
24

تقرير حوكمة الشركة
لعام 2018

تشكيل مجلس اإلدارة :
إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت )ش.م.ك.ع( تشكيل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 

عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة واألربعيــــن والجمعية العامة غير العادية . 
وفي اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/11/8 تم انتخاب الســيد/ د.عبدالعزيــــــز راشــد الراشـــــــد نائباً 

لرئيس مجلس اإلدارة باإلجماع .
وبتاريخ 2018/4/25 تم تعيين السيدة / تماضر أحمد الحوطي ممثلة عن الهيئة العامة لإلستثمار في مجلس 

اإلدارة بدالً من السيدة / رشا فهد األمير ، وعليه فإن تشكيل مجلس اإلدارة الحالي على النحو التالي :
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إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت )ش.م.ك.ع( خالل عام 2018. 
عقـــد مجلــــس إدارة شــــركة أســــمنت الكويت )ش.م.ك.ع( عــــدد )6( إجتماعـــات خالل عــــام 2018.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك اإلجتماعات التي حضرها كل عضو:

( يمثــــل حضـــور عضو مجلس اإلدارة اإلجتمــــاع ، والتأشـــير بعالمــــة ) / ( يمثل  التأشـــــير بعالمــــة )
عدم تعيين العضو بالمجلس .

• حضرت السيدة / رشا فهـد األمير إجتماعي مجلس اإلدارة رقمي )1( ، )2( قبل تعيين السيدة / تماضر أحمد الحوطي 
عضواً بمجلس اإلدارة بتاريخ 2018/4/25 .
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التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة :
يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بتطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة 
أسمنت الكويت في سجل خاص يحتوي على معلومات جدول أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقـــــر اإلنعقـــــاد 
وتوقيت بداية ونهاية اإلجتماع ، وكل إجتماع يحفظ برقم مسلســل حســب الســنة ، كما يتم إعداد ملفات خاصة 
تحفظ فيها محاضر اإلجتماعات وما يتم فيها من مداوالت ومناقشــات ويزود أعضاء المجلس قبل وقت كاف 
من إنعقاد اإلجتماع بجدول األعمال مرفقاً  الوثائق المرتبطة به ، بحيث يســمح لألعضاء دراســة بنود جدول 
األعمــال ، ويتــم توقيــع محاضر اإلجتماعات مــن الحاضرين من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين الســر ، وفي 
اإلجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع األعضاء ، ويعمل أمين سر المجلس على التنسيق 

وبيان كافة المعلومات لكل أعضاء المجلس .
مؤهالت وخبرات ومناصب أعضاء مجلس اإلدارة :

إن جميع أعضاء مجلس اإلدارة من الجنسية الكويتية ، ويتمتعون بالمؤهالت والخبرات لتولية مناصبهم وهم :

السيد / راشد عبدالعزيز الراشد – رئيس مجلس اإلدارة
- حاصــل على بكالوريوس إدارة أعمال وإقتصاد من جامعة كليرماونت بالواليات المتحدة األمريكية عام 1958، 

وماجستير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام 1959.
- عضو مؤسس في شركة أسمنت الكويت منذ نشأتها في عام 1968 ، وأول رئيس مجلس إدارة في الشركة 
منــذ إنعقاد الجمعية التأسيســية في 1969/1/20 حتى عام 1978 ، ورئيـــــس مجلــــــس إدارة وعضـــــو 
منتــــــدب منـــذ عــــــام 1996 وحتـــى 2015/12/27 ، رئيس مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2015/12/28 

وحتى اليوم ، كما يشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تشمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المناصب التي توالها :

• مساعد مدير للشئون الفنية بوزارة األشغال العامة.
• سكرتارية الدولة للشئون السياسية.

• مدير للشئون السياسية بوزارة الخارجية.
• سفير دولة الكويت لدى األمم المتحدة )أول سفير(.

• نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.
• وكيل وزارة الخارجية من سنة 1967 حتى سنة 1985.
• وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من 1990-1985.
• المشاركة بعدد كبير من اإلجتماعات الدولية واإلقليمية.

• حصل على عدد من األوسمة العربية والدولية.
• في عام 1990 تفرغ للعمل في النشاط الخاص.

السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد – نائب رئيس مجلس اإلدارة
- حاصـل على شـهادة الدكتوراه  في الهندسـة الكهربائيـة  من جامعة ويسكونســــون في الواليات المتحدة األمريكيـة.
- تم انتخاب الســيد / د. عبدالعزيز راشــد الراشــد – نائبــاً لرئيس مجلس اإلدارة في إجتمــاع المجلس بتاريخ 

2017/11/8، كما يشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
- يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات .
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- عضو مجلس إدارة شركة المقاوالت والخدمات البحرية .
- عضو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة .

السيد / باسل سعد الراشد – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية عام 1988.

- تولى العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية وشـملت خبراته العمل فـي العديد من الشركات.
ومن المناصب التي يشغلها حالياً :

• عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثالً عن شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة 
منذ عام 1995 وحتى اآلن ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.

ومن المناصب التي شغلها سابقاً :
• مدير عام شركة الراشد الدولية للمالحة منذ عام 2007 وحتى 2018.
• رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ همبل من عام 2007 حتى 2010.

• عضو مجلس إدارة شركة كيبل للتليفزيون من عام 1998 حتى 2003.
• مديـــر قســــم اإلتصـــاالت بشركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد من عام 1991 حتى 2003 .

• عضو في مجلس األمة الكويتي )2006-2003( .
• عضو في اللجنة المالية .

• عضو في لجنة الميزانيات .
• رئيس لجنة البيئة .

السيدة / تماضـــر أحمـــد الحوطـــــي – عضو مجلس اإلدارة
- حاصلة على شهادة بكالوريوس تخصص علوم سياسة واقتصاد مـن جامعــة الكويــت بتاريـــخ 1980/1/22.
 - انضمــت الســيدة / تماضــر أحمد الحوطــي إلى عضوية مجلــس اإلدارة ممثلة عن الهيئة العامة لإلســتثمار 

بتاريخ 2018/4/25 وحتى اليوم . كما تشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
- تتولــــى منــذ تاريــخ 1992/1/7 وحتــى اليــوم وظيفـــــة مســــــاعد مديـــــر اإلدارة لشــــــئون الموظفيــــــن 
فــي الهيئـــة العامــة لإلســتثمار – قطــــاع العمليــات - إدارة الشـــــئون اإلداريــة والماليــة وشــــــئون الموظفيـــــن.

وخبراتهـــا العمليـــة الســـابقة :
• وزارة الماليــــة من 1980/6/14 حتـــى 1984/6/30 .

