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كلمة مجلس إالدارة
ض
ين
ح�ات السادة
المساهم� الكرام ،،،
بدايــة يــر ن� أ
بالصالــة عــن نفــ� ونيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة ش
ال�كــة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت “المعامــل” أن نضــع
ّي
ي
ف
ض
ن
ش
امامكــم تقريــر ال�كــة الســنوي لنبـ يـ� لح�اتكــم مــن خاللــه أبــرز مــا تــم إنجــازه وتحقيقــه خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ي� 2020/12/31م،
ف
ال�كــة الـ ت
يوضــح جميــع النتائــج الماليــة ألعمــال ش
و� مقدمتهــا جائحــة فـ يـروس “كورونــا”
والــذي ّ
ـ� واجهتهــا الكثـ يـر مــن التحديــات والصعــاب ي
ي
ف
ض
ت
ت
ت
ش
ـ� مازالــت آثارهــا ماثلــة للعيــان حــى وقتنــا الحــا� ،حيــث اســتطاعت ال�كــة الصمــود ي� وجههــا
ومــا رافقهــا مــن إج ـراءات اح�ازيــة والـ ي
ن
ت
ز
ن
ـا� العاملـ يـ� فيهــا وال�امهــم بالتعليمــات والحــرص عــى بــذل المزيــد
بفضــل اللــه تعــاىل وبفضــل توجيهــات ومتابعــة مجلــس أ إالدارة وتفـ ي
بشــكل مضاعــف لتحقيــق أفضــل النتائــج والوصــول إىل الهــداف الموضوعــة وفقـاً لمــا هــو مخطــط لهــا.
الســادة الحضــور ،إن ش�كتنــا “المعامــل” مســتمرة باتبــاع سياســتها الثابتــة والقائمــة عــى العمــل وفــق خطــط مبنيــة عــى أســس ســليمة
ـال وضمــان حقــوق
بعيــداً عــن المخاطــرة أو الدخــول بمشــاريع وأعمــال تحمــل أوجــه المجازفــة أو التحــدي ،وذلــك للحفــاظ عــى مركزهــا المـ أ ي
ـاهم� تأكيــداً لثقتهــم الغاليــة الـ ت
المسـ ي ن
ـ� منحوهــا لمجلــس إالدارة ولدعمهــم الكبـ يـر الــذي يشــكل دافعـاً للعمــل وتحقيــق الهــداف الموضوعة
ي
ف
ف
و� معظــم المجــاالت قــد كان ربــح
والنجــاح المأمــول ،ال ســيما ونحــن نشــهد الكثـ يـر مــن التحديــات ي� ســوق العمــل محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً ي
القضيــة المقامــة ضــد الهيئــة العامــة لالســكان يعتـ بـر مــن اكـ بـر انجــازات ش
ال�كــة لهــذا العــام و الــذي تــم بتوفيــق مــن اللــه و مثابــرة الجهــاز
االداري القائــم عليهــا و الـ تـ� انعكســت عــى نتائجهــا الماليــة وقــد ســبق ش
لل�كــة ان قامــت باالفصــاح عنــه .
ي

إاليرادات:

ت
الــ� تشــهدها الكويــت والمنطقــة والعالــم بســبب آثــار أزمــة “كورونــا” ،إال أن
إخوتنــا الكــرام ،رغــم الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية ف ي
“المعامــل” قــد اســتطاعت إثبــات جدارتهــا ومكانتهــا الراســخة ي� الســوق خــال ســنة  ،2020مــن خــال الحفــاظ عــى وتـ يـرة عملهــا وعــى جــودة
الخدمــات الـ تـ� تقدمهــا لعمالئهــا فتمكنــت مــن تحقيــق عوائــد ممـ ي ز
ـ�ة لمســاهميها عــى المــدى الطويــل ،وإن كنــا نطمــح لتحقيــق أفضــل مــن
ي
ذلــك ألننــا نســتطيع بمــا نمتلكــه مــن إمكانــات وخـ بـرات وهــذا مــا نأمــل بتحقيقــه مســتقبال ً إن شــاء اللــه تعــاىل.
ت
ال� تم تحقيقها:
ونقدم إليكم النتائج المالية ي
ت
ت
كوي� للعام .2019
كوي� للعام ي
 تحقيق يالمال  ،2020مقارنة بمبلغ  74.1مليون دينار ي
إجمال ايرادات بلغت قيمتها  52.7مليون دينار ي
ف
ت
ت
كوي� للعام .2019
كوي� للعام  ،2020مقارنة بمبلغ  4.9مليون
صا� أرباح بلغت قيمتها  6مليون دينار
 تحقيق يدينار ي
ي
 بلغت ربحية السهم  (56.46فلس للسهم) ف ي� العام  ،2020مقارنة بمبلغ ( 46.67فلس للسهم) ف ي� العام .2019كذلــك تــم االطــاع عــى جميــع البيانــات الماليــة والتقاريــر المتعلقــة بأنشــطة ش
ال�كــة ،حيــث تمــت مناقشــتها خــال اجتمــاع مجلــس إالدارة
المنعقــد بتاريــخ  ، 2021/03/21ويتعهــد المجلــس بســامة ونزاهــة تلــك البيانــات والتقاريــر المقدمــة.

أنشطة ش
ال�كة خالل 2020م

الســادة الحضــور أ
ال�كــة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت “المعامــل” بفضــل جهــود وكفــاءة العاملـ ي ن
العـزاء ،لقــد تمكنــت ش
ـ� فيهــا وحــرص
مجلــس الدارة مــن إنجــاز وتحقيــق نســب أ
العمــال المخطــط لهــا ف ي� معظــم المشــاريع الموكلــة إليهــا وبأفضــل صــورة ممكنــة وفقـاً للـ شـروط
إ
ف
ش
والمواصفــات المطلوبــة ي� العقــود ،وأبــرز تلــك الم�وعــات:
ـ� الوفــرة ومينــاء الــزور بجميــع مراحلــه أ
 -1إالنتهــاء مــن أعمــال مـ شـروع هـــ ط 237/الطريــق الواصــل بـ ي ن
الوىل والثانيــة والثالثــة والرابعــة وقــد
تــم تســليمها للهيئــة العامــة للطــرق والنقــل الـ بـري وافتتاحهــا إلســتعمال الجمهــور.
 -2كمــا تــم إالنتهــاء مــن أعمــال مـ شـروع هـــ ط 225/الطريــق المســتحدث مــن طريــق ســعد العبــد اللــه إىل بوابــة بحيــث .وتــم تســليمه للجهــات
ف
ـبتم� وافتتاحــه للجمهور.
المختصــة ي� شــهر سـ ب
 -3كمــا تــم ترســية ممارســة هـــ ط/ص 403 /بقيمــة  15,000,000دك وتوقيــع العقــد وبــدء أ
العمــال ف ي� 2020/3/1وقــد تــم إنجــاز أك ـرث مــن  %70مــن
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أعمالــه وكذلــك قــد تــم تكليفنــا ف ي� عقــد صيانــه صحيــه بقيمــة  1,000,000دك ف ي� بدايــة ســنة  2020وزيادتــه إىل  1,250,000دك وقــد تــم إنجــازه بالكامــل.
أ
ف
ف
 -4كمــا وقعــت ش
ـبتم� وهــي تجــري عــى قــدم وســاق.
ال�كــة عقــد توســعة مبـ نـى المركــز العلمــي ي� شــهر يوليــو وبــدأت العمــال ي� منتصــف شــهر سـ ب
الســفلت الســطحية ف� مدينــة صبــاح أ
ال�كــة عقــد مــع الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية لنجــاز طبقــة أ
 -5كمــا وقعــت ش
الحمــد وقــد بــدأت
إ
ي
أ
ف
ـم� .2020
العمــال ي� شــهر ديسـ ب
 -6كما شاركت ش
ال�كة ف ي� العديد من المناقصات الحكومية والخاصة وقدمت أسعار تنافسية نأمل ترسية بعضها ف ي� سنة .2021
أ
ونعـ ُـد باســتمرار العمــل وبــذل الجهــود لتنفيــذ تلــك العمــال واالنتهــاء منهــا وفــق المراحــل الزمنيــة الموضوعــة ومــن دون أي تأخـ يـر ،لتبقــى
ش
ش
وم�فــة للجميــع.
الثقــة بال�كــة راســخة ومتجــذرة وســمعتها ناصعــة ّ

حوكمة ش
ال�كات:

ولرشــادات وتعليمــات هيئــة أســواق المــال شو�كــة بورصــة الكويــت ،وتأكيــداً اللـ ت ز
ـ�ام “المعامــل”
حضورنــا الكـرام  ،تطبيقــا لثقافــة “الحوكمــة” إ
بالشــفافية والمصداقيــة مــع المسـ ي ن
ـاهم� والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح ،فقــد وضعــت ش
ال�كــة عــدداً مــن المعايـ يـر وقنــوات التواصــل
والفصــاح وآليــات ضمــان حقــوق جميــع المسـ ي ن
ـاهم� والعمــاء وكذلــك الموظفـ ي ن
وغ�هــم مــن أصحــاب المصالــح ،مــع التأكيــد عــى مبــدأ
إ
ـ� ي
ف
ن
ز
ـا� وللحـ ّـد مــن إمكانيــة تعــارض المصالــح،
الحياديــة وال�اهــة ي� اتخــاذ الق ـرارات وتوزيــع المهــام ضمــن مجلــس إالدارة تعزي ـزاً للــدور الرقـ ب ي
ولضبــط أعمــال ش
ال�كــة وأنشــطتها وكذلــك اعتمــاد التقاريــر المهنيــة بمــا يســهم بدعــم اتخــاذ القـرارات بمــا يتوافق مــع إالجـراءات والسياســات
ـ� ف ي� تقريــر الحوكمــة لعــام . 2020
الرشــيدة المتبعــة وتجدونــه بشــكل تفصيـ ي

والسفلت:
نتائج مصانع إنتاج الخرسانة إ

ت
والســفلت التابعــة ش
لل�كــة
ـ� حققتهــا مصانــع إنتــاج الخرســانة إ
أيهــا الحضــور الكريــم ،،ومــن فدواعــي رسورنــا أيضـاً إالشــارة عــى النتائــج الـ ي
ت
ش
ـ� تواكــب التطــورات لتقــدم أفضــل المنتجــات والمــواد مــن
كمنشــآت حديثــة ومتخصصــة ي� مجالهــا وتقــوم عــى أقســائم ال�كــة ،والـ ي
حيــث جودتهــا ونوعيتهــا ،وهــي حاصلــة عــى شــهادة “اليــزو” للجــودة العالميــة ،كمــا أن المعملـ ي ن
ـ� التابعـ ي ن
ـ� لهــا يعـ ّـدان مــن أكـ بـر المصانــع
والســفلت ف ي� دولــة الكويــت وقــد كان إلنجازاتهمــا الكبـ يـرة وجــودة مــا يقدمانــه مــا يدعونــا للفخــر
المتخصصــة بإنتــاج الخرســانة الجاهــزة إ
ـ�از ويشــجعنا عــى الم ـض نحــو أ
واالعـ ت ز
المــام بوتـ يـرة أقــوى.
ي

القطاع التجاري :

وليكــون عملنــا ف� “المعامــل” متكام ـاً ،وتأكيــداً ألهميــة الجانــب التجــاري ،فقــد حرصــت ش
ال�كــة عــى اعتبــار عمليــة توريــد وتركيــب وصيانــة
ي
المصاعــد وأحــواض الســباحة و الرخــام و مســتلزماتها ضمــن أهــم أولوياتهــا ،حيــث تــم توقيــع العديــد مــن العقــود ف ي� هــذه المجــاالت ف ي�
معظــم مناطــق الكويــت ،كمــا تــم إنجــاز أعمــال مشــاريع كثـ يـرة متعلقــة تب�كيــب وصيانــة المصاعــد والســالم الكهربائيــة و اعمــال الرخــام
ف� القطاعـ ي ن
ـ� الحكومــي والخــاص ،والـ تـ� تمـ ي ز
ـ�ت بتطبيــق جميــع الـ شـروط والمواصفــات المطلوبــة بدقــة واتقــان حيــث نالــت ثقــة العمــاء
ي
ي
لجودتهــا مــن جميــع النواحــي.

المسؤولية االجتماعية :

ين
تحــرص “المعامــل” بشــكل دائــم عــى أداء دورهــا المجتمعــي بمــا يســهم بتحقيــق التنميــة المســتدامة لالقتصــاد
وللعاملــ� وللمجتمــع
المحيــط ،لذلــك كان الـ ت ز
ـ�ام ش
ال�كــة باتبــاع سياســة المســؤولية االجتماعيــة المعتمــدة مــن مجلــس إالدارة لتحقيــق التنميــة المنشــودة والربــط
بـ ي ن
ـ� أهــداف “المعامــل” والمجتمــع وتنفيــذ بال�امــج والخطــط وفــق آليــات محــددة تضمــن المشــاركة الفعالــة ف ي� العمــل االجتماعــي وبمــا
يســهم بالنهــوض بــه وتعزيــز دوره المأمــول كمــا هــو موضــح ف ي� تقريــر الحوكمــة.

الموارد ش
الب�ية:

دائمـاً مــا تؤكــد ش�كــة “المعامــل” عــى أهميــة العنــر البـ شـري وتنميــة قدراتــه لتحقيــق رؤيتهــا القائمــة عــى تطويــر أنظمــة العمــل فيهــا مــن
ـ� فيهــا بمختلــف الدارات أ
خــال توفـ يـر الخدمــات الالزمــة لذلــك لجميــع الموظفـ ي ن
ـ� والعاملـ ي ن
والقســام باعتبارهــم أحــد أهــم االســتثمارات
إ
ال�كــة عــى تعزيزهــا وترســيخ كفاءتهــا ،وهــذا مــا كان خــال 2020م ،رغــم جائحــة “كورونــا” حيــث شــجعت ش
الـ تـ� تعمــل ش
ال�كــة موظفيهــا
ي
أ
ف
ف
عــى االســتفادة مــن تطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة ووســائل التواصــل ي� إنجــاز الكثـ يـر مــن العمــال والممارســات إالداريــة ي� العديــد مــن
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القطاعــات كقيمــة مضافــة لهــم ولمواكبــة النمــو الــذي يمكــن أن تحققــه الـ شـركات للوصــول إىل أفضــل النتائــج بــكل مهنيــة وشــفافية.

