تقرير حوكمة الشركة
لعام 2019
تشكيل مجلس اإلدارة :
عمــاً بأحكام المادة ( )18من النظام األساســي لشــركة أســمنت الكويت التي ح ّددت أعضــاء مجلس اإلدارة
بعشــرة أعضاء ،فقد إعتمد مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت (ش.م.ك.ع) تشــكيل المجلس للدورة الحالية
( )2021 – 2019في جلسته المنعقدة بتاريخ  2019/5/14في ضوء إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية
والخمسين لمساهمي الشركة بتاريخ . 2019/4/23
وعليه فإن تشكيل مجلس اإلدارة الحالي على النحو التالي :
اســــــــم العضـــــــــو
راشـد عبدالعزيــز الراشـد
رئيــس مجلـس اإلدارة

غير تنفيذي

2019/4/23

غير تنفيذي

2019/4/23

غير تنفيذي

2019/4/23

غير تنفيذي

2019/4/23

خالد عبـــدالله الربيعـة
عضــو مجلـس اإلدارة

غير تنفيذي

2019/4/23

رشا عبدالرحمن الملحـم
عضـو مجلـس اإلدارة

غير تنفيذي

2019/4/23

زياد طارق المخيزيــم
عضـو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2019/11/13

عبـدالله محمـد السـعـد
عضـو مجلـس اإلدارة
يعقـوب يوسـف الصقر
عضـو مجلس اإلدارة
يوسـف بـدر الخرافـي
عضـو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2019/4/23