• الهيئة العامة لإلسـتثمار من 1984/7/1 حتى 1992/1/6 إدارة االستثمارات المحليـــة والعربية .

السيد / جمال يوسف البابطين – عضو مجلس اإلدارة
 Portland State جامعــة  مــن  سياســية  علــوم   – أعمــال  إدارة  بكالوريــوس  علــى  حاصــل   - 

)Oregan State – America( عــــام 1986.
- عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت ممثالً عن الهيئة العامة لإلستثمار منذ عام 2013 وحتى اآلن ، 

كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
- تقلـــد عضوية مجلس اإلدارة في بنك روهنج وجوكو غروب ، فرست كابيتال ، غروب وتروس أو.يو.إي .

- شــملت خبراتــه المالية واإلســتثمارية العمل في بنك أوكســان– البحرين من عــام 1987 حتى 1992 

تقرير حوكمة الشركة لعام 2018
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وبمكتب اإلســتثمار الكويتي )لندن( من عام 1993 حتى 2013 وفي الهيئة العامة لإلســتثمار من عام 2014 
حتى اليوم .

السيد / خالد عبدالله الربيعة – عضو مجلس اإلدارة
- حاصل على شهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.

- عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت ممثالً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة منذ عام 1998 
وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.

- تولّى منصب مدير عام المؤسسة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي شركة محمد عبدالله الربيعه وشركاه .

السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال – تخصص مالي من جامعة الكويت عام 1997 .

- انضمت السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلس االدارة ممثلة عن الهيئة  العامة لإلستثمار عام 
2015 وحتى اليوم ، كما تشغل منصب عضو لجنة التدقيق.

 - تتولــى حاليــاً وظيفــة مديــر تدقيق اإلســتثمارات في الهيئة العامة لإلســتثمار والتي تشــمل أعمــال التدقيق 
 الداخلــي لتصميــم الرقابة على السياســات واإلجــراءات اإلدارية والماليــة وإدارة المحافظ المحليــة والدولية 

للهيئة العامة لإلستثمار.
- عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة لإلستثمار محلياً وخارجياً.

 شملت خبراتها السابقة اآلتي :
• حضور دورات للفترة من أبريل 1998 حتى نوفمبر 1999 في مجاالت عديدة منها )المعادالت والمحاسبة 
المالية ، تمويل الشركات ، اإلقتصاد الكلي ، تحليل اإلئتمان، تحليل األوراق المالية ، توقعات األسواق المالية، 
تمويل المشــاريع ، إدارة الوقت، حل المشــكالت وصنع القرار ، مهارات التواصل وكتابة التقارير ، التصاميم 
المالية بإستخدام اإلكسل ، األسهم والسندات ، األسواق المقترحة، التدريــــب الوظيفـــــي فـــــي إدارة الهيئـــة 

العامــة لإلستثمار، التصاميم المالية في إدارة المحافظ( .
• دورات فــي الفتــرة مــن نوفمبر 2000 حتى مايــو 2015 في مجاالت عديدة منها )كتابـــــة التقاريـــــر، 
استراتيجيات تشغيل صندوق اإلســـــتثمار، إعداد وكتابـــة التقارير، مراجعة الحسابات ، خطة التدقيق ، اللغة 
االنجليزية ، دراسة المحافظ   وأموال اإلستثمار ، أساسيات وأساليب التدقيق الداخلي ، مدقق داخلي معتمد ، 

التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات( .
• حضــــور برامــــج تدريبيـــــة محلية لمدة شــــــهرين في البنـــــك التجاري الكويتي، شـــــركة البتــــــرول 
الوطنية ، الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية ، اتحاد اإلستثمارات العقارية ، وكذلك برنامج تدريبي 

لمدة ثالثة شهور في البنك المتحد السويسري – لندن.

السيد / عبدالله محمد السعد – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصـل على شـهادة بكالوريـوس إدارة أعمـال من جامعة القاهـــرة بتقديــــر جيــد عام 1969.

- عضو مجلس إدارة شـــركة أسمنت الكويت منذ عام 1998 وحتى اليــــوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت .

- شملت خبراته تولي العديد من المناصب ومنها :
• عمل بوزارة الخارجية ملحق دبلوماسي عام 1970 .
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• مديراً لمكتب الكويت بدبي حتى عام 1972 .
• قائماً بأعمال سفارة دولة الكويت بإمارة أبو ظبي عام 1973 .
• قائماً بأعمال السفارة الكويتية في نيروبي / كينيا عام 1974.

• قائماً بأعمال السفارة الكويتية بمقديشو / الصومال عام 1975.
• أنهى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت عام 1976 .

• بدأ أعماله بالتجارة الحرة عام 1977 .
• انضـم لعضـوية مجلس إدارة الشركـة الكويتيـة لألغذيـة )أمريكانـا( مــــن عام 1977 حتــــى عام 2017 .

• رئيساً لمجلس إدارة وعضو منتدب لشركة سيفوري أمريكانا العالمية عام 1984 .
• عضو مجلس إدارة بالشركة األهلية للتأمين من سنة 1999 وحتى اليوم.

السيد / يعقوب يوسف الصقر– عضو مجلس اإلدارة
- عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت ممثالً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من سنة 2007 

وحتى اليوم ، كما يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق .
- عضو مجلس إدارة المشروعات السياحية خالل األعوام من 1976 حتى 1982 ومن 1998 حتى 2004، 
وعضو مجلس إدارة في شركة وربة للتأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 ، كما عمل باإلدارة العامة 
للطيران المدني من شهر سبتمبر 1969 حتى 2007/12/1 ، تدرج فيها بعدة وظائف من باحث ، مراقب ، 
مدير شــئون مالية وإدارية ، نائب المدير العام بدرجة وكيل مســاعد ، مدير عام الطيران المدني بدرجة وكيل 

وزارة ، ثم رئيس الطيران المدني بالدرجة الممتازة.

السيد / يوسف بدر الخرافي – عضو مجلس اإلدارة / مستقل
- حاصل على شهادة كلية عسكرية من مصر عام 1957 ، وعلى شهادة في الدراسة النظرية والتدريبية بأقسام 

وزارة الداخلية المختلفة في مصر بنفس العام.
- عضو مجلس إدارة في شــركة أســمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اآلن ، كما يشغل منصب رئيس لجنة 

إدارة المخاطر.
تقلــد العديــد من المناصــب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخليــة منذ عام 1957 حتى عام 1998 من 
مــالزم أول ، نقيــب ، رائــد ، مقدم ، عقيد ، عميد ، لواء ، فريق ثــم رقي إلى رتبة فريق أول عام 1998، 
كمــا تولى مســئولية العديد مــن اإلدارات بوزارة الداخلية فــي الفترة من 1974/5/22 وحتــى التقاعد في 
1998/11/14 منها مدير إدارة ، رئيس لجنة شئون الموظفين ، رئيس اللجنة العامة لشـــئون الشــــرطة، 
رئيس مجلس إدارة كليــــــة الشـــــرطة ، نائب رئيس لجنة  الطوارئ ، رئيس المجلس األعلى للمــــرور ، 
رئيــس مجلــس إدارة نادي الضباط ، وكيل وزارة مســاعد ، ثم وكيل وزارة الداخلية من عام 1981 وحتى 

التقاعد عام 1998.