ت
االس�اتيجيات المستقبلية:

تعمــل ش
ال�كــة الكويتيــة لبنــاء المعامــل ومقاوالتهــا “المعامــل” عــى تعزيــز وجودهــا وترســيخ مكانتهــا ف ي� قطاعــات المشــاريع وأعمال إالنشــاءات
ف� الكويــت والمنطقــة ،وذلــك باالســتفادة مــن الفــرص الـ ت
ـ� ســتطرح ضمــن مشــاريع التنميــة خصوص ـاً منهــا مــا يتعلــق بمشــاريع الخطــة
ي
ياالسـ تـراتيجية لدولــة الكويــت “رؤيــة  ”2035ف
وغ�هــا ،وكذلــك ف� المشــاريع التنمويــة الـ ت
ـ� يتــم
ـة
ـ
والطاق
ـط
ـ
والنف
ـة
ـ
التحتي
ـة
ـ
البني
ـاالت
ـ
مج
�
ي
ي
ي
ي
طرحهــا ف ي� بعــض دول مجلــس التعــاون خــال 2021م ،بمــا يضمــن اســتمرار تقدمهــا ونجاحهــا ف ي� تثبيــت جذورهــا عــى أســس صلبــة ف ي� مجــاالت المقــاوالت.
وقــد اســتطاعت “المعامــل” أن تنــال ثقــة العمــاء منــذ تأسيســها ســواء مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة أو مــن أ
الشــخاص أصحــاب
ـ�ة بجودتهــا ومســاهماتها الكبــرة وحرصهــا عــى تقديــم أ
الم�وعــات بمــا قدمتــه ومازالــت تقدمــه مــن أعمــال متمـ ي ز
ش
الفضــل لهــم دوم ـاً ألن
ي
الثقــة مــن أهــم أســس االســتمرار والنجــاح.
ولن عمالءنــا ورضاهــم هدفنــا أ
أ
ت
ش
الول فإننــا ف ي� ال�كــة نحــرص عــى تحقيــق أهدافنــا االســراتيجية طويلــة المــدى وفــق خطــط مدروســة لتقديــم
أفضــل مــا يمكــن لعمالئنــا وبمــا يتجــاوز توقعاتهــم مــن حيــث الجــودة والتكلفــة ورسعــة إالنجــاز ،إضافــة إىل زيــادة الربحيــة وضمــان عوائــد
مســتدامة وفوائــد جيــدة ومتمـ ي ز
ـ�ة للمسـ ي ن
ـاهم� بنــاء عــى المصداقيــة الـ تـ� نتمتــع بهــا والســمعة الحســنة ش
لل�كــة وعــى ثقــة العمــاء ســواء ف ي�
ي
أ
القطــاع العــام أو الخــاص وحـ تـى الفـراد داخــل الكويــت وخارجهــا وبشــهادة الجميــع.

توصيات مجلس إالدارة للجمعية العمومية:

يوص الجمعية العمومية:
حضورنا الكريم ،وبناء عىل المعطيات السابقة ،فإن مجلس إالدارة ي
ـاهم� المقيديــن �ف
 بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  %45مــن القيمــة إالســمية للســهم الواحــد بواقــع  45فلسـاً للســهم الواحــد ،وذلــك للمسـ ي ني
ال�كــة ف� نهايــة تاريــخ االســتحقاق طبقـاً للقوانـ ي ن
ســجالت ش
ـ� المرعيــة.
ي
 توزيــع أســهم منحــة مجانيــة بواقــع  %5مــن رأس المــال المدفــوع والمصــدر أي بواقــع  5أســهم لــكل  100ســهم  ،وذلــك للمسـ ي نـاهم�
ال�كــة بنهايــة تاريــخ االســتحقاق طبق ـاً للقوانـ ي ن
المقيديــن ف� ســجالت ش
ـ� المرعيــة.
ي
 اعتمــاد مكافــأة أعضــاء مجلــس إالدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة ف�  ،2020/12/31والبالــغ مجموعهــا مبلغـاً وقــدره  66ألــف دينــار كويـ تـ�
ي
ي
ت
ـ� الغـ يـر)
فقــط ال غـ يـر( .فقــط ســته و ســتون الــف دينــار كويـ ي
ف
و� الختام..
ي
ن
ـر� أن أتوجــه باســمي وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة “المعامــل” بخالــص الشــكر والتقديــر إىل قيادتنــا الحكيمــة وعــى رأســها حـرض ة صاحــب
يـ ي
أ
أ
أ
أ
أ
الســمو المـ يـر المفــدى الشــيخ نــواف الحمــد الجابــر الحمــد الصبــاح ،وإىل ســمو ول عهــده المـ ي ن
ـ� الشــيخ مشــعل الحمــد الجابــر الصبــاح،
ي
أ
حفظهمــا اللــه ورعاهمــا ،ولحكومــة دولــة الكويــت ممثلــة بســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح ،ولعضــاء
الحكومــة ،متمنـ ي ن
ـ� لهــم دوام التقــدم واالزدهــار والتوفيــق ف ي� قيــادة بالدنــا نحــو مســتقبل أك ـرث شإ�اق ـاً وتقدم ـاً.
ونشــكر كذلــك كل مــن كان معنــا وســاهم بتقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم لنــا أو منحنــا ومنــح ش
ال�كــة وا إلدارة التنفيذيــة ثقتــه ،خصوصـاً عمالءنــا
الوفيــاء الذيــن كان لهــم الــدور ولثقتهــم الــدور أ
الكـرام شو�كاءنــا أ
ال�كــة وتكلــل جهــود فــرق العمــل فيهــا بالنجــاح ي ز
الكـ بـر ف� إنجــاح خطــط عمــل ش
والتم�.
ي
ن
ـ� ف� ش
ال�كــة كال ً ف ي� موقعــه عــى مســاهماتهم وجهودهــم
كمــا أشــكر زمالءنــا أعضــاء مجلــس إالدارة وفريــق إالدارة التنفيذيــة وجميــع العاملـ ي ي
الكبـ يـرة الـ تـ� بذلوهــا خــال عــام مــ�ء بالتحديــات والعمــل الجــاد والــدؤوب للوصــول ش
بال�كــة إىل أهدافهــا المأمولــة وتطلعاتهــا الموضوعــة.
ي
ي
ف
والشــكر موصــول أيض ـاً إىل جميــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة الـ تـ� تتعامــل مــع ش
ال�كــة ،وكذلــك للجهــات الرقابيــة ي� الكويــت عــى مــا
ي
والرشــادات طــوال ســنوات تمـ ي ز
ـ�ت بالتعــاون لمــا فيــه الصالــح العــام.
ـخ� لكافــة إالمكانــات إ
قدمتــه وتقدمــه مــن دعــم وتسـ ي
ف
داعـ ي ن
ن
ـ� اللــه تعــاىل أن يحفــظ الكويــت وقيادتهــا وشــعبها والمقيمـ يـ� عــى أرضهــا مــن كل مكــروه ،وأن تشــهد مزيــداً مــن التنميــة واالزدهــار ي� جميــع المجاالت.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي
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خـدمــاتنا

الهندسة المدنية

الطرق والبنية التحتية

االسفلت والخرسانة الجاهزة

الهندسة الكهربائية

مرافق المياه

الرخام والتشطيبات الداخلية

ن
بالمبا�
أنظمة النقل
ي

تأج� السقاالت والمعدات
ي

11

الـمشـــاريع

واإلنجازات

الطرق الجديدة من طريق
سعد العبد الله إىل بوابة
Bihaith - RA / 225

مـ شـروع تصميــم وإنشــاء وإنجــاز وصيانــة
الطــرق ومجــاري أ
المطــار والســباكة
المطــور
وغ�هــا مــن الخدمــات للطريــق
ي
َّ
مــن طريــق ســعد العبــد اللــه إىل طريــق
بوابــة بحيــث الــذي يقــع عــى بعــد 28
كــم شــمال ش�ق الكويــت ويضــم أربعــة
حــارات .لــكل اتجــاه أربعــة تقاطعــات
وجســور وثالثــة تقاطعــات للســكك
الحديديــة.

ش
المبا� :ق ص/ش65 /
العقد

يشــمل هــذا العقــد أعمــال الصيانــة العامــة
وإنشــاء خطــوط الضغــط والجاذبيــة
وملحقاتهــا الخاصــة بشــبكة الــرف الصحي.
ويشــمل التنظيــف وفتــح الســدادات
واســتبدال الخطــوط التالفــة أو إنشــاء
ن
المبــا�
خطــوط جديــدة  ،وكذلــك ربــط
ي
أ
وغ�هــا بشــبكة
الحكوميــة والرا�ض ي الســكنية ي
الــرف الصحــي العامــة  ،وكذلــك التعامــل
مــع أعمــال الطــوارئ والعاجلــة ف ي� مواقــع
مختلفــة  ،كل ذلــك وفــق متطلبــات الصيانــة
ت
الــ� يحددهــا قطــاع هندســة الصيانــة.
ي

عقد هـ ط 237 /

إنشــاء وإنجــاز وصيانــة الطــرق والجســور
أ
وغ�هــا مــن
ومجــاري المطــار والســباكة ي
خدمــات الطريــق بـ ي ن
ـ� مينــاء الــزور والوفــرة.
ش
المــروع ف ي� جنــوب الكويــت بطــول
يقــع
 33كــم ويتكــون مــن  5تقاطعــات وجســور
بثالثــة حــارات ف ي� كل اتجــاه.
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عقد رقم ق/ص/ط 403

الصيانـــة العامـــة للطريـــق الدائـــري
الخامـــس وطريـــق الغـــز يال وطريـــق
الجهـــراء .يغطـــي العقـــد التقاطعـــات
وجســـور الطـــرق الالحقـــة  ،وكذلـــك
جســـور المشـــاة  ،وأعمـــال ت
ال�ابيـــة ،
أ
وأعم ــال الحف ــر  ،وتدفق ــات مي ــاه المط ــار
 ،وأعم ــال التخطي ــط  ،وعالم ــات الم ــرور ،
أ
والعم ــال المدني ــة  ،وأعم ــال الصيان ــة ع ــى
الجس ــور الخرس ــانية والحديدي ــة  ،وأعم ــال
الخدمـــة أ
الخـــرى ومتطلبـــات الصيانـــة.

ت
الكوي�
توسعة المركز العلمي
ي

إنشــاء وإنجــاز وصيانــة ن
مبــى المركــز
ن
المبــى الجديــد مســاحة
العلمــي .يغطــي
ت
مربعــا ويتكــون
ـ
م
19854
إجماليــة تبلــغ
ـرا ً
ً
ت
مربعــا وطابق
ا
ـر
ـ
م
9511
ـاحة
مــن قبــو بمسـ
ً ً
أر�ض ي وثالثــة طوابــق أعــاه.

عقد رقم:
م.ع.ر.س/ع2021/2020/1421/
المؤسسة العامة للرعاية السكنية

الســفلت
إنشــاء وإنجــاز وصيانــة طبقــة إ
ش
الســطحية ومــا يرتبــط بهــا مــن مــروع
مدينــة صبــاح أ
الحمــد قطــاع (ب)

مصفاة الزور

يز
تجهــ� وفــرش اســفلت ش
لمــروع مصفــاة
الــزور حزمــة 4
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المسؤولية اإلجتماعية

للمؤسسـات

دعم جمعية الهالل األحمر الكويتي

قدمــت الرشكــة الكويتيــة لبنــاء املعامــل واملقــاوالت تربعــأ ماديــأ إلميانهــا بــرورة دعــم هــذه األعــال واملبــادرات ملــا لهــا مــن اثــر بالــغ يف
متكــن الجمعيــة مــن القيــام بدورهــا الخــري واالنســاين خصوصــا يف ظــل جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن ظــروف اســتثنائية وقاســيةعىل
مختلــف االصعــدة ,وســتبقى «املعامــل» ســباقة دامئــا يف تقديــم كل مــا مــن شــأنه ترســيخ دورهــا املجتمعــي ودعــم املبــادرات اإليجابيــة.

دعم الجمعية الثقافية االجتامعية النسائية

انطالقــا مــن مســؤوليتها املجتمعيــة وحرصــا مــن مجلــس إدارة الرشكــة الكويتيــة لبنــاء املعامــل واملقــاوالت «املعامــل» عــى دعــم الحركــة
الثقافيــة يف الكويــت وترســيخ مكانــة املــرأة ودورهــا االجتامعــي واالرسي فقــد قدمــت الرشكــة دعــا ماديــا للجمعيــة الثقافيــة االجتامعيــة
النســائية للمســاهمة يف أداء دورهــا وتنفيــذ انشــطتها عــى أكمــل وجــه.

دعم جمعية ساعد اخاك املسلم

كذلــك ســاهمت «املعامــل» بتقديــم الدعــم املــايل لجمعيــة «ســاعد أخــاك املســلم» التــي تقــوم بالعديــد مــن األنشــطة الخرييــة املتنوعــة
يف الكويــت مثــل مســاعدة األرس املحتاجــة واملتعففــة ورعايــة االيتــام وكذلــك مســاعدة املــرىض ،ومشــاريع إطعــام الطعــام و وافطــار
الصائــم للعائــات واألف ـراد داخــل الكويــت وأيضــا دفــع األقســاط املدرســية لغــر القادريــن ملســاعدتهم يف امتــام تعليــم ابنائهــم وغريهــا
مــن املبــادرات الخرييــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة.

بيت عبدالله لرعاية األطفال

قامــت الرشكــة الكويتيــة لبنــاء املعامــل واملقــاوالت « املعامــل « بتقديــم تــرع مــادي كدعــم منهــا لبيــت عبداللــه لرعايــة االطفــال الذيــن
يعانــون مــن األمـراض املســتعصية .ويــأيت هــذا التــرع ضمــن اسـراتيجية العمــل املجتمعــي التــي تلتــزم بهــا « املعامــل «.

دعم جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية

كــا حرصــت «املعامــل» عــى دعــم جمعيــة الصداقــة الكويتيــة اإلنســانية لتتمكــن مــن نــر رســالتها القامئــة عــى املحبــة والســام بــن
أفـراد املجتمــع عــر تقديــم الرعايــة الطبيــة واالجتامعيــة واملاليــة للمحتاجــن يف الكويــت واعانتهــم عــى توفــر متطلبــات الحيــاة اليوميــة
وتخفيــف معاناتهــم ،وأيضــا تقديــم العــون لــأرس املتعففــة واملســاهمة بأعــال اإلغاثــة.

