سركة والتاأكد من ا�ستمرار مزاولة ن�ساطها ب�سكل اإيجابي.

اأهم انجازات لجنة اإدارة المخاطر خالل عام 2017:

مراجعة تقارير المخاطر المقدمة من مدراء الدارات ب�سكل مبا�سر للجنة ومناق�ستها مع الدارة التنفيذية.  1
مراجعـــة تقريـــر معايير المخاطر المقدم من المكتـــب ال�ست�ساري لتحديد اآلية العمـــل الواجب اتباعها عند   2
تحديـــد نـــوع وحجم وطبيعة واأثر الخطار التي قد تواجه ال�سركة وقد تم رفع تقرير معايير المخاطر لمجل�س 

الدارة لالعتماد لبدء العمل به.
مراجعـــة تقرير تقييـــم المخاطر المقدم من المكتـــب ال�ست�ساري وتمت التو�سية برفعـــه الى مجل�س الدارة   3

لالعتماد وفقا لمتطلبات الحوكمة.

لجنة التر�سيحات والمكافاآت :

عقدت لجنة التر�سيحات والمكافاآت اإجتماع واحد خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل 
الإجتماع:

2017/3/14الفئةال�سفةاإ�سم الع�سو

√غير تنفيذيرئي�س اللجنةرا�سد عبدالعزيز الرا�سد

√غير تنفيذيع�سور�ســــــــا فهـــــــــــد الأميــــــــر

√غير تنفيذيع�سوعبداهلل محمــــد ال�سعــــد

√غير تنفيذي- م�ستقلع�سويو�ســـف بــــــدر الخرافي

التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة التر�سيحات والمكافاآت واأع�ساء اللجنة الإجتماع.

مهام اللجنة:

تتولـــى اللجنة م�سئوليـــة م�ساعدة مجل�ـــس الإدارة فيما يتعلق بم�سوؤولياتـــه تجاه التر�سيحـــات والمكافاآت الخا�سة 
باأع�ســـاء مجل�س الإدارة والجهـــاز التنفيذي، ومراجعة اإطار وخطـــة المكافاآت ال�سارية بال�سركـــة، واإعداد تقرير 
�سنوي مف�سل عن كافة المكافاآت الممنوحة لأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء كانت رواتب اأو منافع 
اأو مزايا، اأو حوافز كما تتولى م�سئولية التاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل.

اأهم انجازات لجنة التر�سيحات والمكافاآت خالل عام 2017:

اإعداد تقرير �سنوي بجميع المكافاآت والمزايا الممنوحة لأع�ساء مجل�س الدارة والدارة التنفيذية والموظفين   1
ورفع التقرير لمجل�س الدارة لالعتماد.

الإ�سراف على اإجــراء عملية التقييم ال�سنوي لأع�ساء مجل�س الدارة والدارة التنفيذية.  2
المراجعة والتاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية لع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل.  3

اآلية ح�سول اأع�ساء مجل�ش الإدارة على المعلومات والبيانات ب�سكل دقيق وفي الوقت المنا�سب

وفرت ال�سركة الآليات والأدوات التي تمكن اأع�ساء مجل�س الإدارة من الح�سول على المعلومات والبيانات المطلوبة 
فـــي الوقت المنا�سب ، وذلك عبر تطوير بيئـــة تكنولوجيا المعلومات داخل ال�سركة ، وخلق قنوات ات�سال مبا�سرة 
بيـــن اأمين �سر مجل�س الإدارة واأع�ساء المجل�س ، وتوفير التقاريـــر الخا�سة بالجتماعات تتمتع بدرجة كبيرة من 

الجودة والدقة وذلك قبل وقت كافي لمناق�ستها واتخاذ القرارات ب�ساأنها.

تقرير المكافاآت الممنوحة لأع�ساء مجل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية.

- مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة.
وفقًا للمادة رقم)198( من قانون ال�سركات والمادة رقم )29( من النظام الأ�سا�سي ل�سركة اإ�سمنت الكويت باأن 
ل تزيد مجموع مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة عن 10% )ع�سرة بالمائة( من الربح ال�سافي لل�سركة بعد ا�ستنزال 
ال�ستهالكات والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن 5% )خم�سة بالمائة( من راأ�س المال على الم�ساهمين ويجوز 
ا�ستثنـــاء ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل من الحـــد الأعلى للمكافاآت بقرار من الجمعية العامة العادية فاإن اأع�ساء 
مجل�س اإدارة ال�سركة يتقا�سون عـــــن ح�سورهم جل�سات المجل�س وعن ع�سويتهم فـــــي اللجان المنبثقة اأقل مــــــن 
الن�سبـــة المحددة حيث مـــــا يتقا�ساه اأع�ساء مجل�ـــس الإدارة منــــــذ �سنوات في حدود 5% )خم�سة بالمائة(، مع 
الأخذ في العتبار جهود ونطاق عمل المجل�س بما في ذلك عدد الإجتماعات وفي كل الحالت فاإن المكافاآت التي 

تمنح لأع�ساء مجل�س الإدارة تخ�سع لأحكام قانون ال�سركات في دولة الكويت.
 وقـــد بلـــغ اإجمالـــي مكافـــاآت اأع�ســـاء مجل�ـــس الإدارة عـــن ال�سنـــة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 2017/12/31 مبلـــغ
ومبلـــغ الإدارة  بمجلــــ�ـــس  ع�سويتهـــــم  عـــن  كويتـــي  دينـــار   208,000 مبلـــغ  منهـــا  كويتـــي  دينـــار   358,000 

150,000 دينار كويتي عن ع�سويتهم فـي اللجان المنبثقـة عـن مجل�س الإدارة.

- مكافاآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي.
اإن �سيا�ســـة المكافـــاآت المتبعـــة بال�سركة تتما�سى مـــع الأهـــداف ال�ستراتيجية المحددة والتي تهـــدف اإلى جذب 
والحتفـــاظ وتحفيز كافـــة العاملين لديها خا�سة ذوي الكفاءة العلمية والمهنيـــة والمهارات والمعرفة بما ينعك�س 

على تعزيز اإدارة المخاطر والربحية الم�ستمرة، وفقًا لمعدلت الأداء والتقييم ال�سنوي المعمول به.
يو�سح الجدول التالي تفا�سيل المكافاآت بالدينار الكويتي :

مكافاأة �سنويةرواتب ومزاياعدد الموظفـينفئات الموظفـين
8370,745246,000الإدارة التنفـيذية والمدير المالي

وهذه المكافاآت خا�سعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.

5 مار�س 2018

لجنة التر�سيحات والمكافاآت 
�سركـــــــة اإ�سمنت الكويـــــــــت
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التعهـــدات الكتابيـــة مـــن قبـــل كل مـــن مجل�ـــش الإدارة والإدارة التنفيذيـــة ب�سالمة ونزاهـــة التقارير 

المالية المعدة

تما�سيـــًا مـــع متطلبات حوكمة ال�ســـركات قامت الإدارة التنفيذيـــة بتقديم اقرار وتعهـــد بم�سئولياتها تجاه مجل�س 
الإدارة عـــن عر�س البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�سركة و�سحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة 

فيها ومرفقاتها واأنه يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة وتعد وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وبدوره قام مجل�س الدارة بعد مناق�سة 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�سركة.

ا�ستقاللية وحيادية مراقب الح�سابات الخارجي

وافقـــت الجمعية العامة العادية لل�سركـــة والمنعقدة بتاريخ 2017/04/26 على اإعـــادة تعيين مراقب الح�سابات 
 ،)Prime Global( ومراقب الح�سابات الخارجي مكتب ال�سالحية )BDO( الخارجـــي مكتب الن�سف و�سركاه
وكل منهمـــا من مراقبي الح�سابـــات المقيدين والمعتمدين في ال�سجل الخا�س لدى هيئة اأ�سواق المال، ويتمتع كل 

منهما بال�ستقاللية التامة عن ال�سركة ومجل�س اإدارتها.

اإدارة المخاطر

اعتمد مجل�س الإدارة بقراره رقم )2017/2( الهيكل التنظيمي المحّدث لل�سركة والذي تم فيه تبعية وحدة اإدارة 
المخاطر وفقًا للكتاب الخام�س ع�سر )قواعد الحوكمة( مادة رقم 3-6 / 3، ب�سكل مبا�سر لمجل�س اإدارة ال�سركة، 

كما تم تعيين مدير وحدة اإدارة المخاطر بتاريخ 2016/6/20.