السيد /عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني – الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس اإلدارة
- أول موظف تم إختياره من قبل رئيس مجلس اإلدارة في اليوم الثاني إلجتماع الجمعية التأسيســية وتشــكيل 

مجلس اإلدارة األول بتاريخ  1969/1/21 وذلك للقيام باآلتي:
- العمل على إعداد المطبوعات الخاصة بأعمال الشئون اإلدارية – الشئون المالية واألسهم. 

- تعيين الموظفين األكفاء ، وإجراء اإلختبارات الالزمة لهم إلدارة العمل بصفته  مدير مالي وإداري ومسئول 
شئون األسهم .

تقرير حوكمة الشركة لعام 2018
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- كلــف أيضاً ســكرتير لمجلس اإلدارة بعد ســنتين من تأســيس الشــركة عام 1968 واســتمر فــي ذلك حتى 
2015/12/28 حيث تم تعديل التسمية .

- المتابعــة المتواصلة عند إنشــاء المصنع إلعداد كافة المســتندات المطلوبة للتشــغيل ومخــازن المواد وقطع 
الغيار، وصرف اإلسمنت.

- تفرغ كلياً للعمل بشــركة أســمنت الكويت إعتباراً من عام 1974 وتدرج بالمناصب الوظيفية بها من مساعد 
مدير عام للشئون المالية واإلدارية إلى مدير تنفيذي أول ، وبتاريخ 2015/12/28 تولــــــى منصب الرئيس 

التنفيذي ،  وأمين سر مجلس اإلدارة وحتى اليوم.
- شملت خبراته العمل فــــي العديد مــــن الشركات حيث يرأس مجلس إدارة شركة الشويخ لإلسمنت )كسارة 

الشويخ( المملوكة لشركة أسمنت الكويت بإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم .
 - عضــو مجلــس إدارة شــركة الخليــج للطاقــة القابضة ممثالً عن شــركة أســمنت الكويت منــذ عام 2007 

وحتى اليوم .
 - شــغل بالســابق عضــو مجلــس إدارة شــركة أســمنت عمــان / مســقط ، وعضو مجلــس إدارة في شــركة 

النقل البري / الكويت لدورتين ممثالً عن شركة أسمنت الكويت .
ومن خبراته السابقة:

- موظفاً بوزارة األشــغال العامة لمدة 20 ســنة ، منها )6( سنوات في مخازن المواد اإلنشائية واألسمنت ، ثم 
موظفاً بقسم المشتريات لمدة )4( سنوات ، ثم رئيساً لقسم المشتريات لمدة )10( سنوات.

- كان من ضمن مهامه ممثالً عن وزارة األشــغال في إجتماع لجنة المناقصات المركزية عند فض عطاءات 
المناقصات التي تعد من قبل قسم المشتريات.

- حائــز علــى عدد مــــن الشــهادات والــدورات التدريبية في / اإلحصــاء / محاســبة / إدارة األعمال / إدارة 
المخازن/ إدارة المشتريات.

سياســة مهام ومســئوليات مجلس إدارة الشــركة ، وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وكذلك الصالحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذيــــــة.

نصت الئحة مهام واختصاصات عمل مجلس اإلدارة المعتمد من مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/11/15 على 
أن يتحمل مجلس إدارة الشــــركة المســـــئولية الشاملة عن الشركة، بما في ذلك وضع األهداف اإلستراتيجية 
للشــركة وإســتراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة ومسئولية اإلشــراف على اإلدارة التنفيذية ، والحفاظ على 
مصالح المســاهمين والدائنين والموظفين وجميع أصحاب المصالح ، والتأكد من أن إدارة الشــــــركة تتــــــم 
بشــــــكل فعـــــــال وضمــــن إطـــار قوانيــــــن الجهات الرقابية والنظام األساســـي واللوائـــح والسياســـات 

الداخليـــة للشـركة ، وفيما يلي نبذة عــــن الواجبات العامـة لمجلــس اإلدارة :
- يتحمـــــل المســئولية النهائيـــة عــن عمليـــات الشـــــركة وســـالمة مركزهــا المالـــي، واستيفاء متطلبات 
هيئة أســواق المال ، وحماية مصالح المســاهمين ، وحماية حقوق األقليــــة ، والدائنيـــــن ، والمستثمــــرين ، 
والعمــالء والموظفيــن واألطــراف أصحــاب المصالح ، وضمان إدارة الشركة بطريقة حكيمة ووفقاً للقوانين 

واللوائح والسياسات واإلجراءات الداخلية المعمول بها.
- ضمان مراجعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة والتأكد من صحة وسالمة هذه المعامالت .

- إعتمـــاد األهــداف واإلســتراتيجيات والخطـط والسياسات الهامــة للشــركة ، والتـي تتضمــن ، كحد أدنى :
• إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

• اإلشـراف علـى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة وتمــلك الموجــودات والتصـــرف بهـــا.
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• التأكـــد مـن إلتـزام الشـــركة بالسياسـات واإلجـراءات التـي تضمـن إحتــــرام الشــركة لألنظمـة واللوائــح 
الداخليـة المعمــول بهــا.

• ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها ، وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح 
والشفافية المعمول بها.

 • تشـــكيل اللجـــان المتخصصة وفقـــاً لميثـــاق يوضـح مـــدة اللجنـة وصالحياتهــــا والمســـئوليات ورقابـة
المجلــس عليهــا.

• التأكد من أن الهيكــــل التنظيمـــي للشـــركة يتســـم بالشفافية والوضوح ، بما يتيح عمليـــــة اتخـــاذ القــرار 
وتحقيـــــق مبـــادئ الحوكمــة الرشـــيدة والفصـــل فـــي الســـلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية. 
• تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار وكذلك مـــدة التفويـــض. 