18

جـمـعيـة �سـاعـد �أخـاك الـم�ســلم
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الدارة:
كلمة رئيس مجلس إ
ين
السادة
المساهم� الكرام ،تحية طيبة وبعد،
يـ ن أ
ن
الدارة الكـرام أن أضــع بـ ي ن
ـ� أيديكــم تقريــر حوكمــة
ـوا� أعضــاء مجلــس إ
ي
ـ� وبالنيابــة عــن إخـ ي
ـر� بالصالــة عــن نفـ ي
ش
الـ شـركات الخــاص بال�كــة للعــام .2020
ف
والج ـراءات الـ تـ� تحقــق أفضــل حمايــة وتــوازن بـ ي ن
ـ� مصالــح
إن قواعــد حوكمــة الـ شـركات تتمثــل ي� المبــادئ والنظــم إ
ي
أ
أ
ال�كــة والمسـ ي ن
إدارة ش
ـاس مــن تطبيــق قواعد
ـاهم� فيهــا وأصحــاب المصالــح الخــرى المرتبطــة بهــا .ويكمــن الهــدف السـ ي
ف
ال�كــة مــع أهــداف المسـ ي ن
ـا� ش
ش
ش
ـاهم� بمــا يعــزز مــن ثقــة المســتثمرين بكفــاءة أداء ش
ال�كة
حوكمــة الــركات ي� ضمــان تمـ ي
وقدرتهــا عــى مواجهــة االزمــات ،وتحفــز وجــود الشــفافية والمصداقيــة لتلــك القـرارات.
ال�كــة ت ز
ال�كــة مــن أجــل تحسـ ي ن
وتؤكــد ش
إل�امهــا بقواعــد الحوكمــة الســليمة وإعتبارهــا جــزءاً هام ـاً مــن ثقافــة ش
ـ� ثقــة
المسـ ي ن
والفصــاح ويتــم ذلــك مــن خــال مجموعــة أدلــة وسياســات
ـاهم� والتقليــل مــن المخاطــر وتعزيــز الشــفافية إ
وإجــراءات ومواثيــق ت
الدارة وفــق القواعــد الصــادرة طبقــاً للكتــاب الخامــس ش
عــر
الــ� تــم إعتمادهــا مــن مجلــس إ
ي
أ
ت
ت
ن
ش
ش
ال�
إ
ـ� تتمــا� مــع مبادئنــا والســس المهنيــة ي
بالضافــة إىل تطبيــق فجميــع القوانـ يـ� والت�يعــات والممارســات الرائــدة الـ ي
ن
تقــود عملنــا لتصــب ي� مصلحــة مســاهمينا الكـرام مــن خــال فريــق عمــل متكامــل لتطبيــق جميــع القوانـ يـ� والقـرارات
ن
ـ� المطلــوب وبالوقــت المحــدد.
بالشــكل المهـ ي
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القاعدة أ
الوىل

الدارة
بناء هيكل متوازن لمجلس إ
الدارة
 :1.1تشكيل مجلس إ
الدارة بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء المجلــس هــم أعضــاء غـ يـر تنفيذيـ ي ن
قامــت ش
ـ� ويضــم
ال�كــة ببنــاء هيــكل متــوازن لمجلــس إ
ف
الدارة عضويــن مسـ ي ن
ـتقل� ،كمــا راعــت ش
الدارة أعضــاء ذوي خـ بـرات
الدارة ان يضــم مجلــس إ
ال�كــة ي� تشــكيلها لمجلــس إ
مجلــس إ
ف
ف
ف
ت
ش
ـ� تحتاجهــا
متنوعــة وطويلــة ي� مجــال عمــل ال�كــة وكذلــك ي� المجــاالت المحاســبية الماليــة بمــا يســاهم ي� إضافــة الخـ بـرات الـ ي
ش
الدارة.
ال�كــة عنــد مناقشــة الموضوعــات المعروضــة عــى مجلــس إ
الدارة المنتخــب لثالثــة ســنوات جديــدة بموجــب إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لســنة  2019ف ي� اجتماعــه
تــم تشــكيل مجلــس إ
ش
المنعقــد بتاريــخ  24/06/2020بمــا يتوافــق مــع احــكام قانــون الــركات وتعليمــات هيئــة أســواق المــال .ويتكــون مجلــس إدارة
ش
الدارة:
ـ� بيــان بتصنيــف ومؤهــات وخـ بـرات أعضــاء مجلــس إ
ال�كــة مــن  5أعضــاء ،وفيمــا يـ ي
الدارة
السيد  /نجيب حمد مساعد الصالح  -رئيس مجلس إ
أ
أ
ف
ف
المه�ست ي� الواليات المتحدة المريكية.
• حاصل عىل شهادة بكالوريوس ي� إدارة العمال من جامعة ي
ف
ف
المرص�.
بالضافة اىل النشاط
حوال الـ 40عاماً ي� مجال العقار واالستثمار .إ
• يمتلك ب
ي
خ�ة عملية فتمتد ي
• شغل عدة مناصب ي� دولة الكويت وخارجها ففي سنة  1985كان عضو مجلس إدارة بنك الخليج ثم
العضو المنتدب سنة  1990وسنة  1986ولمدة  5سنوات كان عضو مجلس إدارة بنك الكويت المتحد “لندن”
مؤسس ورئيس مجلس إدارة Fimbank plcف ي� جزيرة مالطا (.).-2012 1998
• أحد
ي
ش
• شغل منصب رئيس مجلس إالدارة والعضو المنتدب ل�كة المصالح العقارية ش.م.ك.ع
التعم� لالستثمار العقاري ش.م.ك.ع
( ).2012 1995ونائب رئيس مجلس إدارة ش�كة
ي
( )-2012 2004ورئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي شل�كة المصالح الكويتية لالستثمار
المال ش.م.ك ()1981-2010
ي
ش
• قام بتمثيل جهات ف ي� القطاع العام ومنها ال�كة الكويتية للتجارة والمقاوالت واالستثمارات الخارجيـة
ش.م.ك  ( KFTCICالكويت ,شـركة سيدم Compagnie International Development Minier
ن
االسبا� (مدريد).وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة ش
ال�كة الكويتية
العر�
ي
باريس  ,البنك ب ي
لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع.
السيد  /مؤيد حمد مساعد الصالح  -نائب الرئيس والرئيس التنفيذي
• حاصل عىل بكالوريوس هندسة من جامعة الباسفيك  -كاليفورنيا ف ي� سنة .1976
ف
والدارة .فمنذ سنة  1976ت
ح� 1987
خ�ة عملية تمتد أك�ث من  40عاماً ي� مجال المقاوالت إ
• يمتلك ب
ف
ف
ش
شغل عدة مناصب ي� �كة مساعد الصالح واوالده وابتدأت من مساعد مدير عام ي� إدارة المشاريع
اىل ان أصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة مساعد الصالح وأوالده ف ي� سنة  1986اىل .1990
ت
الكوي� (بنك الكويت
• تقلد منصب نائب رئيس مجلس إالدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري
ي
الدول حالياً ) من عام  2000إىل عام .2004
ي
ش
• كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ال�كة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت من
عام  1979ت
ح� عام  2000ثم رئيس مجلس إدارتها من عام  2004إىل عام  2016وحاليا يشغل منصب
ف
ف
نائب رئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي ي� ش
ال�كة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت وعضو ي� لجنة
تال�شيحات والمكافآت .

24

السيد  /محمد يوسف محمد الحساوي -عضو مستقل
ف
• حاصل عىل بكالوريوس هندسة ميكانيكية ف ي� سنة  1976من جامعة بولدر ،كولورادو ي� الواليات
المتحدة االمريكية.
ف
ف
خ�ة عملية تمتد عىل مدى  40عاماً ي� عدة مجاالت إدارية وصناعية وتجاريه ومنها ي� مجال
• يمتلك ب
ت
ت
الب�وكيماويات والب�ول والهندسة الميكانيكية وادارة المشاريع
ف
و�كة ايكويت ت
• شغل عدة مناصب إدارية � ش�كة صناعة الكيماويات ت
الب�ولية ش
للب�وكيماويات منذ
ي
ف
ت
ش
بالضافة اىل مشاركته ي� العديد من مجالس االدارات ومنها �كة إيكويت للب�وكيماويات
عام  1992إ
أ
ش
وال�كة الكويتية للوليفينات.
ش
س دي اي جلف تان�ناشيونال الهندسيه
• شغل ب
منص�ئيس مجلس االدارهو الرئيس التنفيذي ل�كة ي
ت
ف ي� سنة  2007ح� .2011
نز
بالضافة اىل منصبه
• يشغل حالياً منصب المدير العام والعضو لمنتدب شل�كة جرين تك
سلوش� إ
الحال كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر وعضو ف� لجنة تال�شيحات والمكافآت وعضو مستقل �ف
ي
ي
ي
مجلس إدارة ش
ال�كة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع.
ت
الخش�  -عضو مستقل
السيد  /بدر نارص جمعة
ي
• حاصل عىل بكالوريوس الهندسة الميكانيكية –  1977من جامعة والية كاليفورنيا  -نورث ريج.
خ�ة عملية تمتد عىل مدى  39عاماً ف ي� مجال النفط
• يمتلك ب
ف
ش
• توىل عدة مناصب منها المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعمليات ي� �كه نفط الكويت سنة
ال�كة الكويتية لالستكشافات ت
 1999ورئيس مجلس االداره و العضو المنتدب المنتدب ف ي� ش
الب�ولية
الخارجية ف ي� سنة  2001و رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شل�كه نفط الخليج سنه 2007
وكذلك العضو المنتدب للصحه و السالمه و البيئة و االبحاث ف� مؤسسه ت
الب�ول الكويتيه
ي
الحال
منصبه
اىل
ضافة
بال
الكويتية
• يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إالدارة شل�كه ناقالت النفط
إ
ي
كرئيس لجنة تال�شيحات والمكافآت وعضو ف ي� لجنة التدقيق والمخاطر وعضو مستقل ف ي� مجلس إدارة
ش
ال�كة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت.
عل يوسف الهزيم – عضو مجلس إدارة
السيد  /جمال ي
أ
ف
ف
ن
• درس المحاسبة وإدارة العمال ي� كلية الخليج للهندسة ي� البحرين ما يب� عام  1976وعام 1979
ن
قانو� “ )CPA” (Certified Public Accountantمن والية كاليفورنيا
وحاصل عىل شهادة
محاسب ف ي
أ
ف ي� الواليات المتحدة المريكية ي� سنة .1989
مس�ته المهنية ف ي�  1979مع ش�كة آرثر أندرسن العالمية للمحاسبة والتدقيق
• بدأ السيد /جمال الهزيم ي
واالستشارات ف ي� البحرين لمدة  22عاما حيث تدرج فيها من محاسب متدرب اىل المدير المسؤول عن
البحرين ف ي�  1985ش
وال�يك المسؤول عن البحرين ف ي�  1991لغاية سنة  .2000تم تعيينه عضو مجلس إدارة
مجلس التنمية االقتصادية ف� البـحرين ف� شهر يونيو  ،2000ف
و� شهر أكتوبر سنة  2000تم تعيينه كرئيس
ي
ي
ي
البحرين .عام  2007أصبح الرئيس التنفيذي لبنك االستثمار أ
الول ف ي�
تنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية –
تع� رئيس تنفيذي لبنك ب� ام آي البحرين ت
البحرين فو� مايو  2010ي ن
ديسم� . 2014
ح�
ب
ي
ي
• ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة ش�كة أيزي للخدمات المالية – البحرين  ،ش�كة التكافل
الدولية – البحرين  ،ش�كة أوما البحرين – البحرين ش�،كة جيم القابضة –البحرين -ش
و�كة جيم
لتجارة المواد الغذائية .ذ.م.م -البحرين – ش
و�كة جيم للعقارات –ذ.م.م ورئيس مجلس إدارة ش�كة
ظ� وعضو مجلس إدارة مؤسسة ناس ورئيس لجنة
أبوظ� ي
فاست القابضة  -مركز ب ي
المال – أبو ب ي
ف
ف
بالضافة إىل منصبه كعضو ي� لجنة التدقيق والمخاطر وعضو ي� مجلس إدارة
التدقيق – البحرين إ
ش
ال�كة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع.
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الدارة
 :1.2اجتماعات مجلس إ
ـ� بيــان اجتماعــات
الدارة بصــورة متنظمــة ،وقــد عقــد مجلــس إ
يجتمــع مجلــس إ
الدارة ( )6اجتماعــات خــال عــام  ، 2020وفيمــا يـ ي
أ
الدارة وحضــور العضــاء مــن خــال البيــان الموضــح :
مجلــس إ

أم� رس المجلس وكيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ ض
 1.3ي ن
محا� إجتماعات مجلس ادارة ش
ال�كة:
الدارة المنتخــب لثالثــة ســنوات جديــدة بموجــب إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لســنة  2019ف ي� اجتماعــه
وقــد قــام مجلــس إ
ن
ن
الدارة
الدارة .وتشــغل منصــب مديــر إ
ـدس كأمـ يـ� رس لمجلــس إ
المنعقــد بتاريــخ  24/06/2020بإعــادة تعيـ يـ� الســيدة  /ليــى المقـ ي
أ
ف
ن
ش
القانونيــة واالتـزام  -ش
الدارة بالتأكيــد عــى الوصــف الوظيفــي المعتمــد ي� ال�كــة لمـ يـ� رس المجلــس.
بال�كــة .وقــد قــام مجلــس إ
أ
ف
ت
ويقــوم ي ن
الــ� تتعلــق بإعــداد جــداول اعمــال اجتماعــات المجلــس
أمــ� الــر بمســاعدة رئيــس مجلــس إ
الدارة ي� كافــة المــور ي
الجتمــاع بثالثــة ايــام عمــل كمــا يقــوم أمـ ي ن
ـ� رس
وإصــدار الدعــوات والمســتندات المرفقــة إىل كافــة أعضــاء المجلــس قبــل موعــد إ
الدارة وتســجيل نتائــج عمليــات التصويــت عــى قـرارات مجلــس
الدارة بتســجيل كافــة قـرارات ومناقشــات أعضــاء مجلــس إ
مجلــس إ
ض
ش
الدارة بارقــام
الدارة والعمــل عــى حفــظ الوثائــق الخاصــة بهــا .وتحتفــظ ال�كــة بســجل لجميــع اجتماعــات ومحــا� مجلــس إ
إ
ض
ن
الدارة.
ـس
ـ
مجل
رس
ـ�
ـ
وأم
ـس
ـ
المجل
ـاء
ـ
أعض
ـة
ـ
كاف
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
دارة
ال
ـس
ـ
مجل
ـا�
ـ
مح
ـع
ـ
وتوق
ـلة.
ـ
متسلس
إ
إ
ي
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القاعدة الثانية