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

تعتمـــد ال�سركـــة علـــى مجموعة من اأنظمة ال�سبـــط والقواعد الرقابيـــة التي تغطي جميـــع اأن�سطة ال�سركة   •
واإداراتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على �سالمة المركز المالي لل�سركة ودقة بياناتها وكفاءة  
 Four( عملياتهـــا من مختلـــف الجوانب، ويعك�س الهيكل التنظيمـــي في ال�سركة �سوابط الرقابـــة المزدوجة
Eyes Principles( وت�سمل التحديد ال�سليم لل�سلطات والم�سئوليات، الف�سل التام في المهام وعدم تعار�س 

الم�سالح، الفح�س والرقابة المزدوجة.
تتولى لجنة التدقيق بال�سركة مراجعة اأعمال اإدارة التدقيق الداخلي بال�سركة ومناق�سة تقاريرها للتاأكد من   •

�سالمة وكفاءة وفاعلية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
تلتـــزم ال�سركـــة بمتطلبات حوكمة ال�سركات الكتاب الخام�س ع�سر مادة 9-6 وتم تكليف مكتب اإ�ست�سارات   •

م�ستقل معتمد لدى هيئة اأ�سواق المال بهدف مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية )ICR( لل�سركة.

دليل ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية

تطبق ال�سركـــة النظام المّعد لقواعد واأخالقيات ال�سلوك المهني لمجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين 
الـــذي ي�سمل القواعد العامة لأخالقيات المهنة ويغطـــي مجموعة وا�سعة من الإجراءات والممار�سات فيما يتوافق 

مـــع المتطلبـــات الرقابية والت�سريعات ذات العالقة والأعراف المحلية للحد من حالت تعار�س الم�سالح وحر�سًا 
مـــن المجل�س قـــام بتطبيق اأعلى المعايير والقيـــم التي ت�سفي علـــى ال�سركـــة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين 
الآخريـــن بالنزاهـــة وتبين قواعد ال�سلوك الخا�ســـة بال�سركة والمعايير الأخالقية الواجـــب تطبيقها على مختلف 
اأ�سحاب الم�سالح في تنفيذ اأعمال ال�سركة ويتولـــــــى مجل�س الإدارة مهمـــة مراقبة واإدارة اأي تعار�س محتمـــــــل 

للم�سالح قد تواجه ال�سركة بمــا فـــي ذلك اإ�ستغالل موارد ال�سركة و�سوء اإ�ستخدام ال�سلطات وال�سالحيات.

الإف�ساح وال�سفافية عن المعلومات

تلتـــزم ال�سركـــة بتقديم معلومات دقيقـــة ومتكاملة وحديثة اإلـــى الم�ساهمين، بما يتفق مـــع المتطلبات الت�سريعية 
والرقابيـــة �سمـــن اإطار عمل ال�سفافيـــة. وت�سمن ال�سركـــة تطبيق ممار�ســـات واإجراءات متكاملـــة لالإف�ساح عن 

المعلومات الجوهرية، واإمكانية ح�سول العموم على المعلومات المعلنة ب�سورة فورية ودقيقة.

ق�سم �سئون الم�ساهمين )�سئون الم�ستثمرين( 

اإلتزمـــت ال�سركـــة بو�ســـع �سيا�سات واإجـــراءات لتمثيل ال�سركـــة ب�سكل عادل بحيـــث يكون الم�ستثمـــرون الحاليون 
والمحتملـــون على اإطالع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها ال�سركـــة، ويتمتع ق�سم �سئون الم�ساهمين في ال�سركة 
بال�ستقاللية الالزمة،حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المنا�سب وبالدقة الالزمة 

عبر و�سائل الإف�ساح المتعارف عليها.

البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات في ال�سركة

قامت ال�سركة بتحديث موقعها اللكتروني، واأن�ساأت ق�سم خا�س بحوكمة ال�سركات، وقد تم اإدراج كافة المعلومات 
والبيانات والتقارير المالية وغيرها على موقع ال�سركة، ويتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى ال�سركة.