غير تنفيذي

2019/4/23

غير تنفيذي -مستقل

2019/4/23

عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني

أميــــــن الســــــــر

2015/12/28

د .عبدالعزيـز راشـد الراشد
نائب رئيس مجلس اإلدارة
باسـل سعد الراشد
عضـو مجلـس اإلدارة
تماضر أحمـد الحوطـي
عضـو مجلـس اإلدارة
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تصنيف العضـو
تاريـــــــخ
(تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل) ،أمين سـر اإلنتخاب  /تعييـن أميـن الســر
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بتاريخ  2019/11/13تم تعيين الســيد  /زياد طارق المخيزيم ممثالً عن الهيئة العامة لإلســتثمار في مجلس
اإلدارة بدالً من السيد  /جمال يوسف البابطين بنا ًء على كتاب الهيئة العامة لإلستثمار.
مؤهالت وخبرات ومناصب أعضاء مجلس اإلدارة :
إن جميع أعضاء مجلس اإلدارة من الجنسية الكويتية  ،ويتمتعون بالمؤهالت والخبرات لتولي مناصبهم وهم :
السيد  /راشد عبدالعزيز الراشد – رئيس مجلس اإلدارة
 حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة أعمال وإقتصاد من جامعــة كليرماونت بالواليات المتحــدة األمريكية عام ، 1958وماجستير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام .1959
 عضـــــو مؤســـــس فــي شــركة أســـــمنت الكويــت منـــذ نشـــأتها فــي عــــــام  ، 1968وأول رئيــــسمجلـــــس إدارة فـــــي الشـــركة منذ إنعقـــاد الجمعيـــة التأسيســـــية في  1969/1/20حتــى عـــام ،1978
ورئيس مجلس إدارة وعضـــو منتـــدب منـــــذ عــــــام  1996وحتى  ، 2015/12/27رئيــــس مجلـــــس
اإلدارة منـــذ تاريــــخ  2015/12/28وحتـــى اليــــوم  ،كمــــا يشـــغل منصب رئيــس لجنة الترشـــيحات
والمكافــــآت .
 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  1967حتى 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  1990تفرغ للعمل في النشاط الخاص.
السيد  /د .عبدالعزيز راشد الراشد – نائب رئيس مجلس اإلدارة
 حاصـل على شـهادة الدكتـوراه في الهندسـة الكهربائيـة من جامعة ويسكونسـون في الواليات المتحـدة األمريكيـة . تم انتخاب الســيد  /د .عبدالعزيز راشــد الراشــد – نائبــا ً لرئيس مجلس اإلدارة في إجتمــاع المجلس بتاريخ ، 2017/11/8كما يشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
 يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات . عضو مجلس إدارة شركة المقاوالت والخدمات البحرية . عضو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة .السيد  /باسل سعد الراشد – عضو مجلس اإلدارة
 حاصـــل على بكالوريوس في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية عام .1988 -تولى العديـد من المناصب اإلدارية والتنفيذيــة وشملت خبراته العمل فــي العديــد مـن الشــركات.
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ومن المناصب التي يشغلها حاليا ً :
• عضـــــو مجلــــــس إدارة شــــركة أســـمنت الكويــــت ممثــــالً عن شـــــركة الراشـــد للتجارة والصناعة
والمقاوالت المحدودة منذ عام  1995وحتى اآلن  ،كما يشغل منصب عضو لجنـــة إدارة المخاطــــر.
ومن المناصب التي شغلها سابقا ً :
• نائب رئيس مجلس إدارة القبلة الدولية العقارية من عام  2015وحتى اآلن .
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سعد القابضة من عام  2008وحتى اآلن .
• مدير عام شركة الراشد الدولية للمالحة منذ عام  2007وحتى .2018
• رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ همبل من عام  2007حتى .2010
• عضو في مجلس األمة الكويتي (. )2003-2006
• عضو مجلس إدارة شركة كيبل للتليفزيون من عام  1998حتى .2003
• مديـــر قســــم اإلتصـــاالت بشركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد من عام  1991حتى . 2003
• عضو في اللجنة المالية .
• عضو في لجنة الميزانيات .
• رئيس لجنة البيئة .
السيدة  /تماضـــر أحمـــد الحوطـــــي – عضو مجلس اإلدارة
 حاصــــلـــة على شــــهادة بكالوريـــوس تخصص علـــوم سياســــة واقتصـــاد مـــن جامعـــــــة الكويــــتبتاريـــخ .1980/1/22
 حاصلة على شهادة مستشار موارد بشرية معتمد ( )CICجامعة كيب بريتون – كندا. انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة ممثلة عن الهيئة العامة لإلســتثمار بتاريخ  2018/4/25وحتى اليوم .كما تشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
 عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة لإلستثمار . عملت في وزارة الماليــــة من  1980/6/14حتـــى . 1984/6/30 عملت في الهيئـة العامة لإلسـتثمار من  1984/7/1حتى  1992/1/6إدارة اإلستثمارات المحليـة والعربيـة. تتولـــى منـــذ تاريــــخ  1992/1/7وحتــــى اليـــوم وظيفــــة مســـاعد مديـــــر اإلدارة لشـــــئون الموظفينفي الهيئة العامة لإلستثمار – قطاع العمليات – إدارة الشئون اإلدارية والمالية وشـــئون الموظفيـــــن .
 شملت خبراتها السابقة : حضور دورات تخصصية في الموارد البشرية من بريطانيا والواليات المتحدة .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 1998وحتى اليوم  ،كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
 تولّى منصب مدير عام المؤسسة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي شركة محمد عبدالله الربيعة وشركاه .السيدة  /رشا عبدالرحمن الملحم – عضو مجلس اإلدارة
 -حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال – تخصص مالي من جامعة الكويت عام . 1997
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 انضمت السيدة  /رشا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلس اإلدارة ممثلة عن الهيئة العامة لإلستثمار عام 2015وحتى اليوم  ،كما تشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
 تتولــى حاليــا ً وظيفــة مديــر تدقيق اإلســتثمارات في الهيئة العامة لإلســتثمار والتي تشــمل أعمــال التدقيقالداخلي لتصميم الرقابة على السياســات واإلجراءات اإلدارية والمالية وإدارة المحافظ المحلية والدولية للهيئة
العامة لإلستثمار.
 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة لإلستثمار محليا ً وخارجيا ً . شملت خبراتها السابقة اآلتي :• حضور دورات للفترة من أبريل  1998حتى نوفمبر  1999في مجاالت عديدة منها (المعادالت والمحاسبة
المالية  ،تمويل الشركات  ،اإلقتصاد الكلي  ،تحليل اإلئتمان  ،تحليل األوراق المالية  ،توقعات األسواق المالية،
تمويل المشاريع  ،إدارة الوقت  ،حل المشكالت وصنع القرار  ،مهارات التواصل وكتابة التقارير  ،التصاميم
المالية بإستخدام اإلكسل  ،األسهم والسندات  ،األسواق المقترحة  ،التدريــــب الوظيفـــــي فـــي إدارة الهيئـــة
العامــة لإلستثمار  ،التصاميم المالية في إدارة المحافظ) .
• دورات فــي الفتــرة مــن نوفمبر  2000حتــى مايو  2015في مجاالت عديدة منها (كتابـــــة التقاريـــــر ،
اســــــتراتيجيات تشـــــغيل صنـــــدوق اإلســـتثمار  ،إعــــداد وكتابـــــة التقارير  ،مراجعة الحسابات  ،خطة
التدقيق  ،اللغة االنجليزية  ،دراســة المحافظ وأموال اإلســتثمار  ،أساسيات وأســاليب 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  /زيــاد طـــارق المخيزيم – عضو مجلس اإلدارة