التحديد السليم للمسؤوليات والمهام
والدارة التنفيذية وكذلك ســلطات والصالحيات
الدارة إ
 : 2.1تحديــد سياســة مهــام ومســؤوليات وواجبــات كل مــن اعضــاء مجلــس إ
ت
ـ�دارة التنفيذية:
ـ� يتــم تفويضهــا لـ إ
الـ ي
لــدى ش
الدارة واالوصــاف
ـ� كافــة مهــام وصالحيــات واختصاصــات مجلــس إ
ال�كــة الئحــة لمجلــس إ
الدارة توضــح بشــكل تفصيـ ي
أ
ف
والدارة التنفيذيــة والـ تـ� توضــح الفصــل � المهــام والصالحيــات بـ ي ن
والدارة
الدارة إ
الوظيفيــة لعضــاء مجلــس إ
الدارة إ
ـ� مجلــس إ
ي
ي
أ
ش
التنفيذيــة و بمــا يضمــن االســتقاللية والفعاليــة التامــة لكافــة الطـراف .ويتوفــر لــدى ال�كــة جــدول لتحديــد صالحيــات اعتمــاد
المعامــات .
يل:
وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس إ
الدارة عىل ما ي
 وضــع اهــداف شال�كــة واسـ تـراتيجيتها وخططهــا وسياســاتها وخطــط االعمــال الرئيســية الخاصــة بهــا والهيــكل المــال ش
لل�كــة
ي
والهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة ش
لل�كــة مــع المراجعــة الدوريــة لهــا.
 إقرار ي زالم�انيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
أ
أ
اال�اف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسية ش
 شلل�كة إضافة اىل ملكية السهم والصول والترصف فيهما.
 الموافقة عىل الدخول ف� االعمال أوالنشطة والمشاركة ف ي� خطوط الخدمات والخروج منها.
ي
ال�كة أ
ال� تضمن ت
والجراءات ت
 التأكد من مدى ت زاح�ام ش
ش
للنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
بالسياسات
كة
ال�
ال�ام
إ
ي
ال�كــة عــى علــم مســتمر ودوري بمختلــف أنشــطة ش
 ارســاء قنــوات فعالــة للتواصــل تســمح بإبقــاء مســاهمي شال�كــة وأيــة
تطــورات جوهريــة تحــدث بهــا.
ش
 التأكيد عىل تطبيق نظام حوكمة ال�كات ومراقبة فعالية تطبيقه.الدارة التنفيذية:
إ
لل�كــة ف� مجموعــة المسـ ي ن
الدارة التنفيذيــة ش
ـؤول� المنــاط بهــم القيــام بــإدارة عمليــات ش
ال�كــة اليوميــة ،وهــي مســؤولة
تتمثــل إ
ي
أ
أ
أ
عــن التنفيــذ المثــل للعمــال ،إىل جانــب الحــرص عــى أن تكــون المعلومــات ذات الصلــة بالنشــطة التشــغيلية ذات مصداقيــة
ف
الدارة التنفيذيــة
ـ� بعــض مهــام ومســؤوليات إ
ومكتملــة ومتوفــرة لمجلــس إ
الدارة عنــد طلبهــا ي
و� الوقــت المناســب .وفيمــا يـ ي
ف
الواجــب االلـ ت ز
الدارة:
ـ�ام بهــا ،ي� ضــوء الســلطات والصالحيــات المخولــة لهــا مــن قبــل مجلــس إ
• العمل عىل تنفيذ كافة السياسات واللوائح أ
والنظمة الداخلية ش
الدارة.
لل�كة المعتمدة من قبل مجلس إ
• تنفيذ ت
الدارة.
االس�اتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس إ
ال�كــة ف� ضــوء خطــط وأهــداف ش
• إعــداد التقاريــر الدوريــة (ماليــة وغـ يـر ماليــة) بشــأن التقــدم المحــرز ف� نشــاط ش
ال�كــة
ي
ي
ت
الدارة.
االســراتيجية ،وعــرض تلــك التقاريــر عــى مجلــس إ
المثــل والعمــل عــى تعظيــم أ
ال�كــة بالشــكل أ
ـي� النشــاط فضــا عــن إدارة مــوارد ش
الربــاح وتقليــل
• إدارة العمــل اليومــي وتسـ ي
النفقــات وذلــك بمــا يتفــق مــع اهــداف واسـ تـراتيجية ش
ال�كــة.
• المشاركة الفعالة ف� بناء وتنمية ثقافة القيم أ
الخالقية داخل ش
ال�كة.
ي
ـ�ام ن ز
• وضــع نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر ،والتأكــد مــن فاعليــة وكفايــة تلــك النظــم ،والحــرص عــى االلـ ت ز
ب�عــة
الدارة.
المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إ
 2.2اهم انجازات مجلس االدارة خالل عام : 2020
إنطالق ـاً مــن مســؤوليات المجلــس المتمثلــة بتحقيــق أفضــل النتائــج الماليــة والتشــغيلية وإنجــاز الخطــة االسـ تـراتيجيه ش
لل�كــة
ف
و� مقدمتهــا جائحــة فـ يـروس “كورونا”الـ تـ� واجهتهــا ش
ال�كــة ومــا
عــى اكمــل وجــه ونظ ـراً لكثـ يـر مــن التحديــات والصعــاب ي
ي
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اح�ازيــة والـ تـ� مــا زالــت هــذه الجائحــة حـ تـى وقتنــا الحـ ض
رافقهــا مــن إج ـراءات ت
الدارة بالعديــد مــن المهــام
ـا� قــام مجلــس إ
ي
الدارة عــى ســبيل المثــال ال الحــر :
ـ� بيــان بأهــم إنجــازات مجلــس إ
خــال عــام  ،2020وفيمــا يـ ي
ت
 متابعة أداء شال�كة وما تم تحقيقه من الخطة االس�اتيجية.
الدارة وإعادة تشكيل لجان مجلس إدارة لتتوافق مع المتطلبات الرقابية.
 مراجعة هيكل مجلس إ إق ـرار ي زش
بالضافــة إىل
الم�انيــة التقديريــة الســنوية وإعتمــاد البيانــات الماليــة المرحليــة والبيانــات الماليــة الســنوية لل�كــة إ
أ
الفصــاح عــن تأثـ يـر الحــداث الناتجــة عــن إنتشــار فايــروس كورونــا المســتجد عــى البيانــات الماليــة .
إ
الفصاح عنها .
 ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب إ مراجعة سياسة المكافآت عىل مستوى شال�كة.
 التأكد من ت زين
ال�ام ش
والت�يعات ذات الصلة بعمل ش
بالقوان� ش
ال�كة
ال�كة.
 متابعة تطبيق تعليمات حوكمة شال�كات وأي تعديالت عليها.
الدارة التنفيذية والتاكد من إتباع السياسات والللوائح المعتمدة.
وال ش�اف عىل اداء إ
 الرقابة إت
ز
الل�ام بقواعد الحوكمة والتقيد بها .
 إعداد تقرير سنوي عن مدى إف
ش
ش
 التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها ي� ال�كة وال�كات التابعة.بالستقاللية :
الدارة للجان متخصصة تتمتع إ
 2.3تطبيق متطلبات تشكيل مجلس إ
الدارة الجديــد بتشــكيل اللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنــه وقــد تــم مراعــاة تعليمــات وقواعــد الحوكمــة الصــادرة
قــام مجلــس إ
الدارة اللجــان التاليــة:
الدارة وتتضمــن لجــان مجلــس إ
عــن هيئــة أســواق المــال عنــد تشــكيل لجــان مجلــس إ
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:
بنــاء عــى موافقــة الســادة /هيئــة أســواق المــال بدمــج كل مــن لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر بلجنــة واحــدة تاريــخ
 4/5/2016حيــث تــم اعتمــاد الئحــة عملهــا وفقــا لقواعــد الحوكمــة ثــم تــم تشــكيل اللجنــة لثــاث ســنوات بموجــب قـرار مجلــس
ف
ف
الدارة الجديــد المنتخــب
الدارة ي� اجتماعــه رقــم  4/2017المــؤرخ ي�  15/5/2017حـ تـى تاريــخ  ، 24/06/2020ليقــوم مجلــس إ
إ
ف ي� إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة تاريــخ  24/06/2020بتشــكيل اللجنــة بموجــب قـرار رقــم  3/2020لثــاث ســنوات جديــدة .
وتعمــل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر عــى ترســيخ ثقافــة االلـ ت ز
ـ�ام داخــل ش
ال�كــة مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر
ف
لل�كــة فضــا ً عــن التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة � ش
الماليــة ش
بالضافــة إىل مراجعــة
ال�كــة إ
ي
ت
واســراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر ف� ش
ال�كــة.
ي
الدارة الغـ يـر تنفيذيـ ي ن
ـ� ،وتضــم اللجنــة مــن بـ ي ن
ـ� أعضاءهــا عضويــن
وقــد تــم تشــكيل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس إ
مسـ ي ن
ـ�
ـتقل� “ .وعضــو مــن ذوي المؤهــات المحاســبية والماليــة وقــد عقــدت اللجنــة  5اجتماعــات خــال عــام  2020وفيمــا يـ ي
بيــان بتشــكيل اللجنــة واجتماعاتهــا.

2020
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ويتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا” بمهام اللجنة وانجازاتها خالل عام. 2020
 .1لجنة ت
ال�شيحات والمكافآت:
الدارة المنتخــب ف ي� اجتماعــه رقــم 4/2017المــؤرخ  15/5/2017وذلــك لمــدة ثــاث
تــم تشــكيل اللجنــة بموجــب ق ـرار مجلــس إ
ف
الدارة الجديــد المنتخــب قام بتشــكيل
ســنوات حـ تـى تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة االعاديــة ي�  24/06/2020حيــث ان مجلــس إ
اللجنــة ف ي� قـراره رقــم  2/2020المنعقــد ف ي�  24/06/2020لثــاث ســنوات جديــدة  .وتختــص اللجنــة بتقديــم التوصيــات لمجلــس
الدارة بشــأن ت
والدارة التنفيذيــة وتقييــم أدائهــم وكذلــك مراجعــة المكافــأت والمزايا
الدارة إ
ال�شــيحات لمناصــب أعضــاء مجلــس إ
إ
أ
ف
الدارة وتضــم ي� عضويتهــا
والدارة التنفيذيــة .وتتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس إ
الدارة إ
الممنوحــة لعضــاء مجلــس إ
عضويــن مسـ ي ن
ـ� بيانــا” تفصيليــا بتشــكيل اللجنــة وعــدد اجتماعاتهــا وأهــم إنجازاتهــا خــال عــام : 2020
ـتقل� .وفيمــا يـ ي

أ
آ
ف
ت
و�
ـ� تتيــح لعضــاء مجلــس إ
الدارة الحصــول عــى المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق ي
 2.4موجــز عــن كيفيــة تطبيــق الليــة الـ ي
الوقــت المناســب.
ف
و� الوقت المناسب .
• إتاحة البيانات والمعلومات بشكل دقيق ي
ض
• يقــوم أمـ ي ن
الدارة بالتأكــد مــن امكانيــة وصــول أعضــاء المجلــس إىل كل محــا� اجتماعــات المجلــس واللجــان
ـ� رس مجلــس إ
المنبثقــة عــن المجلــس والمعلومــات والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالمجلــس بشــكل كامــل ورسيــع .ويشــمل ذلــك أرشــفة
وتنظيــم وحفــظ ســجالت محـ ض
الدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائــق والتقاريــر المتصلــة
ـا� اجتماعــات مجلــس إ
بعمــل المجلــس واللجــان والمراســات ذات الصلــة .
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والدارة التنفيذية
الدارة إ
اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس إ
 :3.1متطلبات تشكيل لجنة ت
ال�شيحات والمكافآت
ف
ت
ت
ـ� تختــص بتلقــي
• ســبق ان قــام مجلــس إ
الدارة بتشــكيل لجنــة ال�شــيحات والمكافــآت كمــا تــم ذكــره ي� القاعــدة ســابقاً والـ ي
طلبــات ت
الدارة .و اعتمــاد
والدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات بشــأنها لمجلــس إ
الدارة إن وجــدت إ
ال�شــيح لعضويــة مجلــس إ
ميثــاق عمــل والــذي يتضمــن مســؤوليات ومهــام اللجنــة عــى النحــو الــوارد ذكــره أعــاه وأن آليــة ت
ال�شــيح لعضويــة مجلــس
الدارة منــوط بالنظــام أ
الســاس ش
لل�كــة وتعديالتــه.
إ
ي
والدارة التنفيذية
الدارة إ
 :3.2مكافأت مجلس إ
ت
ـ� تتضمــن نظــام الحوافــز والمزايــا الممنوحــة ألعضــاء مجلــس
• ســبق وقــام مجلــس إ
الدارة بأعتمــاد سياســة المكافــأت والـ ي
والدارة التنفيذيــة
الدارة إ
ـ� بيــان بمكافــآت أعضــاء مجلــس إ
الدارة إ
إ
والدارة التنفيذيــة ،وفيمــا يـ ف ي
ـ� نبــذة عــن سياســة مكافــأت كال” مــن أعضــاء مجلــس
ـ
ي
ـا
ـ
وفيم
ـأت
ـ
المكاف
ـح
ـ
ومن
ـاب
ـ
احتس
�
ـفافية
ـ
الش
ـان
ـ
ضم
ـن
ـ
يضم
ـا
ـ
بم
ـك
ـ
وذل
ي
ي
والدارة التنفيذية.
الدارة إ
إ
الدارة
 3.2.1مكافآت مجلس إ
يل:
يتضمن نظام المكافأت أعضاء مجلس إ
الدارة عىل ما ي
ت
ـ� تنــص
الدارة  -ويتــم احتســابها وفقــا الحــكام المــادة  198مــن قانــون الـ شـركات رقــم  1لســنة
مكافــأة أعضــاء مجلــس إ
 2016والـ ي
ف
ن
رث
ز
ش
ـا� بعــد اســت�ال
عــى انــه ال يجــوز تقديــر مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس إ
الدارة بأك ـ مــن عــرة بالمائــة مــن الربــح الصـ ي
ن
ـاهم� أو أي نســبة أعــى ينــص
االســتهالك واالحتياطــات وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن خمســة بالمائــة مــن رأس المــال عــى المسـ ي
عليهــا عقــد التأســيس والنظــام أ
ش
الســاس ش
لل�كــة .يجــوز بق ـرار يصــدر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لل�كــة إســتثناء عضــو
أ ي
الدارة المســتقل مــن الحــد العــى للمكافــآت المذكــورة .
مجلــس إ
الدارة نظـ يـر المشــاركة ف ي� اعمــال اللجــان
• بــدالت اللجــان – وتمثــل تلــك البــدالت مقابــل العمــل المبــذول مــن أعضــاء مجلــس إ
ت
الدارة .ويتــم
الدارة بتفويضهــا للجــان وفقــا للوائــح عمــل اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إ
ـ� قــام مجلــس إ
وتأديــة مهــام الـ ي
ف
منــح عضــو اللجنــة بــدل نقــدي عــن حضــوره ومشــاركته ي� عمــل كل لجنــة ويشـ تـرط لرصفــه حضــور إجتماعــات اللجــان.
الدارة – تمثــل البــدل النقــدي الــذي يتــم منحــه مقابــل حضــور كل اجتمــاع مــن اجتماعــات
• بــدل حضــور اجتماعــات مجلــس إ
الدارة.
الدارة ،ويشـ تـرط لــرف البــدل حضــور اجتماعــات مجلــس إ
مجلــس إ
الدارة بتفويــض أيــا مــن أعضائــه ف ي� القيــام بعمــل
• بــدالت أخــرى – ويمثــل هــذا المبلــغ البــدل النقــدي مقابــل قيــام مجلــس إ
ين
ال ش�اف عــى وجــه مــن وجــوه نشــاط ش
ال�كــة أو ف ي� ممارســة بعــض الســلطات او المســئوليات المنوطــه
معــ� أو أكــرث أو إ
بالمجلــس وفقــا لنــص المــادة  185مــن قانــون الـ شـركات رقــم  1لعــام .2016
الدارة التنفيذية
 3.2.2مكافآت إ
ين
الدارة التنفيذية إىل
قسم�:
تنقسم مكافأت إ
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أ
ت
الدارة
ـ� يتــم منحهــا لعضــاء إ
 المكافــأت الثابتــة والبــدالت – وتشــمل تلــك المجموعــة الرواتــب والبــدالت فوالمزايــا الثابتــة الـ يالتنفيذيــة وفقــا لعقــود التوظيــف المعتمــدة والسياســات الداخليــة المطبقــة � ش
ال�كــة.
ي
بالداء وتحقيق أهداف ش
ال�كة.
المتغ�ة – وتشمل تلك المجموعة قيم المكافأت
 المكافأتالمتغ�ة المرتبطة إ
ي
ي
أ
ت
ت
الدارة
الدارة بشــأن قيــم المكافــأت المقــرح منحهــا لعضــاء إ
 تقــوم لجنــة ال�شــيحات والمكافــأت بتقديــم توصيــة لمجلــس إالتنفيذيــة.
 3.3تقرير المكافآت
ت
تقــوم ش
الدارة ولــم
ـ� اعتمدهــا مجلــس إ
الدارة إ
ال�كــة بتحديــد مكافــأت مجلــس إ
والدارة التنفيذيــة وفقــا سياســة المكافــأت الـ ي
الدارة .وتتضمــن المكافــأت تحليــا” للمكافــأت
يوجــد أي إنحرافــات جوهريــة عــن سياســة المكافــآت المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إ
والدارة التنفيذيــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:
الدارة إ
الممنوحــة لمجلــس إ
الدارة
 3.3.1مكافآت مجلس إ
أ
ت
ـ�
ـال المكافــأت والمزايــا المتغـ يـرة الممنوحــة لعضــاء مجلــس إ
تبلــغ اجمـ ي
الدارة وهــم  5عــن عــام  88,500 - 2020دينــار كويـ ي
ـ� تحليــل لتلــك المبالــغ:
 وفيمــا يـ يإجتماعات