كما يحدد المجلس أيضاً الموضوعات التي يحتفظ بصالحية اتخـــاذ القـــرار بشأنها. 
• المراقبـة واإلشـراف علــى أداء اإلدارة التنفيذية ، والتأكـد مــــن أنهـــم يقومـــون باألدوار الموكلــة لهــــم.
كما إعتمد مجلس اإلدارة السياسات واإلجراءات المنظمة لعمل اإلدارة التنفيذية ، وفيما يلي نبذة عن الواجبات 

العامة لإلدارة التنفيذية :
- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الشركة اإلستراتيجية والسياسات 

المقررة من مجلس اإلدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات األخرى ذات العالقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها واإلجراءات المتخذة في إدارة 
المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، ليتمكن مجلس اإلدارة من مراجعة األهداف والخطط والسياسات الموضوعة 

ومسائلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها.
- تزويـد مجلس اإلدارة بالتوصيـات الخاصـة بأيـة مقترحـات تـراها ضروريـة تتعلـق بأعمـال الشــركة.

- تزويــد الهيئــات الرقابية بأي معلومات وبيانــات ووثائق مطلوبة وفقاً ألحكام القانــون واألنظمة والتعليمات 
والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

إنجــازات مجلــس اإلدارة خــالل عـــام 2018
حـــرص مجلـــس إدارة شركة أســـمنت الكويـت علـى متابعـــة تنفيـذ الخطــط واألهــــداف اإلستراتيجية التي 
وضعهــا ، والتواصــل الدائم مع اإلدارة التنفيذية من أجل تحقيق هذه األهــداف ، واإللتزام بالتعليمات الرقابية 
لهيئة أسواق المال ، والتجاوب الكامل لمتطلبــــات قواعــــد حوكمـة الشـركات والتقيـد بهـا ، وجعـل مـن هـذا 
المنهـــج إســــتراتيجية عمـل لـه داخـل الشــركة . ومــن أبـــــرز اإلنجــازات التــي قــام بهــا مجلــس اإلدارة 

خالل عـــام 2018 :
1( إعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للشركة تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال .

2( متابعة ســــير عمــل الشــــركة مع اإلدارة التنفيذيـة ، ومناقشة كافة المواضيع التـي تتعلق بأعمال الشركة 
 الماليــــة واإلداريـــة والفنيــــة ومــــدى تأثيــــرها علــــى العمــــل واإلنتــــاج  بعد  مراجعة الدراسة المقدمة 

من اإلدارة التنفيذية.
 3( مراجعــة نتائــج أعمــال لجنــة التدقيق والتوصيــات المقدمة منها بشــأن ميزانيات الربع ســنوية للشــركة 

لعام 2018 .
4( مراجعــة محاضر جلســات اللجان الثالثة المنبثقة عن المجلس وهي لجنــة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر ، 

لجنة الترشيحات والمكافآت .
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5( الموافقة على تطوير عمل طواحين األسمنت بالمصنع من دائرة مفتوحة إلى دائرة  مغلقة لرفع كفاءة التشغيل.
لجان مجلس اإلدارة :

بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2016/4/1214 تاريــخ 2016/5/15 ، تــم تشــكيل ثالثـــة لجـــان 
 متخصصـــة منبثقـة عـــن مجلـس اإلدارة لمـدة ثـالث ســـنوات تنتهـي بنهايـــة الدورة الحالية لمجلس االدارة 

)2016 – 2018(، كما إعتمد المجلس المهام والمســـئوليات لكـل لجنـة مـن هـذه اللجــان وهـــي :

1 - لجنـــــة التدقيـــــق :
 عقــدت لجنــة التدقيق عــدد )4( إجتماعات خالل عام 2018 ويوضح الجدول التالي تشــكيل اللجنة وتفاصيل 

هذه اإلجتماعات:

( يمثل حضور رئيس لجنة التدقيق وأعضاء اللجنة اإلجتماع . التأشير بعالمة )

مهـــــام اللجنـــــة :
تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مســاندة ودعم مجلس اإلدارة في مســئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما 
يتعلق بســالمة ونزاهة البيانات المالية ، واإلشــراف ومراجعة الحســابات والبيانات المالية للشــركة والرقابة 
الداخلية وإدارة المخاطر ، وضع تطبيق سياســة التعاقد مع مراقب الحســابات الخارجي والتأكد من إســتقاللية 
ونزاهة مراقـب الحسـابات الخارجـي ، وكفـاءة أنظمـة الرقابـة الداخليـة ومـدى فعاليتهـا وفـق معايير التدقيق 
المعتمــدة مــن خالل أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشــركة ، كما يتم التأكد من مدى التزام 
الشركة بقواعد السلوك المهني ، وضمان تطبيـــق القوانيـــن والسياسات والنظـــم والتعليمـــات ذات العالقـــة 

والموافقـة عليهـا وفقـاً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة في هذا المجال.

انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2018 :
1( مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقـاً لخطة التدقيـق المعتمــدة لعام 2018.
2(  مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية والربــع ســـنوية ، وتقديـــم الــــرأي والتوصيـــة لمجلــــس اإلدارة.
3(  اإلجتماع بشكل دوري مع مراقب الحسـابات الخارجـي ، ومناقشـة أيـة معلقـات ومالحظـات نشـأت خالل 

مرحلــة التدقيـــق.
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4(  إعـــداد وإعتمـــاد تقريـر لجنـة التدقيـق تمهيـداً لعرضـه علـى مســـاهمي الشـركة خــالل انعقـاد الجمعيـة 
العموميـة العامـة للمســاهمين.

5(  التوصيـة لمجلـــس االدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقــب الحســـابات.

2 - لجنـــــة إدارة المخاطــــر :
عقــدت لجنــة إدارة المخاطر عــدد )4( إجتماعات خالل عــام 2018 ويوضح الجدول التالي تشــكيل اللجنة 

وتفاصيل هذه اإلجتماعات :

( يمثل حضور رئيس لجنة إدارة المخاطر وأعضاء اللجنة اإلجتماع. التأشــير بعالمة )

- مهـــــام اللجنـــــة :
تتولى اللجنة مســئولية مســاعدة مجلــس اإلدارة في القيام بمســئولياته اتجاه إدارة المخاطــر عن طريق إعداد 
ومراجعة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطر قبل إعتمادهــــــا من المجلس ، والتأكد من تنفيذها وبأنها 
تتناســب مع طبيعة وحجم أنشــطة الشــركة ، تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد 
تتعرض لها الشــركة لتحديد أوجه القصور بها ومعالجتها فــــــــــي الوقـــــت المناســب تفادياً ألية خســائر قد 

تتعرض لها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة واإلعتماد.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتب اإلستشارية المعتمدة لدى هيئة أسـواق المال للمسـاعدة 
علـــى تحديـــد أنـواع وطبيعـة المخاطـر التـي مـن الممكـــن أن تتعرض لها الشركة ، وإعداد سجل لها وتقديم 

تقارير ربع سنوية عنها للحفاظ على أصول الشركة ، والتأكد من استمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي.