الحقوق العامة للم�ساهمين والحد من حالت تعار�ش الم�سالح

تم اعتماد �سيا�سة عالقات وحقوق اأ�سحاب الم�سالح والم�ساهمين من مجل�س الدارة بتاريخ 15 /11/ 2016، حيث 
ن�س الدليل اإن جميع م�ساهمي ال�سركة يتمتعون بحقوق عامة ووا�سحة ت�سمل على �سبيل المثال ل الح�سر التي :

اأو تحويلها. ونقلها  للملكية  ت�سجيل  من  الأ�سهم  في  الت�سرف   •
الحـــق فـــي المراجعة والم�ساركـــة في اتخاذ القرارات المتعلقـــة بتعديل النظام الأ�سا�ســـي وعقد التاأ�سي�س   •
لل�شرك���ة، وكذلك الق���رارات المتعلقة بالمعامالت غير المعتادة التي قد توؤثر على م�شتقبل اأو ن�شاط ال�شركة، 

مثل عمليات الدمج وبيع جزء كبير من موجوداتها اأو ت�سفية ال�سركات التابعة.
والتو�سيات. عليها  المالحظات  واإبداء  الجتماعات  في  الم�ساركة  في  الحق   •

وانتخابهم. الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  تعيين  ب�ساأن  الراأي  اإبداء  حقوق   •
ب�سكل خا�س. الإدارة  مجل�س  واأعمال  عام  ب�سكل  ال�سركة  اأداء  مراقبة  في  الحق   •

اجتماعات الجمعية العمومية. في  والت�سويت  والم�ساركة  الأرباح  توزيعات  ا�ستــــالم  فـــــــي  الحق   •
حقوق الم�ساهمين في اأن يتم معاملتهم على اأ�سا�س الم�ساواة ومنحهم الفر�سة لت�سحيح اأي �سوء تعامل مع حقوقهم.  •
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الحـــق فـــي طلب الوقـــت الكافي قبل انعقاد الجمعيـــة العامة، والح�سول على جميـــع المعلومات المرتبطة   •
بجدول الجتماع، وبالأخ�س تقارير مجل�س الدارة والمدقق والبيانات المالية.

5% وما فوقهـــا من راأ�س مال ال�سركة في اإ�سافة بنـــود اإلى جدول اأعمال  الحـــق للم�ساهميـــن الذين يملكون   •
اجتماع الجمعية العمومية.

كذلـــك تـــم توفير �سجل خا�ـــس بال�سركة محفـــوظ لدى ال�سركـــة الكويتية للمقا�ســـة يقيد به اأ�سمـــاء الم�ساهمين 
وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم المملوكة لهم، ويتم التاأ�سير في هذا ال�سجل باأي تغيرات تطراأ على البيانات 
الم�سجلـــة فيه وفقا لمـــا تتلقاه ال�سركة اأوال�سركـــة الكويتية للمقا�سة، ولكل ذي �ساأن اأن يطلـــب من ال�سركة اأو من 

�سركة المقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.
بالإ�سافة الى ال�سيا�سة اعاله فان النظام ال�سا�سي لل�سركة يو�سح ما جاء اعاله تما�سيا مع متطلبات هيئة ا�سواق 

المال والجهات الرقابية.
توج���د لدى ال�شركة �شيا�شة المعامالت مع اأط���راف ذات العالقة التي تو�شح المبادئ الإر�شادية حول �شبل اإجراء 
واإدارة المعامـــالت مع الأطـــراف ذات العالقة وحالت تعار�س الم�سالح �سواء كانت تلك المعامالت بين ال�سركة 
اأو اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو �سركاتها التابعة اأو اأطراف اأخرى ذات عالقة اأو الإدارة التنفيذية والموظفين. وتلتزم 

هذه ال�سيا�سة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية.

اجتماع الجمعيات العمومية لل�سركة

تحر�ـــس �سركة ا�سمنت الكويـــت على تنظيم اجتماعات الجمعيـــات العمومية للم�ساهمين وفـــق ما ورد في قواعد 
حوكمـــة ال�ســـركات والقوانين واللوائـــح المنظمة لذلك، حيث يتـــم ت�سمين بنود جدول الأعمـــال الحد الأدنى من 
البنـــود المطلوبة وفقًا لقواعد الحوكمـــة، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول الأعمال للم�ساهمين قبل وقت كافي 
مـــن انعقـــاد الجمعية، ويتاح للم�ساهميـــن الم�ساركة الفعالة فـــي اجتماعات الجمعيات العموميـــة، ومناق�سة كافة 
المو�سوعـــات المدرجة، كما تحر�س ال�سركة على اتاحة الفر�ســـة لكافة الم�ساهمين لممار�سة جميع حقوقهم في 

الت�سويت دون اأي عوائق.