الدارة عىل أي مكافات او مزايا من خالل ش
ال�كات التابعة
لم يحصل أعضاء مجلس إ
الدارة التنفيذية
 3.3.2مكافأت إ
الدارة التنفيذيــة مــن رئيــس تنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للعمليــات ومديــر عــام قطــاع الخدمــات المســاندة ومديــر عــام
تتشــكل إ
ت
الدارة التنفيذيــة مبلــغ 1,330,994
ـ� حصــل عليهــا أعضــاء إ
القطــاع التجــاري ومديــر إ
الدارة الماليــة  ،وتبلــغ أجمـ ي
ـال المبالــغ الـ ي
ت
ـ� تحليــل لتلــك المبالــغ :
ـال مكافــأت إ
ـ� ال غـ يـر تمثــل اجمـ ي
الدارة التنفيذيــة ممــن حصلــوا عــى أعــى المبالــغ وفيمــا يـ ي
دينــار كويـ ي

الدارة التنفيذية عىل أي مكافات او مزايا من خالل ش
ال�كات التابعة
لم يحصل أعضاء إ
والدارة التنفيذية
الدارة إ
 3.3.3بيان مكافآت مجلس إ
أ
ت
تحتفــظ ش
ـ� يســتحقها كل عضــو مــن
ال�كــة ببيــان دقيقــا ومفصــا” عــن كافــة الرواتــب والمكافــأت
والمزايــا الماليــة الخــرى الـ ي
والدارة التنفيذيــة.و يتــم تــاوة هــذا هــذا البيــان ف� الجمعيــة العامــة الســنوية ش
لل�كــة .
الدارة إ
أعضــاء مجلــس إ
ي
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ضمان نزاهة التقارير المالية
ف
ش
ش
ش
ـال
تؤمــن �كــة المعامــل بــأن ســامة فالبيانــات الماليــة هــي أهــم المــؤ�ات عــى نزاهــة ومصداقيــة ال�كــة ي� عــرض مركزهــا المـ ي
وبمــا يزيــد مــن ثقــة المســتثمرين � البيانــات والمعلومــات الـ تـ� توفرهــا ش
ال�كــة وعليــه فقــد وضعــت ش�كــة المعامــل آليــات
ي
ي
النحــو آ
وإجـراءات للتأكــد مــن ســامة البيانــات الماليــة ش
لل�كــة عــى
ال ت ي� بيانــه:
والدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة
الدارة إ
 4.1التعهدات الكتابية من قبل مجلس إ
الدارة بســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة ش
الدارة التنفيذيــة ش
لل�كــة يتــم عرضهــا بصــورة
لل�كــة تعهــدات كتابيــة لمجلــس إ
تقــدم إ
أ
ف
ســليمة وعادلــة ويتــم إعدادهــا وفق ـاً لمعايـ يـر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة قــد تــم ذلــك ي� الربــع الول ،
ف
ن
ـم� ســنة . 2020وقــدم تــم عــرض البيانــات
ـا� والثالــث والبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الماليــة المنتهيــة ي�  31ديسـ ب
الثـ ي
ف
ف
الماليــة الســنوية ش
الدارة رقــم  2021 /1المــؤرخ
ـم�  2020ي� اجتمــاع مجلــس إ
لل�كــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة ي�  31ديسـ ب
ف
بتاريــخ  ،21/03/2021وبنــاء عــى ذلــك يتعهــد المجلــس � التقريــر الســنوي ويؤكــد للســادة  /المسـ ي ن
ـاهم� عــى ســامة ونزاهــة
ي
البيانــات الماليــة ش
لل�كــة وأنــه قــد تــم إعدادهــا وفــق معايـ يـر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال.
ف
و� حال وجود تعارض ي ن
الدارة :
ب� توصياتها ومجلس إ
 4.2متطلبات تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر ي
الدارة ف ي� الوفــاء بمســؤولياتها تجــاه حوكمــة الـ شـركات فيمــا يتعلــق بــإدارة أنظمــة
تســاعد لجنــة التدقيــق والمخاطــر مجلــس إ
الرقابــة الداخليــة والسياســات والممارســات المحاســبية والتقاريــر الماليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة والخارجيــة .وأيضـاّ بتحديــد
ت
ال�كــة وفقــاً لتوجيهــات مجلــس االدارة كمــا ش
الــ� ترتبــط بأنشــطة ش
تــرف عــى عمليــة
المســتويات المقبولــة مــن المخاطــر ي
الدارة
تحديــد ومراقبــة المخاطــر وتقويــم فعاليــة إج ـراءات إدارة المخاطــر وتقديــم التوصيــات الالزمــة ورفعهــا إىل مجلــس إ
ومنهــا مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة والســنوية ورفــع التوصيــة بهــا ,ولــم يوجــد أي تعــارض بـ ي ن
ـ� توصيــات لجنــة التدقيــق
الدارة لســنة. 2020
وق ـرارات مجلــس إ
وكما سبق ان شأ�نا بانه يتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا” بمهام اللجنة وانجازاتها خالل عام .2020
 4.3التأكيد عىل إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
 تتــوىل لجنــة التدقيــق والمخاطــر آليــة تعيـ ي نـ� مراقــب الحســابات الخارجــي .وتوضــح مهــام لجنــة التدقيــق والمخاطــر عالقــة
ش
ـ�:
ال�كــة مــع مراقــب الحســابات الخارجــي كمــا يـ ي
الدارة ي ن
بتعي� أوإعادة ي ن
ين
اق� الحسابات
تغي�هم وتحديد أتعابهم
 -التوصية لمجلس إ
الخارجي� أو ي
تعي� مر ب ي
ن
اق� الحسابات
الخارجي� ومراجعة خطابات تعيينهم.
ي
 التأكد من استقاللية مر ب يال�كــة عــدا الخدمــات الــ�ت
 -متابعــة أعمــال مراقـ بـ� الحســابات الخارجيـ ي ن
ـ� ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إىل ش
ي
ي
تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
ف
ن
ش
اق� الحسابات
الخارجي� عىل القوائم المالية لل�كة ومتابعة ما تم ي� شأنها.
ي
 -دراسة مالحظات مر ب ي
 يتــم عــرض ايــة خدمــات يقدمهــا مراقــب الحســابات الخارجــي عــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر ،للتحقــق مــن اســتقاللية مراقــبالحســابات الخارجي.
الدارة
وقامــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر بتاريــخ  15/03/2020بتقييــم أداء مراقــب الحســابات الخارجــي والتوصيــة لمجلــس إ
ن
ن
ـوص للجمعيــة بذلــك حيــث أن الموافقــة تكــون
بشــأن تعيـ يـ� أو إعــادة تعيـ يـ� مراقــب الحســابات الخارجــي وبــدوره المجلــس يـ ي
للجمعيــة العامــة العاديــة .
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ال�كــة وإعــادة تعيـ ي ن
بالكتفــاء بمكتــب مراقــب حســابات خارجــى واحــد فقــط لمراجعــة حســابات ش
ســبق ان قامــت ش
ـ�
ال�كــة إ
ن
ـ� مكتــب ديلويــت وتــوش الــوزان و ش�كاه منفــرداً مــن ضمــن القائمــة المعتمــدة بأســماء مراقـ بـى
الســيد /طــال يوســف المزيـ ي
الحســابات لــدى هيئــة أســواق المــال وذلــك خــال إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة تاريــخ .24/06/2020

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 5.1تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر :
ف� ش
الدارة إلحــدى الجهــات االستشــارية المتخصصــة الخارجيــة ويتمتــع
ال�كــة وحــدة إلدارة المخاطــر بتكليــف مــن مجلــس إ
ي
ـا�ة للجنــة المخاطــر للقيــام بكافــة مهامهــم اوالـ تـ� هــي أ
الدارة باالســتقاللية عــن طريــق تبعتيهــم المبـ ش
بالســاس
ـى
ـ
ع
ـون
ـ
القائم
إ
ي
حمايــة ش
ال�كــة مــن المخاطــر المحتملــة بمختلــف أنواعهــا وتحديــد نزعــة المخاطــر المقبولــة ،وذلــك مــن خــال وضــع جملــة مــن
أنظمــة الرقابــة الداخليــة الكافيــة والمناســبة لنشــاط ش
ال�كــة وطبيعــة عملهــا وخــال العــام وعنــد جائحــة فايــروس كورونــا قامــت
تأث�جائحــة كورونــا عــى قطــاع المقــاوالت.
إ
الدارة بإعــداد دراســة بمــدى ي
 5.2تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة التدقيق والمخاطر
الدارة المنتخــب بتشــكيل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر بتاريــخ  15/5/2017حـ تـى تاريــخ  24/06/2020ثــم تــم
قــام مجلــس إ
تشــكيل المجلــس الجديــد والــذي بــدوره شــكل اللجنــة بنفــس التاريــخ لمــدة  3ســنوات جديــدة وتتكــون مــن  3اعضــاء كمــا
هــو مذكــور اعــاه ف ي�  2.4مــن القاعــدة الثانيــة  ،وقــد قامــت اللجنــة باالجتمــاع  5مـرات خــال عــام  2020لمناقشــة المخاطــر
والتحديــات الـ تـ� تواجــه ش
ال�كــة وآليــة مواجهتها.وهــذا موضــح بتقريــر لجنــة التدقيــق والمخاطــر.
ي
 5.3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
ال�كــة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تغطــي جميــع أنشــطتها ،والـ تـ� تعمــل عــى الحفــاظ عــى ســامة ش
يتوافــر لــدى ش
ال�كــة
ي
الماليــة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن مختلــف الجوانــب وذلــك مــن خــال وجــود هيــاكل تنظيميــة معتمــدة تراعــى مبــدأ
الفصــل التــام ف� المهــام وعــدم تعــارض المصالــح ،كمــا يتوافــر لــدى ش
ال�كــة أدلــة سياســات وإج ـراءات عمــل تحــدد بشــكل
ي
واضــح الســلطات والمســؤوليات .وقــد قامــت ش
ال�كــة بتكليــف أحــد مكاتــب التدقيــق المســتقلة  Baker tellyبفحــص وتقييــم
ف
ال ت
نظــم الرقابــة الداخليــة ش
لك�ونيــة ف ي�
لل�كـ ِـة وتقديمــه للســادة /هيئــة أســواق المــال ي� الوقــت المحــدد عـ بـر بوابــة الهيئــة إ
. 31/3
الداخل
 5.4تطبيق تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق
ي
ف ش
ـ� تتمتــع باالســتقاللية الفنيــة التامــة حيــث تتبــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر وبالتبعيــة
ي� ال�كــة وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخـ ي
الدارة بتكليــف أحــد المكاتــب االستشــارية الخارجيــة
الدارة  .وقــد قــام مجلــس إ
الدارة وهــي المنبثقــة عــن مجلــس إ
مجلــس إ
ف
ت
ـ� وضعتهــا يتــم اتباعهــا بدقــة ي� كافــة قطاعــات
للقيــام بمهــام هــذه الوحــدة وهــي ضمــان أن كافــة النظــم والسياســات الـ ي
وإدارات ش
ال�كــة مــن خــال إعــداد تقاريــر دوريــة تتضمــن توصياتهــا ليتــم عرضهــا عــى اللجنــة .
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القاعدة السادسة