أهــم إنجـازات لجنـة إدارة المخاطـر خـالل عـام 2018 :
1(  مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب اإلستشاري ، وتمت التوصية برفعــه إلى مجلس اإلدارة 

لإلعتماد وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
2(  التوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة بتعديل تبعية وحــدة إدارة المخاطر وفقاً للقرار رقم )124( لســنة 2018 

المنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في العدد )1412( بتاريخ 2018/9/30
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3 - لجنـــــة الترشيحات والمكافآت :
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد خالل عام 2018 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل اإلجتماع :

( يمثل حضور رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة اإلجتماع ، والتأشــير  التأشــير بعالمة )
بــعــالمة ) / ( يـمثل عدم تـعـيـيـن العضو بالمجـلس.

• بــنـــاًء على قــــرار مجلــــس اإلدارة رقم 2018/4/1258 تمت الموافقــــة على انضمام السيدة / تماضـر 
أحمد الحوطي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدالً من السيدة / رشا فهد األمير نظراً إلنتهاء عضويتها 

بناًء على كتاب الهيئة العامة لإلستثمار بتاريخ 2018/4/24.

مهام اللجنة :
تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسئولياته تجاه الترشيحات والمكافــــآت الخاصـــة بأعضاء 
مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي ، ومراجعـــــة إطـــار وخطـــة المكافآت السارية بالشركة ، وإعداد تقرير سنوي 
مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت رواتب أو منافع أو مزايا 

أو حوافــز ، كما تتولى مسئولية التأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل .

أهم انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2018:
1( إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين 

ورفع التقرير لمجلس اإلدارة لإلعتماد .
2( اإلشراف على إجــراء عمليـة التقييـم السـنوي ألعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارةالتنفيذيـــة.

3( المراجعة والتأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية لعضو مجلس اإلدارة المستقل .

آليـة حصـول أعضـاء مجلــس اإلدارة علـى المعلومــات والبيانـــات بشــكل دقيـــق وفـــي الوقــــت المناســب .
وفــرت الشـركة اآلليـات واألدوات التـي تمكـن أعضـاء مجلس اإلدارة مـن الحصول على المعلومـات والبيانـات 
المطلوبـة فـي الوقـت المناسـب ، وذلـك عبـر تطويـر بيئـة تكنولوجيـا المعلومـات داخــل الشــركة ، وخلـق قنـوات 
إتصـال مباشــرة بيــن أميــن ســـر مجلـس اإلدارة وأعضاء المجلس ، وتوفيـر التقاريـر الخاصـة باإلجتماعـات 

والتي تتمتـع بدرجـة كبيـرة مـن الجـودة والدقـة وذلـك قبـل وقـت كافـي لمناقشـتها واتخـاذ القــرارات بشأنها.
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تقريـر المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .
وفقـــاً للمـــادة رقــــم )198( مــــن قانــــون الشــــركات والمـــــادة رقم )29( من النظام األساسي لشــــركة 
أسمنت الكويت بأن ال تزيد مجموع مكافأة أعضـــاء مجلس اإلدارة عـــن 10%)عشرة بالمائة( مـــن الربــــح 
الصافــــي للشــــركة بعــــد اســــتنزال اإلســــتهالكات واإلحتياطيـــات ، وتوزيـــع ربــــح ال يقــــل عـــــن 
5% )خمســــــة بالمائــــــة( من رأس المــــال علــــــى المســــاهمين ، ويجوز استثناء عضو مجلس اإلدارة 
المستقل من الحد األعلى للمكافآت بقــــــرار مــــــن الجمعيـــــة العامة العاديـــــة فـــــإن أعضــــــاء مجلـــس 
إدارة الشـــــركة يتقاضـــون عـــــن حضورهـــم جلســــــات المجلــس وعن عضويتهم فـــــي اللجان المنبثقة 
 أقل مــــــن النســبة المحــــددة ، حيث مـــــــا يتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة منــــــــذ ســنوات في حدود %5 
)خمســة بالمائة( ، مع األخذ في اإلعتبار جهود ونطاق عمل المجلس بما في ذلك عدد اإلجتماعات ، وفي كل 

الحاالت فإن المكافآت التي تمنح ألعضاء مجلس اإلدارة تخضع ألحكام قانون الشركات في دولة الكويت .
 وقــد بلــغ إجمالــي مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/12/31 
مبلغ-/ 208,000 دينار كويتي عـــن عضويتهـــم بمجلـس اإلدارة ومبلـــــغ -/150,000 دينار كويتي عـن 

عضويتهــــم فـــي اللجــان المنبثقــــة عـــن مجلس اإلدارة .

- مكافآت اإلدارة التنفيذية والمدير المالي .
إن سياســة المكافآت المتبعة بالشــركة تتماشــى مــع األهداف اإلســـتراتيجية المحددة والتــي تهدف إلى جذب 
واإلحتفـاظ وتحفيـــز كافـــة العامليـــن لديها خاصة ذوي الكفـــاءة العلميــة والمهنية والمهارات والمعرفة بما 
ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المســـتمرة ، وفقــــاً لمعدالت األداء والتقييم السنوي المعمول به .

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي :

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

19 مارس 2019                                                                           لجنة الترشيحات والمكافآت
                                                                                             شـركـة أســمـنـت الـكـويـت
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التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسـالمة ونزاهــــة التقاريـــــر المالية المعدة.
تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت اإلدارة التنفيذية بتقديم اقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس اإلدارة 
عن عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة وصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها 

ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وبدوره قام مجلس االدارة بعد مناقشة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين 

حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة.

اســتقاللية وحياديــة مراقــب الحســابات الخارجـــي .
وافقــت الجمعيــة العامة العادية للشــركة والمنعقدة بتاريخ 2018/4/25 على إعادة تعيين مراقب الحســابات 
 ،)Prime Global( ومراقب الحسابات الخارجي مكتب الصالحية )BDO( الخارجي مكتب النصف وشركاه
وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، ويتمتع كل 

منهما باإلستقاللية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها.

وحــدة إدارة المخاطـــــــر .
اعتمــد مجلــس اإلدارة بقراره رقم 2018/6/1264 الموافقة على تعديــل تبعية وحدة إدارة المخاطر بالهيكل 
التنظيمي للشــركة ، بحيث تكون تابعة بشــكل مباشــر إلى لجنة إدارة المخاطر بدالً من مجلس اإلدارة ، وفقاً 
للقرار رقم )124( لسنة 2018 الصادر عن هيئة أسواق المال والمنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” 

في العدد )1412( ، كما تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر بتاريخ 2016/6/20 .