 حاصــل على ماجســتير إدارة األعمال من جامعة ديبــول ( ، )DePaul Universityإلينوي في الوالياتالمتحدة األمريكية عام . 2006
 بكالوريوس العلوم في الهندســة المدنية من جامعة الباســيفيك ( )University of the Pacificكاليفورنيافي الواليات المتحدة األمريكية عام . 2004
 انضــم الســيد  /زيــاد طــارق المخيزيــم إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة ممثــاً للهيئــة العامــة لإلســتثماربتاريخ  2019/11/13وحتى اليوم .
 شملت خبراته المهنية (المالية واإلستثمارية) العديد من الجهات منها :• شركة ليكويد كابيتال – شريك مدير – مايو  2018وحتى اليوم .
• مجموعة عارف اإلستثمارية  -مدير تنفيذي – رئيس قطاع اإلستثمار من يناير  2011حتى يناير . 2017
• بيت التمويل الكويتي – مدير إســتثمار– من أغســطس  2007حتـــــى ديسمبر .2010
• شركة المدير الكويتي وبوفيس ليندلييس ( – )KMC & Bovis Lend Leaseمملكة البحرين وفي دولة
الكويت – تدرج فيها بعدة مناصب  :مدير تخطيط  ،مدير مشروع – من يونيو  2004حتى يوليو . 2007
 تولى عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات والبنوك ومنها :• المؤسسـة العامـــة للتأمينات اإلجتماعيــة – الكويـت  ،عضـــو لجنـــة اإلســــتثمار ( 2017حتى اليـــوم) .
• شــركة منشــآت للمشــاريع العقاريــة – الكويــت  -رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة
( ، )2017 – 2013رئيس لجنة المكافآت والترشيحات (. )2016 – 2013
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• بنك لندن والشــرق األوســط – المملكة المتحدة ( ، )2017 – 2013عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر
ولجنة المكافآت .
• مصرف إبدار البحرين – ( ، )2015 – 2013عضو اللجنة التنفيذية .
• شركة اإلنماء العقارية – الكويت – ( ، )2013 – 2008عضو لجنة التدقيق .
• شركة العربية كابيتال لإلستثمار والتمويل – الكويت – ( ، )2012 – 2010عضو مجلس إدارة وعضو
اللجنة التنفيذية واإلستثمار .
 كما تولــى عضويـــة عدد من الشركات والصناديق واللجان داخل وخارج دولة الكويت . حاصــل علــى عــدد مــن المؤهــات المهنيــة خــال مســيرته العمليــة كأخصائــي هندســة قيميــة( )Associate Value Specialistومديــر مشــاريع محتــرف ( )PMPومحلــل تقييــم معتمــد
(. )Certified Valuation Analyst
السيد  /عبدالله محمد السعد – عضو مجلس اإلدارة
 حاصــل علـــى شــهادة بكالوريــوس إدارة أعمال مــــن جامعـة القاهـرة بتقديـــر جيـــد عـــــام . 1969 عضو مجلس إدارة شـــــركة أسمنت الكويت منذ عام  1998وحتى اليــــوم  ،كما يشغل منصب عضو لجنةالترشيحات والمكافآت .
 شملت خبراته تولي العديد من المناصب ومنها :• عمل بوزارة الخارجية ملحق دبلوماسي عام . 1970
• مديراً لمكتب الكويت بدبي حتى عام . 1972
• قائما ً بأعمال سفارة دولة الكويت بإمارة أبو ظبي عام . 1973
• قائما ً بأعمال السفارة الكويتية في نيروبي  /كينيا عام .1974
• قائما ً بأعمال السفارة الكويتية بمقديشو  /الصومال عام .1975
• أنهى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت عام . 1976
• بدأ أعماله بالتجارة الحرة عام . 1977
• انضــــم لعضـــوية مجلس إدارة الشركـــــة الكويتيــــــة لألغذيــــة (أمريكانــــا) مــــن عام  1977حتــــى
عام . 2017
• رئيسا ً لمجلس إدارة وعضو منتدب لشركة سيفوري أمريكانا العالمية عام . 1984
• عضو مجلس إدارة بالشركة األهلية للتأمين من سنة  1999وحتى اليوم.
السيد  /يعقوب يوسف الصقر– عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت ممثالً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من سنة 2007وحتى اليوم  ،كما يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق .
 عضو مجلس إدارة المشروعات السياحية خالل األعوام من  1976حتى  1982ومن  1998حتى ،2004وعضو مجلس إدارة في شركة وربة للتأمين من  1987/3/31حتى  ، 1993/3/13كما عمل باإلدارة العامة
للطيران المدني من شهر سبتمبر  1969حتى  ، 2006/12/1تدرج 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 .
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السيد  /يوسف بدر الخرافي – عضو مجلس اإلدارة  /مستقل
 حاصل على شهادة كلية عسكرية من مصر عام  ، 1957وعلى شهادة في الدراسة النظرية والتدريبية بأقساموزارة الداخلية المختلفة في مصر بنفس العام .
 عضو مجلس إدارة في شــركة أســمنت الكويت منذ عام  2007وحتى اآلن  ،كما يشغل منصب رئيس لجنةإدارة المخاطر.
 تقلد العديد من المناصب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام  1957حتى عام  1998من مالزمأول  ،نقيــب  ،رائــد  ،مقــدم  ،عقيد  ،عميد  ،لواء  ،فريق ثم رقي إلى رتبة فريق أول عام  ، 1998كما تولى
مســئولية العديد من اإلدارات بوزارة الداخلية في الفترة من  1974/5/22وحتى 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 للمــرور  ،رئيس مجلس إدارة نادي
الضباط  ،وكيل وزارة مساعد  ،ثم وكيل وزارة الداخلية من عام  1981وحتى 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 وتشــكيلمجلس اإلدارة األول بتاريخ  1969/1/21وذلك 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 ومسئولشئون األسهم .
 كلــف أيضا ً ســكرتير لمجلس اإلدارة بعد ســنتين من تأســيس الشــركة عام  1968واســتمر فــي ذلك حتى 2015/12/28حيث تم تعديل التسمية .
 المتابعة المتواصلة عند إنشاء المصنع إلعداد كافة المستندات المطلوبة للتشغيل ومخازن المواد وقطع الغياروصرف األسمنت .
 تفرغ كليا ً للعمل بشــركة أســمنت الكويت إعتباراً من عام  1974وتدرج بالمناصب الوظيفية بها من مساعدمدير عام للشئون المالية واإلدارية إلى مدير تنفيذي أول  ،وبتاريخ  2015/12/28تولــــــى منصب الرئيس
التنفيذي  ،وأمين سر مجلس اإلدارة وحتى اليوم.
 شــملت خبراته العمل فــــــي العديد مــــــن الشــركات حيث يرأس مجلس إدارة شــركة الشــويخ لألســمنت(كسارة الشويخ) المملوكة لشركة أسمنت الكويت بإمارة الفجيرة منذ عام  1983وحتى اليوم .
 عضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقة القابضة ممثالً عن شركة أسمنت الكويت منذ عام  2007وحتى اليوم . شــغل بالســابق عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت عمان  /مســقط  ،وعضو مجلس إدارة في شــركة النقلالبري  /الكويت لدورتين ممثالً عن شركة أسمنت الكويت .
ومن خبراته السابقة :
 موظفا ً بوزارة األشــغال العامة لمدة  20ســنة  ،منها ( )6سنوات في مخازن المواد اإلنشائية واألسمنت  ،ثمموظفا ً بقسم المشتريات لمدة ( )4سنوات  ،ثم رئيسا ً لقسم المشتريات لمدة ( )10سنوات .
 كان من ضمن مهامه ممثالً عن وزارة األشــغال في إجتماع لجنة المناقصات المركزية عند فض عطاءاتالمناقصات التي تعد من قبل قسم المشتريات .
 حائز على عدد مــن الشهادات والدورات التدريبية في  /اإلحصاء  /محاسبة  /إدارة األعمال  /إدارة المخازن /إدارة المشتريات.
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♦ إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت خالل عام . 2019
عقـــد مجلــــس إدارة شــــركة أســــمنت الكويت عــــدد ( )6إجتماعـــات خالل عــــام . 2019
ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك اإلجتماعات التي حضرها كل عضو :

