تقرير حوكمة الشركة
لعام 2017
ت�شكيل مجل�س الإدارة:
�إعتمد مجل�س �إدارة �شركة �أ�سمنت الكويت (�ش.م.ك.ع) ت�شكيل المجل�س في جل�سته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2

عقب �إنتهاء �إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والجمعية العامة غير العادية.
بتاري���خ  2017/10/31تم �إ�ستدعاء ال�سيد  /د .عبدالعزي ��ز را�شد الرا�شد ب�صفته ع�ضو �إحتياط �أول في �إجتماع
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  2016/5/2حيث تم �إنتخابه في �إجتماع مجل�س الإدارة المنعقد بتاريخ
 2017/11/8نائب ًا لرئي�س مجل�س الإدارة بالإجماع وعليه ف�إن ت�شكيل مجل�س الإدارة الحالي على النحو التالي:

را�شــــد عبد العزيز الرا�شـد
د .عبدالعزيز را�شد الرا�شد
بـــا�ســــــــل �ســعـــــد الـرا�شــــد
جـمــــال يـو�ســــف البــابطين
خــالـــد عبـــد اهلل الـربيعـــــة
ر�شــــا عبــدالرحمن الملحم
ر�شـــــــــا فـــهـــــــد الأمــيــــــــر
عبــــد اهلل محمـــــد ال�سعـــد
يعقــــــوب يـو�ســــف ال�صقــر
يـو�ســــــف بــــدر الخــــــرافـي

ت�صنيف الع�ضو ( تنفيذي  /غير
تنفيذي /م�ستقل )� ،أمين �سر
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي
ع�ضو غير تنفـيذي  -م�ستقل

2016/5/2

عبدالمطلب �إ�سماعيل بهبهاني

�أمين ال�سر

2015/12/28

ا�سم الع�ضو

صورة جانبية للمصنع توضح المبادلين الحراريين لخطي اإلنتاج وصوامع تخزين اإلسمنت

تاريخ الإنتخاب /
تعيين �أمين ال�سر
2016/5/2
2017/11/8
2016/5/2
2016/5/2
2016/5/2
2016/5/2
2016/5/2
2016/5/2
2016/5/2
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�إجتماعات مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت (�ش.م.ك.ع) خالل عام

2017

عق���د مجل����س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت (�ش.م.ك.ع) ع���دد (� )6إجتماعات خالل عام  2017ويو�ضح الجدول
التالي تفا�صيل وعدد تلك الإجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو:
�إ�سم الع�ضو

�إجتماع رقم �إجتماع رقم �إجتماع رقم �إجتماع رقم �إجتماع رقم �إجتماع رقم
2017/6
2017/5
2017/4
2017/3
2017/2
2017/1
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
2017/11/8 2017/8/9 2017/5/15 2017/5/1 2017/3/15 2017/2/15
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

عدد
الإجتماعات

را�شـد عبدالعزيز الرا�شد
د.عبدالعزيـز را�شـد الرا�شد
با�سل �سعد الرا�شد
√
√
√
جمال يو�سف البابطني
√
√
√
√
√
خالد عبداهلل الربيع ــة
√
√
√
√
ر�شا عبدالرحمن امللحم
√
√
√
√
√
ر�شا فهد الأمري
√
√
√
√
عبداهلل حممد ال�سعـد
√
√
√
√
√
يعقوب يو�سف ال�صقر
√
√
√
√
يو�سـف بدر اخلرافي
√
√
√
√
√
الت�أ�شير بعالمة(√) يمثل ح�ضور ع�ضو مجل�س الإدارة االجتماع.
• ح�ضر �إجتماعات مجل�س الإدارة مـ ــن رقم (� )2017/1إلى رقـم ( )2017/5قبل وفاته المرحوم � /سليمان
خالد الغنيم  -نائب رئي�س مجل�س الإدارة �سابق ًا.
5
1
4
6
5
6
5
6
5
6

الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�ضر �إجتماعات مجل�س �إدارة ال�شركة

يق���وم �أمين �سر مجل�س الإدارة بتطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�ضر �إجتماعات مجل�س �إدارة �شركة
ا�سمنت الكويت في �سجل خا�ص يحتوي على معلومات جدول �أعمال كل �إجتماع وتاريخه ومقر الإنعقاد وتوقيت بداية
ونهاي���ة الإجتم���اع ،وكل �إجتماع يحفظ برقم م�سل�سل ح�سب ال�سنة كما يتم �إعداد ملفات خا�صة تحفظ فيها محا�ضر
الإجتماع���ات وم���ا يتم فيها م���ن مداوالت ومناق�شات وي���زود �أع�ضاء المجل����س قبل وقت كافي من �إنعق���اد الإجتماع
بجدول الأعمال مرفق ًا الوثائق المرتبطة به بحيث ي�سمح للأع�ضاء درا�سة بنود جدول الأعمال ويتم توقيع محا�ضر
الإجتماع���ات من الحا�ضرين من �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أمين ال�سر ،وفي الإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع
محا�ضرها من جميع الأع�ضاء ،ويعمل �أمين �سر المجل�س على التن�سيق وبيان كافة المعلومات لكل �أع�ضاء المجل�س.

م�ؤهالت وخبرات ومنا�صب �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أمين ال�سر:

�إن جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة من الجن�سية الكويتية ويتمتعون بالم�ؤهالت والخبرات لتولية منا�صبهم وهم:

ال�سيد  /را�شد عبد العزيز الرا�شد – رئي�س مجل�س الإدارة
-
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حا�صل على بكالوري�س �إدارة �أعمال و�إقت�صاد من جامعة كليرماونت بالواليات المتحدة الأمريكية عام 1958

وماج�ستير �إدارة �أعمال و�إقت�صاد من نف�س الجامعة عام .1959

 ع�ضو م�ؤ�س�س في �شركة ا�سمنت الكويت منذ ن�ش�أتها في عام  1968و�أول رئي�س مجل�س �إدارة في ال�شركة منذ�إنعق���اد الجمعية الت�أ�سي�سية في  1969/1/20حتى ع���ام  1978ورئي�س مجل�س �إدارة وع�ضو منتدب منذ عام
 1996وحتى  ،2015/12/27رئي�س مجل�س االدارة منذ تاريخ  2015/12/28وحتى اليوم ،كما ي�شغل رئي�س
لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
ت�شمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المنا�صب التي توالها:
• م�ساعد مدير لل�ش�ؤون الفنية بوزارة الأ�شغال العامة.
• �سكرتارية الدولة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية.
• مدير لل�ش�ؤون ال�سيا�سية بوزارة الخارجية.
• �سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة (�أول �سفير).
• نائب رئي�س الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• وكيل وزارة الخارجية من �سنة  1967حتى �سنة .1985
• وزير الدولة ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء من .1990 - 1985
• الم�شاركة بعدد كبير من الإجتماعات الدولية والإقليمية.
• ح�صل على عدد من الأو�سمة العربية والدولية.
• في عام  1990تفرغ للعمل في الن�شاط الخا�ص.

ال�سيد  /د .عبدالعزيز را�شد الرا�شد – نائب رئي�س مجل�س الإدارة

 حا�صل على �شهادة الدكتوراه في الهند�سة الكهربائية من جامعة وي�سكون�سون في الواليات المتحدة الأمريكية. ت���م انتخاب ال�سيد  /د .عبدالعزي���ز را�شد الرا�شد – نائب ًا لرئي�س مجل�س الإدارة في �إجتماع المجل�س بتاريخ ،2017/11/8كما ي�شغل ع�ضوية لجنة التدقيق.
 يتولى رئا�سة مجل�س �إدارة ال�شركة الكويتية للحفريات. ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة المقاوالت والخدمات البحرية. -ع�ضو مجل�س �إدارة مجموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة.