أنظمـة الضبـط والرقابــة الداخليـــة .
• تعتمد الشركة على مجموعـة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابيـة التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها، 
وتعمــل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على ســالمة المركز المالي للشــركة ودقــة بياناتها وكفاءة عملياتها من 
 )Four Eyes Principles( مختلف الجوانب، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة 
وتشــمل التحديد الســليم للســلطات والمســئوليات ، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، الفحـــــص 

والرقابـــة المزدوجـــة .
• تتولــى لجنة التدقيق بالشــركة مراجعة أعمال إدارة التدقيق الداخلي بالشــركة ومناقشــة تقاريرها للتأكد من 

سالمة وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
• تلتزم الشــركة بمتطلبات حوكمة الشــركات الكتاب الخامس عشــر مادة 6-9 وتم تكليف مكتب إستشــارات 

مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية )ICR( للشركة .

دليل السلوك المهني والقيم األخالقية .
تطبق الشركة النظام المّعد لقواعد وأخالقيات السلوك المهني لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين الذي 
يشمل القواعد العامة ألخالقيات المهنة ، ويغطي مجموعة واسعة من اإلجراءات والممارسات فيما يتوافق مع 
المتطلبات الرقابية والتشريعات ذات العالقة واألعراف المحلية للحد من حاالت تعارض المصالح وحرصاً من 
المجلس ، قام بتطبيق أعلى المعايير والقيم التي تضفي على الشركة ككل واإلدارة التنفيذية والموظفين اآلخرين 
بالنزاهة ، وتبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة ، والمعايير األخالقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب 
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المصالح في تنفيذ أعمال الشركة ، ويتولى مجلس اإلدارة مهمة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمـــل للمصالح 
قد تواجه الشركة بمــا في ذلك إستغالل موارد الشركة وسوء إستخدام السلطات والصالحيات.

اإلفصــاح والشــفافية عــن المعلومـــات .
تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين ، بما يتفق مع المتطلبــــات التشــــريعية 
والرقابيـــــة ضمـــن إطـــار عمـــل الشـــــفافية . وتضمـــن الشـــركة تطبيـــق ممارسات وإجراءات متكاملة 
لإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وإمكانية حصول العموم على المعلومات المعلنة بصورة فورية ودقيقة .

قسم شئون المساهمين )شئون المستثمرين( .
إلتزمت الشــركة بوضع سياسات وإجراءات لتمثيل الشــركة بشكل عادل ، بحيث يكون المستثمرون الحاليون 
والمحتملون على إطالع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها الشركة ، ويتمتع قسم شئون المساهمين في الشركة 
باإلســتقاللية الالزمــة ، حيث يعمل علــى توفير البيانات والمعلومــات والتقارير في الوقت المناســب وبالدقة 

الالزمة عبر وسائل اإلفصاح المتعارف عليها .

البنيـة األساسـية لتكنولوجيا المعلومات في الشـركة .
قامت الشــركة بتحديث موقعها اإللكتروني ، وخصصت جزء من هذا الموقع اإللكتروني لحوكمة الشــركات، 
وقــد تــم إدراج كافة المعلومــات والبيانات والتقارير الماليــة وغيرها على الموقع اإللكتروني للشــركة ، ويتم 

تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى الشركة .

الحقوق العامة للمساهمين والحد من حاالت تعارض المصالح .
تـم اعتمـاد سياسة عالقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس اإلدارة بتاريـخ 2016/11/15، حيث 

نص الدليل أن جميع مساهمي الشركة يتمتعون بحقوق عامة وواضحة تشمل على سبيل المثال ال الحصر اآلتي :
• التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها أو تحويلها .

• الحق في المراجعة والمشــاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام األساســي وعقد التأسيس للشركة ، 
وكذلك القرارات المتعلقة بالمعامالت غير المعتــــــادة التي قــــــد تؤثــــر على مستقبل أو نشاط الشركة ، مثل 

عمليات الدمج ، وبيع جزء كبير من موجوداتها أو تصفية الشركات التابعة .

• الحق في المشاركة في اإلجتماعات وإبداء المالحظات عليها والتوصيات .
• حقوق إبداء الرأي بشأن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم .

• الحق في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص .
•الحق فـــــــي إستــــالم توزيعات األرباح والمشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العمومية .

•حقوق المساهمين في أن يتم معاملتهم على أساس المساواة ومنحهم الفرصة لتصحيح أي سوء تعامل مع حقوقهم.
•الحــق فــي طلب الوقت الكافي قبل انعقاد الجمعية العامة ، والحصول على جميع المعلومات المرتبطة بجدول 

اإلجتماع ، وباألخص تقارير مجلس اإلدارة والمدقق والبيانات المالية .
•الحق للمساهمين الذين يملكون 5% وما فوقها من رأس مال الشركة في إضافة بنود إلى جدول أعمال إجتماع 

الجمعية العمومية .
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كذلك تم توفير سجل خاص بالشركة محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم 
وموطنهم وعدد األســهم المملوكة لهم ، ويتم التأشــير في هذا الســجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة 
فيه وفقاً لما تتلقاه الشــركة أو الشــركة الكويتية للمقاصة ، ولكل ذي شــأن أن يطلب من الشــركة أو من شركة 

المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .
باإلضافة إلى السياسة أعاله فإن النظام األساسي للشركة يوضح ما جاء أعاله تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق 

المال والجهات الرقابية .
توجد لدى الشركة سياسة المعامالت مع أطراف ذات العالقة التي توضح المبادئ اإلرشادية حول سبل إجراء 
وإدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة وحاالت تعارض المصالح سواء كانت تلك المعامالت بين الشركة 
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو شركاتها التابعة أو أطراف أخرى ذات عالقة أو اإلدارة التنفيذيــــة والموظفيــن.

وتلتــــزم هـــــذه السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية .

إجتماع الجمعيات العمومية للشركة .
تحرص شــركة أســمنت الكويت على تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية للمســاهمين وفق ما ورد في قواعد 
حوكمــة الشــركات والقوانيــن واللوائح المنظمة لذلك ، حيث يتم تضمين بنود جــدول األعمال الحد األدنى من 
البنود المطلوبة وفقاً لقواعد الحوكمة ، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول األعمال للمساهمين قبل وقت كافي 
من إنعقاد الجمعية ، ويتاح للمســاهمين المشــاركة الفعالة في إجتماعات الجمعيات العمومية ، ومناقشــة كافة 
الموضوعات المدرجة ، كما تحرص الشركة على إتاحة الفرصة لكافة المساهمين لممارسة جميع حقوقهم في 

التصويت دون أي عوائق .