حقوق اأ�سحاب الم�سالح

اأعـــدت ال�سركة �سيا�سات واإجـــراءات وا�سحة المعالم في اإدارة الحوار المفتـــوح والت�سال مع اأ�سحاب الم�سالح 
لديهـــا واإتباع ال�سفافية فـــي التوا�سل معهم وم�ستوى ودرجة المعلومات التي يمكـــن الإف�ساح عنها. وت�سمل حقوق 

ا�سحاب الم�سالح المور التالية على �سبيل المثال ل الح�سر:
عادل ومن�سف. اأ�سا�س  على  يعاملوا  اأن  في  الحق   •

اأي انتهاكات لحقوقهم. وجود  حال  في  تعوي�س  على  الح�سول  في  الحق   •
ال�سلة التي تكون �سرورية لالأطراف اأ�سحاب الم�سالح.  ذات  ال�سركة  معلومات  على  الح�سول  في  الحق   •

الم�شالح ب�شاأن برنامج الإبالغ عن المخالفات لدى ال�شركة وينبغي اأن تقدم لهم  اأ�شحاب  الأطراف  اإخطار   •
الحماية الكافية وفقا لمتطلبات �شيا�شة الإبالغ عن المخالفات.

برامج ودورات التدريب

تكفـــل �سركة اأ�سمنت الكويت لجميع اأع�ساء مجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية الالزمة لزيادة 

المهارات والمعرفة لتحقيق م�ستوى اأف�سل من الإدارة والكفاءة في العمل. خالل عام 2017 تم تقديم ور�س عمل 

م���ن �شركات عالمية متخ�ش�شة في مجال �شناعة الإ�شمن���ت تخ�ش تطوير اأعمال ن�شاط ال�شركة خا�شة باأع�شاء 

مجل�س الإدارة وكذلك تم تقديم تحليل  ومقارنة اأداء ال�سركة من النواحي الفنية والإدارية مع ال�سركات العالمية 

وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في مجال �سناعة الإ�سمنت وال�سركات الرائدة في العالم وذلك بهدف التطوير في 

الأداء الفنـــي والإداري لجميع اإدارات ال�سركـــة، ولكن وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة، لم يتح�سل اأع�ساء مجل�س 

الإدارة على �سهادات الح�سور الخا�سة بور�س العمل المذكورة و�سيتم مراعاة ذلك خالل عام 2018.

القيم الموؤ�س�سية لدى العاملين في ال�سركة

اعتمـــد مجل�س ادارة �سركة ا�سمنت الكويت بتاريـــخ 11/15/ 2016 قواعد واخالقيات ال�سلوك المهني التي تقوم 

بخلـــق القيـــم الموؤ�س�سية على اأ�سا�س اأن �سمعة ال�سركة تقوم على �سلـــوك اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

والموظفين، ويجب على الجميع اأن يلعب دورًا في المحافظة على �سمعة ال�سركة من خالل الإلتزام باأعلى المعايير 

الأخالقيـــة، ويتولـــى مجل�س الإدارة م�سئولية و�ســـع معايير وموا�سفات القيم الأخالقيـــة لل�سركة، ويتعين على كل 

ع�ســـو من اأع�ســـاء الإدارة التنفيذية والموظفين الم�ساعدة على تنفيذ هذا الدليـــل كجزء من وظيفته وم�سئوليته 

الأخالقية، واإبالغ مجل�ش الإدارة عن اأي مخالفة.

م�ساهمة ال�سركة في الم�سئولية الجتماعية والحفاظ على البيئة

كان ل�سركـــة اأ�سمنـــت الكويت ال�سبـــق بين ال�سركات المماثلة فـــي الهتمام بالم�سوؤوليـــة الجتماعية، والتي ت�سعى 

ال�سركـــة بجدية الى اللتزام بها من خـــالل تطوير وتعميق دورها في المجتمع، وتحقيق التنمية الجتماعية كاأحد 

الجوانب الرئي�سية في مهمة ال�سركة واأهدافها ومن احد اهم انجازاتها على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي :

م�سروع ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقود التقليدي في اأفران اإنتاج الكلنكر:

نجحـــت �سركة اإ�سمنـــت الكويت في ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقـــود التقليدي، دون اأن ينجم ذلك 