ال�سيد  /با�سل �سعد الرا�شد – ع�ضو مجل�س الإدارة

 حا�صل على بكالوري�س في �إدارة الأعمال من الواليات المتحدة الأمريكية عام .1988 تولى العديد من المنا�صب الإدارية والتنفيذية و�شملت خبراته العمل في العديد من ال�شركات.ومن المنا�صب التي ي�شغلها حالي ًا:
• ع�ضو مجل�س ادارة �شركة ا�سمنت الكويت ممثال عن �شركة الرا�شد للتجارة وال�صناعة والمقاوالت المحدودة
منذ عام  1995وحتى الآن كما ي�شغل ع�ضوية لجنة �إدارة المخاطر.
• مدير عام �شركة الرا�شد الدولية للمالحة منذ عام  2007وحتى الآن.
ومن المنا�صب التي �شغلها �سابق ًا:
• رئي�س مجل�س �إدارة �شركة �أ�صباغ همبل من عام  2007حتى .2010
• ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة كيبل للتليفزيون من عام  1998حتى .2003
• مدير ق�سم الإت�صاالت ب�شركة �أوالد عبدالعزيز عبدالمح�سن الرا�شد من عام  1992حتى .2003
• ع�ضو في مجل�س الأمة الكويتي (.)2006 - 2003
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ال�سيد  /جمال يو�سف البابطين – ع�ضو مجل�س الإدارة
-

حا�ص���ل عل���ى بكالوريو�س �إدارة �أعم���ال – علوم �سيا�سية من جامع���ة PARTLANDPARTLAND STATE

 OREGAN STATE – AMERICAعام .1986
 ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت ممث ًال عن الهيئة العامة للإ�ستثمار منذ عام  2013وحتى الآن ،كماي�شغل ع�ضوية لجنة �إدارة المخاطر.
 تقلد ع�ضوية مجل�س الإدارة في بنك روهنج وجوكو غروب ،فر�ست كابيتال ،غروب وترو�س �أو.يو�.إي. �شمل���ت خبراته المالية والإ�ستثمارية العمل في بن���ك �أوك�سان– البحرين من عام  1987حتى  1992وبمكتبالإ�ستثمار الكويتي (لندن) من عام  1993حتى  2013وفي الهيئة العام للإ�ستثمار من عام  2014حتى اليوم.

ال�سيد  /خالد عبداهلل الربيعة– ع�ضو مجل�س الإدارة

 حا�صل على �شهادة جامعية من جامعة الكويت عام .1977 ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت ممث ًال عن مجموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة منذ عام1998وحتىاليوم ،كما ي�شغل ع�ضوية لجنة �إدارة المخاطر.
 -تو ّلى من�صب مدير عام الم�ؤ�س�سة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي �شركة محمد عبداهلل الربيعه و�شركاه.

ال�سيدة  /ر�شا عبدالرحمن الملحم– ع�ضو مجل�س الإدارة

 حا�صلة على �شهادة بكالوريو�س في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص مالي من جامعة الكويت عام .1997 ان�ضم���ت ال�سيدة  /ر�شا عبدالرحمن الملحم �إلى ع�ضوية مجل����س االدارة ممثلة عن الهيئة العامة للإ�ستثمارعام  2015وحتى اليوم ،كما ت�شغل ع�ضو لجنة التدقيق.
 تتول���ى حالي ًا وظيف���ة مدير تدقي���ق اال�ستثمارات في الهيئ���ة العامة للإ�ستثم���ار والتي ت�شمل �أعم���ال التدقيقالداخل���ي لت�صميم الرقابة على ال�سيا�سات والإج���راءات الإدارية والمالية و�إدارة المحافظ المحلية والدولية
للهيئة العامة للأ�ستثمار.
 ع�ضو مجل�س �إدارة لعدد من ال�شركات التابعة للهيئة العامة للإ�ستثمار محلي ًا وخارجي ًا.�شملت خبراتها ال�سابقة الآتي :
• ح�ضور دورات للفترة من ابريل  1998حتى نوفمبر  1999في مجاالت عديدة منها (المعادالت والمحا�سبة
المالية ،تمويل ال�شركات ،الإقت�صاد الكلي ،تحليل الإئتمان ،تحليل الأوراق المالية ،توقعات الأ�سواق المالية،
تموي���ل الم�شاريع ،ادارة الوقت ،حل الم�شكالت و�صنع القرار ،مه���ارات التوا�صل وكتابة التقارير ،الت�صاميم
المالية ب�إ�ستخدام الإك�سل ،الأ�سهم وال�سندات ،الأ�سواق المقترحة ،التدريب الوظيفي في �إدارة الهيئة العامة
للإ�ستثمار ،الت�صاميم المالية في ادارة المحافظ).
• دورات في الفترة من نوفمبر  2000حتى مايو  2015في مجاالت عديدة منها (كتاب ــة التقارير ،ا�ستراتيجيات
ت�شغي���ل �صندوق الإ�ستثمار ،اع���داد وكتابة التقارير ،مراجع���ة الح�سابات ،خطة التدقي���ق ،اللغة االنجليزية،
درا�س���ة المحافظ و�أم���وال الإ�ستثمار� ،أ�سا�سيات و�أ�سالي���ب التدقيق الداخلي ،مدقق داخل���ي معتمد ،التمويل
و�إدارة المخاطر وحوكمة ال�شركات).
• ح�ض���ور برامج تدريبية محلية لم���دة �شهرين في البنك التجاري الكويتي� ،شركة البترول الوطنية ،ال�صندوق
الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية ،اتحاد الإ�ستثمارات العقارية ،وكذلك برنامج تدريبي لمدة ثالثة �شهور
في البنك المتحد ال�سوي�سري – لندن.
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ال�سيدة  /ر�شا فهد الأمير– ع�ضو مجل�س الإدارة

 حا�صل���ة على �شهادة بكالوري�س عل���وم حا�سب �آلي ومحا�سبة�،إن�ضمت ال�سيدة  /ر�ش���ا فهد الأمير �إلى ع�ضويةمجل�س الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة للإ�ستثمار عام  2015كما ت�شغل ع�ضوية لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
 تعمل حالي ًا مدير وحدة �إدارة المحافظ ب�إدارة الأ�صول – قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة للإ�ستثمار. ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة الإ�ستثمار الكويتية الم�صرية.وخبراتها العملية ال�سابقة:
• مدير �إ�ستثمار �أول ب�إدارة الم�ساهمات– قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة للإ�ستثمار.
• رئي�س فريق متابعة المحافظ المدرجة ب�أ�سواق المنطقة العربية.
• ع�ضو مجل�س �إدارة ب�شركة نقل وتجارة الموا�شي.

ال�سيد  /عبداهلل محمد ال�سعد– ع�ضو مجل�س الإدارة

 حا�صـل على �شـهادة بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة القاهرة بتقدير جيــد عام .1969�شملت خبراته تولي العديد من المنا�صب ومنها :
• عمل بوزارة الخارجية كملحق دبلوما�سي �سنة .1970
• مدير ًا لمكتب الكويت بدبي حتى �سنة .1972
• قائم ًا ب�أعمال �سفارة الكويت ب�أبو ظبي .1973
• قائم ًا ب�أعمال ال�سفارة الكويتية في نيروبي  /كينيا .1974
• قائم ًا ب�أعمال ال�سفارة الكويتية بمقدي�شو  /ال�صومال .1975
• انهى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت .1976
• بد�أ �أعماله بالتجارة الحرة .1977
• ان�ضم لع�ض ــو مجل�س �إدارة ال�شرك ـ ــة الكويتيـ ـ ــة للأغذيـ ــة (�أمريكانا) من �سنة  1977حتى .2017
• رئي�س ًا لمجل�س �إدارة وع�ضو منتدب ل�شركة �سيفوري �أمريكانا العالمية .1984
• ان�ض���م لع�ضوي���ة مجل����س ادار �شركة �أ�سمنت الكويت منذ عام  1998وحت���ى اليوم ،كما ي�شغل ع�ضوية لجنة
التر�شيحات والمكاف�آت.
• ع�ضو مجل�س �إدارة بال�شركة الأهلية للت�أمين من �سنة  1999وحتى اليوم.