إســــــــــــم العضــــــــــــــو
راشـد عبدالعزيــز الراشـد
رئيــس مجلـس اإلدارة

6

د .عبدالعزيـز راشـد الراشد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

5

باسـل سعد الراشد
عضـو مجلـس اإلدارة

3

تماضر أحمـد الحوطـي
عضـو مجلـس اإلدارة

6

جمـال يوسف البابطين •
عضـو مجلـس اإلدارة

6

خالد عبـــدالله الربيعـة
عضــو مجلـس اإلدارة

6

رشا عبدالرحمن الملحـم
عضـو مجلـس اإلدارة

6

زياد طارق المخيزيــم •
عضـو مجلس اإلدارة
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إجتماع رقم
إجتماع رقم إجتماع رقم
إجتماع رقم إجتماع رقم
عدد
إجتماع رقم
2019/4
2019/2
2019/5
2019/3
 2019/6اإلجتماعات
2019/1
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ
2019/11/13 2019/8/6 2019/5/14 2019/5/14 2019/3/19 2019/1/30

ــــــ

عبـدالله محمـد السـعـد
عضـو مجلـس اإلدارة

5

يعقـوب يوسـف الصقر
عضـو مجلس اإلدارة

4

يوسـف بـدر الخرافـي
عضـو مجلس اإلدارة

6
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التأشـــير بعالمــة ( ) يمثــــل حضـــور عضو مجلس اإلدارة اإلجتمــاع  ،والتأشـــير بعالمــــة (  ) /يمثل
عدم تعيين العضو بالمجلس .
• حضــــــــر الســيد  /جمــال يوســـــف البابطيـــــن إجتماعات مجلــس اإلدارة من رقــم  2019/1حتى رقم
 . 2019/6كمــــا تــم تعييـــــن الســيد  /زيـــــاد طــــــارق المخيزيــــــم عضــواً بمجلــــس اإلدارة بدالً من
السيد  /جمال يوسف البابطين كممثل عن الهيئة العامة لإلستثمار بموجب كتــاب مـــن الهيئـــة .
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 مرفقا ً الوثائق المرتبطة به  ،بحيث يســمح لألعضاء دراســة بنود جدول
األعمــال ،ويتــم توقيع محاضــر اإلجتماعات من الحاضرين مــن 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 .
سياسة مهام ومسئوليات مجلس إدارة الشركة  ،وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وكذلك الصالحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذيــــــة .
نصت الئحة مهام واختصاصات عمل مجلس اإلدارة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/11/15
علــى أن يتحمــل مجلس إدارة الشــــركة المســـــئولية الشــاملة عن الشــــركة  ،بما في ذلــك وضع األهداف
اإلســتراتيجية للشــركة وإســتراتيجية المخاطر ،ومعايير الحوكمة ومسئولية اإلشــراف على اإلدارة التنفيذية،
والحفــاظ علــى مصالح المســاهمين والدائنيــن والموظفين وجميع أصحــاب المصالح  ،والتأكــد من أن إدارة
الشــــركة تتــــم بشــــكل فعـــــال وضمــــن إطـــار قوانيــــن الجهات الرقابية والنظام األساســـي واللوائـــح
والسياســـات الداخليـــة للشـركة  ،وفيما يلي نبذة عــــن الواجبات العامـة لمجلــس اإلدارة :
 يتحمـــــل المجلس المســئولية النهائيـــة عــن عمليـــــات الشـــركة وســـالمة مركزهــا المالـــي  ،واستيفاءمتطلبات هيئة أسواق المال  ،وحماية مصالح المساهمين  ،وحماية حقوق األقلية  ،والدائنيـــن  ،والمستثمــرين،
والعمالء والموظفين واألطراف أصحـــاب المصالح  ،وضمان إدارة الشــركة بطريقــة حكيمة ووفقا ً للقوانين
واللوائح والسياسات واإلجراءات الداخلية المعمول بها .
 ضمــــان مراجعــــة المعامــــات مـــع األطـــراف ذات العالقـــــة والتأكـــــد مــــن صحـــــة وســــــامةهـــذه المعامـــالت .
 إعتمـــــاد األهـــــــداف واإلســـــتراتيجيات والخطــــط والسياســات الهامــــة للشــركة  ،والتـي تتضمــن ،كحد أدنى :
• إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
• اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الموجــودات والتصـرف بهـا .
• التأكـــد مـــن إلتـزام الشـركة بالسياسـات واإلجـــراءات التـي تضمـن إلتزام الشــــركة باألنظمـة واللوائــح
الداخليـة المعمــول بهــا .
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• ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها  ،وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح
والشفافية المعمول بها.
• تشـــكيل اللجـــان المتخصصة وفقـــا ً لميثـــاق يوضـح مـــدة اللجنـــة وصالحياتهــا والمســـئوليات ورقابـة
المجلــس عليهــا .
• التأكد من أن الهيكــــل التنظيمـــي للشـــركة يتســـم بالشفافية والوضوح  ،بما يتيح عمليـــة 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 أيضا ً الموضوعات التي يحتفظ بصالحية اتخـــاذ القـــرار بشأنها .
• المراقبـة واإلشـراف علـى أداء اإلدارة التنفيذية  ،والتأكـد مــن أنهـــم يقومـــون باألدوار الموكلــة لهــم .
كما إعتمد مجلس اإلدارة السياسات واإلجراءات المنظمة لعمل اإلدارة التنفيذية  ،وفيما يلي نبذة عن الواجبات
العامة لإلدارة التنفيذية :
 إدارة أعمــال الشــركة وتقديــم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتماشــى مع أهداف الشــركة اإلســتراتيجيةوالسياســات المقــررة من مجلــس اإلدارة وأحــكام القانون وأحكام التشــريعات األخــرى ذات العالقة بأعمال
الشركة وأنشطتها .
 تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها واإلجراءات المتخذة في إدارةالمخاطر ونظام الرقابة الداخلية  ،ليتمكن مجلس اإلدارة من مراجعة األهداف والخطط والسياسات الموضوعة
ومسائلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها .
 تزويـد مجلس اإلدارة بالتوصيـــات الخاصة بأيــــة مقترحات تـراها ضروريـــة تتعلـــق بأعمـال الشـركة . تزويــد الهيئــات الرقابية بأي معلومات وبيانــات ووثائق مطلوبة وفقا ً ألحكام القانــون واألنظمة والتعليماتوالقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
إنجــازات مجلــس إدارة الشركة خـــــالل عـــام . 2019
حـــرص مجلـــس إدارة شركة أسـمنت الكويـــت علـى متابعـة تنفيـذ الخطــط واألهــــداف اإلســتراتيجية التي
وضعهــــا المجلس  ،والتواصــــل الدائم مــع اإلدارة التنفيذيــة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهداف  ،واإللتــزام
بالتعليمــــات الرقابيــة لهيئــــة أســـواق المـــال  ،والتجـــاوب الكامل لمتطلبــــات قواعــد حوكمـة الشـركات
والتقيـــد بهـــا  ،وجعـل مـن هـذا المنهـج إســتراتيجية عمــل لـه داخـــل الشــركة  .ومــن أبـــرز اإلنجــازات
التــي قـــام بهــا مجلــس اإلدارة خــالل عـــــام : 2019
 – 1إعتمــاد مجلــس اإلدارة شــراء معــدات مســتخدمة لتقطيــع اإلطــارات المســتهلكة وحرقهــا فــي أفران
إنتاج الكلنكر.
 – 2متابعة ســــير عمــــل الشــــركة مع اإلدارة التنفيذيـــة  ،ومناقشــة كافة المواضيع التـــي تتعلق بأعمال
الشركة الماليــة واإلداريـة والفنيــة ومــدى تأثيــرها علــى العمــل واإلنتــاج بعد مراجعة الدراسة المقدمة من
اإلدارة التنفيذية .
 – 3إعادة تشــــكيل اللجــان الثالثـــة المنبثـقــة عــن مجلـــس اإلدارة للـــدورة الحاليـــة ()2021 – 2019
ومراجعــة محاضــــر جلســـات هـــذه اللجـــان لعــــام . 2019
 – 4مراجعــة واعتمــاد نتائج أعمــال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشــأن البيانــات المالية المرحلية
والسنوية للشركة .
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 – 5اإلطــاع علــى تقرير تقييــم الجودة الخارجي لوحدة التدقيــق الداخلي وفقا ً لمتطلبات هيئة أســواق المال
والمقدم من مكتب إستشارات خارجي مستقل .
 – 6إعتماد التقارير السنوية متضمن تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .
 – 7الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين السادة  BDO /النصف وشركاه والسادة  /مكتب
الصالحية لتدقيق الحسابات .
 – 8مراجعة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشــيحات والمكافآت  ،متضمنة عملية التقييم السنوي
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
لجان مجلس اإلدارة :
بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم  2019/3/1277تاريــخ  ، 2019/5/14تــم تشــكيل ثالثـــة لجـــان
متخصصـــة منبثقـة عـــن مجلـس اإلدارة لمـدة ثـالث ســـنوات تنتهـي بنهايـــة الدورة الحالية لمجلس االدارة
( ، )2021 – 2019وتتمثل هذه اللجان في :
 - 1لجنة التدقيــق :
عقدت لجنة التدقيق عدد ( )4إجتماعات خالل عام  2019ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه
اإلجتماعات :
إســـــم العضـو