حقوق أصحاب المصالح .
أعدت الشــركة سياسات وإجراءات واضحة المعالم في إدارة الحوار المفتوح واإلتصال مع أصحاب المصالح 
لديها وإتباع الشفافية في التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن اإلفصاح عنها ، وتشمل حقوق 

أصحاب المصالح األمور التالية على سبيل المثال ال الحصر:
• الحق في أن يعاملوا على أساس عادل ومنصف.

• الحق في الحصول على تعويض في حال وجود أي انتهاكات لحقوقهم .
• الحق في الحصول على معلومات الشركة ذات الصلة التي تكون ضرورية لألطراف أصحاب المصالح . 

• إخطار األطراف أصحاب المصالح بشــأن برنامج اإلبالغ عن المخالفات لدى الشــركة وينبغي أن تقدم لهم 
الحماية الكافية وفقاً لمتطلبات سياسة اإلبالغ عن المخالفات.

برامـــج ودورات التدريـــب.
تكفل شــركة أســمنت الكويت لجميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الدورات التدريبية الالزمة لزيادة 
المهارات والمعرفة لتحقيق مستوى أفضل من اإلدارة والكفاءة في العمل ، وخــالل عام 2018 تـــم تنظيـــم 
برنامج تدريبـــــي لكافـــــة أعضـــاء مجلــس اإلدارة عن قواعـــد حوكمــــــة الشـــركات وفقــــاً لمتطلبـــات 
هيئـــــة أســـــواق المـــــال ، وفـــي ختــــــام البرنامــــــج حصل أعضاء مجلس اإلدارة على شهادة الحضور 

. Humanfox المعتمدة من قبل ُمّعد ومقدم البرنامج
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القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.
اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ 2016/11/15 قواعد وأخالقيات السلوك المهني التي تقوم 
بخلق القيم المؤسســية على أســاس أن سمعة الشركة تقوم على سلوك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفيــن ، ويجــب على الجميع أن يلعب دوراً في المحافظة على ســمعة الشــركة من خالل اإللتزام بأعلى 
المعايير األخالقية ، ويتولى مجلس اإلدارة مسئولية وضع معايير ومواصفات القيم األخالقية للشركة ، ويتعين 
علــى كل عضــو من أعضــاء اإلدارة التنفيذية والموظفين المســاعدة على تنفيذ هذا الدليــل كجزء من وظيفته 

ومسئوليته األخالقية ، وإبالغ مجلس اإلدارة عن أي مخالفة.

مساهمة الشركة في المسئولية اإلجتماعية والحفاظ على البيئة.
كان لشـــــركة أسمنت الكويت السبق بين الشركات المماثلة في اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية ، والتي تسعى 
الشركة بجدية إلى اإللتزام بها من خالل تطوير وتعميق دورها في المجتمع ، وتحقيق التنمية اإلجتماعية كأحد 

الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ومن أحد أهم إنجازاتها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :

مشروع استخدام اإلطارات المستعملة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر .
فــي إطـــار ســـعي شـركة أســـمنت الكويـــت منـــذ ســـنوات على اإلستفادة من إستخدام اإلطارات المستهلكة 
المقطعة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر ، جاري العمل للحصول على التراخيص الالزمة للحرق 
وكذلك توريد وتركيب معدات التغذية من أكبر الشــركات األوروبية التي لديها باع طويل في حرق اإلطارات 
المســتهلكة ، حيث ســتتمكن الشــركة وبما تملكه من مصنع بطاقته اإلنتاجية والمعدات الموجودة به وأصوله 
الكبيرة من جعل صناعة األسمنت بدولة الكويت مثاالً يحتذى به ، وأن تكون واحدة من المؤسسات والشركات 
الصناعيــة الصديقــة للبيئة ، وتظل رؤية الشــركة في مســئولياتها اإلجتماعية هي إســتمرار العمل بتوازن ما 
بيــن تطويــر الصناعة المحلية لمادة األســمنت وتوفيرها للســوق المحلي بكافة أنواعها وبيــن المحافظة على 
بيئــــــة ســـــليمة والعنايـــة بســـالمة المحيــــط البيئــي عبر إنتهاج الوضع األمثل للحد من التلوث البيئــــي ، 

والعمــــل علـــى ضمــــان التنمية المستدامة لصناعــــة األسمنت ، تماشــــياً مع اإلتجــــاه الوطني . 
والجدير بالذكر إلى أنه سبق للشركة في تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017 اإلشــــــارة إلى نجـــــاح تجربتهـــا 
فـــي حــــرق عـــشرات األطنــــان مــــن اإلطــــارات المستعملة المقطعة Tyre Chips فــي الفرن األول 
Line I بمصنع األسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية دون أن ينجم عن ذلك متغيرات سلبية بيئية أو تشغيلية والتي 
 ”Fraunhofer“ تمت بمشــاركة المســئولين في الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبإشــراف معهد

للبيئة والسالمة وتكنولوجيا الطاقة ومقره في ألمانيا وهو أكبر منظمة بحوث تطبيقية في أوروبا.

عالمــة الجـــودة وشـــهادة ISO 9001:2015 لضبـــط الجـــودة .
تعتبر شــركة أســمنت الكويت هي الشــركة الوطنية الوحيدة المنفردة بتصنيع منتج األســمنت بالكامل في دولة 
الكويت، حيث تأخذ على عاتقها تلبية إحتياجات كافـــــة المواطنيـــن والمشاريع الحكومية وغيرها ، وفي سبيل 

ذلك قامت الشركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية .
ولتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياسية لضبط الجودة تعمل الشركة على تجديد عالمة الجودة الصادرة 
من الهيئة العامة للصناعة على منتجاتها من األسمنت ، كما يتم تحديث شهادة ISO 9001:2015 لضبط 
 DNV-GL الجــودة التــي حصلت عليهــا عام 2012 من قبل إحدى المؤسســات المســتقلة وهي مؤسســة
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التــي تجري زيــارات ميدانية لمتابعة وإختبار آليات العمــل واإلطالع على البنية التحتيــة والعمليات التقنية 
وتتبــع الشــركة إجراءات صارمــة في تطبيق كل المعاييــر العالمية في ما يخص مجــاالت عملياتها ، وأنها 
مطابقــة للمعاييــر المعتمــدة عالمياً ، معتمد بذلك على اســتخدام أحدث الوســائل التكنولوجية وأفضل وأجود 
أنواع الخامات من المواد األولية الالزمة لصناعة األســمنت وتأســيس ثقافة خاصة من شــأنها أن تساهم في 
وضع منظومة العمل المناســبة وتطويرها بالشــكل الذي يتواءم مع إستراتيجية الشركة على المستوى البيئي 
مــن خــالل إعطــاء أهمية خاصة فــي عملياتها التشــغيلية ، مما ميز منتجاتنا من األســمنت بالجــودة العالية 
والقوة وثبات المواصفات ومنحها بإســتحقاق التميـــــز والريــــــادة على مدى الخمسين عاماً الماضية تحت 
شــعار)الجودة تعني.... ســميت كويتي( ، واعتماد المؤسســة العامة للرعاية السكنية ووزارة األشغال العامة 