ال�سيد  /يعقوب يو�سف ال�صقر– ع�ضو مجل�س الإدارة
-

ع�ض���و مجل�س �إدارة �شرك���ة ا�سمنت الكويت ممث ً
ال عن مجموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة من �سنة 2007

وحتى اليوم كما ي�شغل رئي�س لجنة التدقيق.
 ع�ض���و مجل����س �إدارة الم�شروع���ات ال�سياحية خالل الأعوام م���ن  1976حتى  1982وم���ن  1998حتى 2004وع�ض���و مجل�س �إدارة في �شرك���ة وربة للت�أمين من  1987/3/31حتى  1993/3/13كما عمل بالإدارة العامة
للطي���ران المدني م���ن �شهر �سبتمبر  1969حتى  2007/12/1تدرج فيها بع���دة وظائف من باحث ،مراقب،
مدير �شئون مالية و�إدارية ،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�ضو مجل�س الإدارة  /م�ستقل

 حا�صل على �شهادة كلية ع�سكرية من م�صر عام  1957وعلى �شهادة في الدرا�سة النظرية والتدريبية ب�أق�ساموزارة الداخلية المختلفة في م�صر بنف�س العام.
 ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة ا�سمنت الكويت منذ عام  2007وحتى اليوم ،كما ي�شغل من�صب رئي�س لجنة �إدارة المخاطر. تقلد العديد من المنا�صب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام  1957حتى  1998من مالزم�أول ،نقيب ،رائد ،مقدم ،عقيد ،عميد ،لواء ،فريق ثم رقي �إلى رتبة فريق �أول عام  ،1998كما تولى م�سئولية
العدي���د من الإدارات ب���وزارة الداخلية في الفترة من  1974/5/22وحت���ى التقاعد في  1998/11/14منها
مدي���ر �إدارة ،رئي�س لجنة �شئون الموظفي���ن ،رئي�س اللجنة العامة ل�شئون ال�شرط���ة ،رئي�س مجل�س �إدارة كلية
ال�شرط ��ة ،نائ ��ب رئي�س لجنة الطوارئ ،رئي� ��س المجل�س الأعلى للمرور ،رئي�س مجل� ��س �إدارة نادي ال�ضباط،
وكيل وزارة م�ساعد ،ثم وكيل وزارة الداخلية من عام  1981وحتى التقاعد عام .1998

ال�سيد /عبدالمطلب �إ�سماعيل بهبهاني– الرئي�س التنفيذي  -و�أمين �سر مجل�س الإدارة

	�أول موظ���ف ت���م �إختياره من قبل رئي�س مجل�س الإدارة في اليوم الثاني لإجتم���اع الجمعية الت�أ�سي�سية وت�شكيلمجل�س الإدارة الأول بتاريخ  1969/1/21وذلك للقيام بالآتي:
 العمل على �إعداد المطبوعات الخا�صة ب�أعمال ال�شئون الإدارية – ال�شئون المالية والأ�سهم. تعيين الموظفين الأكفاء ،و�إجراء الإختبارات الالزمة لهم لإدارة العمل ب�صفته مدير مالي و�إداري وم�سئول�شئون الأ�سهم.
 كل���ف �أي�ض��� ًا �سكرتي���ر لمجل�س الإدارة بع���د �سنتين م���ن ت�أ�سي�س ال�شركة ع���ام  1968وا�ستمر ف���ي ذلك حتى 2015/12/28حيث تم تعديل الت�سمية.
 المتابع���ة المتوا�صلة عند �إن�شاء الم�صن���ع لإعداد كافة الم�ستندات المطلوب���ة للت�شغيل ومخازن المواد وقطعالغيار ،و�صرف الإ�سمنت.
 تف ��رغ كلي� � ًا للعمل ب�شركة ا�سمنت الكويت �إعتبار ًا من عام  1974وت���درج بالمنا�صب الوظيفية بها من م�ساعدمدي���ر عام لل�شئون المالية والإدارية �إلى مدير تنفي���ذي �أول ،وبتاريخ  2015/12/28تولـ ــى من�صب الرئي�س
التنفيذي ،و�أمين �سر مجل�س الإدارة وحتى اليوم.
 �شملت خبراته العمل فـ ــي العديد مـ ــن ال�شركات حيث ير�أ�س مجل�س �إدارة �شركة ال�شويخ للإ�سمنت (ك�سارةال�شويخ) المملوكة ل�شركة ا�سمنت الكويت ب�إمارة الفجيرة منذ عام  1983وحتى اليوم.
 ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الخليج للطاقة القاب�ضة ممث ًال عن �شركة ا�سمنت الكويت منذ عام  2007وحتى اليوم. �شغل بال�سابق ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت عمان  /م�سقط ،وع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة النقل البري /الكويت لدورتين ممثال عن �شركة �إ�سمنت الكويت.
ومن خبراته ال�سابقة:
 موظف��� ًا ب���وزارة الأ�شغال العامة لمدة � 20سنة منها (� )6سنوات في مخ���ازن المواد الإن�شائية والإ�سمنت ،ثمموظف ًا بق�سم الم�شتريات لمدة (� )4سنوات ،ثم رئي�س ًا لق�سم الم�شتريات لمدة (� )10سنوات.
ً
ممث�ل�ا عن وزارة الأ�شغال في �إجتماع لجنة المناق�صات المركزية عند ف�ض عطاءات
 كان م���ن �ضمن مهامهالمناق�صات التي تعد من قبل ق�سم الم�شتريات.
 حائ���ز على ع���دد مــن ال�شه���ادات والدورات التدريبي���ة في  /الإح�ص���اء /محا�سب���ة � /إدارة الأعمال� /إدارةالمخازن �/إدارة الم�شتريات.

32

�سيا�س���ة مه���ام وم�سئولي���ات مجل����س �إدارة ال�شرك���ة ،وواجبات كل من �أع�ض���اء مجل����س الإدارة والإدارة
التنفيذية وكذلك ال�صالحيات التي تم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية

ن�ص���ت الئحة مهام و�إخت�صا�صات عمل مجل�س الإدارة المعتمد من مجل�س الإدارة بتاريخ  2016/11/15على �أن يتحمل
مجل����س �إدارة ال�شرك���ة الم�سئولية ال�شاملة عن ال�شركة ،بما في ذلك و�ضع الأه���داف اال�ستراتيجية لل�شركة وا�ستراتيجية
المخاط���ر ،ومعايير الحوكمة وم�سئولية الإ�ش���راف على الإدارة التنفيذية والحفاظ عل���ى م�صالح الم�ساهمين والدائنين
والموظفين وجميع �أ�صحاب الم�صالح ،والت�أكد من �أن �إدارة ال�شركة تتم ب�شكل فعال و�ضمن �إطار قوانين الجهات الرقابية
والنظام الأ�سا�سي واللوائح وال�سيا�سات الداخلية لل�شركة ،وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجل�س الإدارة:
 يتحم���ل الم�س�ؤولية النهائية عن عملي���ات ال�شركة و�سالمة مركزها المالي ،وا�ستيف���اء متطلبات هيئة �أ�سواقالم���ال ،وحماية م�صالح الم�ساهمين ،وحماية حقوق الأقلية ،والدائنين ،والم�ستثمرين ،والعمالء والموظفين
والأط���راف �أ�صحاب الم�صال���ح ،و�ضمان �إدارة ال�شركة بطريقة حكيمة ووفق���ا للقوانين واللوائح وال�سيا�سات
والإجراءات الداخلية المعمول بها.
 �ضمان مراجعة المعامالت مع الأطراف ذات العالقة والت�أكد من �صحة و�سالمة هذه المعامالت. اعتماد الأهداف واال�ستراتيجيات والخطط وال�سيا�سات الهامة لل�شركة ،والتي تت�ضمن ،كحد �أدنى:• اعتماد البيانات المالية المرحلية وال�سنوية.
• الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�شركة وتملك الموجودات والت�صرف بها.
• الت�أكد من التزام ال�شركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احترام ال�شركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
• �ضمان دقة و�سالمة البيانات والمعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�صاح
وال�شفافية المعمول بها.
• ت�شكيل اللجان المتخ�ص�صة وفق ًا لميثاق يو�ضح مدة اللجنة و�صالحياتها والم�س�ؤوليات ورقابة المجل�س عليها.
• الت�أك���د من ان الهي���كل التنظيمي لل�شركة يت�سم بال�شفافية والو�ضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق
مبادئ الحوكمة الر�شيدة والف�صل في ال�سلطات وال�صالحيات بين كل من مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
• تحدي���د ال�صالحي���ات التي يت���م تفوي�ضها �إل���ى الإدارة التنفيذية و�إجراءات اتخاذ الق���رار وكذلك م ــدة
التفوي�ض .كما يحدد المجل�س �أي�ضا المو�ضوعات التي يحتفظ ب�صالحية اتخاذ القرار ب�ش�أنها.
• المراقبة والإ�شراف عل ـ ـ ــى �أداء الإدارة التنفيذية والت�أكد م ـ ـ ـ ــن �أنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم.
كما اعتمد مجل�س الإدارة ال�سيا�سات والإجراءات المنظمة لعمل الإدارة التنفيذية ،وفيما يلي نبذة عن الواجبات
العامة للإدارة التنفيذية :
	�إدارة �أعم���ال ال�شركة وتقدي���م التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتما�شى مع �أه���داف ال�شركة الإ�ستراتيجيةوال�سيا�س���ات المقررة من مجل����س الإدارة و�أحكام القانون و�أحكام الت�شريع���ات الأخرى ذات العالقة ب�أعمال
ال�شركة و�أن�شطتها.
 تزوي���د مجل����س الإدارة بتقارير دورية دقيقة ع���ن �أو�ضاع ال�شركة المالية و�أعماله���ا والإجراءات المتخذة في�إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ،ليتمكن مجل�س الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط وال�سيا�سات
المو�ضوعة وم�سائلة الإدارة التنفيذية عن �أدائها.
 تزويد مجل�س الإدارة بالتو�صيات الخا�صة ب�آية مقترحات تراها �ضرورية تتعلق ب�أعمال ال�شركة. تزوي���د الهيئات الرقابية ب����أي معلومات وبيانات ووثائق مطلوب���ة وفق ًا لأحكام القان���ون والأنظمة والتعليماتوالقرارات ال�صادرة بمقت�ضى �أي منها.
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�إنجازات مجل�س الإدارة خالل عام 2017

حر����ص مجل����س �إدارة �شرك���ة ا�سمنت الكويت عل���ى متابعة تنفيذ الخط���ط والأهداف الإ�ستراتيجي���ة التي و�ضعها
والتوا�ص���ل الدائم م���ع الإدارة التنفيذية من �أجل تحقيق هذه الأهداف والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة �أ�سواق
المال والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة ال�شركات والتقيد بها وجعل من هذا المنهج �إ�ستراتيجية عمل له
داخل ال�شركة ومن �أبرز الإنجازات التي قام بها مجل�س الإدارة خالل عام : 2017
• �إعتماد تحديث الهيكل التنظيمي لل�شركة تما�شي ًا مع متطلبات هيئة ا�سواق المال.
• متابعة �سير عمل ال�شركة مع الإدارة التنفيذية ومناق�شة كافة الموا�ضيع التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة المالية
والإدارية والفنية ومدى ت�أثيرها على العمل والإنتاج بعد مراجعة الدرا�سة المقدمة من الإدارة التنفيذية.
• الموافقة على �إتخاذ الخطوات الالزمة في �إ�ستخدام �أنواع الوقود البديل للحرق في �أفران �إنتاج الكلنكر–
المادة الأ�سا�سية في �صناعة الإ�سمنت.
• مراجع���ة نتائ���ج �أعمال لجنة التدقيق والتو�صيات المقدمة منه���ا ب�ش�أن ميزانيات الربع �سنوية لل�شركة لعام
 2017ومحا�ض���ر جل�سات اللجان الثالث���ة المنبثقة عن المجل�س وهي لجنة التدقي���ق ،لجنة �إدارة المخاطر،
لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
• �إعتماد م�شروع �إنتاج الإ�سمنت الأبي�ض المعب�أ وال�سائب ،لحاجة الم�شاريع التنموية التابعة للدولة لهذا النوع
من الإ�سمنت.
• الموافقة على دخول ال�شركة ب�صفقة بيع م�ساهمتها في ال�شركة الكويتية للأغذية.

بموجب قرار مجل�س الإدارة رقم  2016/4/1214تاريخ  2016/5/15تم ت�شكيل ثالثة لجان متخ�ص�صة منبثقة
عن مجل�س الإدارة لمدة ثالث �سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجل�س االدارة ( )2018 – 2016كما اعتمد
المجل�س المهام والم�سئوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي :

انجازات لجنة التدقيق خالل عام :2017

• مناق�شة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفق ًا لخطة التدقيق المعتمدة لعام .2017
• مراجعة البيانات المالية ال�سنوية والربع �سنوية ،وتقديم الر�أي والتو�صية لمجل�س الإدارة.
• االجتماع ب�شكل دوري مع مراقب الح�سابات الخارجي ومناق�شة �أية معلقات ومالحظات ن�ش�أت خالل مرحلة التدقيق.
• اعداد واعتماد تقرير لجنة التدقيق تمهيد ًا لعر�ضه على م�ساهمي ال�شركة خالل انعقاد الجمعية العمومية
العامة للم�ساهمين.
• التو�صية لمجل�س االدارة بتعيين واعادة تعيين مراقب الح�سابات.

عقدت لجنة �إدارة المخاطر عدد (� )4إجتماعات خالل عام  2017ويو�ضح الجدول التالي ت�شكيل اللجنة وتفا�صيل
هذه الإجتماعات :
�إ�سم الع�ضو

لجنة التدقيق :

عق���دت لجنة التدقيق عدد (� )4إجتماعات خالل عام  2017ويو�ضح الجدول التالي ت�شكيل اللجنة وتفا�صيل هذه
الإجتماعات:
ال�صفة

الفئة

الأول
2017/3/13

الثاني
2017/5/15

الثالث
2017/8/9

الرابع
2017/11/8

يعقوب يو�سف ال�صقـ ـ ــر رئي�س اللجنة غير تنفيذي
غير تنفيذي
د.عبدالعزيز را�شد الرا�شد ع�ضو
غير تنفيذي
يو�ســف بـ ـ ــدر الخرافــي ع�ضو
√
√
√
√
 م�ستقلغير تنفيذي
ر�شا عبدالرحمن الملحم ع�ضو
√
√
√
√
الت�أ�شير بعالمة (√) يمثل ح�ضور رئي�س لجنة التدقيق و�أع�ضاء اللجنة االجتماع.
�إن�ضم ال�سيد /د .عبدالعزيز را�شد الرا�شد لع�ضوية لجنة التدقيق بناء على قرار مجل�س الإدارة بجل�سته في تاريخ
( 2017/11/8بعد �إجتماع لجنة التدقيق).
ح�ضر �إجتماعات لجنة التدقيق الثالثة قبل وفاته المرحوم � /سليمان خالد الغنيم.
√
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تق���وم اللجنة بدورها الرقاب���ي المتمثل في م�ساندة ودعم مجل�س الإدارة ف���ي م�سئولياته تجاه تمثيل الم�ساهمين
فيما يتعلق ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية ،والإ�شراف والمراجعة للح�سابات والبيانات المالية لل�شركة والرقابة
الداخلي���ة و�إدارة المخاطر ،و�ضع تطبيق �سيا�س���ة التعاقد مع مراقب الح�سابات الخارجي والت�أكد من ا�ستقاللية
ونزاه���ة مراق���ب الح�سابات الخارج���ي ،وكفاءة �أنظم���ة الرقابة الداخلية وم���دى فعاليتها وف���ق معايير التدقيق
المعتمدة من خالل �أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي لل�شركة ،كما يتم الت�أكد من مدى التزام
ال�شركة بقواعد ال�سلوك المهني و�ضمان تطبيق القوانين وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة والموافقة
عليها وفق ًا لل�سيا�سات المعتمدة من مجل�س الإدارة في هذا المجال.