المه� والقيم أ
تعزيز السلوك ن
الخالقية
ي
أ ق
معاي� ومحددات السلوك ن
خال� :
6.1
ي
المه� وال ي
ي
أ ق
ن
ن
تؤمــن ش
ـا� مــن اهــم روافــد
الدارة إ
ال�كــة متمثلــة بمجلــس إ
ـ� والخـ ي
والدارة التنفيذيــة وجميــع العاملـ يـ� فيهــا بــان الســلوك المهـ ي
ف
ن
نجــاح ش
ـ�
ال�كــة ي� تحقيــق أهدافهــا ،بمــن خــال ميثــاق العمــل المعتمــد مــن مجلــس إ
الدارة ويحــدد معايـ يـر الســلوك المهـ ي
أ
أ ق
ن
ـا� ،وكذلــك مســؤوليات كل مــن ش
والخـ ق ف ش
الدارة
ال�كــة ،ومجلــس إ
ـ� والخـ ي
ي
ـا� ي� ال�كــة مشــتملة عــى معايـ يـر الســلوك المهـ ي
والدارة التنفيذيــة والموظفـ ي ن
البــاغ والـ تـ� وضعــت آليــة تتيــح للموظفـ ي ن
البــاغ
إ
بالضافــة إىل سياســة إ
ـ� .إ
ـ� وأصحــاب المصالــح إ
ي
ال�تيبــات المناســبة الـ ت
عــن أي ممارســات غـ يـر ســليمة أو أمــور تثـ يـر الريبــة مــع وضــع ت
ـ� تســمح بإجـراء تحقيــق مســتقل.
ي
 6.2سياسات وآليات الحد من حاالت تعارض المصالح
لــدى ش
ال�كــة سياســات وآليــات خاصــة للحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وأســاليب معالجتهــا والتعامــل معهــا وذلــك ضمــن
أ
إطــار حوكمــة الـ شـركات مــع الخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار مــا ورد بقانــون الـ شـركات.
الجــراءات المناســبة
الدارة إىل ضمــان تطبيــق إ
حيــث تهــدف سياســة الحــد مــن تعــارض المصالــح المعتمــدة مــن مجلــس إ
الدارة يقــوم بالتعامــل
الكتشــاف حــاالت تعــارض المصالــح الجوهريــة والتعامــل معهــا بشــكل فعــال ،والتأكــد مــن أن مجلــس إ
ش
مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة والمتوقعــة وأن كافــة الق ـرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح ال�كــة.

القاعدة السابعة

ف
و� الوقت المناسب
إ
الفصاح والشفافية بشكل دقيق ي
الفصاح والشفافية
 7.1سياسة إ
ال�كــة باالنفتــاح والمصداقيــة والتعــاون ،وتحقيقــا لمبــادئ ش
تتســم ش
ال�كــة الراســخة وتطبيقــا ً ألفضــل ممارســات الحوكمــة
الرشــيدة ت ز
بالفصــاح والشــفافية طبق ـاً
الدارة بتحديــث السياســة الخاصــة إ
وال�امــا ًبالمتطلبــات القانونيــة كافــة قــام مجلــس إ
الفصــاح ،وبينــت السياســة مســؤولية
للتعديــات وتضمنــت السياســة بشــكل واضــح القواعــد العامــة إ
للفصــاح ،إجـراءات وآليــة إ
ف
ت
ز
إدارة االلـ ت ز
ـ�ام ش
الفصــاح عنهــا ي� الوقت المناســب
الفصــاح والتحقــق مــن االلــ�ام بالبيانــات الواجــب إ
بال�كــة عــن إدارة عمليــات إ
ف
وبشــكل وا� ودقيــق وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال والقوانـ ي ن
بالضافــة إىل نـ شـر المعلومــات عــى
ـ� والنظــم المعمــول بهــا إ
ي
الموقــع االلكـ تـر ن
و� ش
لل�كــة ومــن خــال مســتند يوضــح قائمــة التقاريــر والســجالت الدوريــة الخاصــة بالجهــات الرقابيــة إلدارة
ي
اللـ ت ز
ـ�ام والــذي يتــم تحديثــه طبقـاً للتعديــات والقـرارات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة.
إ
والدارة التنفيذية
الدارة إ
 7.2سجل إفصاحات أعضاء مجلس إ
تقــوم ش
والدارة التنفيذيــة ،بحيــث يشــمل الســجل عــى
الدارة إ
ال�كــة باالحتفــاظ بســجل خــاص بافصاحــات أعضــاء مجلــس إ
افصاحــات بنســب الملكيــة والتــداوالت عــى أســهم ش
ال�كــة إضافــة اىل االق ـرارات والتعهــدات المقدمــة مــن أعضــاء مجلــس
ف
والدارة التنفيذيــة بصفتهــم اشــخاص مطلعـ ي ن
ـ� والـ تـ� يتــم تحديثهــا  .ويحتفــظ بهــذا الســجل � مقــر ش
ال�كــة ويتــاح
الدارة إ
إ
ي
ي
ش
ـ� الســجل مــن قبــل كافــة مســاهمي ال�كــة خــال ســاعات العمــل دون رســم أو مقابــل ويتــم تحديثــه بشــكل دوري
االطــاع عـ ي
أ
بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع الط ـراف ذات العالقــة.
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 7.3وحدة شؤون المستثمرين
ال�كــة وحــدة مســتقلة مســؤولة عــن اتاحــة وتوفـ يـر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين الحاليـ ي ن
يتواجــد لــدى ش
ـ�
ت ن
ن
ـ� ف� ش
و� ش
لل�كــة .ويقــوم بالتواصــل مــع
ال�كــة ويتــم نـ شـر كافــة المعلومــات والتقاريــر واالخبــار عــى الموقــع االلكــر ي
والمحتملـ ي ي
ت ن
المســتثمرين والمسـ ي ن
و� .
ـاهم� مــن خــال االتصــال بالهاتــف او مــن خــال ب
ال�يــد االلكــر ي
أ
ف
الفصاح
 7.4االعتماد عىل البنية الساسية لتكنولوجيا المعلومات ي� عمليات إ
أ
ف
تعتمــد ش
الفصــاح ،كمــا مــن خــال برنامــج خــاص
ال�كــة عــى البنيــة الساســية لتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل كبـ يـر ي� عمليــات إ
ف
بالضافــة إىل قســم مخصــص لحوكمــة الـ شـركات يتــم
لـ إ
ـ�دارة الماليــة وإدارة المشــاريع والفصــل ي� المهــام واخــذ الموافقــات ،إ
ت
ن
ن
ن
ـاهم� والمســتثمرين الحاليـ يـ� والمحتملـ يـ� عــى ممارســة حقوقهــم
ـ� تســاعد المسـ ي
عــرض فيــه كافــة المعلومــات والبيانــات الـ ي
وتقييــم أداء ش
ال�كــة .

القاعدة الثامنة

ت
ين
المساهم�
اح�ام حقوق
 8.1موجــز عــن تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمسـ ي ن
ـاهم� وذلــك لضمــان العدالة والمســاواة بـ ي ن
ـ� كافة المسـ ي ن
ـاهم�
تلـ ت ز
ال�كــة بمســؤوليتها تجــاه المسـ ي ن
ـ�م ش
ـاهم� بتبـ نـ� أعــى المعايـ يـر ف� حوكمــة الـ شـركات .حيــث تؤمــن ش
ال�كــة بــأن التطبيــق
ي
ي
فال�كــة تقــوم بمعاملــة جميــع المسـ ي ن
ـاهم� بالتســاوي ودون تميـ ي ز
الســليم لحوكمــة الـ شـركات يعــزز القيمــة لمســاهميها ،ش
ـ� وال
ال�كــة ف� أي حــال مــن أ
ـاهم� وتلـ ت ز
الحــوال بحجــب أي معلومــة أو حــق مــن حقــوق المسـ ي ن
تقــوم ش
ـ�م ش
ال�كــة بهــذا الشــأن بكافــة
ي
أحــكام القوانـ ي ن
ـ� والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة.
ال�كــة سياســة خاصــة لحمايــة حقــوق المسـ ي ن
ـاهم� تبـ ي ن
لــدى ش
والدارة التنفيذيــة ف ي� حمايــة حقــوق
الدارة إ
ـ� دور كل مــن مجلــس إ
ين
ين
المســاهم� والتأكــد مــن أن يتمتــع كافــة فئــات
المســاهم� بنفــس حقــوق التصويــت والحصــول عــى النصيــب المقــرر ف ي�
توزيعــات أ
الربــاح وبــذات المعاملــة وتوفـ يـر كافــة المعلومــات الخاصــة بحقــوق التصويــت مــع منــح كافــة فئــات المسـ ي ن
ـاهم�
ت
ـ� تكفــل العدالــة والمســاواة .
فرصــة مســاءلة مجلــس إ
الدارة عــن المهــام الموكلــة إليهــم ي
وغ�هــا مــن الحقــوق الـ ي
ت
ش
اللك�ونيــة ،مجموعــة مــن المعلومــات الخاصــة بســهم ال�كــة والبيانــات الماليــة والتقاريــر
عــاوة عــى ذلــك ،يوفــر الموقــع إ
أ
ش
ـاس وتعديالتــه .
الخاصــة بــأداء ال�كــة والنظــام السـ ي
ين
 8.2موجز حول إنشاء وحفظ سجل خاص ف ي� ش�كة المقاصة ليشمل متطلبات مراقبة بيانات
المساهم�:
ين
ين
إن ســجل الخــاص
بالمســاهم� يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة الكويتيــة ( )KCCيقيــد فيــه أســماء
المســاهم� وجنســياتهم
أ
ف
ن
التأشــر ي� ســجل
ومواطنهــم وعــدد الســهم المملوكــة لــكل منهــم ويتــم
تغيــرات تطــرأ عــى البيانــات
المســاهم� بــأي
ي
ي
ي
ال�كــة للمسـ ي ن
المســجلة فيــه وتتيــح ش
ـاهم� االطــاع عــى الســجل كمــا يتــم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فيــه بأقــى درجــات
الحمايــة والرسيــة بمــا ال يتعــارض مــع القانــون والالئحــة التنفيذيــة.
ين
المساهم� عىل المشاركة والتصويت ف� اجتماعات الجمعيات العمومية ش
 8.3نبذة عن كيفية تشجيع
لل�كة
ي
ف
لل�كــة جميــع حقــوق المسـ ي ن
يتضمــن النظــام األســاس ش
الجتماعــات العامــة وتوجيــه الدعوة
ـاهم� فيمــا يخــص حــق المشــاركة ي� إ
ي
أ
ف
للمسـ ي ن
الجتماعــات العامــة للمسـ ي ن
ـاهم�،
ـاهم� لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة وتتضمــن جــدول العمــال وآليــة التصويــت ي� إ
ف
ف
وســبل المشــاركة الفعالــة � مناقشــة المواضيــع المدرجــة .وكمــا تــم ذكــره اعــاه � الفقــرة  8.1وقــد قامــت ش
ال�كــة بوضــع
ي
ي
سياســة خاصــة لحمايــة حقــوق المسـ ي ن
ـاهم� .

35

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح
ت
ت
واالع�اف بحقوق أصحاب المصالح
ال� تكفل الحماية
 9.1نبذة عن النظم والسياسات ي
تقــوم ش
ال�كــة عــى احـ تـرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح ف ي� جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة والخارجيــة ،حيــث
أ
ف
ش
و�
إن اســهامات أصحــاب المصالــح تشــكل مــوردا بالــغ الهميــة لبنــاء القــدرة التنافســية لل�كــة وتدعيــم مســتويات ربحيتـــها ،ي
ال�كة ســواء كانت عقود او صفقات ،قامت ش
سبـــيل حمـــاية معامـــات أصحـــاب المـــصالح مـــع ش
ال�كة باعتماد سياســات ولوائح
ـ�:
داخليــة منهــا عــى ســبيل المثــال ال الحــر مــا يـ ي
 سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح. سياسة الحد من تعارض المصالح.البالغ عن المخالفات.
 سياسة إأ
 سياسة المعامالت مع الطراف ذات العالقة . سياسة وإجراءات شال�اء والتعاقد.
 9.2نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح عىل المشاركة ف� متابعة أنشطة ش
ال�كة المختلفة
ي
ال�كــة ألصحــاب المصالــح ف� الحصــول عــى المعلومــات والبيانــات الماليــة ذات الصلة بأنشــطتهم وتعامالتهم مــع ش
تتيــح ش
ال�كة
ي
ف
ف
وبمــا يكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة ي� توفـ يـر المعلومــات المناســبة ي� الوقــت المناســب بغــرض مســاعدة أصحــاب المصلحــة عــى
اتخــاذ الق ـرارات بنــا ًء عــى معلومــات صحيحــة ووافيــة ،وحصولهــم عــى فــرص متكافئــة ف ي� الوصــول إىل المعلومــة وضمــان
عــدم تــرب المعلومــات إىل بعضهــم مــن خــال شن�هــا عــى الموقــع إ ت ن
و� التقريــر الســنوي ش
لل�كــة إعالنــات الصحــف
اللكــر ي
والمجــات المقــاالت والبيانــات الصحفيــة ش
لل�كــة.
ال�كــة بموجبهــا بمراعــاة ن ز
للبــاغ عــن المخالفــات ،تلـ ت ز
ـ�م ش
وقــد قــام مجلــس إدارة ش
ال�اهــة والســلوك
ال�كــة باعتمــاد سياســة إ
أ
المهـ نـ� أ
والخـ ق
للبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غـ يـر قانونيــة
ـا� ف ي� كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة لصحــاب المصالــح إ
ي
ي
م�وعــة ،مــع الـ ت ز
ـ�ام ش
أو غـ يـر أخالقيــة أو غـ يـر ش
ال�كــة بالرسيــة ف ي� إجـراءات التحقيــق ف ي� المخالفــة مــع توفـ يـر حمايــة للمبلــغ مــع
ال ض�ار بــه.
عــدم إ