الصفــــــة

الفئـــــــــــــة

يعقـوب يوسـف الصقــر

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

د.عبدالعزيز راشد الراشد

عضو

غير تنفيذي

يوســـف بـــدر الخرافـــي

عضو

غير تنفيذي-مستقل

رشــا عبدالرحمن الملحـــم

عضو

غير تنفيذي

التأشير بعالمة (

األول
2019/3/19

الثانــــي
2019/5/14

الثالـــث
2019/8/5

الرابــــــع
2019/11/12

) يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع .

مهـــــام اللجنـــــة :
تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مســاندة ودعم مجلس اإلدارة في مســئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما
يتعلق بســامة ونزاهة البيانات المالية  ،واإلشــراف ومراجعة الحســابات والبيانات المالية للشــركة والرقابة
الداخلية  ،وتطبيق سياسة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من إستقاللية ونزاهة مراقـب الحسـابات
الخارجـــي  ،وكفـــاءة أنظمـة الرقابـة الداخليـة ومـــدى فعاليتهـا وفـق معايير التدقيق المعتمدة من خالل أعمال
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التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشــركة  ،كما يتم التأكد من مدى إلتزام الشــركة بقواعد الســلوك
المهني  ،وضمان تطبيـــق القوانيـــن والسياسات والنظـــم والتعليمـــات ذات العالقـــة والموافقـــة عليهـا وفقـا ً
للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة في هذا المجال.
انجازات لجنة التدقيق خالل عام : 2019
ً
 )1مناقشة وإعتماد التقاريـــر المقدمة مـــن مديـــر وحـدة التدقيـق الداخلـي وفقـا لخطـــة التدقيـــق المعتمـدة
لعـام . 2019
 )2مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية  ،وتقديم الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة .
 )3اإلجتمـــاع بشـــكل دوري مـع مراقـب الحسـابات الخارجـــي  ،ومناقشـة أيـة معلقـات ومالحظـات نشـأت
خالل مرحلــة التدقيـــق .
 )4إعـــداد وإعتمـــاد تقريـر لجنـة التدقيـق تمهيـداً لعرضـه علـى مســـاهمي الشـركة خــالل انعقـاد الجمعيـة
العموميـة العامـة للمســاهمين .
 )5مناقشــة التقرير المقدم من مكتب اإلستشــارات المســتقل والخاص بتقييم الجودة الخارجية لوحدة التدقيق
الداخلي وفقا ً لمتطلبات هيئة أسواق المال .
 )6التأكد من اســتقاللية وحدة التدقيق الداخلي وأن كافة أنشــطة التدقيق الداخلي كانت في مأمن من أي تدخل
في تحديد نطاق التدقيق أو إنجاز أعمال التدقيق أو اإلبالغ عن النتائج الخاصه بأعمال التدقيق للجنة .
 )7مناقشة المستجدات على التقارير المقدمة مسبقا ً للتأكد من إلتزام كافة اإلدارات بالتوصيات المعتمدة .
 )8التوصيـة لمجلـــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقــب الحســـابات .
 )9إعتماد خطة التدقيق لعام  2020المقدمة من قبل مدير وحدة التدقيق الداخلي .
 - 2لجنـــــة إدارة المخاطــــر :

عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد ( )4إجتماعات خالل عام  2019ويوضح الجدول التالي تشكيل
اللجنة وتفاصيل هذه اإلجتماعات :
إســـــم العضـو

الصفــــــة

الفئـــــــــــــة

يوســف بــدر الخرافــي

رئيس اللجنة

غير تنفيذي-مستقل

باســـل سعــــد الراشـــــد

عضو

غير تنفيذي

جمال يوسف البابطين •

عضو

غير تنفيذي

خالـد عبدالله الربيعـــة

عضو

غير تنفيذي

األول
2019/3/18

التأشــير بعالمة ( ) يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع.
والتأشـــير بعالمــــة (  ) /يمثل عدم تعيين العضو بالمجلس .
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الثانــــي
2019/8/6

الثالـــث
2019/11/13

الرابــــــع
2019/12/11
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• تــم إنهــاء عضويــة الســيد  /جمال يوســف البابطيــن بتاريــخ  2019/11/13بنــا ًء على كتاب مــن الهيئة
العامة لإلستثمار .
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 تفاديا ً ألية خســائر قد
تتعرض لها وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة .
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 إستمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي .
أهــم إنجـازات لجنـة إدارة المخاطـر خـالل عـام : 2019
 )1مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب اإلستشاري .
 )2اإلجتماع بشكل دوري مع المكتب اإلستشاري ومناقشة أية معلقات ومالحظات .
 )3اإلشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر .
 - 3لجنـــــة الترشيحات والمكافآت :
عقدت لجنة الترشــيحات والمكافآت عدد ( )2إجتماع خالل عام  2019ويوضح الجدول التالي تشــكيل اللجنة
وتفاصيل اإلجتماع :