لجنة ادارة المخاطر :

لجان مجل�س الإدارة:

�إ�سم الع�ضو

مهام اللجنة:

√

√

ال�صفة

الفئة

الأول
2017/5/15

الثاني
2017/5/24

الثالث
2017/11/8

الرابع
2017/12/25

√

√

√

√

√

√

يو�سف بـ ـ ـ ــدر الخرافــي رئي�س اللجنة غير تنفيذي
 م�ستقل√
غير تنفيذي
با�س ــل �سع ـ ـ ــد الرا�شـ ـ ـ ــد ع�ضو
√
√
غير تنفيذي
ع�ضو
جمال يو�سف البابطين
√
√
غير تنفيذي
خال ـ ــدعبداهلل الربيعـ ــة ع�ضو
الت�أ�شير بعالمة (√) يمثل ح�ضور رئي�س لجنة �إدارة المخاطر و�أع�ضاء اللجنة الإجتماع.

√
√

√

مهام اللجنة :

تتول���ى اللجن���ة م�س�ؤولية م�ساعدة مجل����س الإدارة في القي���ام بم�س�ؤولياته اتج���اه �إدارة المخاطرعن طريق �إعداد
ومراجعة ا�ستراتيجيات و�سيا�سات �إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجل�س ،والت�أكد من تنفيذها وب�أنها تتنا�سب
م���ع طبيعة وحجم �أن�شط���ة 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 فـ ـ ـ ــي الوق ــت المنا�سب تفاديا لأية خ�سائر قد تتعر�ض لها وتقديمها
�إلى مجل�س الإدارة للمراجعة واالعتماد.
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وتج���در الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة ا�ستعانت ب�أحد المكات���ب اال�ست�شارية المعتمدة لدى هيئة �أ�سواق المال للم�ساعدة
على تحديد �أنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة و�إعداد �سجل لها وتقديم تقارير ربع
�سنوية عنها للحفاظ على �أ�صول ال�شركة والت�أكد من ا�ستمرار مزاولة ن�شاطها ب�شكل �إيجابي.

�أهم انجازات لجنة �إدارة المخاطر خالل عام :2017

 1مراجعة تقارير المخاطر المقدمة من مدراء االدارات ب�شكل مبا�شر للجنة ومناق�شتها مع االدارة التنفيذية.
 2مراجع���ة تقري���ر معايير المخاطر المقدم من المكت���ب اال�ست�شاري لتحديد �آلية العم���ل الواجب اتباعها عند
تحدي���د ن���وع وحجم وطبيعة و�أثر االخطار التي قد تواجه ال�شركة وقد تم رفع تقرير معايير المخاطر لمجل�س
االدارة لالعتماد لبدء العمل به.
 3مراجع���ة تقرير تقيي���م المخاطر المقدم من المكت���ب اال�ست�شاري وتمت التو�صية برفع���ه الى مجل�س االدارة
لالعتماد وفقا لمتطلبات الحوكمة.

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت :

عقدت لجنة التر�شيحات والمكاف�آت �إجتماع واحد خالل عام  2017ويو�ضح الجدول التالي ت�شكيل اللجنة وتفا�صيل
الإجتماع:

الفئة
ال�صفة
�إ�سم الع�ضو
غير تنفيذي
رئي�س اللجنة
را�شد عبدالعزيز الرا�شد
غير تنفيذي
ع�ضو
ر�شـ ـ ـ ــا فه ـ ـ ـ ـ ــد الأميـ ـ ـ ــر
غير تنفيذي
ع�ضو
عبداهلل محمـ ــد ال�سعـ ــد
غير تنفيذي -م�ستقل
ع�ضو
يو�س ــف بـ ـ ــدر الخرافي
الت�أ�شير بعالمة (√) يمثل ح�ضور رئي�س لجنة التر�شيحات والمكاف�آت و�أع�ضاء اللجنة الإجتماع.

2017/3/14
√
√
√
√

مهام اللجنة:

تتول���ى اللجنة م�سئولي���ة م�ساعدة مجل����س الإدارة فيما يتعلق بم�س�ؤوليات���ه تجاه التر�شيح���ات والمكاف�آت الخا�صة
ب�أع�ض���اء مجل�س الإدارة والجه���از التنفيذي ،ومراجعة �إطار وخط���ة المكاف�آت ال�سارية بال�شرك���ة ،و�إعداد تقرير
�سنوي مف�صل عن كافة المكاف�آت الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء كانت رواتب �أو منافع
�أو مزايا� ،أو حوافز كما تتولى م�سئولية الت�أكد من عدم انتفاء �صفة اال�ستقاللية عن ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل.

�أهم انجازات لجنة التر�شيحات والمكاف�آت خالل عام :2017

�	1إعداد تقرير �سنوي بجميع المكاف�آت والمزايا الممنوحة لأع�ضاء مجل�س االدارة واالدارة التنفيذية والموظفين
ورفع التقرير لمجل�س االدارة لالعتماد.
 2الإ�شراف على �إجــراء عملية التقييم ال�سنوي لأع�ضاء مجل�س االدارة واالدارة التنفيذية.
 3المراجعة والت�أكد من عدم انتفاء �صفة اال�ستقاللية لع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل.
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�آلية ح�صول �أع�ضاء مجل�س الإدارة على المعلومات والبيانات ب�شكل دقيق وفي الوقت المنا�سب

وفرت ال�شركة الآليات والأدوات التي تمكن �أع�ضاء مجل�س الإدارة من الح�صول على المعلومات والبيانات المطلوبة
ف���ي الوقت المنا�سب  ،وذلك عبر تطوير بيئ���ة تكنولوجيا المعلومات داخل ال�شركة  ،وخلق قنوات ات�صال مبا�شرة
بي���ن �أمين �سر مجل�س الإدارة و�أع�ضاء المجل�س  ،وتوفير التقاري���ر الخا�صة باالجتماعات تتمتع بدرجة كبيرة من
الجودة والدقة وذلك قبل وقت كافي لمناق�شتها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.

تقرير المكاف�آت الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

 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�صافي 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�ستثن���اء ع�ضو مجل�س الإدارة الم�ستقل من الح���د الأعلى للمكاف�آت بقرار من الجمعية العامة العادية ف�إن �أع�ضاء
مجل�س �إدارة ال�شركة يتقا�ضون ع ـ ــن ح�ضورهم جل�سات المجل�س وعن ع�ضويتهم ف ـ ــي اللجان المنبثقة �أقل مـ ـ ــن
الن�سب���ة المحددة حيث م ـ ــا يتقا�ضاه �أع�ضاء مجل����س الإدارة منـ ـ ــذ �سنوات في حدود ( %5خم�سة بالمائة) ،مع
الأخذ في االعتبار جهود ونطاق عمل المجل�س بما في ذلك عدد الإجتماعات وفي كل الحاالت ف�إن المكاف�آت التي
تمنح لأع�ضاء مجل�س الإدارة تخ�ضع لأحكام قانون ال�شركات في 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 ف���ي  2017/12/31مبل���غ
 358,000دين���ار كويت���ي منه���ا مبل���غ  208,000دين���ار كويت���ي ع���ن ع�ضويته ـ���م بمجل ـ ـ����س الإدارة ومبل���غ
 150,000دينار كويتي عن ع�ضويتهم فـي اللجان المنبثقـة عـن مجل�س الإدارة.
 مكاف�آت الإدارة التنفيذية والمدير المالي.�إن �سيا�س���ة المكاف����آت المتبع���ة بال�شركة تتما�شى م���ع الأه���داف اال�ستراتيجية المحددة والتي ته���دف �إلى جذب
واالحتف���اظ وتحفيز كاف���ة العاملين لديها خا�صة ذوي الكفاءة العلمية والمهني���ة 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 :
فئات الموظفـين
الإدارة التنفـيذية والمدير المالي

عدد الموظفـين

رواتب ومزايا

مكاف�أة �سنوية

8

370,745

246,000

وهذه المكاف�آت خا�ضعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.
 5مار�س 2018

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت
�شرك ـ ـ ــة �إ�سمنت الكوي ـ ـ ـ ــت
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التعه���دات الكتابي���ة م���ن قب���ل كل م���ن مجل����س الإدارة والإدارة التنفيذي���ة ب�سالمة ونزاه���ة التقارير
المالية المعدة

تما�شي��� ًا م���ع متطلبات حوكمة ال�ش���ركات قامت الإدارة التنفيذي���ة بتقديم اقرار وتعه���د بم�سئولياتها تجاه مجل�س
الإدارة ع���ن عر�ض البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�شركة و�صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة
فيها ومرفقاتها و�أنه يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة وتعد 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.