ش
العا�ة
القاعدة
تعزيز وتحسن أ
الداء

والدارة التنفيذية
الدارة إ
 10.1تدريب أعضاء مجلس إ
ال�كــة خــال العــام بإخطــار أعضــاء مجلــس إدارة ش
قامــت ش
الدارة التنفيذيــة عــن أي تعديــات جوهريــة ف ي�
ال�كــة وأعضــاء إ
القـرارات و القوانـ ي ن
بالضافــة إىل متطلبــات معايـ يـر المحاســبة الدوليــة فيمــا يخــص فايــروس كورونــا المســتجد
الجـراء إ
ـ� المرعيــة إ
ودراســة عــن مــدى تاثـ يـر الجائحــة عــى قطــاع المقــاوالت .
والدارة التنفيذية
الدارة إ
 10.2تقييم أداء مجلس إ
ـؤ�ات قيــاس أ
والدارة التنفيذيــة مــن خــال مجموعــة مــن مـ ش
لــدى ش
الداء
الدارة إ
ال�كــة نظــم وآليــات لتقييــم أعضــاء مجلــس إ
أ
الموضوعيــة الـ تـ� ترتبــط بمــدى تحقيــق الهــداف االسـ تـراتيجية ش
لل�كــة.
ي
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ويقــوم مجلــس الدارة بعمــل تقييــم ت أ
بــالدارة
إ
بالضافــة إىل أداء كل لجنــة مــن خــال إســتبيان أمــا فيمــا يتعلــق إ
ذا� لدائــه إ
ي
ف
ف
ت
الدارة التنفيذيــة ي� ضــوء
الدارة ي� تقييــم أداء إ
التنفيذيــة فتقــوم لجنــة ال�شــيحات والمكافــآت عــى تقديــم الدعــم لمجلــس إ
ال�كــة ومــا يتوافــق مــع مـ ش
اهــداف ش
الدارة للموافقــة عليهــا .
ال ش�اف عليهــا ويتــم رفــع التوصيــة لمجلــس إ
ـؤ�ات الموضوعيــة و إ
ين
العامل� ش
الدارة بخلق القيم المؤسسية  Value Creationلدى
بال�كة
 10.3جهود مجلس إ
الدارة بخلــق القيــم داخــل ش
ال�كــة عــى المــدى القصـ يـر والطويــل وذلــك مــن خــال وضــع إجـراءات تعمــل عــى
يعمــل مجلــس إ
أ
أ
ت
ن
ش
الســراتيجية لل�كــة وتحسـ يـ� معــدل الداء ممــا يســاهم بشــكل فعــال عــى خلــق القيــم المؤسســية لــدى
تحقيــق الهــداف إ
العاملـ ي ن
يز
ـ�
وتحف�هــم .
ال�كــة بإعــداد التقاريــر الدوريــة خــال مــا تــم إنجــازه مــن ش
تقــوم ش
وغــر ماليــة  ،ويتــم تحديــث التقاريــر
مــؤ�ات ماليــة ي
والدارة التنفيذيــة عــى اتخــاذ القـرارات بشــكل منهجــي
الدارة إ
بآخــر المعلومــات والمســتجدات .حيــث أن ذلــك يســاعد مجلــس إ
وســليم ،ومــن ثــم تحقيــق أهــداف المسـ ي ن
ـاهم� .

القاعدة الحادية ش
ع�

ت
ال� ي ز
ك� عىل أهمية المسؤولية االجتماعية
 11.1سياسة المسؤولية االجتماعية
أ
ت
ن
ف ش
ش
ـ� يســعى المجتمــع
تهــدف سياســة المســئولية االجتماعيــة ي� ال�كــة يال تحقيــق التــوازن بـ يـ� اهــداف ال�كــة والهــداف الـ ي
ال�كــة بشــأن إدارة مســؤوليتها االجتماعيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع والعاملـ ي ن
لتحقيقهــا وتكفــل توجيــه ش
ـ� مــن
خــال المســاهمة ف� توفــر فــرص عمــل وتخفيــض مســتويات البطالــة ف� المجتمــع وتحقيــق االســتغالل أ
المثــل للمــوارد المتاحــة.
ي
ي
ي
 11.2ال�امج و آ
الليات المستخدمة ف ي� مجال العمل االجتماعي
ب
ال�كــة أنشــطة تهــدف إىل تحقيــق التــوازن بـ ي ن
يتوفــر لــدى ش
ـ� كل مــن أهــداف ش
ال�كــة وأهــداف المجتمــع كمــا قامــت ش�كــة
ف
المعامــل بالعمــل عــى العديــد مــن المبــادرات ي� مجــال المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال اســتخدامها لمــواد ومســتلزمات
تحافــظ عــى البيئــة والصحــة العامــة ومــن خــال اســتخدام أدوات داخليــة موفــرة للطاقــة وكذلــك مــن خــال حــرص ش
ال�كــة ف ي�
كافــة مشــاريعها عــى وضــع نظــم للتخلــص مــن المخلفــات ف� كافــة مشــاريع ش
ال�كــة بطريقــة آمنــة تحافــظ عــى البيئــة والصحــة
ي
أ
ف
ش
بالضافــة إىل
العامــة للمجتمــع مــن خــال تعاقدهــا مــع ش�كــة متخصصــة لجــل إعــادة تدويــر مخلفــات ال�كــة ي� المشــاريع إ
الجتماعيــة الـ ت
ـ� قامــت بهــا خــال هــذا العــام بمــا تســمح بــه الظــروف الصحيــة بســبب جائحــة كورونــا مثــل تقديــم
المبــادرات إ
ي
الدعــم لحــدى مــدارس ذوي الحتياجــات الخاصــة ,بيــت عبداللــه ومؤسســة الهــال أ
الحمــر الكويـ تـ� وصنــدوق إعانــة المــر�ض
إ
إ
ي
ف
ف
ن
ت
و� .
الفصــاح عنهــا ي� الصحــف المحليــة والموقــع إ
وغ�هــا وتــم إ
خ�يــة ي� دولــة الكويــت ،ي
وعــدة لجــان ي
اللكــر ي

نجيب حمد مساعد الصالح
الدارة
رئيس مجلس إ
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محمد يوسف محمد الحساوي
رئيس لجنة التدقيق واملخاطر

كلمة رئيس اللجنة
ين
السادة
المساهم� الكرام ،تحية طيبة وبعد:
ال�كــة عــى التأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة ش
حرصــا مــن ش
بال�كــة
تز
وال�امنــا منــا بتطبيــق قواعــد حوكمــة ش
الــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال لــذا فقــد قــام مجلــس
الدارة بتشــكيل لجنــة التدقيــق والمخاطــر بتاريــخ  12مايــو  2016ثــم إعــادة تشــكيلها بتاريــخ 2017/5/15
إ
ت
اللـ ز
ـ�ام داخــل ش
ال�كــة مــن خــال ضمــان ســامة
و  ، 2020/6/24حيــث تعمــل هــذه اللجنــة عــى ترســيخ ثقافــة إ
ف
ونزاهــة التقاريــر الماليــة والتأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة � ش
ال�كــة ويتضمــن
ي
ف
ـم� . 2020
التقريــر المرفــق أهــداف اللجنــة وتشــكيلها وانجازاتهــا عــن الســنة الماليــة المنتهيــة ي�  31ديسـ ب
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أهداف اللجنة
مســاعدة المجلــس ف� أداء ت ز
ال�اماتــه فيمــا يتعلــق بالتأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة ،أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومســاعدة
ي
الدارة ف� فهــم وتحليــل المخاطــر الـ تـ� تواجــه أنشــطة ش
ال�كــة والحــد منهــا تطبيقـاً لقواعــد حوكمــة الـ شـركات الصــادرة
مجلــس إ
ي
ي
أ
بالضافــة إىل متطلبــات الجهــات الرقابيــة الخــرى.
عــن هيئــة أســواق المــال إ
تشكيل اللجنة
ت
ـ� وإدارة المخاطــر بلجنــة واحــدة «لجنــة التدقيــق
ـ� التدقيــق الداخـ ي
تــم تشــكيل اللجنــة تاريــخ  2016/5/12ودمــج كل مــن لجنـ ي
والمخاطــر» بنــاء عــى موافقــة الســادة /هيئــة أســواق المــال تاريــخ  2016/5/4عــى ذلــك و تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة تاريــخ
 2017/5/15ثــم تاريــخ  2020/6/24بنــاء عــى إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ش
لل�كــة الــذي إنعقــد بتاريــخ  2020/6/24حيــث
تــم إنتخــاب مجلــس إدارة جديــد لثــاث ســنوات جديــدة حيــث قــام بتشــكيل هــذه اللجنــة لمــدة ثــاث ســنوات جديــدة تــم
وقــد شــغل عضويــة اللجنــة الســادة:
االسم
م
			
محمد يوسف محمد الحساوي
1
عل يوسف الهزيم
2
جمال ي
بدر نارص جمعه الخش�ت
3
ي

صفة العضوية ف ي� المجلس

صفة العضوية ف ي� اللجنة

عضو مستقل
عضو يغ� تنفيذي
عضو مستقل

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

مهام اللجنة
الدارة بتاريــخ  - 2016/6/19 -باعتمــاد الئحــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر ت
والــ� تتضمــن بيانــا تفصيليــا لمهــام
قــام مجلــس إ
ي
ت
ـ� هــي عــى ســبيل المثــال :
ومســؤوليات وصالحيــات اللجنــة .وفيمــا يـ ي
ـ� ملخــص الهــم مهــام ومســؤوليات اللجنــة والـ ي
الدارة وإبداء الراي والتوصية بشأنها
 .1مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها عىل مجلس إ
ن
ن
ن
ـ� الحســابات الخارجيـ يـ� وتحديــد اتعابهــم والتحقق من اســتقالليتهم
 .2التوصيــة لمجلــس إ
الدارة بتعيـ يـ� أو إعــادة تعيـ يـ� مراقـ ب ي
ومراجعــة خطابــات تعيينهم.
ف
ش
 .3تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال�كة واعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة ي� هذا الشأن.
ين
الداخل
ال ش�اف عىل اعمال التدقيق
الداخل وعزلة وتقييم أداءه.
وتعي� مسؤول التدقيق
 .4إ
ي
ي
 .5مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها.
 .6التأكد من ت ز
ين
ال�ام ش
ال�كة
بالقوان� والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
 .7مراجعة سياسات ت
الدارة
واس�اتيجيات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس إ
ال�كة والتأكد من عدم تجاوز ش
 .8تحديد وتقييم مستوي المخاطر المقبول ف� ش
ال�كة لهذا المستوي من المخاطر.
ي
الدارة حول طبيعة المخاطر ت
ال� تتعرض لها ش
ال�كة
 .9تقديم تقارير دورية لمجلس إ
ي
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اجتماعات اللجنة :
يل:
عقدت اللجنة خالل عام 2020عدد ف( )5اجتماعات وبيانها فيما ي
اجتماع رقم ( )1المنعقد ي� تاريخ 2020/3/15
اجتماع رقم ( )2المنعقد ف ي� تاريخ 2020/5/21
اجتماع رقم ( )3المنعقد ف ي� تاريخ 2020/6/24
إجتماع رقم ( )4المنعقد ف ي� تاريخ 2020/8/13
إجتماع رقم ( )5المنعقد ف ي� تاريخ 2020/11/10
وكان حضور اجتماعات اللجنة كما هو موضح ادناه:
السيد  /محمد يوسف محمد الحساوي 5/5
ت
5/5
الخش�
السيد  /بدر نارص جمعة
ي
5/5
السيد  /جمال عىل يوسف الهزيم
												
إنجازات اللجنة
يل:
أنجزت اللجنة ف ي� عامها
الحال العديد من إ
ي
النجازات نوجزها فيما ي
البيانات والتقارير المالية
ـ� بيــان
 .1مراجعــة البيانــات والتقاريــر الماليــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس إ
الدارة وابــداء ال ـراي والتوصيــة بشــأنها .وفيمــا يـ ي
ت
ـ� تــم عرضهــا عــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر:
البيانــات الماليــة الـ ي
•
•
•
•
•

البيانات المالية ت
للف�ة المنتهية ف ي� 2019/12/31
البيانات المالية ت
للف�ة المنتهية ف ي� 2020/3/31
البيانات المالية ت
للف�ة المنتهية ف ي� 2020/6/30
البيانات المالية ت
للف�ة المنتهية ف ي� 2020/9/30
البيانات المالية ت
للف�ة المنتهية ف ي�  2020/12/31بموجب إجتماعها ف ي� 2021/3/21

الداخل
التدقيق
ي
• مراجعة تقرير تقييم لنظم الرقابة الداخلية المقدم من إدارة التدقيق .
ت
• مناقشة تقارير التدقيق الداخل الدورية عىل إدارات ش
الدارة بشأن تلك المالحظات.
ال� اتخذتها إ
ال�كة إ
ي
والجراءات التصويبية ي
ت
ش
ً
وال� قدمت طبقا لخطة العمل.
• اال�اف عىل اعمال التدقيق ف ي
الداخل ومتابعة إنجازاتها ي
• تقييم إدارة التدقيق الداخل � ش
ال�كة.
ي ي
ش
الطــاع عــى التقريــر المقــدم مــن مكتــب تدقيــق مســتقل للقيــام بتقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة لل�كــة التاكيــد
• إ
عــى موافــاة الســادة/هيئة أســواق المــال بــه قبــل تاريــخ . 2020/3/31
تز
ين
بالقوان� ش
االل�ام
والت�يعات
• متابعــة الـ ت ز
بال�كــة عــن مــدى الـ ت ز
والت�يعــات ذات الصلــة بعملهــا ومناقشــة مســؤول االلـ ت ز
ال�كــة بالقوانـ ي ن
ـ�ام ش
ـ�ام ش
ـ� ش
ـ�ام
ش
ال�كــة بتعليمــات الجهــات الرقابيــة.
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مراقب الحسابات الخارجي
• قامــت اللجنــة باالجتمــاع مــع مراقـ بـ� الحســابات الخارجيـ ي ن
ـ� بصــورة دوريــة ومناقشــة طبيعــة ونطــاق عمــل التدقيــق الــذي
ي
أ
قامــوا بأدائــه وفق ـاً لمعايـ يـر التدقيــق الدوليــة والمعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمتطلبــات الرقابيــة الخــرى .
الدارة.
• كما قامت اللجنة بمناقشة السياسات المحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي وإعطاء التوصية الالزمة لمجلس إ
• التاكد من إستقاللية مراقب الحسابات الخارجي والتوصية ي ن
بتعي� أو إعادة ي ن
تعي� المدقق الخارجي.
• تقييم مراقب الحسابات الخارجي .
المخـــاطر:
والطــاع عــى تقريــر حــول طبيعــة المخاطــر الـ تـ� تتعــرض لهــا ش
ال�كــة وأنهــا مــن ضمــن هوامــش المخاطــر
• قامــت بمناقشــة إ
ي
ت
الدارة.
ـ� ســبق أنــن تــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس إ
الـ ي
• مناقشة تقرير المخاطر المقدم من إدارة المخاطر بصورة دورية.
• مناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المخاطر بشان آثار وباء يف�وس كورونا المستجد عىل قطاع المقاوالت .
• التأكد بان الجهة القائمة عىل إدارة المخاطر لديها الفهم الكامل لمخاطر المحيطة ش
بال�كة .
• تقييم إدارة المخاطر.
ت
وال� قد تؤثر عىل إدارة المخاطر.
•مراجعة المسائل المرتبطة ي
ف
و� الختــام نــود أن ننــوه نحــن اعضــاء لجنــة التدقيــق والمخاطــر اننــا نضــع نصــب أعيننــا القيــام بالمهــام الموكولــة إلينــا عــى
ي
أكمــل وجــه.