لمنتجاتها من األسمنت كمنتج وطني.
وحرصــاً مــن الشــركة على تلبيــة إحتياجات الســوق المحلي مــن كافة أنواع األســمنت ، حصلــت بتاريخ 
2018/12/6 على شهادة الجودة المعتمدة من المعهد األمريكي للبترول )API( مما يتيح لها إنتاج أسمنت 
آبــار البتــرول )Oil Well Cement( ذو المواصفــات الخاصة إلســتخدامه في حقــول النفط والخدمات 
البترولية ليكون هذا النوع من األسمنت إضافة جديدة لمجموعة منتجات شركة أسمنت الكويت . ويأتي ذلك 
تمشــياً مع أهداف الشــركة في تنمية وتطوير صناعة األســمنت في الكويت وطرح الجديد والمميز للســوق 
الكويتي من منتجات األسمنت ذات الجودة العالية . وقد أطلقت الشركة حملة إعالنية وترويجية في الصحف 
المحلية واألجنبية وفي مواقع التواصل اإلجتماعي عن هذا المنتج واســتعدادها لتوريد أســمنت آبار البترول 

للشــركات المتخصصة التي تســتخدم هذا النوع من األسمنت في المشاريع القائمين على تنفيذها .

شعار عالمة الجودة 

 ISO 9001:2015 شعار

تدريــب الكـــوادر الوطنيـــة .
تلبية لطلب بيت الزكاة زيارة فريق كويتي من المهندسين والمهندسات بتخصصات مختلفة برئاسة السيد/م. جمال 
شــريدة المجدلي – رئيس قســم اإلنشــاءات بإدارة الخدمات في بيت الزكاة الكويتي إلى مصنع أســمنت الكويت 
بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية ، وإختياره شركة أسمنت الكويت كأحد النماذج المختارة في القطاع الصناعي 
لما تقوم به من دور هام في خدمة اإلقتصاد الوطني بتوفير ســـلعة األسمنت اإلستراتيجية بالبالد، وإنطالقـــاً من 

مسـئولية الشـركة اإلجتماعية تجاه أبناء الوطن األعزاء . 
اســتقبل الســيد / م. سعد يوســف السويدان – نائب المدير التنفيذي لشــئون العمليات والمدراء الفنيين بالمصنع 
القائمين على إدارته وتشــغيله خالل عام 2018 الفريـــــق الزائر . حيث قـــام الســيد / نائب المدير التنفيذي 
لشــئون العمليات بإعطاء الفريق الزائر تعريف موجز عن الشــركة وطبيعة عملها وأهدافها ، ثم تبع ذلك جولة 
ميدانية لمواقع العمل المختلفة داخل المصنع ومنها أفران إنتاج الكلنكر ، وصوامع تخزين األسمنت والكلنكر، 
والمختبرات، وتعبئة األســمنت اتوماتيكياً ، ومراقبة جودة المواد ، وطريقة نقل المواد األولية بإســتخدام السير 
الناقــل مــن الميناء مباشــرة إلى المصنع ، وغيرها مــن اإلدارات الهامة ، كما تم تزويدهم بكتيبات ونشــرات 

تعريفية للشركة.
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وفــي ختــام الزيارة ، شــكر رئيس الفريق الزائر شــركة أســمنت الكويت وإدارة المصنــع لموافقتها على هذه 
الزيارة، وعلى ما شــاهدوه من صرح صناعي بما يحتويه من آالت ومعدات إنتاجية ضخمة تعتبر مفخرة من 
مفاخــر الصناعــة الكويتيــة ، وكذلك على ما حصلــوا عليه من معلومات مفيدة قيمة َتجمــع بين الفكر النظري 
والعملي ، وتبادل الخبرات ، متمنين لشــركة أســمنت الكويت المزيد من النجاح والتوفيق ، واستمرار التعاون 

معهم لتكرار مثل هذه الزيارات .

  

راشـد عبدالعزيز الراشد 
رئيــس مجلـــس اإلدارة
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والثاني إلنتاج الكلنكر
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اقرار وتعهد مجلس اإلدارة 
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2018

يقر مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت )ش.م.ك.ع( بمسئوليته عن سالمة ونزاهــــة كافة البيانــــات والتقاريــــر 
الماليـــة الســـنوية المجمعــــة للشركة ، والتي تتضمـــن بيـــان المركــــز المالي المجمع ، بيـــان الدخل المجمع، 
بيان الدخل الشــامل المجمع ، بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع ، بيان التدفقات النقديــــــــة المجمعــــــــة 
وااليضـــــاحات حـــــول البيانـــــات الماليـــة المجمعـــة كمـــا فــــي 31 ديسمبر 2018 ، وانه تم اعدادها وفقاً 
لمعايير المحاســبة الدولية المعتمدة مــــن قبــــل هيئة أســواق المال ، وأن الشــركة تحتفظ بالسجالت والمستندات 
المحاسبية حسب األصول ، وبمسئوليته عن توفيـــــر نظـــــام رقابـــة فعـــال فــي الشــركة ، وإن مجلس االدارة 
يتحمــل المســئولية حال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمعة للشــركة ال تعبر بصــدق عن المركز المالي 

المجمـــع الحقيقـــي لها ، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة .
كمــا يقــر المجلس بــأن اإلدارة التنفيذية أتاحــت كافة البيانات والســجالت والوثائق والمعلومــات الالزمة لتدقيق 
البيانات المالية المجمعة للشــركة لمدققي حســاباتها وتمكينهم من االطالع على كافة المســتندات والوثائق واتاحة 
كافة المعلومات التي ارتآها المدققيــــن ضروريــــة ألداء مهمتهــم ، وأن البيانات المالية المجمعة للشركة تكشف 

بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركــة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة .
كمــا يقر مجلس إدارة الشــركة بصحة ودقة واكتمــال المعلومات والبيانات الواردة في البيانــات والتقارير المالية 
المجمعة للشـــركة ومرفقاتهـــا وأنـــه يتم عرضهــا بصورة سليمة وعادلة وأنها تعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 

المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال .

راشـد عبدالعزيز الراشد 
رئيــس مجلـــس اإلدارة