ا�ستقاللية وحيادية مراقب الح�سابات الخارجي

وافق���ت الجمعية العامة العادية لل�شرك���ة والمنعقدة بتاريخ  2017/04/26على �إع���ادة تعيين مراقب الح�سابات
الخارج���ي مكتب الن�صف و�شركاه ( )BDOومراقب الح�سابات الخارجي مكتب ال�صالحية (،)Prime Global
وكل منهم���ا من مراقبي الح�ساب���ات المقيدين والمعتمدين في ال�سجل الخا�ص لدى هيئة �أ�سواق المال ،ويتمتع كل
منهما باال�ستقاللية التامة عن ال�شركة ومجل�س �إدارتها.

�إدارة المخاطر

اعتمد مجل�س الإدارة بقراره رقم ( )2017/2الهيكل التنظيمي المح ّدث لل�شركة والذي تم فيه تبعية وحدة �إدارة
المخاطر وفق ًا للكتاب الخام�س ع�شر (قواعد الحوكمة) مادة رقم  ،3 / 6-3ب�شكل مبا�شر لمجل�س �إدارة ال�شركة،
كما تم تعيين مدير وحدة �إدارة المخاطر بتاريخ .2016/6/20

�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

• تعتم���د ال�شرك���ة عل���ى مجموعة من �أنظمة ال�ضب���ط والقواعد الرقابي���ة التي تغطي جمي���ع �أن�شطة ال�شركة
و�إداراتها ،وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على �سالمة المركز المالي لل�شركة ودقة بياناتها وكفاءة
عملياته���ا من مختل���ف الجوانب ،ويعك�س الهيكل التنظيم���ي في ال�شركة �ضوابط الرقاب���ة المزدوجة (Four
 )Eyes Principlesوت�شمل التحديد ال�سليم لل�سلطات والم�سئوليات ،الف�صل التام في المهام وعدم تعار�ض
الم�صالح ،الفح�ص والرقابة المزدوجة.
• تتولى لجنة التدقيق بال�شركة مراجعة �أعمال �إدارة التدقيق الداخلي بال�شركة ومناق�شة تقاريرها للت�أكد من
�سالمة وكفاءة وفاعلية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
• تلت���زم ال�شرك���ة بمتطلبات حوكمة ال�شركات الكتاب الخام�س ع�شر مادة  6-9وتم تكليف مكتب �إ�ست�شارات
م�ستقل معتمد لدى هيئة �أ�سواق المال بهدف مراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية ( )ICRلل�شركة.

دليل ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية

تطبق ال�شرك���ة النظام الم ّعد لقواعد و�أخالقيات ال�سلوك المهني لمجل����س الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين
ال���ذي ي�شمل القواعد العامة لأخالقيات المهنة ويغط���ي مجموعة وا�سعة من الإجراءات والممار�سات فيما يتوافق
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م���ع المتطلب���ات الرقابية والت�شريعات ذات العالقة والأعراف المحلية للحد من حاالت تعار�ض الم�صالح وحر�ص ًا
م���ن المجل�س ق���ام بتطبيق �أعلى المعايير والقي���م التي ت�ضفي عل���ى ال�شرك���ة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين
الآخري���ن بالنزاه���ة وتبين قواعد ال�سلوك الخا�ص���ة بال�شركة والمعايير الأخالقية الواج���ب تطبيقها على مختلف
�أ�صحاب الم�صالح في تنفيذ �أعمال ال�شركة ويتول ـ ـ ــى مجل�س الإدارة مهم ــة مراقبة و�إدارة �أي تعار�ض محتم ـ ـ ــل
للم�صالح قد تواجه ال�شركة بمــا ف ــي ذلك �إ�ستغالل موارد ال�شركة و�سوء �إ�ستخدام ال�سلطات وال�صالحيات.

الإف�صاح وال�شفافية عن المعلومات

تلت���زم ال�شرك���ة بتقديم معلومات دقيق���ة ومتكاملة وحديثة �إل���ى الم�ساهمين ،بما يتفق م���ع المتطلبات الت�شريعية
والرقابي���ة �ضم���ن �إطار عمل ال�شفافي���ة .وت�ضمن ال�شرك���ة تطبيق ممار�س���ات و�إجراءات متكامل���ة للإف�صاح عن
المعلومات الجوهرية ،و�إمكانية ح�صول العموم على المعلومات المعلنة ب�صورة فورية ودقيقة.

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

�إلتزم���ت ال�شرك���ة بو�ض���ع �سيا�سات و�إج���راءات لتمثيل ال�شرك���ة ب�شكل عادل بحي���ث يكون الم�ستثم���رون الحاليون
والمحتمل���ون على �إطالع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها ال�شرك���ة ،ويتمتع ق�سم �شئون الم�ساهمين في ال�شركة
باال�ستقاللية الالزمة،حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المنا�سب وبالدقة الالزمة
عبر و�سائل الإف�صاح المتعارف عليها.

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

قامت ال�شركة بتحديث موقعها االلكتروني ،و�أن�ش�أت ق�سم خا�ص بحوكمة ال�شركات ،وقد تم �إدراج كافة المعلومات
والبيانات والتقارير المالية وغيرها على موقع ال�شركة ،ويتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى ال�شركة.