محمد يوسف محمد الحساوي
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
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Support to the Kuwait Red Crescent Society
The Kuwait Company for Process Plant Construction & Contracting Company has made a material contribution
based on its belief in the need to support such actions and initiatives, which have a significant impact on enabling
the Society to play its charitable and humanitarian role, particularly in the context of the Covid19- pandemic and the
exceptional and harsh circumstances that have accompanied it at various levels. The Company will remain proactive
in providing everything that will strengthen its community role and support positive initiatives.
Support to the Women’s Cultural and Social Society
In the light of its social responsibility and given the importance showed by Company’s Board of Directors towards
supporting the cultural movement in Kuwait and to strengthen the status, and the social and family role of women,
the Company has provided material support to the Women’s Cultural and Social Society in order to contribute to the
full implementation of its role and activities.

Support to your Muslim Brother Aid Association
The Company also contributed through financial support to the Association of «Help your Muslim Brother», which
carries out a variety of charitable activities in Kuwait, such as assistance to needy and subdued families, care for
orphans as well as assistance to the sick, food feeding projects and a breakfast for fasting families and individuals
within Kuwait, as well as paying school fees’ premiums for those needy persons to help them complete their children
education and other charitable initiatives undertaken by the Association.
Bayt Abdullah Children’s Hospice
The Kuwait Company for Process Plant Construction & Contracting Company has made a financial contribution to
support Bayt Abdullah Children’s Hospice to care for children suffering from intractable diseases. This contribution
is part of the community action strategy to which the Company is committed thereto.

Support to the Kuwait Humanitarian Friendship Society
The Company also supported the Kuwait Humanitarian Friendship Society to be able to spread its message of love
and peace among members of society through providing medical, social and financial care to the needful in Kuwait,
helping them to secure their daily life needs and to alleviate their suffering, as well as to provide assistance to the
needy families and contribute to relief work.
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Corporate Social

Responsibility

Contract No. SE/R403
General maintenance of the Fifth Ring
road, Ghazali road and the Jahra road.
The contract covers intersections and
subsequent road bridges, as well as
pedestrian bridges, dirt work, earthworks,
rainwater streams, planning work, traffic signs, civil works, maintenance work
on concrete and iron bridges, other
service work and maintenance
requirements.

Kuwait Scientific Center Expansion
Program
Construction, completion, and maintenance of the Scientific Centre building.
The new building covers a total area
of 19854 square meters and consists
of a basement of 9,511 square meters,
ground floor and three floors above.

Contract No. 2021/2020-1421
Public authority for housing welfare
Construction, Completion and Maintenance
of the Surface Asphalt Layer and Related
Items for the Sabah Al-Ahmad City
Project, Sector (B)

Al-Zur Refinery
Supply and Brush of Asphalt for Al-Zur
Refinery Project, pack 4
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New Roads from Saad Al- Abdullah
Road to Bihaith Gate - RA/225
The project for the design, construction,
completion and maintenance of roads,
rain streams, plumbing and other
services for the road developed from
Saad Al-Abdallah Road to Bihaith Gate
Road, which is located 28 km north-east
of Kuwait and includes four lanes for
each direction, four intersections and
bridges, as well as three railway
intersections.

Direct Contract: MD/N/65
This contract includes general maintenance
work, construction of pressure and
gravity lines and their attachments
pertaining to the sanitary sewer system.
It includes cleaning, opening of closures,
replacement of damaged lines or
construction of new lines, as well as
connecting the government buildings,
residential plots, etc., to the public
sewage
network, as well as handling emergency
and urgent work at various locations,
all in accordance with maintenance
requirements specified by the maintenance
engineering sector.

Contract: Ra/237
Construction, completion and maintenance of roads, bridges, rain streams,
plumbing and other services of the
road between the Port of Zour and
Al-Wafra. The project is located in
southern Kuwait at a length of 33 km
and consists of 5 intersections and
three-lane bridges in each direction.
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Projects

& Achievements

Our Services

Roads & Infrastructure

Civil Engineering

Electrical Engineering

Engineering Products

Marble & Interior fit-outs

Water Facilities

Scaffolding & Equipment Rentals

Building Transport Systems
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Future Strategies:
KCPC is working towards strengthening its presence and establishing its position in the projects and construction
sectors in Kuwait and the region, taking advantage of the opportunities that will be presented within the development
projects, in particular with regard to the projects of the Strategic Plan of the State of Kuwait. «Vision 2035» in the
areas of infrastructure, oil, energy and others, as well as in development projects launched in some GCC countries
during 2021, ensuring its continued progress and success in establishing its roots on solid foundations in the areas
of contracting.
Since its incorporation, KCPC managed to gain the confidence of clients, both from government ministries and
agencies and from entrepreneurs, due to the quality of its work, its significant contributions and its interest in providing
them with the best services, since trust is one of the most important foundations for sustainability and success.
Since that our clients and their satisfaction is our primary objective, we are keen to achieve our long-term strategic
objectives in accordance with deliberate plans to provide our clients with the best possible quality, cost and speed of
delivery, as well as to increase profitability, ensure sustainable returns and good and distinct benefits to shareholders
based on our credibility, the Company›s good reputation and the confidence of both public and private clients and
individuals within Kuwait.
Recommendations of the Board of Directors to the General Assembly:
Respected presence, on the basis of the above, the Board recommends to the General Assembly the distribution of:
- Cash dividends by 45% of the nominal value of share at 45 fils per share to the shareholders registered in the
Company›s records at the date of maturity in accordance with the applicable laws.
- Bonus shares by 5% of the paid up and issued capital i.e. 5 shares per 100 shares, to the shareholders registered
in the Company’s records at the date of maturity in accordance with the applicable laws.
- Ratify the remuneration to the Board Members for the financial year ended 31/12/2020, totaling only KWD 66,000
(Sixty-Six thousand Kuwaiti Dinar only).
Lastly
I’m pleased, on behalf of myself and KCPC’s Board of Directors, to extend my sincere thanks and appreciation to
our wise leadership headed by His Highness Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, to His Excellency
Crown Prince Sheikh Mashal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, the government of the State of Kuwait represented in
his highnesses Prime Minister Sheikh Sabah Al-Khaled Al Hamad Al-Sabah and the members of the government,
wishing them all progress and prosperity in leading our country to brighter future.
We also thank all those who have been with us and who have extended any form of support to us or have given the
Company and the Executive Management their confidence, especially our generous clients and loyal partners, who
have played a greater role and confidence in the success of the Company›s action plans and whose efforts have
been successful and distinguished.
I also thank our fellow members of the Board of Directors, the Executive Management team and all the employees of
the Company in their respective positions for their significant contributions and efforts during a year full of challenges
and hard work to bring the Company to its hoped-for goals and expectations.
We would also like to thank all the Government and private agencies that deal with the Company, as well as
the regulatory bodies in Kuwait, for their support and for making use of all possibilities and guidance for years
characterized by cooperation for the public interest.
May Almighty Allah protect Kuwait, its leadership, its people and the people on its territory from any harm and to
witness further development and prosperity in all areas.
May the Peace, the Mercy and the Blessings of Allah be bestowed upon you.

Moayad Hamad Musa›ed Al-Saleh
Vice Chairman and the CEO
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4. The Company has also signed the expansion contract for the Scientific Centre building in July and works began
in mid-September and are under way.
5. The Company has also signed a contract with the Public Authority for Housing Welfare to complete the surface
asphalt layer in Sabah Al-Ahmed City and the works commenced in December 2020.
6. The Company also participated in numerous government and private tenders and offered competitive prices,
some of which we hope will be awarded in the year 2021.
We promise to continue in working and excreting our best efforts to execute and accomplish the works in accordance
with the established time frames and without any delay, so that the trust in the Company will remain firm and solid
and that its reputation will be sober and honorable for all.
Corporate Governance:
Our respected presence, in adoption of the culture of «governance» and following the instructions issued by the
Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Company, and affirming the Company›s commitment with transparency
and credibility with shareholders, investors and stakeholders, the Company has developed a number of standards,
communication and disclosure channels and mechanisms to guarantee the rights of all shareholders and clients,
as well as employees and other stakeholders, emphasizing the principle of impartiality and integrity in decisionmaking and the distribution of functions within the Board of Directors in order to enhance the oversight role and
reduce the potential conflict of interest, and to control the Company’s actions and activities, as well as the adoption
of professional reports, thereby supporting decision-making in line with the adopted policies and procedures as
detailed in the Corporate Governance Report 2020.

Concrete and Asphalt Production Plant Results:
Respected presence, we are also pleased to mention the results achieved by the Company’s Concrete and Asphalt
Production plants as modern, specialized enterprises established on KCPC›s plots, which keep pace with the latest
developments to offer the best quality products and materials, and which are awarded the intentional ISO certificate.
KCPC’s two plants are considered among the largest manufacturing plants for ready mix concrete and asphalt in the
State of Kuwait. The achievements and quality products of those two plants are source of pride and encourage us
to move forward at a stronger pace.

The Commercial Sector:
Seeking integration of the Company’s businesses and realizing the importance of the commercial aspect, the
Company has made sure that the supply, installation and maintenance of elevators, swimming pools, marble and
its equipments are among its top priorities. Many contracts have been signed covering these works in most areas
of Kuwait; in addition many project works on supply, installation and maintenance of elevators and escalators
and marble have been accomplished for both the governmental and private sectors. All such works have been
accomplished with accuracy and diligent while considering all the stipulated terms and specifications resulting in
obtaining the clients› satisfaction at all aspects.
Social Responsibility:
KCPC is constantly engaged in its community role, contributing to the sustainable development of the economy,
workers and the surrounding society. KCPC›s commitment was to follow the social responsibility policy adopted by
the Board of Directors to achieve the desired development and to interlink the objectives of KCPC’s and those of the
society, and the implementation of programs and plans in accordance with specific mechanisms that ensure effective
participation in social work, thereby contributing to its promotion and strengthening its hoped-for role as outlined in
the Corporate Governance Report.
Human Resources:
KCPC has always emphasized the importance of the human component and the development of its capabilities to
realize its vision of developing its working systems by providing the necessary services to all its employees in various
departments and units given the fact that this is one of the most important investments that KCPC is promoting and
establishing its efficiency. This is further emphasized during the year 2020 as despite the Covid19- pandemic, KCPC
has encouraged its employees to make use of the modern technology applications and communication tools to
execute a lot of tasks and administrative practices in many sectors as added value to them and to keep up with the
growth that companies can attain to achieve the best results professionally and transparently.
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Board of Directors’ Statement
Respected shareholders
First, it is my pleasure on my own behalf and on behalf of the Board of Directors of the Kuwait Company for Process
Plant Construction & Contracting (KCPC), to present to you the Company›s Annual Report highlighting the most
significant achievements achieved by KCPC during the financial year ended 31/12/2020. This report reflects all the
financial results of KCPC’s businesses, which has faced many challenges and difficulties, primarily the Covid19pandemic and its accompanying precautionary measures, the effects of which are still visible today. By the grace of
Allah Almighty, KCPC managed to stand up to the same, thanks the direction and follow-up of the Board of Directors,
the dedication of its staff and their commitment to the instructions, and their willingness to double the efforts to
achieve the best results and accomplish the objectives set out in accordance with its plans.
Gentlemen present, KCPC continues to pursue its firm policy of operating on well-founded plans avoiding to enter into
risky or challenging projects or businesses, to maintain its financial position and guarantee the rights of shareholders
in return of their high confidence in the Board of Directors and their considerable support, which is the driving motive
for exerting more efforts and achieving the targeted goals and the pursued success especially with the multiple
challenges facing the local, regional and international markets at most aspects. Winning of the court case filed
against the Public Authority for Housing Welfare was considered as one of the company›s outstanding achievements
of this year, where such success was achieved with the grace of Allah and perseverance of the administrative staff
who worked on this case. The results of such achievement were reflected on its financial results, and the Company
had already disclosed the same.
Income:
Our respected brothers, despite the extraordinary economic conditions that Kuwait, the region and the world are
experiencing due to the effects of Covid19- crisis, yet KCPC has managed to prove credibility and well-established
position in the market during 2020 by maintaining the pace of its business and the quality of the services provided
to its customers. As a result, KCPC managed to achieve notable returns to its shareholders on the long term, yet we
aspire to achieve better results given our capabilities and expertise; a future goal that we aspire to achieve by the
grace of Allah.
We present to you the financial results that have been achieved:
- Gross income of KWD 52.7 million for the financial year 2020, compared to KWD 74.1 million for 2019.
- Net profit of KWD 6 million for 2020, compared to KWD 4.9 million for 2019.
- Earnings per share of 56.46 fils (per share) in 2020, compared to 46.67 fils (per share) in 2019.
All financial statements and reports on the Company’s activities were also consulted and discussed at the Board’s
meeting held on 21/03/2021 and the Board maintains the integrity and integrity of those presented statements and
reports.
KCPC Activities during 2020
Respected attendees, backed by the efforts and efficiency of its employees and the diligence of the Board of
Directors, KCPC managed to accomplish and achieve, in the best possible manner, the planned work in most of the
projects entrusted to it and in accordance with the conditions and specifications stipulated in the contracts. The most
notable of these projects are:
1. The completion of the works of the project HT/237 road connecting Al-Wafra and the Port (Mina) of Al-Zur in all
its first, second, third and fourth phases, which was handed over to the Public Authority for Roads and Transport and
opened for public use.
2. Completion of the works of the Project HT/225 road which is a new path from Saad Al- Abdullah road to the Bihaith
gate. It was delivered to the competent authorities in September and opened to the public.
3. The tender HT/S/403 was awarded at KWD 15,000,000 the relevant contract was signed and the works commenced
on 2020/3/1. More than 70% of the contract›s works were completed. We also were assigned to a KWD 1,000,000
contract for plumbing maintenance works at the beginning of 2020 and was increased to KWD 1,250,000, which is
fully accomplished.
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