الصفــــــة

الفئـــــــــــــة

إســـــم العضـو
راشــد عبدالعزيـــز الراشـد

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

تماضـــر أحمـد الحوطـي

عضو

غير تنفيذي

عبـــدالله محمــد السـعــد

عضو

غير تنفيذي

يوســف بـــدر الخرافــي

عضو

غير تنفيذي  -مستقل

األول
2019/3/19

الثانــــي
2019/11/13

التأشــير بعالمة ( ) يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع.
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مهـــــام اللجنــــة :
تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسئولياته تجاه الترشيحات والمكافــــــآت الخاصـــــة
بأعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي  ،ومراجعـــــة إطـــــار وخطـــة المكافآت السارية بالشركة  ،وإعداد
تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحـــــة ألعضـــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة ســواء
كانــــت رواتــــب أو منافـــــع أو مزايــــا أو حوافــز  ،كمــا تتولــــى مســئولية التأكـد مــــن عـدم إنتفاء صفة
اإلســتقاللية عــن عضو مجلس اإلدارة المســتقل  ،باإلضافة إلى اإلشــراف على تقييم أعضــاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيـــــة .
أهم انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام : 2019
 )1إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين
ورفع التقرير لمجلس اإلدارة لإلعتماد .
 )2اإلشراف على إجــراء عمليـة التقييـم السـنوي ألعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة.
 )3المراجعة والتأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية لعضو مجلس اإلدارة المستقل .
اإلطار العام لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
تــــم إعـــــداد آلية واضحة وشـاملة إلجــــراء عمليــة التقييـــم الســـنوي ألعضــــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــــة تقــــوم على أســس موضوعيــة تقيــس األداء بشـــكل عـــام وحيــادي وموضوعــي  ،يتـم التقييــم
مـن خالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .
آليـة حصـول أعضاء مجلـس اإلدارة علـى المعلومـات والبيانـــات بشــكل دقيـــق وفـــي الوقـت المناســب .
وفــــرت الشـــركة اآلليـــات واألدوات التـي تمكـــن أعضـاء مجلس اإلدارة مـــن الحصول على المعلومـات
والبيانـات المطلوبـة فـي الوقـت المناسـب  ،وذلـك عبـر تطويـر بيئـة تكنولوجيـا المعلومـات داخــل الشــركة،
وخلـــق قنـــوات إتصـــال مباشــرة بيــن أميــــن ســـر مجلـــس اإلدارة وأعضاء المجلس ،وتوفيـــر التقاريـر
الخاصـــة باإلجتماعـــات والتي تتمتـــع بدرجـة كبيـرة مـن الجـودة والدقـة وذلـك قبـــل وقـت كافـي لمناقشـتها
واتخـاذ القــرارات بشأنها.
تقريـــر المكافـــآت الممنوحــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــــة .
 سياسة المكافآت والحوافز .إن سياســـــة المكافـــآت المتبعـــة بالشركة تتماشى مع األهداف اإلســتراتيجية المحددة والتي تهدف إلى جذب
واإلحتفــــــاظ وتحفيـــز كافـــة العامليـــــن لديها خاصة ذوي الكفـــاءة العلميــة والمهنية والمهارات والمعرفة
بما ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المســـتمرة  ،اخذاً في االعتبار كافة القوانين ذي الصلة .
تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في اطار تلك السياسة ووفقــــــا ً لمعدالت األداء والتقييم السنوي المعمول به
 ،حيث توصي بالمكافآت لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية آخذه في االعتبار نجاح الشــركة في تحقيق
أهدافها وبما يتماشى مع قانــــون الشــــركات مـــادة رقــــم ( )198والمـــــادة رقم ( )29من النظام األساسي
لشــــــركة أســمنت الكويت  ،ويقع على عاتق مجلس االدارة مســؤولية اتخاذ القرارات النهائية في اعتماد تلك
المكافآت والحوافز.
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن الســنة المالية المنتهية في  2019/12/31مبلغ ال شــيء
دينار كويتي عـــن عضويتهـــم بمجلـــس اإلدارة ومبلغ  179,000دينار كويتي عن عضويتهم فــــي اللجان
المنبثقـة عـن مجلس اإلدارة.
 مكافـــآت اإلدارة التنفيذيـــة والمديـــر المالــــي .يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي :

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

 1إبريل 2020

لجنة الترشيحات والمكافآت
شــركـة أسـمـنت الكــويــت

التعهـدات الكتابية مــن قبـل كـل مـن مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بسـالمة ونزاهـة التقاريـر المالية المعــدة .
تماشيا ً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت اإلدارة التنفيذية بتقديم إقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس اإلدارة
عن عرض البيانات والتقارير المالية الســنوية للشركة وصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها
ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة  ،وتعد وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .
وبدوره قام مجلس اإلدارة بعد مناقشة وإعتماد البيانات المالية بتقديم إقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين
حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة .
اســتقاللية وحياديــة مراقــب الحســابات الخارجـــي .
وافقــت الجمعية العامة العادية للشــركة والمنعقــدة بتاريخ  2019/4/23على إعادة تعيين مراقب الحســابات
الخارجي مكتب النصف وشركاه ( )BDOومراقب الحسابات الخارجي مكتب الصالحية ()Prime Global
لعام  ، 2019وكل منهما من مراقبي الحســابات المقيدين والمعتمدين في الســجل الخاص لدى هيئة أســواق
المال ،ويتمتع كل منهما باإلستقاللية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .
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وحــدة التدقيق الداخلي .
وحدة التدقيق الداخلي تتمتع باإلستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق  ،تـقـــوم وحدة التدقيق الداخلي بتقديم
تأكيدات وخدمات إستشــارية بهدف إضافة قيمة للشــركة وتحسين عملياتها كما تساعد وحدة التدقيق في تحقيق
أهداف الشــركة من خالل إتباع أســلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر
والرقابة  ،كما تم تعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي بتاريخ . 2016/6/20
وحــدة إدارة المخاطـــــــر .
إنطالقا ً من حرص الشركة على اإللتزام بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال  ،أتخـــذ مجلـــس اإلدارة
قــــــراره رقــــــم  2018/6/1264بالموافقـــة علـــى أن تكـــون تبعيـــة وحــــدة إدارة المخاطـــر بشـــكل
مباشـــر إلـــى لجنـــة إدارة المخاطـــر  ،بموجـــب القـــرار رقـــم ( )124لسنة  2018الصـــادر عن هيئة
أسواق المال  ،كما تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطـــر بتاريــــخ . 2016/6/20
أنظمـة الضبـط والرقابــة الداخليـــة .
* تعتمـــــد الشــــــركة علـــى مجموعـــــة مـــن أنظمـــة الضبـــــط والقواعـــد الرقابيـــــة التي تغطي جميع
أنشــطة الشــركة وإداراتها  ،وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على ســامة المركز المالي للشركة ودقة
بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب  ،ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة
( )Four Eyes Principlesوتشـــــمل التحديـــد الســـليم للســــــلطات والمســـئوليات  ،الفصـــل التــــام
فـــي المهـــام وعــــدم تعــــارض المصالـــح  ،الفحـــص والرقابـــة المزدوجـــة .
* تتولى لجنة التدقيق بالشــركة مراجعة أعمال وحدة التدقيق الداخلي بالشــركة  ،ومناقشــة تقاريرها للتأكد من
سالمة وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
* تلتـــزم الشـــركة بمتطلبــــات حوكمـــة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة ( ، )9 – 6وتم تكليف مكتب
إستشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ( )ICRللشركة .
دليل السلوك المهني والقيم األخالقية .
تطبق الشركة النظام المعّد 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 ،وحرصا ً من
المجلس قام بتطبيق أعلى المعايير والقيم التي تضفي على الشركة ككل واإلدارة التنفيذية والموظفين اآلخرين
بالنزاهة  ،و ُتبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة  ،والمعايير األخالقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب
المصالح في تنفيذ أعمال الشركة  ،ويتولـــــــى مجلس اإلدارة مهمـــة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمـــــــل
للمصالح قد تواجه الشركة بمــا فـــي 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 ضمـن إطـار عمـــل الشفافية  .وتضمــن الشـركة تطبيـق ممارسات وإجراءات متكاملة لإلفصاح
عن المعلومات الجوهرية  ،وإمكانية حصول العموم على المعلومات المعلنة بصورة فورية ودقيقة .
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سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
قامت الشركة بإعداد سجل إلفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،ويتم تحديث هذا السجل بشكل
فوري في حال حدوث أي عملية افصاح من قبل أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية  ،ويحق لمساهمي الشركة
اإلطالع على السجل خالل ساعات العمل الرسمية دون أي رسوم .
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 خالل عام  2019بتطوير الموقع اإللكتروني للشــركة تماشيا ً مع متطلبات هيئة أسواق المال ،
وخصصــت جزءاً في الموقع اإللكتروني خاص بحوكمة الشــركات  ،كما تم إدراج كافة المعلومات والبيانات
والتقاريــر الماليــة واإلفصاحات وغيرها على الموقع اإللكتروني للشــركة  ،يتم تحديــث تلك المعلومات فور
توفرها لدى الشركة .
الحقوق العامة للمساهمين والحد من حاالت تعارض المصالح .
تـــــم إعتمـــــــاد سياســة عالقــات وحقــوق أصحاب المصالــح والمســاهمين من مجلــس اإلدارة بتاريـــــخ
 ، 2016/11/15حيث نص الدليل أن جميع مســاهمي الشــركة يتمتعون بحقوق عامة وواضحة تشــمل على
سبيل المثال ال الحصر اآلتي :
* التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها أو تحويلها .
* الحق في المراجعة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام األساسي 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 وإنتخابهم .
* الحق في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص .
* الحـــــق فـــــــــي إستـــــالم توزيعـــــات األربـــــاح والمشــــــاركة والتصويـــــت فـــــي إجتماعــــــات
الجمعيــــة العموميـــة .
* حقــوق المســاهمين فــي أن يتم معاملتهم على أســاس المســاواة ومنحهم الفرصة لتصحيح أي ســوء تعامل
مع حقوقهم .
* الحق في طلب الوقت الكافي قبل إنعقاد الجمعية العامة  ،والحصول على جميع المعلومات المرتبطة بجدول
اإلجتماع  ،وباألخص تقارير مجلس اإلدارة والمدقق والبيانات المالية .
* الحــق للمســاهمين الذين يملكون  %5وما فوقها من رأس مال الشــركة في إضافــة 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 وفقا ً 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 تماشيا ً 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 إجتماعات 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 وفقا ً 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 إنتهاكات لحقوقهم .
* الحق في الحصول على معلومات الشركة ذات الصلة التي تكون ضرورية لألطراف أصحاب المصالح .
* إخطـــار األطــــراف أصحاب المصالــح بــشأن برنامج اإلبالغ عن المخالفات لدى الشركة وينبغي أن تقدم
لهم الحماية الكافية وفقا ً لمتطلبات سياسة اإلبالغ عن المخالفات .
برامـــج ودورات التدريـــب.
تكفل شــركة أســمنت الكويت لجميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الدورات التدريبية الالزمة لزيادة
المهارات والمعرفة والكفاءة في العمل  ،وخــالل عام  2019تـــم تنظيـــم برنامج تدريبـــي لكافـــة أعضـــاء
مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن إدارة المخاطر وفقــــــا ً لمتطلبـــات هيئـــــة أســـواق المـــال  ،وفـــي
ختــــام البرنامــــج حصل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل ُمعّد
ومقدم البرنامج . Humanfocus
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القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة .
إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ  2016/11/15قواعد 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 إستخدام اإلطارات المستعملة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر .
فــي إطـــار ســـعي شـركة أســـمنت الكويـــت منـــذ ســـنوات على اإلستفادة من إستخدام اإلطارات المستهلكة
لتقطيعها لتســتخدم كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر  ،حصلت الشــركة خالل  2019على موافقة
الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على تقطيع وحرق اإلطارات المستهلكة .
وســعيا ً من شــركة أســمنت الكويت في الحفاظ على التنمية المســتدامة لمصانعها بما لديها من أفران للحرق،
وإمكانيــة إســتخدام هذه األفران فــي حرق نفايــات البلدية الصلبة وللمنافــع العديدة التي ســتعود على الوطن
والمجتمع من تحقيق هذا الهدف .
حيث تسعى الشركة أن تكون واحدة من المؤسسات والشركات الصناعية الصديقة للبيئة  ،وتظل رؤية الشركة
في مسئولياتها اإلجتماعية هي إستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير الصناعة المحلية لمادة األسمنت وتوفيرها
للســوق المحلي بكافة أنواعها وبين المحافظة على بيئة ســليمة والعناية بســامة المحيط ،والعمل على ضمان
التنمية المستدامة لصناعة األسمنت  ،تماشيا ً مع اإلتجاه الوطني لدولة الكويت .
عالمــة الجـــودة وشـــهادة  ISO 9001:2015لضبـــط الجـــودة .
تعتبر شــركة أســمنت الكويت هي الشــركة الوطنية الوحيدة المنفردة بتصنيع منتج األســمنت بالكامل في دولة
الكويت  ،حيث تأخذ على عاتقها تلبية إحتياجات كافـــــــة المواطنيـــــن والمشاريع الحكومية وغيرها  ،وفي
سبيل ذلك قامت الشركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءة وجودة عالمية .
ولتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياسية لضبط الجودة تعمل الشركة على تجديد عالمة الجودة الصادرة
من الهيئة العامة للصناعة على منتجاتها من األســمنت  ،كما يتم تحديث شــهادة  ISO 9001:2015لضبط
الجودة التي حصلت عليها عام  2012من قبل إحدى المؤسســات المســتقلة وهي مؤسســة  DNV-GLالتي
تجــري زيارات ميدانية لمتابعــة وإختبار آليات العمل واإلطالع على البنية التحتيــة والعمليات التقنية  ،وتتبع
الشــركة إجــراءات صارمة فــي تطبيق كل المعايير العالميــة في ما يخص مجاالت عملياتهــا  ،وأنها مطابقة
للمعاييــر المعتمــدة عالميــا ً  ،معتمدة بذلك على إســتخدام أحدث الوســائل التكنولوجية وأفضــل وأجود أنواع
الخامات من المواد األولية الالزمة لصناعة األســمنت  ،وتأســيس ثقافة خاصة من شــأنها أن تساهم في وضع
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منظومة العمل المناســبة  ،وتطويرها بالشــكل الذي يتواءم مع إســتراتيجية الشــركة على المستوى البيئي من
خالل إعطاء أهمية خاصة في عملياتها التشغيلية  ،مما ميز منتجاتنا من األسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات
المواصفات ومنحها بإســتحقاق التميـــــز والريــــــادة على مدى الخمســين عاما ً الماضية تحت شعار(الجودة
تعني  ....سميت كويتي)  ،وإعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة األشغال العامة لمنتجاتها من األسمنت
كمنتج وطني .
وحرصا ً من الشركة على تلبية إحتياجات السوق المحلي من كافة أنواع األسمنت  ،حصلت بتاريخ 2018/12/6
على شــهادة الجودة المعتمدة من المعهد األمريكي للبترول ( ، )APIمما يتيح لها إنتاج أســمنت آبار البترول
( )Oil Well Cementذو المواصفــات الخاصــة ،إلســتخدامه في حقول النفــط والخدمات البترولية ليكون
هذا النوع من األســمنت إضافة جديدة لمجموعة منتجات شــركة أسمنت الكويت  .ويأتي ذلك تمشيا ً مع أهداف
الشــركة في تنمية وتطوير صناعة األســمنت في الكويت  ،وطرح الجديد والمميز للسوق الكويتي من منتجات
األسمنت ذات الجودة العالية  .وقد أطلقت الشركة حملة إعالنية وترويجية في الصحف المحلية واألجنبية وفي
مواقع التواصل اإلجتماعي عن هذا المنتج  ،وإســتعدادها لتوريد أســمنت آبار البترول للشــركات المتخصصة
التي تستخدم هذا النوع من األسمنت في المشاريع القائمين على تنفيذها .