الحقوق العامة للم�ساهمين والحد من حاالت تعار�ض الم�صالح

تم اعتماد �سيا�سة عالقات وحقوق �أ�صحاب الم�صالح والم�ساهمين من مجل�س االدارة بتاريخ  ،2016 /11/ 15حيث
ن�ص الدليل �إن جميع م�ساهمي ال�شركة يتمتعون بحقوق عامة ووا�ضحة ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر االتي :
• الت�صرف في الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها �أو تحويلها.
• الح���ق ف���ي المراجعة والم�شارك���ة في اتخاذ القرارات المتعلق���ة بتعديل النظام الأ�سا�س���ي وعقد الت�أ�سي�س
لل�شرك ��ة ،وكذلك الق ��رارات المتعلقة بالمعامالت غير المعتادة التي قد ت�ؤثر على م�ستقبل �أو ن�شاط ال�شركة،
مثل عمليات الدمج وبيع جزء كبير من موجوداتها �أو ت�صفية ال�شركات التابعة.
• الحق في الم�شاركة في االجتماعات و�إبداء المالحظات عليها والتو�صيات.
• حقوق �إبداء الر�أي ب�ش�أن تعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة وانتخابهم.
• الحق في مراقبة �أداء ال�شركة ب�شكل عام و�أعمال مجل�س الإدارة ب�شكل خا�ص.
• الحق ف ـ ـ ــي ا�ستـ ــالم توزيعات الأرباح والم�شاركة والت�صويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
• حقوق الم�ساهمين في �أن يتم معاملتهم على �أ�سا�س الم�ساواة ومنحهم الفر�صة لت�صحيح �أي �سوء تعامل مع حقوقهم.
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• الح���ق ف���ي طلب الوق���ت الكافي قبل انعقاد الجمعي���ة العامة ،والح�صول على جمي���ع المعلومات المرتبطة
بجدول االجتماع ،وبالأخ�ص تقارير مجل�س االدارة والمدقق والبيانات المالية.
• الح���ق للم�ساهمي���ن الذين يملكون  %5وما فوقه���ا من ر�أ�س مال ال�شركة في �إ�ضافة بن���ود �إلى جدول �أعمال
اجتماع الجمعية العمومية.
كذل���ك ت���م توفير �سجل خا����ص بال�شركة محف���وظ لدى ال�شرك���ة الكويتية للمقا�ص���ة يقيد به �أ�سم���اء الم�ساهمين
وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم المملوكة لهم ،ويتم الت�أ�شير في هذا ال�سجل ب�أي تغيرات تطر�أ على البيانات
الم�سجل���ة فيه وفقا لم���ا تتلقاه ال�شركة �أوال�شرك���ة الكويتية للمقا�صة ،ولكل ذي �ش�أن �أن يطل���ب من ال�شركة �أو من
�شركة المقا�صة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.
بالإ�ضافة الى ال�سيا�سة اعاله فان النظام اال�سا�سي لل�شركة يو�ضح ما جاء اعاله تما�شيا مع متطلبات هيئة ا�سواق
المال والجهات الرقابية.
توج ��د لدى ال�شركة �سيا�سة المعامالت مع �أط ��راف ذات العالقة التي تو�ضح المبادئ الإر�شادية حول �سبل �إجراء
و�إدارة المعام�ل�ات مع الأط���راف ذات العالقة وحاالت تعار�ض الم�صالح �سواء كانت تلك المعامالت بين ال�شركة
�أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو �شركاتها التابعة �أو �أطراف �أخرى ذات عالقة �أو الإدارة التنفيذية والموظفين .وتلتزم
هذه ال�سيا�سة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية.

اجتماع الجمعيات العمومية لل�شركة

تحر����ص �شركة ا�سمنت الكوي���ت على تنظيم اجتماعات الجمعي���ات العمومية للم�ساهمين وف���ق ما ورد في قواعد
حوكم���ة ال�ش���ركات والقوانين واللوائ���ح المنظمة لذلك ،حيث يت���م ت�ضمين بنود جدول الأعم���ال الحد الأدنى من
البن���ود المطلوبة وفق ًا لقواعد الحوكم���ة ،ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول الأعمال للم�ساهمين قبل وقت كافي
م���ن انعق���اد الجمعية ،ويتاح للم�ساهمي���ن الم�شاركة الفعالة ف���ي اجتماعات الجمعيات العمومي���ة ،ومناق�شة كافة
المو�ضوع���ات المدرجة ،كما تحر�ص ال�شركة على اتاحة الفر�ص���ة لكافة الم�ساهمين لممار�سة جميع حقوقهم في
الت�صويت دون �أي عوائق.

حقوق �أ�صحاب الم�صالح

�أع���دت ال�شركة �سيا�سات و�إج���راءات وا�ضحة المعالم في �إدارة الحوار المفت���وح واالت�صال مع �أ�صحاب الم�صالح
لديه���ا و�إتباع ال�شفافية ف���ي التوا�صل معهم وم�ستوى ودرجة المعلومات التي يمك���ن الإف�صاح عنها .وت�شمل حقوق
ا�صحاب الم�صالح االمور التالية على �سبيل المثال ال الح�صر:
• الحق في �أن يعاملوا على �أ�سا�س عادل ومن�صف.
• الحق في الح�صول على تعوي�ض في حال وجود �أي انتهاكات لحقوقهم.
• الحق في الح�صول على معلومات ال�شركة ذات ال�صلة التي تكون �ضرورية للأطراف �أ�صحاب الم�صالح.
• �إخطار الأطراف �أ�صحاب الم�صالح ب�ش�أن برنامج الإبالغ عن المخالفات لدى ال�شركة وينبغي �أن تقدم لهم
الحماية الكافية وفقا لمتطلبات �سيا�سة الإبالغ عن المخالفات.
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برامج ودورات التدريب
تكف���ل �شركة �أ�سمنت الكويت لجميع �أع�ضاء مجل����س الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية الالزمة لزيادة
المهارات والمعرفة لتحقيق م�ستوى �أف�ضل من الإدارة والكفاءة في العمل .خالل عام  2017تم تقديم ور�ش عمل
م ��ن �شركات عالمية متخ�ص�صة في مجال �صناعة الإ�سمن ��ت تخ�ص تطوير �أعمال ن�شاط ال�شركة خا�صة ب�أع�ضاء
مجل�س الإدارة وكذلك تم تقديم تحليل ومقارنة �أداء ال�شركة من النواحي الفنية والإدارية مع ال�شركات العالمية
وفق ًا للمعايير الدولية المتبعة في مجال �صناعة الإ�سمنت وال�شركات الرائدة في العالم وذلك بهدف التطوير في
الأداء الفن���ي والإداري لجميع �إدارات ال�شرك���ة ،ولكن وفق ًا لمتطلبات قواعد الحوكمة ،لم يتح�صل �أع�ضاء مجل�س
الإدارة على �شهادات الح�ضور الخا�صة بور�ش العمل المذكورة و�سيتم مراعاة ذلك خالل عام .2018

القيم الم�ؤ�س�سية لدى العاملين في ال�شركة
اعتم���د مجل�س ادارة �شركة ا�سمنت الكويت بتاري���خ  2016 /11/15قواعد واخالقيات ال�سلوك المهني التي تقوم
بخل���ق القي���م الم�ؤ�س�سية على �أ�سا�س �أن �سمعة ال�شركة تقوم على �سل���وك �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
والموظفين ،ويجب على الجميع �أن يلعب دور ًا في المحافظة على �سمعة ال�شركة من خالل الإلتزام ب�أعلى المعايير
الأخالقي���ة ،ويتول���ى مجل�س الإدارة م�سئولية و�ض���ع معايير وموا�صفات القيم الأخالقي���ة لل�شركة ،ويتعين على كل
ع�ض���و من �أع�ض���اء الإدارة التنفيذية والموظفين الم�ساعدة على تنفيذ هذا الدلي���ل كجزء من وظيفته وم�سئوليته
الأخالقية ،و�إبالغ مجل�س الإدارة عن �أي مخالفة.

م�ساهمة ال�شركة في الم�سئولية االجتماعية والحفاظ على البيئة
كان ل�شرك���ة �أ�سمن���ت الكويت ال�سب���ق بين ال�شركات المماثلة ف���ي االهتمام بالم�س�ؤولي���ة االجتماعية ،والتي ت�سعى
ال�شرك���ة بجدية الى االلتزام بها من خ�ل�ال تطوير وتعميق دورها في المجتمع ،وتحقيق التنمية االجتماعية ك�أحد
الجوانب الرئي�سية في 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 في �أفران �إنتاج الكلنكر:
نجح���ت �شركة �إ�سمن���ت الكويت في ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�صدر للوق���ود التقليدي ،دون �أن ينجم ذلك
ع���ن متغي���رات بيئية �أو ت�شغيلي���ة ،وذلك في �أول تجربة من نوعها تقوم بها �شرك���ة �صناعية في الكويت حيث كانت
ال�سباقة في ذلك.
41

وج���اء ه���ذا الإنجاز في برنامج تدريبي �أقيم بم�صنع ال�شركة في 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 في �أوروبا ومقره �ألمانيا.
مع العلم ان الكويت تعد �إحدى �أكبر مواقع تك ّد�س الإطارات الم�ستعملة في العالم ،حيث ت�شير التقارير �إلى وجود
�أكثر من  20مليون �إطار م�ستعمل على �أرا�ض عالية القيمة في منطقة �أرحية ،ويزداد هذا العدد يومي ًا بمعدل ي�صل
�إلى � 3آالف �إطار يومي ًا ،وبهذا �ست�ساهم �شركة �أ�سمنت الكويت ب�شكل فعال في التخل�ص من تراكم هذه االطارات
وت�أثيرها ال�ضار على ال�سالمة وال�صحة العامة والبيئة في دولة الكويت.