عـــن متغيـــرات بيئية اأو ت�سغيليـــة، وذلك في اأول تجربة من نوعها تقوم بها �سركـــة �سناعية في الكويت حيث كانت 

ال�سباقة في ذلك.
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وجـــاء هـــذا الإنجاز في برنامج تدريبي اأقيم بم�سنع ال�سركة في ال�سعيبة، وبم�ساركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة 
العامة لل�سناعة، وتحت اإ�سراف معهد »فروانهوفر« للبيئة وال�سالمة وتكنولوجيا الطاقة، وهو اأكبر منظمة بحوث 

تطبيقية في اأوروبا ومقره األمانيا.
مع العلم ان الكويت تعد اإحدى اأكبر مواقع تكّد�س الإطارات الم�ستعملة في العالم، حيث ت�سير التقارير اإلى وجود 
اأكثر من 20 مليون اإطار م�ستعمل على اأرا�س عالية القيمة في منطقة اأرحية، ويزداد هذا العدد يوميًا بمعدل ي�سل 
اإلى 3 اآلف اإطار يوميًا، وبهذا �ست�ساهم �سركة اأ�سمنت الكويت ب�سكل فعال في التخل�س من تراكم هذه الطارات 

وتاأثيرها ال�سار على ال�سالمة وال�سحة العامة والبيئة في دولة الكويت.

خالل عام 2017 قامت �سركة ا�سمنت الكويت باأخذ الإجراءات الالزمة للبدء في الم�سروع من خالل الح�سول على 
الت�ساريح والموافقات الالزمة لذلك، حيث ا�ستطاعت ال�سركة اأن تجعل �سناعة الإ�سمنت في الكويت مثاًل يحتذى 
بـــه واأن تكون واحـــدة من الموؤ�س�سات وال�ســـركات ال�سناعية ال�سديقـــة للبيئة وتظل روؤية ال�سركة فـــي م�سئولياتها 
الإجتماعيـــة هي اإ�ستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير ال�سناعـــة المحلية لمادة الإ�سمنت وتوفيرها لل�سوق المحلي 
بكافة اأنواعها وبين المحافظة على بيئة �سليمة والعناية ب�سالمة المحيط البيئي عبر اإنتهاج الو�سع الأمثل للحد من 

التلوث البيئي والعمل على �سمان التنمية الم�ستدامة ل�سناعة الإ�سمنت، تما�سيًا مع الإتجاه الوطني.

عالمة الجودة و�سهادة ISO 9001:2008 ل�سبط الجودة

تعتبـــر �سركـــة ا�سمنت الكويت هي ال�سركة الوطنيـــة الوحيدة المنفردة بت�سنيع منتـــج الإ�سمنت بالكامل في دولة 
الكويـــت، حيث تاأخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافـــة المواطنين والم�ساريع الحكومية وغيرها وفي �سبيل ذلك 

قامت ال�سركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.
ولتعزيز الثقة والتاأكد من الموا�سفات القيا�سية ل�سبط الجودة تعمل ال�سركة على تجديد عالمة الجودة ال�سادرة 

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

لقطة جماعية لمنفذي أول برنامج تدريبي بالكويت لحرق اإلطارات المستعملة 
فـي مصنع اإلسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية

من الهيئة العامة لل�سناعة على منتجاتها من الإ�سمنت، كما يتم تحديث �سهادة ISO 9001:2008 ل�سبط الجودة 
التـــي ح�سلت عليها عام 2012 من قبل اإحدى الموؤ�س�ســـات الم�ستقلة وهي موؤ�س�سة RNV-GL التي تجري زيارات 
ميدانيـــة لمتابعـــة واإختبار اآليـــات العمل والإطالع على البنيـــة التحتية والعمليات التقنية وتتبـــع ال�سركة اإجراءات 
�سارمـــة في تطبيق كل المعايير العالمية في ما يخ�س مجـــالت عملياتها واأنها مطابقة للمعايير المعتمدة عالميًا 
معتمد بذلك على ا�ستخدام اأحدث الو�سائل التكنولوجية واأف�سل واأجود انواع الخامات من المواد الولية الالزمة 
ل�سناعـــة الإ�سمنـــت وتاأ�سي�س ثقافة خا�سة مـــن �ساأنها اأن ت�ساهم فـــي و�سع منظومة العمـــل المنا�سبة وتطويرها 
بال�ســـكل الذي يتواءم مـــع اإ�ستراتيجية ال�سركة على الم�ستوى البيئي من خالل اإعطـــاء اأهمية خا�سة في عملياتها 
الت�سغيليـــة مما ميز منتجاتنا من الإ�سمنت بالجودة العالية والقوة وثبات الموا�سفات واعطاها با�ستحقاق التميز 
والريـــادة علـــى مدى الثمانيـــة والربعين عامـــًا الما�سية تحت �سعار) الجـــودة تعني.... �سميـــت كويتي( واعتماد 

الموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة ال�سغال العامة لمنتجاتها من الإ�سمنت كمنتج وطني.