شعار عالمة الجودة

شعار ISO 9001:2015
تدريــب الكـــوادر الوطنيـــة .
تلبيــة لطلــب الصندوق الكويتــي للتنمية اإلقتصادية تنفيذ برنامــج تدريبي ميداني ألحد المهندســين الخريجين
العاملين لديه بمصنع أســمنت الكويت بمنطقة الشــعيبة الصناعية خالل عام  ، 2019وإختياره شــركة أسمنت
الكويت كأحد النماذج المختارة في القطاع الصناعي لما تقوم به من دور هام في خدمة اإلقتصـــاد الوطنــــي
بتوفير ســلعة األســــمنت اإلســــتراتيجية بالبــــالد  ،وإنطالقـــــا ً من مســــئولية الشــــركة اإلجتماعية تجاه
أبناء الوطن األعزاء .
تـــم التنســـــيق المباشـــر بيـــن الشـــركة والصنـــــدوق الكويتـــي بشـــــأن البرنامج التدريبي الميداني المُعد
مســـبقا ً للتدريب في مواقــع العمل المختلفة داخل مصنع األسمنت بما يتوافـــق مع تخصصــه العلـمي .
تنفيذ برامج تدريبية للعمالة الوطنية في الشركة .
تسعى شركة أسمنت الكويت إلى الرقي بمستوى أداء العاملين الكويتيين لديها وتطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم
الوظيفيــة والمعرفيــة لزيادة إنتمائهم وتحفيزهــم على العمل  ،وذلك من خالل برامــج ودورات تالئم حاجات
العمل لديها  ،إيمانا ً منها بأهمية العنصر الكويتي ومشاركته الفعالة في بناء الوطن العزيز  .حيث قامت الشركة
بالتنســيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتدريب عدد من الموظفين الكويتيين القائمين على رأس أعمالهــــــم
باإلدارة العامــــــة للشركة  ،وذلك ضمن برامج تدريبية متميزة عقدت بمكاتب الشركة فــــــي مبنــــى بيــــت
األســـمنت  ،البرنامــــج األول  :تحـــت عنــــوان «المنظومـــة المتكاملـــــة لخدمــــة العمــــالء والتميـــــز
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فـــي جـــودة الخدمـــة ومهارات التعامل مــع العمالء والمراجعين وفــق منهاج الجــودة»  .والبرنامج الثاني :
«المحاســــبة لغير المحسـابين» .
وستســتمر شــركة أسمنت الكويت بإتباع هذا النهج بشكل دوري بما ينعكس إيجابا ً على تحسين األداء والجودة
في العمل  ،ولما يعود بالخير على الشركة والمساهمين .
تجربة عملية إخالء وهمي في المبنى الرئيسي لإلدارة العامة «بيت األسمنت» .
إنطالقا ً من حرص شركة أسمنت الكويت وإهتمامها في اإللتزام بالمسئولية اإلجتماعية لديها بإعتبار ذلك إحدى
الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها  ،نفذت الشركة بنهاية شهر أكتوبر  2019وبالتنسيق مع وزارة
الداخلية وحضور المسئولين في اإلدارة العامة للدفاع المدني تجربة عملية إخالء وهمي ناجحة لجميع العاملين
لديها وللمســتأجرين في المبنى  ،وكانت اإلســتجابة الفورية من جميع الموجودين في المبنى لمعطيات التجربة
والتعامــل معهــا وفق اإلشــتراطات المطلوبة  ،حيث جاءت نتيجة التقييم من قبــل اإلدارة العامة للدفاع المدني
بدرجــــة «ممتاز».

صورة جماعية على هامش عملية اإلخالء الناجحة
في “بيت االسمنت”

وتؤكد شركة أسمنت الكويت أن تجربة اإلخالء الوهمي تأتي من واجبها ومسئولياتها تجاه موظفيها والمستأجرين
ورواد مبنى بيت األســمنت  ،وحرصا ً منها على رفع مســتوى الوعي الوقائي في إجراءات األمن والســامة
لجميع الموجودين في المبنى وكيفية التعامل مع حاالت الطوارئ في حال حدوثها .
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محطة تعبئة وبيع األسمنت السائب
ّ
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اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2019

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  31ديسمبر  ، 2019وانه تم اعدادها وفقا ً
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 .
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منظر جانبي لمبني التسخين األولي لخط إنتاج الكلنكر
األول والثاني في مصنع االسمنت
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