من الهيئة العامة لل�صناعة على منتجاتها من الإ�سمنت ،كما يتم تحديث �شهادة  ISO 9001:2008ل�ضبط الجودة
الت���ي ح�صلت عليها عام  2012من قبل �إحدى الم�ؤ�س�س���ات الم�ستقلة وهي م�ؤ�س�سة  RNV-GLالتي تجري زيارات
ميداني���ة لمتابع���ة و�إختبار �آلي���ات العمل والإطالع على البني���ة التحتية والعمليات التقنية وتتب���ع ال�شركة �إجراءات
�صارم���ة في تطبيق كل المعايير العالمية في ما يخ�ص مج���االت عملياتها و�أنها مطابقة للمعايير المعتمدة عالمي ًا
معتمد بذلك على ا�ستخدام �أحدث الو�سائل التكنولوجية و�أف�ضل و�أجود انواع الخامات من المواد االولية الالزمة
ل�صناع���ة الإ�سمن���ت وت�أ�سي�س ثقافة خا�صة م���ن �ش�أنها �أن ت�ساهم ف���ي و�ضع منظومة العم���ل المنا�سبة وتطويرها
بال�ش���كل الذي يتواءم م���ع �إ�ستراتيجية ال�شركة على الم�ستوى البيئي من خالل �إعط���اء �أهمية خا�صة في عملياتها
الت�شغيلي���ة مما ميز منتجاتنا من الإ�سمنت بالجودة العالية والقوة وثبات الموا�صفات واعطاها با�ستحقاق التميز
والري���ادة عل���ى مدى الثماني���ة واالربعين عام��� ًا الما�ضية تحت �شعار( الج���ودة تعني� ....سمي���ت كويتي) واعتماد
الم�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة اال�شغال العامة لمنتجاتها من الإ�سمنت كمنتج وطني.
�شعار عالمة الجودة
�شعار ISO 9001:2008

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

خالل عام  2017قامت �شركة ا�سمنت الكويت ب�أخذ الإجراءات الالزمة للبدء في الم�شروع من خالل الح�صول على
الت�صاريح والموافقات الالزمة لذلك ،حيث ا�ستطاعت ال�شركة �أن تجعل �صناعة الإ�سمنت في الكويت مث ًال يحتذى
ب���ه و�أن تكون واح���دة من الم�ؤ�س�سات وال�ش���ركات ال�صناعية ال�صديق���ة للبيئة وتظل ر�ؤية ال�شركة ف���ي م�سئولياتها
الإجتماعي���ة هي �إ�ستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير ال�صناع���ة المحلية لمادة الإ�سمنت وتوفيرها لل�سوق المحلي
بكافة �أنواعها وبين المحافظة على بيئة �سليمة والعناية ب�سالمة المحيط البيئي عبر �إنتهاج الو�ضع الأمثل للحد من
التلوث البيئي والعمل على �ضمان التنمية الم�ستدامة ل�صناعة الإ�سمنت ،تما�شي ًا مع الإتجاه الوطني.

عالمة الجودة و�شهادة  ISO 9001:2008ل�ضبط الجودة

تعتب���ر �شرك���ة ا�سمنت الكويت هي ال�شركة الوطني���ة الوحيدة المنفردة بت�صنيع منت���ج الإ�سمنت بالكامل في دولة
الكوي���ت ،حيث ت�أخذ على عاتقها تلبية احتياجات كاف���ة المواطنين والم�شاريع الحكومية وغيرها وفي �سبيل ذلك
قامت ال�شركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.
ولتعزيز الثقة والت�أكد من الموا�صفات القيا�سية ل�ضبط الجودة تعمل ال�شركة على تجديد عالمة الجودة ال�صادرة
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بن���اء على توجيهات رئي����س مجل�س الإدارة ف�إن �شركة �إ�سمنت الكويت تحر�ص دائم��� ًا على تدريب الكوادر الوطنية
من خالل �إتاحة الفر�ص لحملة ال�شهادات الجامعية المتفوقين في التخ�ص�صات الهند�سية (الكهرباء ،ميكانيك،
كيمياء وغيرها) وكذلك حملة دبلوم المعاهد التجارية والتطبيقية �أو المقبلين على التخرج للتدريب في المجاالت
المختلف���ة الفنية منها والإدارية وذلك لإكت�ساب الخبرات العملي���ة والعلمية� ،إلى جانب م�ساهمتها وم�شاركتها في
فعالي���ات المعار�ض والن���دوات والم�ؤتمرات للفر�ص الوظيفية الت���ي تدعو �إليها الجامع���ات والمعاهد �شعور ًا منها
بالم�سئولية تجاه تلبية الواجب الوطني في تعيين ال�شباب الكويتي الم�ؤهل في الوظائف المتاحة لديها.
وخ�ل�ال عام  2017ت���م تدريب عدد من ال�شب���اب الكويتي الم�ؤهل ف���ي �إدارة نظم المعلومات ف���ي الإدارة العامة،
وكذلك في الإدارات والأق�سام المختلفة في م�صنع الإ�سمنت بال�شعيبة.

را�شد عبدالعزيز الرا�شد
رئيـ ــ�س مجل ــ�س الإدارة
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اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2017

يق���ر مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الكويت (����ش.م.ك.ع) بم�سئوليته عن �سالمة ونزاهــة كافة البيانــات والتقاريــر
الماليـ ـ���ة ال�س ــنوية المجمع ـ ـ���ة لل�شركة  ،والتي تت�ضم ــن بي ــان المركـ ــز المال���ي المجمع  ،بي ــان الدخل المجمع،
بي���ان الدخل ال�شامل المجمع  ،بي���ان التغيرات في حقوق الملكية المجمع ،بيان التدفق���ات النقديـ ـ ــة المجمعـ ـ ــة
واالي�ض ــاح���ات ح ـ ــول البيان ــات المالي ــة المجمع ــة كم ــا فـ ــي  31دي�سمبر  ،2017وانه تم اعدادها وفق ًا لمعايير
المحا�سبة الدولية المعتمدة مــن قبــل هيئة �أ�سواق المال  ،و�أن ال�شركة تحتفظ بال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية
ح�س���ب الأ�صول ،وبم�سئوليته عن توفي ــر نظـ ـ���ام رقاب ــة فع ــال فــي ال�شــركة ،و�إن مجل�س االدارة يتحمل الم�سئولية
ح���ال ثبوت �أن البيانات والتقارير المالية المجمعة لل�شركة ال تعبر ب�صدق عن المركز المالي المجم ــع الحقيق ــي
لها  ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كم���ا يقر المجل�س ب�أن الإدارة التنفيذي���ة �أتاحت كافة البيانات وال�سجالت والوثائ���ق والمعلومات الالزمة لتدقيق
بيان���ات المالية المجمعة لل�شركة لمدققي ح�ساباتها وتمكينهم من االطالع على كافة الم�ستندات والوثائق واتاحة
كاف���ة المعلومات الت���ي ارت�آها المدققين �ضروري���ة لأداء مهمتهم ،و�أن البيانات المالي���ة المجمعة لل�شركة تك�شف
ب�أمانة وو�ضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي لل�شركــة  ،وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كم���ا يقر مجل�س �إدارة ال�شركة ب�صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيان���ات الواردة في البيانات والتقارير المالية
المجمعة لل�ش ــركة ومرفقاته ــا و�أن ــه يتم عر�ضهــا ب�صورة �سليمة وعادلة و�أنها تعد وفقا لمعايير المحا�سبة الدولية
المعتمدة من قبل هيئة �أ�سواق المال.

را�شد عبدالعزيز الرا�شد
رئيـ ــ�س مجل ــ�س الإدارة

تحميل أكياس اإلسمنت على الشاحنات بواسطة ماكينة رص وتحميل األكياس األوتوماتيكية
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