�سعار عالمة الجودة

ISO 9001:2008 سعار�

تدريب الكوادر الوطنية

بنـــاء على توجيهات رئي�ـــس مجل�س الإدارة فاإن �سركة اإ�سمنت الكويت تحر�س دائمـــًا على تدريب الكوادر الوطنية 
من خالل اإتاحة الفر�س لحملة ال�سهادات الجامعية المتفوقين في التخ�س�سات الهند�سية )الكهرباء، ميكانيك، 
كيمياء وغيرها( وكذلك حملة دبلوم المعاهد التجارية والتطبيقية اأو المقبلين على التخرج للتدريب في المجالت 
المختلفـــة الفنية منها والإدارية وذلك لإكت�ساب الخبرات العمليـــة والعلمية، اإلى جانب م�ساهمتها وم�ساركتها في 
فعاليـــات المعار�س والنـــدوات والموؤتمرات للفر�س الوظيفية التـــي تدعو اإليها الجامعـــات والمعاهد �سعورًا منها 

بالم�سئولية تجاه تلبية الواجب الوطني في تعيين ال�سباب الكويتي الموؤهل في الوظائف المتاحة لديها.  
وخـــالل عام 2017 تـــم تدريب عدد من ال�سبـــاب الكويتي الموؤهل فـــي اإدارة نظم المعلومات فـــي الإدارة العامة، 

وكذلك في الإدارات والأق�سام المختلفة في م�سنع الإ�سمنت بال�سعيبة.
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يقـــر مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�ـــس.م.ك.ع( بم�سئوليته عن �سالمة ونزاهــة كافة البيانــات والتقاريــر 
الماليــــــة ال�ســـنوية المجمعـــــــة لل�سركة ، والتي تت�سمـــن بيـــان المركــــز المالـــي المجمع ، بيـــان الدخل المجمع، 
بيـــان الدخل ال�سامل المجمع ، بيـــان التغيرات في حقوق الملكية المجمع، بيان التدفقـــات النقديــــــة المجمعــــــة 
والي�ســـاحـــات حـــــول البيانـــات الماليـــة المجمعـــة كمـــا فــــي 31 دي�سمبر 2017، وانه تم اعدادها وفقًا لمعايير 
المحا�سبة الدولية المعتمدة مــن قبــل هيئة اأ�سواق المال ، واأن ال�سركة تحتفظ بال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية 
ح�ســـب الأ�سول، وبم�سئوليته عن توفيـــر نظــــــام رقابـــة فعـــال فــي ال�ســركة، واإن مجل�س الدارة يتحمل الم�سئولية 
حـــال ثبوت اأن البيانات والتقارير المالية المجمعة لل�سركة ل تعبر ب�سدق عن المركز المالي المجمـــع الحقيقـــي 

لها ، وعن نتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كمـــا يقر المجل�س باأن الإدارة التنفيذيـــة اأتاحت كافة البيانات وال�سجالت والوثائـــق والمعلومات الالزمة لتدقيق 
بيانـــات المالية المجمعة لل�سركة لمدققي ح�ساباتها وتمكينهم من الطالع على كافة الم�ستندات والوثائق واتاحة 
كافـــة المعلومات التـــي ارتاآها المدققين �سروريـــة لأداء مهمتهم، واأن البيانات الماليـــة المجمعة لل�سركة تك�سف 

باأمانة وو�سوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي لل�سركــة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كمـــا يقر مجل�س اإدارة ال�سركة ب�سحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانـــات الواردة في البيانات والتقارير المالية 
المجمعة لل�ســـركة ومرفقاتهـــا واأنـــه يتم عر�سهــا ب�سورة �سليمة وعادلة واأنها تعد وفقا لمعايير المحا�سبة الدولية 

المعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق المال.

اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2017

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